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המאמן יעקב ביננסון ושלל המדליות בהם 
זכו חניכיו באליפות אירופה בשחייה
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אבל,מאיחודשאירועיאתמסכםאשרהעיתוןאמנםזה

בכסאותבכדורסלהמדינהבגביעהזוכהאתאברךזאתבכל

אביבתלספיבקן"אילקבוצתגלגלים

בחודשבגביעשזכוברביבאישיMVPוהרםטלהמאמן

ארצהכןכמו.הבאבעיתוןתופיעכךעלנרחבתוכתבהיוני

קבוצתבגמרששיחקההשנייהלקבוצההערכתיאתלהביע

.אביבתלהלוחםבית-ל"צהתותחני

שלכם

בירנבאוםאלי

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

אתלהביאשלוביכולתנמדדתמאמןשלהגדולה

ביננסוןיעקב.בשיאםהמטרהלתחרויותהספורטאים

ושובשובזאתעושה,שלנוהלאומיהשחייהמאמן

חיהדוגמאהיאהאחרונהאירופהאליפות.ושוב

בשיאםהגיעוחיפהאילןממועדוןשחייניו:לגדולתו

זאתוכלפחדללאנחושים,מפוקסים,אירופהלאליפות

משלחת.'החומותשומר'מבצעמתנהלבארץכאשר

ממכבינוסףושחייןחיפהן"מאיל8)ספורטאים9של

בכמותבאירופההשביעילמקוםהגיעה(רחובותויסגל

תוךוצרפתבריטניהכמואימפריותעוקפת,המדליות

ואפילולאומיים,אישיםשיאיםשובריםשהשחיינים

.עולמיים

לעסוקילדיםלהביאהיאמאמןשלנוספתגדולה

גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהמאמן.בספורט

קיבל,דרורליאור,גןרמתספיבקן"אילוקבוצת

מנשיאישראלשלהכבודמאמןאותאתהחודש

מתפשרתהבלתימהמקצועיותחוץכאשר,המדינה

שהואהקודשעבודתבשלגםנבחרהואליאורשל

מביתאפילווהבאתםמוגבלותעםילדיםבאיתורעושה

.הכדורסללמגרשהחולים

!ֶלָחיכֹּה–כאלולמאמניםשזכינואשרינו

השיגונוספיםספורטאיםשלושהכיהתבשרנוהחודש

פסקלהקיאקיםחותרת:לטוקיוהכרטיסיםאת

ויטלימאמןאותהאביבתלהלוחםמביתברקוביץ

אדםגלגליםבכסאותהטניסושחקנידרוזד

אותםגןרמתן"מאילמספיבקששוןוגיאברדיצבסקי

!שאפו–סלעועופרלנקריעופרימאמנים
אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

בשאר חלבילוחץ את ידו של השחיין בירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392

68גיליון 2021יוני 

mailto:office@isad.org.il
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כאשרשלובקריירההשיאהישגאתהשיג,מליאראריאל

חופשימטר200לבמשחההחמישילמקוםהגיע

אירופהבאליפותלגמרבקריירהלראשונהעלהוולפרטרון

סייםבגמר,ישראלישיאקובעשהואתוךחזה100ב

.השמיניבמקום

שלהבקריירההשיאהישגאתהשיגהגירנקוורוניקה

.גבמטר50בהרביעילמקוםהגיעהכאשר

.חזהמטר100לבמשחההשישילמקוםהגיעחלביבשאר

יעקבאצלומתאמניםחיפהן"אילממועדוןהשחייניםכל

רחובותויסגלמכביממועדוןוולפרטרוןלמעט,ביננסון

.שחרגיאאצלמתאמןאשר

מספרלאחר,בשחייהאירופהאליפותבאמצעבערך

המאמןלהםשלח,הנבחרתשלמבוטלותלאהצלחות

זכובהםהמדליותשללעםתמונהביננסוןיעקב

לתמונה,2018בשנתהקודמתבפעםאירופהבאליפות

,כלוםאותומענייןשלאלהםאמרבהקוליתהודעהצירף

גםהאליפותשבסוףמצפהושהואפודיוםרק,מתכותרק

להםגרםכך.מדליותכמותאותהעםלהצטלםיוכל

.בשאננותלשקועבמקוםיותרעודמוטיבציהחדורילהיות

ידיעלכונההקודמתאירופהשבאליפותדדאוןעמי

רחובעלהשתלט',בשכונההחדשהבחור'השדרים

50באירופהאלוףבתוארוזכהלגמריהחופשיתהשחייה

מטר100בעולםושיאןאירופהאלוף,אירופאיושיאמטר

גםהוסיףלכך.מטר200בעולםושיאןאירופהואלוף

.מעורב150בכסףמדליית

זכהכאשרהוארבגונישחייןאיזההראהמליארמארק

מטר100בהכסףמדליות,גבמטר100בהזהבבמדליית

.חופשימטר400בהארדומדלייתמעורב200וחזה

נכותבדרגתשחייניםעםשוחהכללשבדרךשלביאיאד

הנכותברמתשחייניםעםסוףכלסוףשחה,משלוקלה

וזכה(ביותרהגבוהההנכותרמת–1קלאס)שלו

גבמטר50לבמשחהאירופהאלוףבתוארלראשונה

.גבמטר100לבמשחהארדומדליית

הארדמדליותשלהזכוכיתתקרתאתשברה,הלויאראל

לבמשחההכסףבמדלייתזכתהבקריירהראשונהופעם

.חופשי400

זוכילמועדוןסוףכלסוףהצטרפה,גורדיצוקיוליה

רקהגיעהקודמותשבפעמיםלאחרוזאתהמדליות

לבמשחההארדבמדלייתזכתההפעם,הרביעילמקום

.חופשימטר400

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

לאחר הזכייה בתואר אלוף אירופהואיאדיעקב : בתמונה

עם מדליית הארדגורדיצוקיוליה : בתמונה
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שהתקיימהבשחייהאירופהמאליפותשחזרואחרי

,עולםשיאישניועודמדליות12צווארםכשעל,בפורטוגל

קבלת,בשחייהישראלנבחרתשחיינישללכבודםנערכה

.הנבחרתשלהביתמועדון,חיפהן"באילבבריכהפנים

,ביננסוןיעקבהמאמןשלחניכיו,השחייניםשמונהכל

,מליאראריאל,מליארמארק,דדאוןעמי:שםהיו

,הלויאראל,וק'גורדיציוליה,חלביבשאר,שלביאיאד

,גירנקווורוניקה

נכיםלספורטההתאחדות,הפראלימפיהוועדראשי

הוועדר"יו.לברךהגיעוחיפהעיריתונציגיאילןומועדון

הנהדריםההישגים":אמר,דקלשוקיר"ד,הפראלימפי

מרחוקאחריכםעקבנו.וגאווהשמחהאותנומילאושלכם

פחותולא,והנחישותהספורטיביתהרוחאתוהרגשנו

להודותרוצהאני.ביניכםהחברותאתגםחשוב

להודותרוצהאני.קורההיהלאזהשבלעדיהןלמשפחות

לכםמאחלואני,הנפלאהמאמן,ביננסוןוליעקבלכם

העומדתוהחשובההגדולהבמשימהגםרבההצלחה

".2021טוקיו-בפניכם

:אמרבירנבאוםאלימר,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

.ומופתדוגמאאתם,וראויהמוכשרתחבורהאתם"

ומודהמכםואחדאחתלכלמצדיעאני,רבכבודהבאתם

,מורכבתכךכלשבתקופהעלהמאמןוליעקבלכם

עלו.וגאווהכבוד,שמחההרבהלנולהביאהצלחתם

.הדרךבהמשךגםוהצליחו

ממנושנבצר,רצאביאהודח"רו,ן"אילעמותתר"יו

נבחרת":הבאיםהדבריםאתלמסורבקש,לאירועלהגיע

כיצדמחדשפעםבכלמוכיחהחיפהן"אילשלהשחייה

איןמקצועיתוהדרכהכישרון,התמדה,רצוןכחבעזרת

אנו,אלובימיםבמיוחד.עליהלהתגברניתןשלאמגבלה

עלוהיקרהמוכשרובמאמןמכםואחתאחדבכלגאים

הגביתוהרוחההשראהעלובעיקרדופןיוצאיהישגים

עיניהםאתנושאיםאשר,ן"איללילדימעניקיםשאתם

."אליכם

ותעודת ההוקרהגירנקוורוניקה : בתמונה

ן חיפה"מקבל פרחים מילדי אילמארק מליאר : בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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ר  "מכתבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו

. ר שוקי דקל"הוועד הפראלימפי הישראלי  ד
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פינלנד| אליפות אירופה דרג ב כדורשער גברים 31.5-5.6

בית הלוחם תל אביב| גביע המדינה כדורסל בכסאות גלגלים 1.6

פולין| אתלטיקה –אליפות אירופה 1-5.6

פולין וקרואטיה| אופן –טניס בכסאות גלגלים –רים'פיוצ2-6.6

פולין| אליפות אירופה בקיאקים 3-6.6

סלובניה| טניס שלוחן –תחרות ההזדמנות אחרונה 3-6.6

יער בן שמן | שטח –טנדםאליפות ישראל באופני 4.6

ן רמת גן "ספיבק איל| אליפות ישראל לילדים ונוער בשחייה6.6

מועדון נכים ראשון לציון| אליפות ישראל בטניס שולחן 9.6

פורטוגל| אליפות אירופה באופני יד 9.6

איטליה| U23אליפות אירופה בכדורסל כיסאות גלגלים 13-18.6

בית הלוחם ירושלים| אליפות ישראל טניס שולחן זוגות 16.6

גרמניה| אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה 17-20.6

פרו| קליעה –תחרות ההזדמנות האחרונה 17.6

בית הלוחם באר שבע| אליפות ישראל בבדמינטון 25.6
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מאמן הכבוד של המדינה–ליאור דרור 

רמתספיבקן"אילמועדוןשלהכדורסלמאמןדרורליאור

באותזכה,גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהונבחרתגן

נשיאידיעללושהוענק',המדינהשלהכבודמאמן'

.ריבליןרוביהמדינה

יוצאתבצורהשהשפיעוונוערילדיםלמאמניניתןהאות

.והקהילההמועדון,הספורטאיםעלדופן

.הזוכיםאתשבחרהלוועדהניתנוהמלצות700כמיותר

מהמרכזמילואמיכאלהגםזכוליאורעםיחד

הטניסממרכזימורליורונןהנגבשערלהתעמלות

.בישראלוהחינוך

לקראתהעתודהנבחרתאתליאורמכיןאלובימים

את.העולםלאליפותלהעפילבמטרה,אירופהאליפות

קבוצותמאמןוהוא2009בשנתהתחילהאימוןקריירת

שאלנו.עומדיםכדורסלניםשלוקבוצותגלגליםבכסאות

:שאלותמספראותו

?האימוןלמקצועהגעתאיך-

"פעםאףממנולינמאסשלאהיחידהדברזה"-

?מוצלחמאמןתתאראיך-

המקצועילידעומעברלכדורסלמעברדברשלבסופו"-

לגרוםהעינייםבגובהלדברבאנשיםלגעתלדעתצריך

."בעצמםלהאמיןלהם

?תבחראיךלהעסיקמאמןלבחורצריךאתהאם-

אדםהבןעלומסתכלהמקצועיהידעעלמסתכל"-

בעיקר,אנשיםעםבכללהואאיךעלהאנושיהחומר

לגעתלדעתצריךוילדיםנוערעםשמתעסקלמי

"בהם

בהמעורבשאתההקהילתיתהפעילותעלקצתספר-

ספורטרואיםולאבתקשורתלאשאנחנובגלל-

חברהלמצואבשבילולכןלזהמודעותאיןפראלימפי

שהםאחריספורטלעשותלילדיםלגרוםובעיקרחדשים

.לתמוךראשוןודבראליהםלהגיעצריךנמצאים

עזרהלתת.אלישקרובמשהווזהילדבתורנפצעתי

שישההוריםואתאותםלשכנעזהואחריהרגשיבקטע

ואפשרנמשכיםוהחייםהפציעהשאחריהיוםאת

ולבואאישימגעדורשוזהבספורטאדיריםדבריםלעשות

ולאחשיפהשאיןבגלל.אותולשכנעוממשילדאותואל

.עירבכלנמצא

בצילום ליאור דרור עם אות הכבוד והנשיא רובי 

צילמה שרון קארו דרור   . ריבלין

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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הסייפת שהספורט אצלה  –איילה כץ 

היה במקום הראשון

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

ממשקרוכאילו,זוכריםאנואותםבחייםרגעיםישנם

הזהבבמדלייתזכתהאיילהבוהרגעהואכזה,כרגע

כאשר":שנה41מיותרלפניבסיוףשלההפראלימפית

לקחתי(נקודות4ללהגיעצריך)לי2-3היתההתוצאה

לעצמיאמרתיהעינייםאתעצמתי,עמוקותנשימות

היהשלההפנויהשטח.מסגולתאת,יכולהאתאיילה

שלההפנוישהשטחראיתי,גבוהההיתההיאכימלמטה

אותהדקרתי,התחרותאתשחידשואיך,חשוףלמטה

הנקודהאתשמסמןהאורשנדלקעדהרפיתיולאלמטה

.!"ישלעצמיאמרתיואז

השנים9ב,לארץעלתהחודשולאחרבתימןנולדהאיילה

בשלבירושליםקטמוןהחוליםבביתשהתההראשונות

קנו9בגיל.במעברהוהצפיפותחלתהבוהילדיםשיתוק

נפתח15בגיל,למשפחתההצטרפהוהיאדירהההורים

העיןבראששגרהולמרותגןברמתלנכיםהספורטמרכז

חבריהאתולדחוףלעודדדאגהואףאליוהוזמנההיא

.וחברתייםכיפייםאימוניםאלוהיובהתחלה.גםלהגיע

המשחקיםאתאירחהישראלכאשר68בשנת

ואיילהרצינייםלהיותהאימוניםהחלוהפראלימפיים

הכיאליוהסייףוענףהקבוצתיהכדורסלבענףהתמקדה

.בוהדרושיםוהריכוזהמיקודבשלנמשכה

1968אביבתלמשחקי

אותווהציףליבהאתרומםהרצלבהרהמשלחותמצעד

במצעדבירושליםהקטנהאניWOWהיהזה":עזברגש

."המדינהאתמייצגת

חוויהל"מחוספורטאיותעםאיילהנפגשהלראשונה

אחתכל,העולםמכלספורטאיות":כךמתארתהיאאותה

."חזקותממש,מהשנייהגורילהיותר

והדולר אותו  ' מליבוביץעם תמונת הרבי איילה : בתמונה

קיבלה

'מליבוביץהרביאצלהביקור

היא,בהןנזכרהשאיילהביותרהגדולותהחוויותאחת

.1976טורונטומשחקילאחר'מליבוביץהרביאצלהביקור

ונתן,הספורטאיםכלשלידםאתלחץהרבעצמובביקור

אתהרבבירךבנוסף,דולרשלשטראחדלכל

משנהפחותתוךואכןבמהרהשיתחתנוהספורטאים

שמספרתאיילהגםביניהם,הרווקיםמרביתהתחתנו

רצההוא,לעתידבעלהעםהראשוןהדייטאחרישכבר

יהיההספורט":שבחשבוןשייקחלואמרהוהיאלהתחתן

הספורטאיםחזרוכאשר."הראשוןבמקוםתמידאצלי

מהביקוריותרהרבההתרשמואיילהשלשכניה,לארץ

שטראתלקנותהציעוואףהמדליותמאשרהרביאצל

בהודואיילהטיילה2010בשנתלימים.דולרבמאההדולר

להפתעתאליהפנהד"חבלביתהקבוצההגיעהוכאשר

כיהתברר."איילהאת":להואמרבמקוםד"חבנציגכולם

שמהאתושזכר1976בהרבשלהצעירעוזרוהיההוא

.ביקורמאותו
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(גבוההמוגבלות)בכדורסלנמוךניקודבעלתשהיתהאיילה

הקבוצהוהרכבהיות,המשחקיםכללאורךכמעטשיחקה

ניקודעםשחקניםלכלולצריךגלגליםבכסאותבכדורסל

תעשיאתליאמר,קצתאותישחררלמאמןאמרתי".נמוך

יעשהאנילא,לואמרתי,לסלתקלעיאל,החסימותאתלי

."זהוגםזהגם

בכדורסלהזהבבמדלייתאיילהזכתהאביבתלבמשחקי

בסייףהארדובמדלייתגלגליםבכסאות

1972הילברגמשחקי

זוכרתאני,במינכןשלנוהספורטאיםרצחאחריהיהזה"

,הספורטאיםשלהעצוביםהמבטיםאתהמשלחותממצעד

אתלנוהיהלאאבליפהכךכלאותנוקיבלוהגרמנים

."שלנומאודגדולעצבהיהבעינייםהניצוץ

ובארדבסייףקבוצתיבזהבאיילהזכתה1972במשחקי

גלגליםבכסאותבכדורסל

1976טורונטומשחקי

להשתיקצריכותהיוהדיילות,בטיסותצחוקיםהרבההיו"

פעםעודאמרוכברהםחזורבדרך,הזמןכלאותנו

."ומגובשתשמחהחבורההינופשוט,האלוהצעקנים

ובסייףבכדורסלקבוצתיבזהבאיילהזכתה1976במשחקי

אישיבסייףארדובמדליית

1980ארנהםמשחקי

ובכדורסלקבוצתיבסייףבכסףזכתהארנהםבמשחקי

,הגוףהתעלותזה":אישיתזהבבמדלייתזכתהולראשונה

מרובבגרוןויובשזיעהמלאתכולךאת,מאחוריהדגל

כיףאיזהזאתעשיתבלבלעצמיאמרתי,התרגשות

שאתכזהדבראיןבחייםליאמרהספורט,הנפשהתעלות

.תגיעתשאף,לעשותיכולהלא

80וארנהם88בסיאולמדליות מהמשחקים : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

1980מארנהםאיילה כיום עם מדליית הזהב : בתמונה

1984מנדווילסטוקמשחקי

קבוצתיתכסףבמדלייתאיילהזכתה1984במשחקי

.בכדורסלכסףובמדלייתבסייף

1988סיאולמשחקי

ארדבמדלייתזכתההיאאיילהשלהאחרוניםבמשחקים

.בסייףקבוצתית
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כדורשער

מביתמשחקניותהמורכבתבכדורשערהנשיםנבחרת

במלאמתכוננת,אביבתלהלוחםוביתעיווריםחינוך

.2021בטוקיוהפראלימיפייםהמשחקיםלקראתהמרץ

הנערךבינלאומילטורנירהנבחרתיצאהמההכנותכחלק

ארצות,רוסיה:בעולםהחזקותהנבחרותעםיחדבליטא

.וספרדליטאהברית

ביותרהגבוהותברמותלהתאמןהזדמנותהיווההטורניר

ואורימחמידאלהם,חמרניגלשלההרכבאתולנסות

.דוידבןוליהיאוחיוןרונישלפציעותבשלוזאתמזרחי

מאזל"בחוהראשוןהבינלאומיהטורנירהואזהלאלהם

.לידהמחופשתחזרה

ורוסיהספרדנבחרותאתנצחההנבחרתהראשוןבשלב

חציבשלב.'בורוסיההבריתארצותידיעלונוצחה'א

ובקרבזהבבגולהבריתלארצותהנבחרתהפסידההגמר

לנבחרתזהבבגולהנבחרתהפסידההשלישיהמקוםעל

'ארוסיה

ורדהמאמןעוזרת,שוהםרזהמאמן:ליווהנבחרתאת

.משרקידוריתוהספורתרפיסטיתאבנעים

משרקידורית:צלמת.במשחקצופיםוורדרז:בתמונה

כחהרמת

אצלמתאמנתאשרירושליםהלוחםמביתכצמןפולינה

העולמיהגביעסבבבתחרותהשתתפה,טומילובולרי

שלושתבכלהצליחהפולינה.בגאורגיהשנערכה

קילו117בשני,קילו110דחקהבראשון,הניסיונות

רקהצליחההברזילאיתיריבתה.קילו121ובשלישי

אתלפולינהשנתןמה.קילו119לדחוקהשלישיבניסיון

.בתחרותהזכייה

דורשתהכחהרמתבענףדחיקהלהשליםהיכולת

ומעודדהחוקהבתנאילעמודמנתעלגבוההמיומנות

אתושיפרההדחיקותבכלהצליחהשפולינהלראות

.בינלאומיותבתחרויותהצלחתהאחוזי

שעברריגלראברהםר"דגםליווההמשלחתאת

.הכחהרמתבענףכמסווגהכשרה

דירוגההאםלראותיוניחודשלסוףמחכהפולינה

וישלחלטוקיוהכרטיסאתלהיבטיחהבינלאומי

ספורטאית2000סידנימאזהראשונהבפעםלמשחקים

.הכחהרמתבענף

הטורנירלוחעםוולריפולינה:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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הראשוןהמקוםשלהמדליותעםהישראליתהנבחרת

בכסאותבטניסהעולםאליפותמוקדמות

גלגלים

לראשונההעפילה',אופן'נכותבדרגתישראלנבחרת

העולםלאליפות2013שנתמאזעצמהבכוחות

כרטיסקיבלנו2019בשנת)גלגליםבכסאותבטניס

בסוףשתערך(האליפותאתאירחנוכיחופשי

.איטליה-בסרדיניהספטמבר

סרגי,הונגריהמולבמוקדמותהגמררבעבשלב

אתניצחהבוגרתבנבחרתהראשוןבמשחקוליזוב

ירבואתניצחששוןוגיא0:6,0:6ההונגרייריבו

.0:6,1:6ההונגרי

נבחרתאתהנבחרתפגשההגמרחציבשלב

עלבתחרויות2019בהפסדנולהנבחרת,סרילנקה

.העולםבאליפות13-16המקומות

שעדייןואדםגיאניצחבהןהיחידיםמשחקילאחר

למשחקשניהםעלו,הפסידמפציעההתאושש

העייפותעללהתגברוהצליחוהקובעהזוגות

,מערכות2בולנצחהיחידיםממשחקיוהמאמץ

לאליפותהכרטיסאתלנבחרתשהעניקניצחון

,העולם

הכרטיסאתקיבלולגמרשהגיעוהנבחרות2והיות

,בלבדלפרוטוקולהיהעצמוהגמר,העולםלאליפות

נבחרתאתולנצחלהתאמץמהנבחרתמנעשלאמה

במשחקיניצחואדםוגםגיאשגםלאחרפולין

.היחידים

את.גןרמתספיבקן"אילממועדוןהספורטאיםכל

ראשסלעועפרלנקריעופרימאמניםהנבחרת

.וינרקוביהינוהמשלחת

.הוותיקסטוקולאסיאתגםכללההנבחרת

מאיבחודשבינלאומייםטורנירים

VILAMOURAר'הפיוצבטורניר OPENהגיעהבפורטוגל

לרבעששוןגיא,הגמרחצילשלבברדיצבסקיאדם

אדם.הניחומיםבגמרהשנילמקוםליזובוסרגיהגמר

.בזוגותהשנילמקוםזהבטורנירהגיעווגיא

ITF2DESהבטורניר HAUTS-DE-FRANCEשרגאהגיע

הגמרחצילשלבגןרמתספיבקן"מאילוינברג

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 
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,דוארפליסאסנתר"ד:התומךוהצוותעמיתבתמונה

לזוכיהשמורההשמפניהעםלאוןוקוביכמוןמאיר

הפודיום

אופניים

מתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית

בתחרותבמדליהלראשונהזכה,כרמוןמאיראצל

.בינלאומית

נגדבתחרותהתחרה,ידבאופניהמתחרהעמית

והגיעבבלגיההנערךהעולמיהגביעבסבבהשעון

.דקות37:37,805שלבזמןהשלישילמקום

בתנאיהקילומטר50רכיבהשכללההכבישבתחרות

הזמןרוברכב,חזקהורוחגשםשלקשיםאווירמזג

,השלישיהמקוםאתלהשיגשניסוהרוכביםבדבוקת

נאלץ,האחרוניםבקילומטריםטכניתבעיהבשלאך

.החמישיהמקוםעללהתפשר

לטוקיוכרטיסיםלחלוקתהמורכבתהשיטהבשל

נבצר,למדינההרוכביםכמותעלגםמתבססתאשר

בסיכוילזכותמהמדינההיחידהרוכבשהואמעמית

הוועדלהחלטתלחכותיצטרךוהואלכרטיס

.הזמנהכרטיסיחלוקתעלהבינלאומיהפראלימפי

בדמינטון

אצלמתאמןאשרירושליםהלוחםמביתלויאמיר

עלבבדמינטוןהפתוחהספרדלאליפותיצאמוזסראובן

לקבלתלוהנחוצותהדירוגנקודותאתלהשיגמנת

.2021בטוקיוהפראלימפייםלמשחקיםהכרטיס

בביתהשלישיבמקוםאמירסיים,הבתיםשלבאת

חלקואתשסייםמה,הפסדיםושניאחדניצחוןלאחר

.לוהנחוצותהנקודותללאבטורניר

אצלמתאמנתאשרחיפההלוחםמביתגורודיצקינינה

2לאחרהשניבמקוםהבתיםשלבאתסיימהפוגץלאון

,הגמרלרבעאותהשהעלהמהאחדוהפסדניצחונות

.הפסידהשם

כרטיסלקבליוכלואםלראותונינהאמיריחכוכעת

.מהמארגניםהזמנה

Bipartiteהפראלימפייםלמשחקיםהזמנהכרטיסי

שמחולקיםמצומצםהזמנהכרטיסימספרישנםענףבכל

הבינלאומיהפראלימפיהוועדשלהדעתשיקולפיעל

סמךעלחולקוהכרטיסיםשכללאחרהבינלאומיוהאיגוד

.מטרהתחרויותאודירוג

:הרצוןעלמתבססיםלרובלהחלטותליםהשיק

כרטיסהשיגלאאחדאףבהןבמדינותהענףקידום▪

וגםביחידיםגםמתחריםבהםבענפיםזוגותהשלמת▪

גלגליםבכיסאותטניסדוגמת–בזוגות

להשיגהצליחושלאדופןיוצאתתוצאהעםספורטאים▪

הכרטיסאת

ההישגיהספורטומינהלהישראליהפראלימפיהוועד

עלהקריטריוניםאתשנהלפניכברהגדירוהפראלימפי

הזמנהלכרטיסיבקשהלהגישאםיוחלטפיהם

הישראליםלספורטאים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 



בינלאומי14

68גיליון 2021יוני 

קיאקים

טקוואנדו

למשחקיםהעפילהברקוביץפסקל

אתשהשיגהלאחר2021בטוקיוהפראלימפיים

ההזדמנותבתחרותשחולקהאחרוןהכרטיס

המשחקיםיהיואלו.בהונגריהשנערךהאחרונה

במקוםסיימהאילתטליה.פסקלשלהרביעיים

ותצטרךפסקלאחריהשנייהעשיריות4השמיני

וטליהפסקל.2024פאריזבמשחקישובלנסות

במרכזומתאמנותאביבתלהלוחםביתממועדון

.דרוזדויטליהמאמןאצללחתירהדניאל

אצלמתאמןאשרחיפההלוחםמביתהלוירון

הגמרלחציהעפיל,הירדןעמקימיבמרכזלברועי

עללגמרעלהולאהחמישיבמקוםאותוסייםאך

וגםלטוקיושחולקוהכרטיסיםעללהיאבקמנת

.2024פאריזבמשחקישובינסההוא

שרעביממועדוןהטקוואנדולוחםיסעוראסף

,שרעבייחיעםאצלמתאמןאשרלחימהאומנויות

.2021טוקיוממשחקידקות6רחוקהיה

ההזדמנותתחרותשלהשניבסיבובניצחאסף

הפסידובגמר,28-44מגאורגיהיריבהאחרונה

להשיגשובינסהאסף.29-17מאוזבקיסטןלקלילוב

.2024במשחקיהכרטיסאת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

הראשוןהקרבלפניבחימוםיסעוראסףבתמונה

הבטחתלאחרמתראיינתברקוביץפסקל:בתמונה

הכרטיס



השנהשוחק,שולחןבטניסלקבוצותהמדינהגביע

תלהלוחםבית:הקבוצותנרשמואליהליגהבשיטת

בית,שבעבארהלוחםבית,גןרמתספיבקן"איל,אביב

.בירושליםהלוחםוביתחיפההלוחם

הכוללשהניקודשחקנים3קבוצהכלהעמידהסבבבכל

שחקניםכזכור.נקודות21עלעולהלאשלהםהנכותשל

ושחקניםגלגליםבכיסאותיושבים5עד1מניקודעם

.בעמידהמשחקים10עד6בניקוד

כאשר,3מהטובבשיטתמשוחקמשחקיםסבבכל

שיטתזאתובעצםמימולישחקמיהגרלהנערכת

כיסאעלשספורטאיאפשרותישנהבההיחידההתחרות

הבדלילמרות.עומדספורטאימולישחקגלגלים

בכיסאספורטאיםהיומשחקיםבמספרהמוגבלויות

!עומדיםספורטאיםשניצחוגלגלים

אביבתלהלוחםביתקבוצתהגיעהראשוןלמקום

,שורשמואל,גליקמןאבז:הוותיקיםשיחקובשורותיה

הגיעוהשנילמקום.קורנמןאלכסואימןשלסאלכס

,לוייהונתן:גןרמתספיבקן"אילקבוצתשלהצעירים

.בלנקי'בנצואימןטביבוקרוליןאלונירועי

הרביעי,שבעבארהלוחםביתקבוצתהשלישילמקום

.ירושליםהלוחםביתוהחמישיחיפההלוחםבית

גל,האירועאירוחעלאביבתלהלוחםלביתתודות

יהושוענלאההבלתיהענףורכזהשופטשמואל

.אוניקובסקי
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אליפויות ישראל15

ס   י נ ט ב ת  ו צ ו ב ק ל ה  נ י ד מ ה ע  י ב ג

ן   ח ל ו ש

לוחצים ידיים בסיום  ...... וטביבקרולין: בתמונה

המשחק

הזוכים עם הגביע והמדליות  : בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירודרמןקרן 

שמוליק בן עשור שמח לאחר נקודה מוצלחת: בתמונה
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בארץ16

גלגליםבכסאותרגבי

7עםגןרמתן"אילהטבלהאתמובילה,מחזורים9לאחר

ן"אילנקודות2שלבמרחקאחריה,הפסדים2וניצחונות

ובמקוםתיקווהפתחן"אילהשלישיבמקום,הרצליה

.אביבתלן"אילהרביעי

שחייה

הכנהבתחרותישראלנבחרתלשחיינימעולותתוצאות

.בווינגייטשנערכהאירופהלאליפות

מטר1500בעולםשיאשלתוצאהעשהמליארמארק

חוסרבשלעולמיולאאירופאיכשיאמוכרהשיא)

אתשחהכאשר(בתחרותסמיםבדיקותשלהימצאותן

ישראלישיאמארקקבעבנוסף.דקות19:03בהמרחק

ישראלשיאיאתשברהגורדיצוקיוליה.מעורבמטר400ב

.חופשימטר400ומטר100ב

.ביננסוןיעקבאצלומתאמניםחיפהן"אילממועדוןשניהם

טקוואנדו

אומנויותשרעביממועדוןיסעוראסףהטקוואנדולוחם

השתתף,שרעבייחיעםאצלמתאמןאשרלחימה

ההתאחדותשלבטקוואנדוישראלבאליפותלראשונה

וסיים(מוגבלותללאספורטאים)לטאקוונדוהישראלית

–פראביןהמרכזייםההבדליםאחד.ארדמדלייתעם

לתתאסורשבפראלימפיהואלטקוואנדוטקוואנדו

לחוקיםלהסתגלאסףאתשהצריךמה,לראשבעיטות

מהתחשמלותכתוצאהידיואתאיבדאסף,כזכור.השונים

.ידייםעםספורטאיםמולנלחםובעצם

ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו: קרדיט צילום

מארק מליאר לפני הקפיצה למים: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימ.צ.א



שלהתותחניםבין,שלישיביוםנערךהראשוןהגמרחצי

,שבעבארחוסן,הדרומיתהקבוצהלביןא"תל"צה

ברבעש"בהלוחםביתהעירוניתמקבילתהאתשניצחה

איכותיאךקצרמעטבהרכבהגיעו,שבעבארחוסן.הגמר

.בהמשךעליונשמעשעוד,ובנואב,בוישואפילו

שכלל,הדרומייםשלקטןבליץעםנפתחהמשחק

לצדשמשחק,הצעירעזריהמאירמצדשדהסלישלושה

קצב.התותחניםעל7ביתרוןוהםעזריהרחמיםאביו

לתומרלוילירןשלPick&Rollפלוסלצדמצדמהיר

.הרבעלסוףדקותחמש,לחוסן9-8ורקששון

שלקוורטרבקמסירתועםהשתלטואביביםהתל,משם

.11-20בתוצאההרבענחתםשחרלעמיתלוילירן

המשיךעזריהמאיראבלמעטנרגעהקצב,שנירבע

בןאבישלרצופיםועבירהסלמהלכישני.חדלהיות

מקנחבנבנישתיתומר.פערפותחיםוהמקומייםשמחון

.במחצית24-37וכברהבאזרעלבכורהסלעם

יותרעודההגנהאתהקשיחוהתותחנים,שלישיברבע

מהלכיםגםאבל,נקודות6עלשבעים-הבאראתוהשאירו

מנחםנדבשלחכמההטעייהכולל,היונאיםהתקפים

תומרעםיחדהזהברבעשכיכבשחרלעמיתבמסירה

.האחרוןהרבעלקראת30-53.ששון

נינוחיםהרגישוא"תל"צהשחקני,מבטיחהפרשעם

עםאותנופינקעדיהאבואימאןואזמהלחץקצתלהוריד

,הרבעשכוכבספקאיןאבל.במשחקהיחידההשלשה

סליארבעהשהוסיףבניסטיתומרהיה,המגרשצדימשני

אביבתלל"צהוקבוצתהאחרונותבדקותרקשדה

עם,ברציפותשלישיתשנה,הגביעלגמרמעפילים

.45-67הסיוםתוצאת
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כדורסל בכסאות גלגלים17

קיסוסחיים–הגביעלגמרהדרך

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ש"בחוסןשלהצעירעזריהמאיראתלצייןיש:בנקודות

(13)ניימרקכפיר,השניהעברמן.נקודות22עםסיים

שחרעמיתגםאבל,הניקודאתשהובילו(12)ששוןותומר

.מושלםבערב(10)בניסטיותומר(10)

רונן חסון: צלם. בתמונות מאבקים על הכדור



שתיביןהאחרוןבחמישיהתרחשהשניהגמרחצי

גןרמתכאשר,ן"אילשלדרבי,בליגההחזקותהקבוצות

אוהדקהלעם.ירוקבצבעאביבתלמוללבןלבושים

לאואניקשוחלמשחקהיוהציפיות,הצדדיםמשני,ורועש

.הזובליגה,צמודמשחקכזהראיתימתיזוכר

גניםהרמת,אביבמתלדגמיןראדישלשלשהלמרות

אבלשבועשהאלבהובלת,המשחקאתבסערהפתחו

ולסייםלאזןהצליחוהירוקיםקשוחההגנהועםבסבלנות

.ג"לר14-17רק,צמוד

ומסודריםמפוקסיםיותרנכנסוא"ת,השניברבע

להתקפהחזרוהלבנים,מהפךלפנירגעאבל,בהתקפה

גםהוסיףשבעצמוברביבאיששיפעםכלובכל.מסודרת

הסלאתמצאו'ושותשבועשהאל,התקרבו'ושותשלשה

.גןלרמתעדיין26-28ובמחציתהשנימהעבר

דגאמיןראדישלהשנייההמחציתבפתיחתמהירסל

עדצדמאףסלללאדקותוחצישתייםעודלקח.28ושוויון

דקותשתי(28-31)ברביבאישלועבירהמסללמהפך

התפזרוהקבוצותושתי37שוויוןהרבעלסוףאחרונות

.המכריעלרבעעדלרפואהאחדסלללא

היהונראהא"תשלמדויקיםמהלכיםכמהלאחר

אחרימעטכאשר,שבירהסימנימראיםגניםשהרמת

קמבאקניסיון.לירוקים44-53שיאיתרון,הרבעאמצע

54-56בסיוםאבל,הצליחכמעט,ג"רשלמרשים

שמעפילים,א"תן"איל,מנוצחיםהבלתי,הליגהלמוליכת

.התותחניםמולבגמרלמפגש

דרורליאורשחקן/המאמן,גניםהרמתאצל:בנקודות

הבולטים.שבועשהאלשל14לצדנקודות20עםהוביל

שיוהרכזנקודות17עםפקרמןמקסהיואביבמתל

אףשתרםלסרימאורגםציוןראוי.משלו14עםברביבאי

.נקודות10הוא
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כדורסל בכסאות גלגלים18

קיסוסחיים–הגביעלגמרהדרך

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בתמונה מאבקים על הכדור

בתמונה זריקת הפתיחה

בתמונה שמחת המנצחים
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תחרות הזדמנות  3-5.6
אחרונה בסלובניה

טניס שולחן

תחילת יוני חלוקת  
כרטיסים אוניברסליים

ואליפות אירופה

אתלטיקה

תחרות  10-19.6
הזדמנות אחרונה בפרו

קליעה

דירוג עולמי6.6
טניס בכסאות גלגלים

דירוג עולמי27.6
כחהרמת 

במשחקיםהשתתפותםאתשהבטיחוהספורטאים

2021טוקיוהפראלימפיים

תלהלוחםמביתרנוי'צויוליהשזירידורון|קליעה✓

סטריקגיאמאמן.אביב

ברוךמאמן.גןרמתן"אילמספיבקלוינדב|ה'בוצ✓

חגאי

תלהלוחםביתממועדוןהנשיםנבחרת|כדורשער✓

מאמןעוזרת.שוהםרזמאמן.עיווריםחינוךוביתאביב

אבנעיםורד

–דניאלשמוליק,יחידסירת–סמואלמורן|חתירה✓

הספורטאיםכל.הגאי+רביעייהסירת,יחידסירת

,גריזטיפאולה:המאמניםצוות.אביבתלהלוחםמבית

מיטשלועזראמנדזחבייר,מרגוליןדימה

.אביבתלהלוחםמביתברקוביץפסקל|קיאקים✓

דרוזדויטלימאמן

ששוןוגיאברדיצבסקיאדם|גלגליםבכסאותטניס✓

לנקריעופריאמנתמ.גןרמתן"אילמספיבק

,שלביאיאד,מליארמארק,מליאראריאל|שחייה✓

גורדיצוקיוליה,הלויאראל,דדאוןעמי,חלביבשאר

ומתאמניםחיפהן"מאילהשחייניםכל.גירנקווורוניקה

ביננסוןיעקבאצל
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הידעתם  12.11.64פורסם בידיעות אחרונות  

נבחרות כדורסל בכסאות  2היו לנו , במשחקי טוקיו

.גלגלים לדרגת נכות קלה ולדרגת נכות קשה

אחת הדרישות להשתתף במשחקים הפראלימפיים  

2.11.64פורסם ב . נטלמן'להתנהג כג–1964בטוקיו 

.עיתון ידיעות אחרונות

הכותרת על  17.6.1980פורסם בידיעות אחרונות  

באותה שנה ברית המועצות  , 1980ארנהםמשחקי 

את המשחקים האולימפיים סירבה לארח  שארחה

את המשחקים הפראלימפיים בטענה שאין אצלה  

.  ספורטאים נכים

ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

צופים בטקס הפתיחה של  3000היו כ 1964ב

האם השנה יהיו פחות  , המשחקים הפראלימפיים בטוקיו

פורסם בידיעות אחרונות ב .  לקורונה פתרונות? או יותר

8.11.64.



לטריאתלטיםשדהמבדקי

עםלספורטאיםמיועדהפראלימפיהטריאתלוןענף

לראשונהנכללהענף.ראייהוליקוייפיזיתלקות

מתחריםהספורטאיםבטריאתלון.2016ריובמשחקי

מ"ק20שלרכיבה',מ750שללמרחקבשחייה

אווריצה(טנדםאופניאוידייםאופני,אופנייםבאמצעות)

.מ"ק5שללאורךגלגליםבכיסאמרוץ

עםלספורטאיםמיועדים4עד1:בענףקלאסים5ישנים

הרבהלמוגבלותהקלאסהואPT1כשפיזיתמוגבלות

מיועדPT5.ביותרהקלהלמוגבלותPT4-ויותר

אורןמשתייךאליוועיוורוןראייהלקוייעםלספורטאים

טנדםאופניעלמתחריםהמשתתפים.בליצבלאו

,רואה"קפטן"רוכבכשמקדימה(רוכביםלשניאופניים)

.זההולאוםמיןמאותו

:המבדקלקיוםרקע

אורןשלהמאמן,ברגראור,חודשיםמספרלפני

שאלההעלה,מקדימהשרוכבלייקיןוויטליבליצבלאו

קיימת:שלוהספורטאיםואתאותושמעסיקה

עםלהתחרותהאם,הבאותהתחרויותלגביהתלבטות

מרגיש,הקפטן,ויטליבהם)שעוןנגד–ש"הנגאופני

כהעדשנהגוכפילהתחרותלבין,(פחותואורןבנוחיותר

פנינו.(בנוחיותרמרגישאורןבהם)הכבישאופניעל

תלבאוניברסיטתלספורטאדמססילבןבמכוןלמעבדה

העומדובציודשלהםבמומחיותלהסתייעכדיאביב

.ומקצועיתניטרליתדעתחוותלקבלכדי,לרשותם

חם מהמעבדה21
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

כבישלאופניש"נגאופניביןההבדל

גלגלי,מינימליסטימבנהבעליהםהכבישאופני

עםהחיכוךאתלהקטיןכדימאודדקיםהםהאופניים

לרוכבלאפשרכדימטהכלפימעוקלהכידון,הכביש

מתאימיםהם.אווירודינמיתרכיבהלתנוחתקדימהלרכון

.ולירידותלעליותגםאך,מישורייםלמסלולים

האפשרככלמהירזמןלהשיגנועדוש"הנגאופני

רכיבהלתנאימתאימיםהם.השעוןנגדכשמתחרים

עלהואבעיצובהדגשבהםבאופנייםמדובר.במישור

,(הכבישמאופניאווירודינמייםיותרעוד)האווירפילוח

ומכונסתשפופהיותרעודהיאעליהםהרוכביםותנוחת

אמורהש"נגבאונירכיבהולכן,הכבישבאופנימאשר

.ברכיבההגררמקדםאתיותרעודלשפר

מהמבדקהדרישות

אופניתצורותשתיביןהשוואה-שדהמבחןביצוע

יתרוןקייםהיכןלראותמנתעל(וכבישש"נג)הטנדם

נתוניםעלבהתבסס(יחדואורןויטלי)כצוותכללי

.אובייקטיביםפיזיולוגיים

בדיקת לקטט מקדימה  : בתמונה



המשך-לטריאתלטיםשדהמבדקי

המבדקפרוטוקול

באזור12:00ב,13.04.2021בהתקייםהראשוןהמבדק

,מקוםבאותומכןלאחרושבוע,הכבישאופניעםלטרון

אווירמזגתנאיבשל.ש"הנגאופניעל20.04.2021-ב

8:00להוקדםהשניהמבדק,שונים

פעילותלבצעשלאהתבקשווויטליאורן,המבדקלפני

.הבדיקהלפנישעות24ממושכתאו/ועצימהגופנית

.וקלקצראימוןלבצעניתן

הספורטאיםיצאו,קצרותדריךבלטרוןהמפגשלאחר

.'ד20-כשללחימום

האווירלחץ.כשעתייםהיה(ברוטו)כולההבדיקהמשך

תחילתלפניהמועדיםבשנינבדקבצמיגיםהמדויק

.זהיםתנאיםלהבטיחכדיהחימום

וכללמירביתבמהירותמ"ק20.5היההמסלולאורך

+פרסהפניות3כולל)המסלולשלהקפותשתי

.(קצרהמרחקהשלמת

שלVo2הגזיםחילוף:שנאספוהמשתנים

CosmedחברתשלK5מכשירבאמצעותהספורטאים

גםנבדקוובסופההבדיקהבתחילת.וזמניםהספק,דופק

לגביהרוכביםנשאלוהבדיקהובסוףבדםהלקטטרמות

.הסובייקטיביתהמאמץרמת

(הקפטן)ויטלי,(ברגראור)מאמן:כללאורןשלהצוות

נהג+ליווירכב

גיליהפיזיולוגיהטכנאית:נכחואדמססילבןמכוןמטעם

עלהבדיקהבמהלךהליווילרכבשהתלוותה,רייכמן

אגינסקי'קריתר"ד,לניתוחחשובותציון'נקלתעדמנת

שסייעוהמעבדהמהנדס–אוחיוןואביתרביומכניסטית–

.הנתוניםבאיסוף

חם מהמעבדה22
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והספורטאיםהמבדקצוות:בתמונה

,דוארפליסאסנתר"דהתלווהפראלימפיהוועדמטעם

איזיקסוןוקרן,והטכנולוגיתהמדעיתהיחידהראש

עםהייחודיהשדהמבדקאתלתעדכדישהצטרפה

.המתקדםהמכשור

הראשוןהסיבובהשלמת:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 



המשך–לטריאתלטיםשדהמבדקי
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תוצאות



המשך-לטריאתלטיםשדהמבדקי

המבדקיםשניביןהשוואה

עלבמבדקיותרמהירהיהנטורכיבהזמן,כמצופה•

.(הכבישאופניעל29:40מול28:36)ש"הנגאופני

שתיביןבערכיםהבדלאיןכיעולההדופקמנתוני•

.הבדיקות

היולאכינראה,אורןשלהנשימתייםמהנתונים•

.האופנייםתצורותשתיביןמשמעותייםהבדלים

שעותעלהקפדהמבחינתוהןתזונתיתמבחינההן•

.הבדיקותביןמינוריהבדלהיה,שינה

בשתידומיםמאודהםגםהיוהאווירמזגתנאי•

לכךאין-הרוחבמהירותההבדלמבחינת.הבדיקות

אינו'בטמפההבדלגםהנראהוככל,משמעות

גבוהההיתההיחסיתשהלחותלצייןחשוב.משמעותי

למרותכלומר-ש"הנגבבדיקתמשמעותיבאופןיותר

השיגווויטליאורןעדיין,יותרגבוההיההחוםשעומס

.זושלדהעליותרמהירהתוצאה

אצלכינראה,הבדיקהבסיוםהלקטטריכוזימבחינת•

יחסייתרון-ש"הנגאופניעליותרנמוךמעטהואאורן

.הרכיבהלאחרמידלריצהלצאתנדרששבהבתחרות

עלהלקטטבריכוזקטנהעלייהדווקאנראתהויטליאצל

עבורושהריצה,ויטלישלבמקרהאך,ש"הנגאופני

פחותלכךיש,אורןאתמלווההואכאשריותרמתונה

.משמעות

שלוהןאורןשלהן,הבדיקותבשתיההספקנתוני•

לעמודמסוגליםשניהםכיעולהמכך.זהיםכמעט,ויטלי

איתחושתלמרותוזאת,המנחיםבשנידומהבהספק

-כלומר.הבדיקותטרםעליהדיווחשאורןהנוחות

בהפקתמגבילגורםמהווהלאהסובייקטיביתהתחושה

.ההספק

חם מהמעבדה24
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וויטליאורן:בתמונה

10עצימותרמתציינוהרוכביםשני,המבדקיםבשני•

המבדקיםבשניהכלנתנוכלומר,10מתוך

מראיםובהספקהחמצןבצריכתהמזערייםההבדלים•

חמצןליטרמכלהמופקיםהואטים)רכיבהיעילות

ניתןאך,הכבישבאופנייותרגבוההמעט(שנצרך

ש"הנגאופניעלרכיבהשליותררבתרגולכילשער

אופנייםעלברכיבההרכיבהיעילותלשיפוריתרום

.אלה

הןאורןאצלכינמצא.נבדקוההתאוששותנתוניגם•

,הדופקבנתוניויטליואצלהחמצןבצריכתוהןבדופק

סיוםשלאחר'ד2:30,בהתאוששותהבדליםהיולא

.המאמץ

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי



המשך-לטריאתלטיםשדהמבדקי

לסיכום

משמעותייםהבדליםאיןכיעולההבדיקותמנתוני

שניעלמ"ק20.5רכיבתבמהלךהפיזיולוגייםבמשתנים

משמעותיתמהיריםהיווויטליאורן-מנגד.השלדותסוגי

אופנילטובת4%-וככדקהשלהפרש)ש"הנגעל

.(ש"הנג

אדמססילבןממכוןהמומחיםצוות,זאתבעקבות

עלהדרושיםהמאמציםאתלהשקיעהמליץלספורט

.איתהולהתחרות,ש"הנגלשלדתלהתרגלמנת

מגבלות

,להשוותהיהניתןלאויטלישלהנשימתייםהנתוניםאת

.הראשונהבבדיקה,לצערנו,שארעהדליפהבעקבות

על)2021באפריל20-ו13בתאריכיםשנערכו,הבדיקות

בשעותנערכו,(בהתאמה,ש"נגאופניועלכבישאופני

הבדיקהתנאיאתלהתאיםמנתעל,היוםשלשונות

.הניתןככלדומיםשיהיוכך(רוחומהירותלחות'טמפ)

לעומת,12:00לשעהקרובנערךהכבישאופנימבחןלכן

08:00בשהתקיים,ש"הנגאופנימבחן

תודות

כפיוהנתוניםהפגישותסיכומיעלמבוססתהכתבה

אדמססילבןמכוןצוותידיעלוסוכמונותחו,שנאספו

–קונסטנטיניקרןר"ד:אביבתלבאוניברסיטתלספורט

אביתר,ביומכניסטית–אגינסקי'קריתר"ד,פיזיולוגית

,מעבדהטכנאית-רייכמןוגיליהמעבדהמהנדס-אוחיון

המכוןצוותלכללבמקרבתודה.פיזיולוגיהאסיסטנטית

תרומתםעלבראשוהעומדפיקחגיולפרופסור

.בישראלהפראלימפייםלספורטאים

חם מהמעבדה25
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בסיוםהבדיקות:בתמונה

מקרובהמסכה:בתמונה

המסכותללאבחימוםוויטליאורן:בתמונה

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי



יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט  
:טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים

לשחקני כדורשערמתן פידבק בזמן אמת

המעוניינים , או רדאר/אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו

להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת 

סגלי נבחרות הבוגרים  , לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון

: ר אסנת פליס דואר במייל"מוזמנים לפנות לד, והבוגרות ונבחרות העתודה

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון

mailto:osnat@isad.org.il


פראלימפיתרכילות

אירופהלאליפותהשחייניםשלצאתםעם

המאמצת,יאן'אנרגחברתהודיעה,בפורטוגל

דדאוןעמי,מליארמארק:מהשחייניםשלושה

לכלשיינתןפעמיחדמענקעל,וק'גורדיצויוליה

.במדליהזכיהשלבמקרהמהםאחד

,גילגנישוחגית,במדליותזכואכןהשלושה

הגישה,ישראלאנרג׳יאןשלהקיימותמנהלת

אן'אנרגי״חברת:ואמרההמענקאתלספורטאים

מארק,עמישלהמרשימיםההישגיםעלמברכת

אנו.פראלימפיתבשחיהאירופהבאליפותויוליה

האתגריםלאורךלצידםולעמודלתמוךגאים

הם.ברציפותהשלישיתהשנהזווההצלחות

נמשיך,כולנועבורוגאווההשראהמקורמהווים

.טוקיו״עדהדרךבהמשךגםאותםללוות

מדעתחוםראשדוארפליסאסנתר"ד

חברהלהיותנוספתלקדנציהמונתהוטכנולוגיה

Olympic:הבועדת Paralympic Sports

Medicine & Sports ScienceהשלACSMארגון

מאיעדהואהמנוי.בעולםהגדולהספורטרפואת

בסיוםפלפסמייקלעםאסנתבתמונה.2024

ACSMבכנסשלוההרצאה 2017

'על רגל אחת'27

פרסמה לאורך אליפות אירופה  , חברת כתר

באראל הלוי אחת  תומכים ' סטורים, 'בשחייה
הספורטאיות הפראלימפיות  בהן הן תומכים

במקרהנפגשווישראלדובאישלהידאופנינבחרות

הנערךהעולםגביעבסבבהאופנייםלבדיקתבתור

כשמשלחתבאווירהתרגשותממשהיתה.בבלגיה

הישראליתוהמשלחתבעבריתשלוםאמרהמדובאי

שישמחאמרמדובאיהמאמן.עליכוםסלאםאמרה

לדעתוביקשבישראלאימוניםלמחנהלהגיעמאוד

טלפוניםמספריהוחלפו.האווירמזגתנאיעל

.בהמשךמקצועיפעולהלשיתוףותקווה


