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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
הגדולה של מאמן נמדדת ביכולת שלו להביא את
הספורטאים לתחרויות המטרה בשיאם .יעקב ביננסון
מאמן השחייה הלאומי שלנו ,עושה זאת שוב ושוב

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ושוב .אליפות אירופה האחרונה היא דוגמא חיה
לגדולתו :שחייניו ממועדון אילן חיפה הגיעו בשיאם
לאליפות אירופה ,מפוקסים ,נחושים ללא פחד וכל זאת
כאשר בארץ מתנהל מבצע 'שומר החומות' .משלחת
של  9ספורטאים ( 8מאיל"ן חיפה ושחיין נוסף ממכבי

זה אמנם העיתון אשר מסכם את אירועי חודש מאי ,אבל
בכל זאת אברך את הזוכה בגביע המדינה בכדורסל בכסאות
גלגלים

קבוצת

איל"ן

ספיבק

תל

אביב

ויסגל רחובות) הגיעה למקום השביעי באירופה בכמות

המאמן טל רם וה  MVPשי ברביבאי שזכו בגביע בחודש

המדליות ,עוקפת אימפריות כמו בריטניה וצרפת תוך

יוני וכתבה נרחבת על כך תופיע בעיתון הבא .כמו כן ארצה

שהשחיינים שוברים שיאים אישים ,לאומיים ואפילו

עולמיים.

להביע את הערכתי לקבוצה השנייה ששיחקה בגמר קבוצת
תותחני צה"ל  -בית הלוחם תל אביב.

גדולה נוספת של מאמן היא להביא ילדים לעסוק
בספורט .מאמן העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים
וקבוצת איל"ן ספיבק רמת גן ,ליאור דרור ,קיבל
החודש את אות מאמן הכבוד של ישראל מנשיא
המדינה ,כאשר חוץ מהמקצועיות הבלתי מתפשרת

שלכם
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

של ליאור הוא נבחר גם בשל עבודת הקודש שהוא
עושה באיתור ילדים עם מוגבלות והבאתם אפילו מבית
החולים למגרש הכדורסל.
לֶחי!
אשרינו שזכינו למאמנים כאלו – כֹּה ָ
החודש התבשרנו כי שלושה ספורטאים נוספים השיגו
את הכרטיסים לטוקיו :חותרת הקיאקים פסקל
ברקוביץ מבית הלוחם תל אביב אותה מאמן ויטלי
דרוזד

ושחקני

הטניס

בכסאות

גלגלים

אדם

ברדיצבסקי וגיא ששון מספיבק מאיל"ן רמת גן אותם
מאמנים עופרי לנקרי ועופר סלע – שאפו!

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום לוחץ את ידו של השחיין בשאר חלבי

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04אליפויות אירפה
נבחרת השחייה כובשת את
אירופה
בערך באמצע אליפות אירופה בשחייה ,לאחר מספר
הצלחות לא מבוטלות של הנבחרת ,שלח להם המאמן

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

יעקב ביננסון תמונה עם שלל המדליות בהם זכו

אריאל מליאר ,השיג את הישג השיא בקריירה שלו כאשר

באליפות אירופה בפעם הקודמת בשנת  ,2018לתמונה

הגיע למקום החמישי במשחה ל 200מטר חופשי

צירף הודעה קולית בה אמר להם שלא מעניין אותו כלום,

רון וולפרט עלה לראשונה בקריירה לגמר באליפות אירופה

רק מתכות ,רק פודיום ושהוא מצפה שבסוף האליפות גם

ב  100חזה תוך שהוא קובע שיא ישראלי ,בגמר סיים

יוכל להצטלם עם אותה כמות מדליות .כך גרם להם

במקום השמיני.

להיות חדורי מוטיבציה עוד יותר במקום לשקוע בשאננות.

ורוניקה גירנקו השיגה את הישג השיא בקריירה שלה

עמי דדאון שבאליפות אירופה הקודמת כונה על ידי

כאשר הגיעה למקום הרביעי ב  50מטר גב.

השדרים 'הבחור החדש בשכונה' ,השתלט על רחוב

בשאר חלבי הגיע למקום השישי במשחה ל  100מטר חזה.

השחייה החופשית לגמרי וזכה בתואר אלוף אירופה ב 50

כל השחיינים ממועדון איל"ן חיפה ומתאמנים אצל יעקב

מטר ושיא אירופאי ,אלוף אירופה ושיאן עולם ב  100מטר

ביננסון ,למעט רון וולפרט ממועדון מכבי ויסגל רחובות

ואלוף אירופה ושיאן עולם ב 200מטר .לכך הוסיף גם

אשר מתאמן אצל גיא שחר.

מדליית כסף ב  150מעורב.
מארק מליאר הראה איזה שחיין רבגוני הוא כאשר זכה
במדליית הזהב ב  100מטר גב ,מדליות הכסף ב  100מטר
חזה ו  200מעורב ומדליית הארד ב  400מטר חופשי.
איאד שלבי שבדרך כלל שוחה עם שחיינים בדרגת נכות
קלה משלו ,שחה סוף כל סוף עם שחיינים ברמת הנכות
שלו (קלאס – 1רמת הנכות הגבוהה ביותר) וזכה
לראשונה בתואר אלוף אירופה במשחה ל  50מטר גב
ומדליית ארד במשחה ל  100מטר גב.
אראל הלוי ,שברה את תקרת הזכוכית של מדליות הארד

בתמונה :יעקב ואיאד לאחר הזכייה בתואר אלוף אירופה

ופעם ראשונה בקריירה זכתה במדליית הכסף במשחה ל
 400חופשי.
יוליה גורדיצוק ,הצטרפה סוף כל סוף למועדון זוכי
המדליות וזאת לאחר שבפעמים קודמות הגיעה רק
למקום הרביעי ,הפעם זכתה במדליית הארד במשחה ל
 400מטר חופשי.

בתמונה :יוליה גורדיצוק עם מדליית הארד
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 05אליפויות אירפה
נבחרת השחייה כובשת את
אירופה – קבלת הפנים
אחרי שחזרו מאליפות אירופה בשחייה שהתקיימה
בפורטוגל ,כשעל צווארם  12מדליות ועוד שני שיאי עולם,
נערכה לכבודם של שחייני נבחרת ישראל בשחייה ,קבלת
פנים בבריכה באיל"ן חיפה ,מועדון הבית של הנבחרת.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בעזרת כח רצון ,התמדה ,כישרון והדרכה מקצועית אין
מגבלה שלא ניתן להתגבר עליה .במיוחד בימים אלו ,אנו

כל שמונה השחיינים ,חניכיו של המאמן יעקב ביננסון,

גאים בכל אחד ואחת מכם ובמאמן המוכשר והיקר על

היו שם :עמי דדאון ,מארק מליאר ,אריאל מליאר,

הישגים יוצאי דופן ובעיקר על ההשראה והרוח הגבית

איאד שלבי ,בשאר חלבי ,יוליה גורדיצ'וק ,אראל הלוי,

שאתם מעניקים לילדי איל"ן ,אשר נושאים את עיניהם

וורוניקה גירנקו,

אליכם".

ראשי הוועד הפראלימפי ,ההתאחדות לספורט נכים
ומועדון אילן ונציגי עירית חיפה הגיעו לברך .יו"ר הוועד
הפראלימפי ,ד"ר שוקי דקל ,אמר" :ההישגים הנהדרים
שלכם מילאו אותנו שמחה וגאווה .עקבנו אחריכם מרחוק
והרגשנו את הרוח הספורטיבית והנחישות ,ולא פחות
חשוב גם את החברות ביניכם .אני רוצה להודות
למשפחות שבלעדיהן זה לא היה קורה .אני רוצה להודות
לכם וליעקב ביננסון ,המאמן הנפלא ,ואני מאחל לכם
הצלחה רבה גם במשימה הגדולה והחשובה העומדת

בפניכם  -טוקיו ."2021
בתמונה :ורוניקה גירנקו ותעודת ההוקרה

יו"ר ההתאחדות לספורט נכים ,מר אלי בירנבאום אמר:
"אתם חבורה מוכשרת וראויה ,אתם דוגמא ומופת.
הבאתם כבוד רב ,אני מצדיע לכל אחת ואחד מכם ומודה
לכם וליעקב המאמן על שבתקופה כל כך מורכבת,
הצלחתם להביא לנו הרבה שמחה ,כבוד וגאווה .עלו
והצליחו גם בהמשך הדרך.

יו"ר עמותת איל"ן ,רו"ח אהוד רצאבי ,שנבצר ממנו
להגיע לאירוע ,בקש למסור את הדברים הבאים" :נבחרת
השחייה של איל"ן חיפה מוכיחה בכל פעם מחדש כיצד
בתמונה :מארק מליאר מקבל פרחים מילדי איל"ן חיפה
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 06אליפות אירופה בשחייה

מכתבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר
הוועד הפראלימפי הישראלי ד"ר שוקי דקל.
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מה יקרה ביוני?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש יוני
 31.5-5.6אליפות אירופה דרג ב כדורשער גברים | פינלנד
 1.6גביע המדינה כדורסל בכסאות גלגלים | בית הלוחם תל אביב
 1-5.6אליפות אירופה – אתלטיקה | פולין
 2-6.6פיוצ'רים – טניס בכסאות גלגלים – אופן | פולין וקרואטיה
 3-6.6אליפות אירופה בקיאקים | פולין
 3-6.6תחרות ההזדמנות אחרונה – טניס שלוחן | סלובניה
 4.6אליפות ישראל באופני טנדם – שטח | יער בן שמן
 6.6אליפות ישראל לילדים ונוער בשחייה| ספיבק איל"ן רמת גן
 9.6אליפות ישראל בטניס שולחן | מועדון נכים ראשון לציון
 9.6אליפות אירופה באופני יד | פורטוגל
 13-18.6אליפות אירופה בכדורסל כיסאות גלגלים  | U23איטליה
 16.6אליפות ישראל טניס שולחן זוגות | בית הלוחם ירושלים

 17-20.6אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה | גרמניה
 17.6תחרות ההזדמנות האחרונה – קליעה | פרו
 25.6אליפות ישראל בבדמינטון | בית הלוחם באר שבע

 08פרסים ועיטורים
ליאור דרור – מאמן הכבוד של המדינה
ליאור דרור מאמן הכדורסל של מועדון איל"ן ספיבק רמת
גן ונבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים ,זכה באות
'מאמן הכבוד של המדינה' ,שהוענק לו על ידי נשיא
המדינה רובי ריבלין.
האות ניתן למאמני ילדים ונוער שהשפיעו בצורה יוצאת
דופן על הספורטאים ,המועדון והקהילה.
יותר מ כ  700המלצות ניתנו לוועדה שבחרה את הזוכים.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
 ספר קצת על הפעילות הקהילתית שאתה מעורב בה בגלל שאנחנו לא בתקשורת ולא רואים ספורטפראלימפי אין מודעות לזה ולכן בשביל למצוא חברה
חדשים ובעיקר לגרום לילדים לעשות ספורט אחרי שהם

יחד עם ליאור זכו גם מיכאלה מילוא מהמרכז

נמצאים צריך להגיע אליהם ודבר ראשון לתמוך.

להתעמלות שער הנגב ורונן מורלי ממרכזי הטניס

נפצעתי בתור ילד וזה משהו שקרוב אלי .לתת עזרה

והחינוך בישראל.

בקטע הרגשי ואחרי זה לשכנע אותם ואת ההורים שיש

בימים אלו מכין ליאור את נבחרת העתודה לקראת
אליפות אירופה ,במטרה להעפיל לאליפות העולם .את
קריירת האימון התחיל בשנת  2009והוא מאמן קבוצות
בכסאות גלגלים וקבוצות של כדורסלנים עומדים .שאלנו

את היום שאחרי הפציעה והחיים נמשכים ואפשר
לעשות דברים אדירים בספורט וזה דורש מגע אישי ולבוא
אל אותו ילד וממש לשכנע אותו .בגלל שאין חשיפה ולא
נמצא בכל עיר.

אותו מספר שאלות:
 איך הגעת למקצוע האימון? "זה הדבר היחיד שלא נמאס לי ממנו אף פעם" איך תתאר מאמן מוצלח? "בסופו של דבר מעבר לכדורסל ומעבר לידע המקצועיצריך לדעת לגעת באנשים לדבר בגובה העיניים לגרום
להם להאמין בעצמם".
 אם אתה צריך לבחור מאמן להעסיק איך תבחר? "מסתכל על הידע המקצועי ומסתכל על הבן אדםהחומר האנושי על איך הוא בכלל עם אנשים ,בעיקר
למי שמתעסק עם נוער וילדים צריך לדעת לגעת
בהם"
בצילום ליאור דרור עם אות הכבוד והנשיא רובי
ריבלין .צילמה שרון קארו דרור

יוני  2021גיליון 68

 09לזכור את הטיטאנים
איילה כץ – הסייפת שהספורט אצלה
היה במקום הראשון
ישנם רגעים בחיים אותם אנו זוכרים ,כאילו קרו ממש
כרגע ,כזה הוא הרגע בו איילה זכתה במדליית הזהב

הפראלימפית שלה בסיוף לפני יותר מ  41שנה" :כאשר
התוצאה היתה  2-3לי (צריך להגיע ל 4נקודות) לקחתי
נשימות עמוקות ,עצמתי את העיניים אמרתי לעצמי
איילה את יכולה ,את מסגולת .השטח הפנוי שלה היה
מלמטה כי היא היתה גבוהה ,ראיתי שהשטח הפנוי שלה
למטה חשוף ,איך שחידשו את התחרות ,דקרתי אותה
למטה ולא הרפיתי עד שנדלק האור שמסמן את הנקודה
ואז אמרתי לעצמי יש!".

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
הביקור אצל הרבי מליבוביץ'

אחת החוויות הגדולות ביותר שאיילה נזכרה בהן ,היא
הביקור אצל הרבי מליבוביץ' לאחר משחקי טורונטו .1976
בביקור עצמו הרב לחץ את ידם של כל הספורטאים ,ונתן
לכל אחד שטר של דולר ,בנוסף בירך הרב את
הספורטאים שיתחתנו במהרה ואכן תוך פחות משנה
התחתנו מרבית הרווקים ,ביניהם גם איילה שמספרת

איילה נולדה בתימן ולאחר חודש עלתה לארץ ,ב  9השנים

שכבר אחרי הדייט הראשון עם בעלה לעתיד ,הוא רצה

הראשונות שהתה בבית החולים קטמון בירושלים בשל

להתחתן והיא אמרה לו שייקח בחשבון ש" :הספורט יהיה

שיתוק הילדים בו חלתה והצפיפות במעברה .בגיל  9קנו

אצלי תמיד במקום הראשון" .כאשר חזרו הספורטאים

ההורים דירה והיא הצטרפה למשפחתה ,בגיל  15נפתח

לארץ ,שכניה של איילה התרשמו הרבה יותר מהביקור

מרכז הספורט לנכים ברמת גן ולמרות שגרה בראש העין

אצל הרבי מאשר המדליות ואף הציעו לקנות את שטר

היא הוזמנה אליו ואף דאגה לעודד ולדחוף את חבריה

הדולר במאה דולר .לימים בשנת  2010טיילה איילה בהודו

להגיע גם .בהתחלה היו אלו אימונים כיפיים וחברתיים.

וכאשר הגיעה הקבוצה לבית חב"ד פנה אליה להפתעת

המשחקים

כולם נציג חב"ד במקום ואמר לה" :את איילה" .התברר כי

הפראלימפיים החלו האימונים להיות רציניים ואיילה

הוא היה עוזרו הצעיר של הרב ב  1976ושזכר את שמה

התמקדה בענף הכדורסל הקבוצתי וענף הסייף אליו הכי

מאותו ביקור.

בשנת

68

כאשר

ישראל

אירחה

את

נמשכה בשל המיקוד והריכוז הדרושים בו.
משחקי תל אביב 1968
מצעד המשלחות בהר הרצל רומם את ליבה והציף אותו
ברגש עז" :זה היה  WOWאני הקטנה בירושלים במצעד
מייצגת את המדינה".
לראשונה נפגשה איילה עם ספורטאיות מחו"ל חוויה
אותה היא מתארת כך" :ספורטאיות מכל העולם ,כל אחת
יותר גורילה מהשנייה ,ממש חזקות".

בתמונה :איילה עם תמונת הרבי מליבוביץ' והדולר אותו
קיבלה
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 10לזכור את הטיטאנים
איילה שהיתה בעלת ניקוד נמוך בכדורסל (מוגבלות גבוהה)
שיחקה כמעט לאורך כל המשחקים ,היות והרכב הקבוצה
בכדורסל בכסאות גלגלים צריך לכלול שחקנים עם ניקוד
נמוך" .אמרתי למאמן שחרר אותי קצת ,אמר לי את תעשי
לי את החסימות ,אל תקלעי לסל ,אמרתי לו ,לא אני יעשה

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

גם זה וגם זה".

משחקי סטוק מנדוויל 1984

במשחקי תל אביב זכתה איילה במדליית הזהב בכדורסל

במשחקי  1984זכתה איילה במדליית כסף קבוצתית

בכסאות גלגלים ובמדליית הארד בסייף

בסייף ובמדליית כסף בכדורסל.

משחקי הילברג 1972

משחקי סיאול 1988

"זה היה אחרי רצח הספורטאים שלנו במינכן ,אני זוכרת

במשחקים האחרונים של איילה היא זכתה במדליית ארד

ממצעד המשלחות את המבטים העצובים של הספורטאים,

קבוצתית בסייף.

הגרמנים קיבלו אותנו כל כך יפה אבל לא היה לנו את
הניצוץ בעיניים היה עצב גדול מאוד שלנו".
במשחקי  1972זכתה איילה בזהב קבוצתי בסייף ובארד
בכדורסל בכסאות גלגלים
משחקי טורונטו 1976
"היו הרבה צחוקים בטיסות ,הדיילות היו צריכות להשתיק
אותנו כל הזמן ,בדרך חזור הם כבר אמרו עוד פעם

הצעקנים האלו ,פשוט הינו חבורה שמחה ומגובשת".
במשחקי  1976זכתה איילה בזהב קבוצתי בכדורסל ובסייף
ובמדליית ארד בסייף אישי
משחקי ארנהם 1980

בתמונה :איילה כיום עם מדליית הזהב מארנהם 1980

במשחקי ארנהם זכתה בכסף בסייף קבוצתי ובכדורסל
ולראשונה זכתה במדליית זהב אישית" :זה התעלות הגוף,
הדגל מאחורי ,את כולך מלאת זיעה ויובש בגרון מרוב
התרגשות ,אמרתי לעצמי בלב עשית זאת איזה כיף
התעלות הנפש ,הספורט אמר לי בחיים אין דבר כזה שאת
לא יכולה לעשות ,תשאף תגיע.

בתמונה :מדליות מהמשחקים בסיאול  88וארנהם 80
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 11בינלאומי
כדורשער
נבחרת הנשים בכדורשער המורכבת משחקניות מבית
חינוך עיוורים ובית הלוחם תל אביב ,מתכוננת במלא
המרץ לקראת המשחקים הפראלימיפיים בטוקיו . 2021
כחלק מההכנות יצאה הנבחרת לטורניר בינלאומי הנערך
בליטא יחד עם הנבחרות החזקות בעולם :רוסיה ,ארצות
הברית ליטא וספרד.
הטורניר היווה הזדמנות להתאמן ברמות הגבוהות ביותר
ולנסות את ההרכב של גל חמרני ,אלהם מחמיד ואורי
מזרחי וזאת בשל פציעות של רוני אוחיון וליהי בן דויד.
לאלהם זה הוא הטורניר הבינלאומי הראשון בחו"ל מאז
חזרה מחופשת לידה.
בשלב הראשון הנבחרת נצחה את נבחרות ספרד ורוסיה

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הרמת כח
פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמנת אצל
ולרי טומילוב ,השתתפה בתחרות סבב הגביע העולמי
שנערכה

בגאורגיה.

פולינה

הצליחה

בכל

שלושת

הניסיונות ,בראשון דחקה  110קילו ,בשני  117קילו
ובשלישי  121קילו .יריבתה הברזילאית הצליחה רק
בניסיון השלישי לדחוק  119קילו .מה שנתן לפולינה את
הזכייה בתחרות.

א' ונוצחה על ידי ארצות הברית ורוסיה ב' .בשלב חצי

היכולת להשלים דחיקה בענף הרמת הכח דורשת

הגמר הפסידה הנבחרת לארצות הברית בגול זהב ובקרב

מיומנות גבוהה על מנת לעמוד בתנאי החוקה ומעודד

על המקום השלישי הפסידה הנבחרת בגול זהב לנבחרת

לראות שפולינה הצליחה בכל הדחיקות ושיפרה את

רוסיה א'

אחוזי הצלחתה בתחרויות בינלאומיות.

את הנבחרת ליוו :המאמן רז שוהם ,עוזרת המאמן ורד

את המשלחת ליווה גם ד"ר אברהם ריגלר שעבר

אבנעים והספורתרפיסטית דורית משרקי.

הכשרה כמסווג בענף הרמת הכח.
פולינה מחכה לסוף חודש יוני לראות האם דירוגה
הבינלאומי יבטיח לה את הכרטיס לטוקיו וישלח
למשחקים בפעם הראשונה מאז סידני  2000ספורטאית
בענף הרמת הכח.

בתמונה :רז וורד צופים במשחק .צלמת :דורית משרקי

בתמונה :פולינה וולרי עם לוח הטורניר
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 12בינלאומי
מוקדמות אליפות העולם בטניס בכסאות
גלגלים
נבחרת ישראל בדרגת נכות 'אופן' ,העפילה לראשונה
בכוחות עצמה מאז שנת  2013לאליפות העולם
בטניס בכסאות גלגלים (בשנת  2019קיבלנו כרטיס
חופשי כי אירחנו את האליפות) שתערך בסוף

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טורנירים בינלאומיים בחודש מאי

ספטמבר בסרדיניה  -איטליה.

בטורניר הפיוצ'ר  VILAMOURA OPENבפורטוגל הגיעה

בשלב רבע הגמר במוקדמות מול הונגריה ,סרגי

אדם ברדיצבסקי לשלב חצי הגמר ,גיא ששון לרבע

ליזוב במשחקו הראשון בנבחרת הבוגרת ניצח את

הגמר וסרגי ליזוב למקום השני בגמר הניחומים .אדם

יריבו ההונגרי  0:6 ,0:6וגיא ששון ניצח את ירבו

וגיא הגיעו בטורניר זה למקום השני בזוגות.

ההונגרי .1:6 ,0:6
בשלב חצי הגמר פגשה הנבחרת את נבחרת

בטורניר ה  DES HAUTS-DE-FRANCE ITF2הגיע שרגא

סרילנקה ,נבחרת לה הפסדנו ב 2019בתחרויות על

וינברג מאיל"ן ספיבק רמת גן לשלב חצי הגמר

המקומות  13-16באליפות העולם.
לאחר משחקי היחידים בהן ניצח גיא ואדם שעדיין
התאושש מפציעה הפסיד ,עלו שניהם למשחק
הזוגות הקובע והצליחו להתגבר על העייפות
והמאמץ ממשחקי היחידים ולנצח ב  2מערכות,
ניצחון שהעניק לנבחרת את הכרטיס לאליפות

העולם,
היות ו 2הנבחרות שהגיעו לגמר קיבלו את הכרטיס
לאליפות העולם ,הגמר עצמו היה לפרוטוקול בלבד,
מה שלא מנע מהנבחרת להתאמץ ולנצח את נבחרת
פולין לאחר שגם גיא וגם אדם ניצחו במשחקי
היחידים.
כל הספורטאים ממועדון איל"ן ספיבק רמת גן .את
הנבחרת מאמנים עופרי לנקרי ועפר סלע ראש
המשלחת הינו קובי וינר.
הנבחרת כללה גם את אסי סטוקול הוותיק.

הנבחרת הישראלית עם המדליות של המקום הראשון
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 13בינלאומי
אופניים
עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן
אצל מאיר כרמון ,זכה לראשונה במדליה בתחרות
בינלאומית.
עמית המתחרה באופני יד ,התחרה בתחרות נגד
השעון בסבב הגביע העולמי הנערך בבלגיה והגיע
למקום השלישי בזמן של  37:37,805דקות.
בתחרות הכביש שכללה רכיבה  50הקילומטר בתנאי
מזג אוויר קשים של גשם ורוח חזקה ,רכב רוב הזמן
בדבוקת הרוכבים שניסו להשיג את המקום השלישי,

אך בשל בעיה טכנית בקילומטרים האחרונים ,נאלץ
להתפשר על המקום החמישי.
בשל השיטה המורכבת לחלוקת כרטיסים לטוקיו
אשר מתבססת גם על כמות הרוכבים למדינה ,נבצר
מעמית שהוא הרוכב היחיד מהמדינה לזכות בסיכוי
לכרטיס

והוא

יצטרך

לחכות

להחלטת

הוועד

הפראלימפי הבינלאומי על חלוקת כרטיסי הזמנה.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בדמינטון
אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמן אצל
ראובן מוזס יצא לאליפות ספרד הפתוחה בבדמינטון על

מנת להשיג את נקודות הדירוג הנחוצות לו לקבלת
הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2021
את שלב הבתים ,סיים אמיר במקום השלישי בבית
לאחר ניצחון אחד ושני הפסדים ,מה שסיים את חלקו
בטורניר ללא הנקודות הנחוצות לו.
נינה גורודיצקי מבית הלוחם חיפה אשר מתאמנת אצל
לאון פוגץ סיימה את שלב הבתים במקום השני לאחר 2
ניצחונות והפסד אחד מה שהעלה אותה לרבע הגמר,
שם הפסידה.

כעת יחכו אמיר ונינה לראות אם יוכלו לקבל כרטיס
הזמנה מהמארגנים.
כרטיסי הזמנה למשחקים הפראלימפיים Bipartite
בכל ענף ישנם מספר כרטיסי הזמנה מצומצם שמחולקים
על פי שיקול הדעת של הוועד הפראלימפי הבינלאומי
והאיגוד הבינלאומי לאחר שכל הכרטיסים חולקו על סמך
דירוג או תחרויות מטרה.
השיקלים להחלטות לרוב מתבססים על הרצון:
▪ קידום הענף במדינות בהן אף אחד לא השיג כרטיס
▪ השלמת זוגות בענפים בהם מתחרים גם ביחידים וגם
בזוגות – דוגמת טניס בכיסאות גלגלים
▪ ספורטאים עם תוצאה יוצאת דופן שלא הצליחו להשיג

בתמונה עמית והצוות התומך :ד"ר אסנת פליס דואר,
מאיר כמון וקובי לאון עם השמפניה השמורה לזוכי
הפודיום

את הכרטיס
הוועד הפראלימפי הישראלי ומינהל הספורט ההישגי
הפראלימפי הגדירו כבר לפני שנה את הקריטריונים על
פיהם

יוחלט אם להגיש

בקשה

לספורטאים הישראלים
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לכרטיסי

הזמנה

 14בינלאומי
קיאקים
פסקל

ברקוביץ

העפילה

למשחקים

הפראלימפיים בטוקיו  2021לאחר שהשיגה את
הכרטיס האחרון שחולק בתחרות ההזדמנות
האחרונה שנערך בהונגריה .אלו יהיו המשחקים
הרביעיים של פסקל .טליה אילת סיימה במקום

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טקוואנדו

השמיני  4עשיריות השנייה אחרי פסקל ותצטרך אסף יסעור לוחם הטקוואנדו ממועדון שרעבי
לנסות שוב במשחקי פאריז  .2024פסקל וטליה אומנויות לחימה אשר מתאמן אצל יחיעם שרעבי,
ממועדון בית הלוחם תל אביב ומתאמנות במרכז היה רחוק  6דקות ממשחקי טוקיו .2021

דניאל לחתירה אצל המאמן ויטלי דרוזד.

אסף ניצח בסיבוב השני של תחרות ההזדמנות

רון הלוי מבית הלוחם חיפה אשר מתאמן אצל האחרונה יריב מגאורגיה  ,28-44ובגמר הפסיד
רועי לב במרכז ימי עמק הירדן ,העפיל לחצי הגמר לקלילוב מאוזבקיסטן  .29-17אסף ינסה שוב להשיג
אך סיים אותו במקום החמישי ולא עלה לגמר על את הכרטיס במשחקי .2024
מנת להיאבק על הכרטיסים שחולקו לטוקיו וגם
הוא ינסה שוב במשחקי פאריז .2024

בתמונה :פסקל ברקוביץ מתראיינת לאחר הבטחת
הכרטיס

בתמונה אסף יסעור בחימום לפני הקרב הראשון

יוני  2021גיליון 68

 15אליפויות ישראל
גביע המדינה לקבוצות בטניס
שולחן
גביע המדינה לקבוצות בטניס שולחן ,שוחק השנה
בשיטת ליגה אליה נרשמו הקבוצות :בית הלוחם תל

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אביב ,איל"ן ספיבק רמת גן ,בית הלוחם באר שבע ,בית
הלוחם חיפה ובית הלוחם בירושלים.
בכל סבב העמידה כל קבוצה  3שחקנים שהניקוד הכולל
של הנכות שלהם לא עולה על  21נקודות .כזכור שחקנים
עם ניקוד מ  1עד  5יושבים בכיסאות גלגלים ושחקנים
בניקוד  6עד  10משחקים בעמידה.
כל סבב משחקים משוחק בשיטת הטוב מ  ,3כאשר
נערכת הגרלה מי ישחק מול מי ובעצם זאת שיטת
התחרות היחידה בה ישנה אפשרות שספורטאי על כיסא

בתמונה :הזוכים עם הגביע והמדליות

גלגלים ישחק מול ספורטאי עומד .למרות הבדלי
המוגבלויות במספר משחקים היו ספורטאים בכיסא
גלגלים שניצחו ספורטאים עומדים!

למקום הראשון הגיע קבוצת בית הלוחם תל אביב
בשורותיה שיחקו הוותיקים :זאב גליקמן ,שמואל שור,
אלכס שלס ואימן אלכס קורנמן .למקום השני הגיעו
הצעירים של קבוצת איל"ן ספיבק רמת גן :יהונתן לוי,
רועי אלוני וקרולין טביב ואימן בנצ'י בלנק.
למקום השלישי קבוצת בית הלוחם באר שבע ,הרביעי

בתמונה :קרולין טביב ו ......לוחצים ידיים בסיום
המשחק

בית הלוחם חיפה והחמישי בית הלוחם ירושלים.
תודות לבית הלוחם תל אביב על אירוח האירוע ,גל
שמואל השופט ורכז הענף

הבלתי נלאה יהושוע

אוניקובסקי.

בתמונה :שמוליק בן עשור שמח לאחר נקודה מוצלחת
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 16בארץ
רגבי בכסאות גלגלים
לאחר  9מחזורים ,מובילה את הטבלה איל"ן רמת גן עם 7
ניצחונות ו  2הפסדים ,אחריה במרחק של  2נקודות איל"ן
הרצליה ,במקום השלישי איל"ן פתח תיקווה ובמקום

א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הרביעי איל"ן תל אביב.

שחייה
תוצאות מעולות לשחייני נבחרת ישראל בתחרות הכנה

לאליפות אירופה שנערכה בווינגייט.
מארק מליאר עשה תוצאה של שיא עולם ב  1500מטר
(השיא מוכר כשיא אירופאי ולא עולמי בשל חוסר
הימצאותן של בדיקות סמים בתחרות) כאשר שחה את
המרחק ב 19:03דקות .בנוסף קבע מארק שיא ישראלי
ב 400מטר מעורב .יוליה גורדיצוק שברה את שיאי ישראל
ב  100מטר ו  400מטר חופשי.
שניהם ממועדון איל"ן חיפה ומתאמנים אצל יעקב ביננסון.

טקוואנדו
לוחם הטקוואנדו אסף יסעור ממועדון שרעבי אומנויות
לחימה אשר מתאמן אצל יחיעם שרעבי ,השתתף
לראשונה באליפות ישראל בטקוואנדו של ההתאחדות

הישראלית לטאקוונדו (ספורטאים ללא מוגבלות) וסיים
עם מדליית ארד .אחד ההבדלים המרכזיים בין פרא –
טקוואנדו לטקוואנדו הוא שבפראלימפי אסור לתת
בעיטות לראש ,מה שהצריך את אסף להסתגל לחוקים
השונים .כזכור ,אסף איבד את ידיו כתוצאה מהתחשמלות
ובעצם נלחם מול ספורטאים עם ידיים.

בתמונה :מארק מליאר לפני הקפיצה למים

קרדיט צילום :ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו
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 17כדורסל בכסאות גלגלים
הדרך לגמר הגביע – חיים קיסוס
חצי הגמר הראשון נערך ביום שלישי ,בין התותחנים של
צה"ל ת"א לבין הקבוצה הדרומית ,חוסן באר שבע,

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שניצחה את מקבילתה העירונית בית הלוחם ב"ש ברבע

בנקודות :יש לציין את מאיר עזריה הצעיר של חוסן ב"ש

הגמר .חוסן באר שבע ,הגיעו בהרכב מעט קצר אך איכותי

סיים עם  22נקודות .מן העבר השני ,כפיר ניימרק ()13

ואפילו יש בו ,אב ובנו ,שעוד נשמע עליו בהמשך.

ותומר ששון ( )12שהובילו את הניקוד ,אבל גם עמית שחר

המשחק נפתח עם בליץ קטן של הדרומיים ,שכלל

( )10ותומר בניסטי ( )10בערב מושלם.

שלושה סלי שדה מצד מאיר עזריה הצעיר ,שמשחק לצד
אביו רחמים עזריה והם ביתרון  7על התותחנים .קצב
מהיר מצד לצד פלוס  Pick&Rollשל לירן לוי לתומר
ששון ורק  9-8לחוסן ,חמש דקות לסוף הרבע.
משם ,התל אביבים השתלטו ועם מסירת קוורטרבק של
לירן לוי לעמית שחר נחתם הרבע בתוצאה .11-20

רבע שני ,הקצב נרגע מעט אבל מאיר עזריה המשיך
להיות חד .שני מהלכי סל ועבירה רצופים של אבי בן
שמחון והמקומיים פותחים פער .תומר בנבנישתי מקנח
עם סל בכורה על הבאזר וכבר  24-37במחצית.
ברבע שלישי ,התותחנים הקשיחו את ההגנה עוד יותר
והשאירו את הבאר-שבעים על  6נקודות ,אבל גם מהלכים
התקפים נאים היו ,כולל הטעייה חכמה של נדב מנחם
במסירה לעמית שחר שכיכב ברבע הזה יחד עם תומר
ששון 30-53 .לקראת הרבע האחרון.

עם הפרש מבטיח ,שחקני צה"ל ת"א הרגישו נינוחים
להוריד קצת מהלחץ ואז אימאן אבו עדיה פינק אותנו עם
השלשה היחידה במשחק .אבל אין ספק שכוכב הרבע,
משני צדי המגרש ,היה תומר בניסטי שהוסיף ארבעה סלי
שדה רק בדקות האחרונות וקבוצת צה"ל תל אביב
מעפילים לגמר הגביע ,שנה שלישית ברציפות ,עם
תוצאת הסיום .45-67

בתמונות מאבקים על הכדור .צלם :רונן חסון
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 18כדורסל בכסאות גלגלים
הדרך לגמר הגביע – חיים קיסוס
חצי הגמר השני התרחש בחמישי האחרון בין שתי
הקבוצות החזקות בליגה ,דרבי של איל"ן ,כאשר רמת גן

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

לבושים לבן מול תל אביב בצבע ירוק .עם קהל אוהד
ורועש ,משני הצדדים ,הציפיות היו למשחק קשוח ואני לא
זוכר מתי ראיתי כזה משחק צמוד ,בליגה הזו.
למרות שלשה של ראדי דגמין מתל אביב ,הרמת גנים
פתחו בסערה את המשחק ,בהובלת עשהאל שבו אבל
בסבלנות ועם הגנה קשוחה הירוקים הצליחו לאזן ולסיים
צמוד ,רק  14-17לר"ג.
ברבע השני ,ת"א נכנסו יותר מפוקסים ומסודרים
בהתקפה ,אבל רגע לפני מהפך ,הלבנים חזרו להתקפה
מסודרת .ובכל כל פעם ששי ברביבאי שבעצמו הוסיף גם

שלשה ושות' התקרבו ,עשהאל שבו ושות' מצאו את הסל

בתמונה זריקת הפתיחה

מהעבר השני ובמחצית  26-28עדיין לרמת גן.
סל מהיר בפתיחת המחצית השנייה של ראדי דגאמין
ושוויון  .28לקח עוד שתיים וחצי דקות ללא סל מאף צד עד
למהפך מסל ועבירה של ברביבאי ( )28-31שתי דקות
אחרונות לסוף הרבע שוויון  37ושתי הקבוצות התפזרו
ללא סל אחד לרפואה עד לרבע המכריע.
לאחר כמה מהלכים מדויקים של ת"א ונראה היה
שהרמת גנים מראים סימני שבירה ,כאשר מעט אחרי

אמצע הרבע ,יתרון שיא  44-53לירוקים .ניסיון קמבאק
מרשים של ר"ג ,כמעט הצליח ,אבל בסיום 54-56

בתמונה מאבקים על הכדור

למוליכת הליגה ,הבלתי מנוצחים ,איל"ן ת"א ,שמעפילים
למפגש בגמר מול התותחנים.
בנקודות :אצל הרמת גנים ,המאמן/שחקן ליאור דרור
הוביל עם  20נקודות לצד  14של עשהאל שבו .הבולטים
מתל אביב היו מקס פקרמן עם  17נקודות והרכז שי
ברביבאי עם  14משלו .ראוי ציון גם מאור לסרי שתרם אף
הוא  10נקודות.
בתמונה שמחת המנצחים
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 19בדרך לטוקיו 2021
לו"ז השגת כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו 2021

אתלטיקה
תחילת יוני חלוקת
כרטיסים אוניברסליים
ואליפות אירופה

קליעה
 10-19.6תחרות
הזדמנות אחרונה בפרו

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הספורטאים שהבטיחו את השתתפותם במשחקים
הפראלימפיים טוקיו 2021

✓ קליעה | דורון שזירי ויוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל
אביב .מאמן גיא סטריק
✓ בוצ'ה | נדב לוי מספיבק איל"ן רמת גן .מאמן ברוך
חגאי

טניס שולחן
 3-5.6תחרות הזדמנות
אחרונה בסלובניה

✓ כדורשער | נבחרת הנשים ממועדון בית הלוחם תל
אביב ובית חינוך עיוורים .מאמן רז שוהם .עוזרת מאמן

ורד אבנעים
✓ חתירה | מורן סמואל – סירת יחיד ,שמוליק דניאל –
סירת יחיד ,סירת רביעייה  +הגאי .כל הספורטאים

טניס בכסאות גלגלים
 6.6דירוג עולמי

מבית הלוחם תל אביב .צוות המאמנים :פאולה גריזטי,
דימה מרגולין ,חבייר מנדז ועזרא מיטשל
✓ קיאקים | פסקל ברקוביץ מבית הלוחם תל אביב.
מאמן ויטלי דרוזד
✓ טניס בכסאות גלגלים | אדם ברדיצבסקי וגיא ששון

הרמת כח
 27.6דירוג עולמי

מספיבק איל"ן רמת גן .מאמנת עופרי לנקרי
✓ שחייה | אריאל מליאר ,מארק מליאר ,איאד שלבי,
בשאר חלבי ,עמי דדאון ,אראל הלוי ,יוליה גורדיצוק
וורוניקה גירנקו .כל השחיינים מאיל"ן חיפה ומתאמנים
אצל יעקב ביננסון

יוני  2021גיליון 68

 20רבותי ההיסטוריה
חוזרת
 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ב 1964היו כ  3000צופים בטקס הפתיחה של
המשחקים הפראלימפיים בטוקיו ,האם השנה יהיו פחות
או יותר? לקורונה פתרונות .פורסם בידיעות אחרונות ב
.8.11.64

פורסם בידיעות אחרונות  12.11.64הידעתם
במשחקי טוקיו ,היו לנו  2נבחרות כדורסל בכסאות
גלגלים לדרגת נכות קלה ולדרגת נכות קשה.

אחת הדרישות להשתתף במשחקים הפראלימפיים
בטוקיו  – 1964להתנהג כג'נטלמן .פורסם ב 2.11.64
עיתון ידיעות אחרונות.

פורסם בידיעות אחרונות  17.6.1980הכותרת על
משחקי ארנהם  ,1980באותה שנה ברית המועצות
שארחה את המשחקים האולימפיים סירבה לארח
את המשחקים הפראלימפיים בטענה שאין אצלה
ספורטאים נכים.
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 21חם מהמעבדה
מבדקי שדה לטריאתלטים
ענף הטריאתלון הפראלימפי מיועד לספורטאים עם
לקות פיזית וליקויי ראייה .הענף נכלל לראשונה
במשחקי ריו  .2016בטריאתלון הספורטאים מתחרים
בשחייה למרחק של  750מ' ,רכיבה של  20ק"מ
(באמצעות אופניים ,אופני ידיים או אופני טנדם) וריצה או
מרוץ בכיסא גלגלים לאורך של  5ק"מ.
ישנים  5קלאסים בענף 1 :עד  4מיועדים לספורטאים עם
מוגבלות פיזית כש  PT1הוא הקלאס למוגבלות הרבה
יותר ו-

 PT4למוגבלות הקלה ביותר.

 PT5מיועד

לספורטאים עם לקויי ראייה ועיוורון אליו משתייך אורן
בליצבלאו .המשתתפים מתחרים על אופני טנדם
(אופניים לשני רוכבים) כשמקדימה רוכב "קפטן" רואה,

מאותו מין ולאום זהה.

אופני הכביש הם בעלי מבנה מינימליסטי ,גלגלי
האופניים הם דקים מאוד כדי להקטין את החיכוך עם
הכביש ,הכידון מעוקל כלפי מטה כדי לאפשר לרוכב
לרכון קדימה לתנוחת רכיבה אווירודינמית .הם מתאימים
למסלולים מישוריים ,אך גם לעליות ולירידות.
אופני הנג"ש נועדו להשיג זמן מהיר ככל האפשר
כשמתחרים נגד השעון .הם מתאימים לתנאי רכיבה
במישור .מדובר באופניים בהם הדגש בעיצוב הוא על
פילוח האוויר (עוד יותר אווירודינמיים מאופני הכביש),
מאשר באופני הכביש ,ולכן רכיבה באוני נג"ש אמורה

לפני מספר חודשים ,אור ברגר ,המאמן של אורן
בליצבלאו וויטלי לייקין שרוכב מקדימה ,העלה שאלה
שמעסיקה

ההבדל בין אופני נג"ש לאופני כביש

ותנוחת הרוכבים עליהם היא עוד יותר שפופה ומכונסת

רקע לקיום המבדק:

אותו

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ואת

הספורטאים

שלו:

קיימת

התלבטות לגבי התחרויות הבאות ,האם להתחרות עם
אופני הנג"ש – נגד שעון (בהם ויטלי ,הקפטן ,מרגיש
יותר בנוח ואורן פחות) ,לבין להתחרות כפי שנהגו עד כה

על אופני הכביש (בהם אורן מרגיש יותר בנוח) .פנינו

לשפר עוד יותר את מקדם הגרר ברכיבה.
הדרישות מהמבדק
ביצוע מבחן שדה  -השוואה בין שתי תצורות אופני
הטנדם (נג"ש וכביש) על מנת לראות היכן קיים יתרון
כללי כצוות (ויטלי ואורן יחד) בהתבסס על נתונים
פיזיולוגיים אובייקטיבים.

למעבדה במכון סילבן אדמס לספורט באוניברסיטת תל
אביב כדי להסתייע במומחיות שלהם ובציוד העומד
לרשותם ,כדי לקבל חוות דעת ניטרלית ומקצועית.

בתמונה :בדיקת לקטט מקדימה
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 22חם מהמעבדה
מבדקי שדה לטריאתלטים  -המשך
פרוטוקול המבדק
המבדק הראשון התקיים ב  ,13.04.2021ב  12:00באזור
לטרון עם אופני הכביש ,ושבוע לאחר מכן באותו מקום,

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ב 20.04.2021-על אופני הנג"ש .בשל תנאי מזג אוויר

מטעם הוועד הפראלימפי התלוו ד"ר אסנת פליס דואר,

שונים ,המבדק השני הוקדם ל 8:00

ראש היחידה המדעית והטכנולוגית ,וקרן איזיקסון

לפני המבדק ,אורן וויטלי התבקשו שלא לבצע פעילות

שהצטרפה כדי לתעד את מבדק השדה הייחודי עם

גופנית עצימה ו/או ממושכת  24שעות לפני הבדיקה.

המכשור המתקדם.

ניתן לבצע אימון קצר וקל.
לאחר המפגש בלטרון ותדריך קצר ,יצאו הספורטאים
לחימום של כ 20-ד'.
משך הבדיקה כולה (ברוטו) היה כשעתיים .לחץ האוויר
המדויק בצמיגים נבדק בשני המועדים לפני תחילת
החימום כדי להבטיח תנאים זהים.
אורך המסלול היה  20.5ק"מ במהירות מירבית וכלל
שתי הקפות של המסלול (כולל  3פניות פרסה +
השלמת מרחק קצרה).
המשתנים שנאספו :חילוף הגזים

Vo2

של

הספורטאים באמצעות מכשיר  K5של חברת Cosmed

בתמונה :צוות המבדק והספורטאים

דופק ,הספק וזמנים .בתחילת הבדיקה ובסופה נבדקו גם
רמות הלקטט בדם ובסוף הבדיקה נשאלו הרוכבים לגבי
רמת המאמץ הסובייקטיבית.
הצוות של אורן כלל :מאמן (אור ברגר) ,ויטלי (הקפטן)
רכב ליווי  +נהג
מטעם מכון סילבן אדמס נכחו :טכנאית הפיזיולוגיה גילי

רייכמן ,שהתלוותה לרכב הליווי במהלך הבדיקה על
מנת לתעד נק' ציון חשובות לניתוח ,ד"ר קרית' אגינסקי
– ביומכניסטית ואביתר אוחיון – מהנדס המעבדה שסייעו

בתמונה :השלמת הסיבוב הראשון

באיסוף הנתונים.
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 23חם מהמעבדה
מבדקי שדה לטריאתלטים – המשך
תוצאות
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 24חם מהמעבדה
מבדקי שדה לטריאתלטים  -המשך
השוואה בין שני המבדקים
• כמצופה ,זמן רכיבה נטו היה מהיר יותר במבדק על
אופני הנג"ש ( 28:36מול  29:40על אופני הכביש).
• מנתוני הדופק עולה כי אין הבדל בערכים בין שתי
הבדיקות.
• מהנתונים הנשימתיים של אורן ,נראה כי לא היו

הבדלים משמעותיים בין שתי תצורות האופניים.
• הן מבחינה תזונתית והן מבחינת הקפדה על שעות
שינה ,היה הבדל מינורי בין הבדיקות.
• תנאי מזג האוויר היו גם הם מאוד דומים בשתי
הבדיקות .מבחינת ההבדל במהירות הרוח  -אין לכך
משמעות ,וככל הנראה גם ההבדל בטמפ' אינו
משמעותי .חשוב לציין שהלחות היחסית היתה גבוהה
יותר באופן משמעותי בבדיקת הנג"ש  -כלומר למרות
שעומס החום היה גבוה יותר ,עדיין אורן וויטלי השיגו
תוצאה מהירה יותר על שלדה זו.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
• בשני המבדקים ,שני הרוכבים ציינו רמת עצימות 10
מתוך  ,10כלומר נתנו הכל בשני המבדקים
• ההבדלים המזעריים בצריכת החמצן ובהספק מראים
יעילות רכיבה (הואטים המופקים מכל ליטר חמצן
שנצרך) מעט גבוהה יותר באופני הכביש ,אך ניתן
לשער כי תרגול רב יותר של רכיבה על אופני הנג"ש
יתרום לשיפור יעילות הרכיבה ברכיבה על אופניים
אלה.
• גם נתוני ההתאוששות נבדקו .נמצא כי אצל אורן הן
בדופק והן בצריכת החמצן ואצל ויטלי בנתוני הדופק,
לא היו הבדלים בהתאוששות 2:30 ,ד' שלאחר סיום

המאמץ.

• מבחינת ריכוזי הלקטט בסיום הבדיקה ,נראה כי אצל
אורן הוא מעט נמוך יותר על אופני הנג"ש  -יתרון יחסי
בתחרות שבה נדרש לצאת לריצה מיד לאחר הרכיבה.
אצל ויטלי נראתה דווקא עלייה קטנה בריכוז הלקטט על
אופני הנג"ש ,אך במקרה של ויטלי ,שהריצה עבורו
מתונה יותר כאשר הוא מלווה את אורן ,יש לכך פחות
משמעות.

• נתוני ההספק בשתי הבדיקות ,הן של אורן והן של
ויטלי ,כמעט זהים .מכך עולה כי שניהם מסוגלים לעמוד
בהספק דומה בשני המנחים ,וזאת למרות תחושת אי
הנוחות שאורן דיווח עליה טרם הבדיקות .כלומר -
התחושה הסובייקטיבית לא מהווה גורם מגביל בהפקת
ההספק.

בתמונה :אורן וויטלי
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 25חם מהמעבדה
מבדקי שדה לטריאתלטים  -המשך
לסיכום
מנתוני הבדיקות עולה כי אין הבדלים משמעותיים
במשתנים הפיזיולוגיים במהלך רכיבת  20.5ק"מ על שני
סוגי השלדות .מנגד  -אורן וויטלי היו מהירים משמעותית

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

על הנג"ש (הפרש של כדקה וכ 4%-לטובת אופני
הנג"ש).
בעקבות זאת ,צוות המומחים ממכון סילבן אדמס
לספורט המליץ להשקיע את המאמצים הדרושים על
מנת להתרגל לשלדת הנג"ש ,ולהתחרות איתה.
מגבלות
את הנתונים הנשימתיים של ויטלי לא ניתן היה להשוות,
בעקבות דליפה שארעה ,לצערנו ,בבדיקה הראשונה.
הבדיקות ,שנערכו בתאריכים  13ו 20-באפריל ( 2021על

בתמונה :הבדיקות בסיום

אופני כביש ועל אופני נג"ש ,בהתאמה) ,נערכו בשעות

שונות של היום ,על מנת להתאים את תנאי הבדיקה
(טמפ' לחות ומהירות רוח) כך שיהיו דומים ככל הניתן.
לכן מבחן אופני הכביש נערך קרוב לשעה ,12:00לעומת
מבחן אופני הנג"ש ,שהתקיים ב 08:00
תודות
הכתבה מבוססת על סיכומי הפגישות והנתונים כפי
שנאספו ,נותחו וסוכמו על ידי צוות מכון סילבן אדמס

בתמונה :המסכה מקרוב

לספורט באוניברסיטת תל אביב :ד"ר קרן קונסטנטיני –

פיזיולוגית ,ד"ר קרית' אגינסקי – ביומכניסטית ,אביתר
אוחיון  -מהנדס המעבדה וגילי רייכמן  -טכנאית מעבדה,
אסיסטנטית פיזיולוגיה .תודה מקרב לב לכל צוות המכון
ולפרופסור חגי פיק העומד בראשו על תרומתם
לספורטאים הפראלימפיים בישראל.

בתמונה :אורן וויטלי בחימום ללא המסכות
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יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט
טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים:
מתן פידבק בזמן אמת לשחקני כדורשער
אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו/או רדאר ,המעוניינים
להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת
לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון ,סגלי נבחרות הבוגרים
והבוגרות ונבחרות העתודה ,מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר במייל:

 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 27על רגל אחת'

עם צאתם של השחיינים לאליפות אירופה
בפורטוגל ,הודיעה חברת אנרג'יאן ,המאמצת
שלושה מהשחיינים :מארק מליאר ,עמי דדאון
ויוליה גורדיצ'וק ,על מענק חד פעמי שיינתן לכל
אחד מהם במקרה של זכיה במדליה.
השלושה אכן זכו במדליות ,וחגית גניש גיל,
מנהלת הקיימות של אנרג׳יאן ישראל ,הגישה
לספורטאים את המענק ואמרה :״חברת אנרגי'אן
מברכת על ההישגים המרשימים של עמי ,מארק
ויוליה באליפות אירופה בשחיה פראלימפית .אנו
גאים לתמוך ולעמוד לצידם לאורך האתגרים
וההצלחות זו השנה השלישית ברציפות .הם
מהווים מקור השראה וגאווה עבור כולנו ,נמשיך
ללוות אותם גם בהמשך הדרך עד טוקיו״.

נבחרות אופני היד של דובאי וישראל נפגשו במקרה
בתור לבדיקת האופניים בסבב גביע העולם הנערך
בבלגיה .היתה ממש התרגשות באוויר כשמשלחת
מדובאי אמרה שלום בעברית והמשלחת הישראלית
אמרה סלאם עליכום .המאמן מדובאי אמר שישמח
מאוד להגיע למחנה אימונים בישראל וביקש לדעת
על תנאי מזג האוויר .הוחלפו מספרי טלפונים
ותקווה לשיתוף פעולה מקצועי בהמשך.

רכילות פראלימפית

ד"ר אסנת פליס דואר ראש תחום מדע
וטכנולוגיה מונתה לקדנציה נוספת להיות חברה
Olympic Paralympic Sports
בועדת ה:
 Medicine & Sports Scienceשל ה  ACSMארגון
רפואת הספורט הגדול בעולם .המנוי הוא עד מאי
 .2024בתמונה אסנת עם מייקל פלפס בסיום
ההרצאה שלו בכנס ACSM 2017

חברת כתר ,פרסמה לאורך אליפות אירופה
בשחייה' ,סטורים' תומכים באראל הלוי אחת
הספורטאיות הפראלימפיות בהן הן תומכים

