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מה קרה בדצמבר
עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

קבוצת 'שוקו קידס' – איל"ן
רמת גן זוכה בגביע סלגל

לראשונה בתולדות משחק הסל-גל התקיים

טורניר

בעיר באר שבע.
בטורניר שקבע מי תהיה מחזיקת גביע המדינה לשנת

 2018השתתפו  4קבוצות עם כ 40 -שחקנים.
בחצי הגמר הראשון ניצחה 'שוקו קידס' – איל"ן רמת גן,
את 'חוסן קידס' ב״ש  9-23כאשר השחקנית ליבי
בוכטלקין הובילה את הקלעים במשחק עם  12נק׳.
בחצי הגמר השני קבוצת 'אריות' ראשל״צ נצחה לאחר
הארכה את 'סטאר קידס'  -איל"ן ר״ג  .14-15משחק זה
היה מותח במיוחד ולאחר הארכה אחת ,ביתרון 4
לראשל״צ מאור לסרי מר״ג קלע שלשה וסחט עבירה
עם הבאזר ששלחה אותו לקו העונשין עם אפשרות
לכפות הארכה שנייה אך החטאה שלו העניקה את
הכרטיס לגמר לראשל״צ.
במשחק על מדליית הארד ניצחה 'סטאר קידס' – איל"ן
ר״ג את 'חוסן קידס' ב״ש על חודה של נקודה .19-18
במשחק הגמר חמזה קאסם הוביל את 'שוקו קידס' –
איל"ן ר״ג לזכייה בגביע עם ניצחון על 'אריות' ראשל״צ
 20-25וזכה גם בתואר ה MVP -של הטורניר.

צילום :טל רם
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אירועים ותחרויות שהתקיימו בדצמבר
בשחייה

• בטורניר הבוצ'ה לזכרו של

• באליפות

'חנוכה'

שנערכה בבית הלוחם חיפה,

עקיבא פרבר ז"ל שהתקיים

השתתפו עשרות שחיינים

באיל"ן

חיפה

זכה

גרשון

• יוליה צ׳רנוי מבית הלוחם תל
אביב ,סיימה את אליפות
אירופה בקליעה במקום ה 15
מתוך  49קלעים וקלעיות

חימוב מאיל"ן חיפה

שחייה

• לינור קלמן מבית הלוחם
ירושלים הגיעה למקום ה -
 17בתחרות הגביע העולמי
לאחר
ביפן,
שהתקיימה
שנצחה  4נצחונות בשלב
בשלב
והפסידה
הבתים
הנוקאוט

סייף

בוצ'ה

• באליפות ישראל בהרמת כח
שנערכה בבית הלוחם חיפה,
השתתפו עשרות משתתפים,
פירוט הזוכים בגיליון הבא
• פולינה כצמן מבית הלוחם
ירושלים השתפה בטורניר
בקולומביה

הרמת כח

לראשונה בהיסטוריה ,זכה ישראלי בתחרות השייכת
לספורט החורף לנכים .דייב ניקולס שרק לפני שנה
'עשה עלייה' לארץ השתתף בגביע העולם למזחלות
שלג וזכה במדליית הארד.
כרגע ענף מזחלות השלג בו משתתף דייב ,ענף ה
 bobsledלא משתתף בתוכנית משחקי החורף
הפראלימפים שיערכו בבייג'ינג  ,2022אך אנו תקווה
שהפופולאריות לה זוכה הענף תגרום לשינוי והענף
ישולב במשחקים.

קליעה

•עשרות ספורטאים
השתתפו בטורניר חנוכה

בטניס שולחן שנערך
בראשון לציון
טניס שולחן
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מה יקרה בינואר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש ינואר
 4.1טורניר קליעה | בית הלוחם ירושלים

 5.1סבב ליגה מספר  – 3טניס שולחן | בית הלוחם באר שבע

 6.1אליפות החורף בשחייה לילדים ונוער | איל"ן רמת גן

 17-19.1סמינר אימון בוצ'ה עם שחקנים בינלאומיים | איל"ן רמת גן

 19.1משחקי המסווגים בטניס שולחן | בית הלוחם חיפה

 24-25.1ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים

 25.1טורניר קליעה | בית הלוחם תל אביב

 31.1אליפות החורף בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן
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השאלון

ספורטאי העבר – עם
פרספקטיבה של  50שנה
שאלנו מספר ספורטאי ומנהלי עבר שהשתתפו בטקס לציון  50שנה לאולימפיאדת הנכים תל אביב
 :1968בפרספקטיבה של  50שנה – מה הספורט נתן לכם?
איילה כץ (מלחן) :ביטחון .בתור ילדה בת 18
שהגיעה לאולימפיאדה ,שהשמיים הם
הגבול .לחיי היום יום – שהילדים אומרים
שקשה אני מספרת להם סיפורים – מה
באמת קשה.

ביזם אריה :בריאות ,להיות כאחד האדם

נתי גורסקי :להתמודד עם החיים ,לקבל
ביטחון עצמי והנאה

עוזי טסה :בטחון ,בזכות הבטחון סיימתי את
צה"ל כסגן אלוף ועשיתי דוקטורט במכון
ויצמן .הספורט עשה אותנו בריאים ,בזכות
מרגלית ( מרגלית זוננפלד)

נווה עזרה :בטחון עצמי ולהרגיש כמו כולם

רחל טסה סעיד :הספורט זה הפסיכולוג
שלי ,מחזק ומוציא אותי מהדאגות.

רות ביטון (שמואלי) :להרגיש שאנחנו שווים,
שאנחנו יכולים ,השמיים הם הגבול – עד
היום אני עושה ספורט שחייה וריקודים

גאולה סירי :עדיין נותן שמחת חיים ,מקווה
שככל שאתבגר עדיין תהייה לי אפשרות
לעשות ספורט

יוסי עובד :קיבלתי הרבה מאוד מהספורט,
הגעתי לנהל את האולימפיאדה ,בזכות
הספורט הקמתי את ספורט השייט דרך
עמותת אתגרים .הספורט מחזיק אותי
במצב גופני משביע רצון

07

טקס נבחרי הספורט

מקבלי הפרסים על הישגי 2018

והזוכים לשנת :2018
אתלטיקה

אלכסנדר אלקסיינקו מאיל"ן חיפה ,מתאמן אצל:

פרסי שרת התרבות והספורט מחולקים לספורטאים

אלכסיי בוגוסלבסקי ,על זכייתו ב  2מדליות ארד

שזכו במדליות באליפויות עולם ואירופה שעומדים

באליפות אירופה.

בקריטריונים הבאים:

בדמינטון

• באליפות התחרו לפחות  8ספורטאים

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ,מתאמן אצל ראובן

• באליפות השתתפו לפחות  8מדינות

מוזס ,על זכייתו במדליית זהב ו  2מדליות כסף באליפות

• הספורטאי השיג לפחות  2ניצחונות ,כאשר

אירופה.

האליפות מתקיימת כטורניר

נינה גורדצקי מבית הלוחם חיפה  ,מתאמנת אצל לאון
פוגץ .על זכייתה במדליית זהב באליפות אירופה
טניס בכסאות גלגלים
שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן אשר מתאמן אצל עפרי
לנקרי שהיא גם מאמנת הנבחרת ,נעם גרשוני מבית
הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל נמרוד ביכלר
ופטריק בן אוריאל מאיל"ן חיפה על זכייתם במדליית
הכסף באליפות העולם.
חתירה
מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת אצל

המאמנת פאולה גריזטי ועוזר המאמן דימה מרגולין על
זכייתה במדליית הכסף באליפות העולם.
טניס שולחן
קרולין טביב מאיל"ן רמת גן אשר מתאמנת אצל עידו בן
שמחון על זכייתה במדליית הארד באליפות העולם.
טיפוס
ניב פורת מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
רותם יעקבס ,על זכייתו במדליית הכסף באליפות
העולם.

גולף
זוהר שרון מבית הלוחם חיפה אשר מתאמן אצל שמשון
לוי ,על זכייתו במדליית זהב באליפות העולם

ריקודים
תומר מרגלית מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת
אצל ילנה פריכטלייכר על זכיית במדליית כסף
באליפות אירופה
הזוג ויטל זינגר ושון זיו מבית הלוחם תל אביב אשר
מתאמנים אצל ילנה פריכטלייכר על זכייתם במדליית
כסף באליפות אירופה.

גלישת גלים
עדי קלנג על זכייתו במדליית הארד באליפות העולם.
שחייה
יואב ולינסקי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן
אצל נח רם על זכייתו במדליית הארד באליפות
אירופה.
שחייני איל"ן חיפה אשר מתאמנים אצל יעקב ביננסון
שזכו במדליות באליפות אירופה:
ענבל פיזרו – מדליית זהב ,מדליית כסף ומדליית ארד,

אראל הלוי – מדליית ארד ,,מרק מליאר – מדליית כסף
ו 2מדליות ארד .עמי דדאון –  2מדליות זהב ו  2מדליות
כסף.
איאד שלבי מאיל"ן חיפה זוכה בהוקרה מיוחדת על
שיא העולם שהשיג באליפות אירופה בשחייה
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טקס נבחרי הספורט

מגני הכבוד לשנת 2018
בטקס נבחרי הספורט הישראלי ,יחולקו  3מגני כבוד,
כאות על תרומה משמעותית לספורט הנכים בארץ,
והזוכים במגני הכבוד לשנת  2018הם:
אברהם ברונר ,מאמן בענף הרמת המשקולות והרמת
הכוח .בשנת  1964במשחקים בטוקיו חניכו שלום
דלוגאץ' זכה במדליית ארד  -מאז הפך שם דבר בענף.
ספורטאים שאימן זכו ב 9 -מדליות זהב 2 ,כסף ו 3-ארד
במשחקים הפראלימפים בין השנים .1964-2000
בשל המוניטין הרב שצבר נבחר להיות שופט בינלאומי,
ומשנת  1986היה גם יו"ר ועדת הענף בהתאחדות
לספורט נכים .בשנת  2000פרש לגמלאות ומאז ,ברונר

יוסף לוטנברג

בן ה ,80-מאמן בהתנדבות מרימי משקולות נכים

כל חייו הבוגרים של יוסקה לוטנברג שזורים בספורט

ושאינם נכים במועדון מכבי רומנו הרצליה.

הנכים .יוסקה שיחגוג השנה  ,90לקח חלק בקרבות
חטיבת הראל בהגנה על ירושלים ונפצע פציעה קשה
בכיבוש כפר מחסיר.
כבר בשנת  ,1954כשאיש לא ידע עדין מהו ספורט
הנכים ,כבר נסע עם משלחת קטועי רגל למשחקים
הפאן-הלנים באתונה .יוסקה היה ממקימי בית הלוחם
תל אביב והיה מנהלו הראשון של הבית במשך 30
שנה .במקביל היה יו"ר ארגון נכי צה"ל ,יו"ר
ההתאחדות לספורט נכים והוועד פראלימפי ,ויו"ר
הועדה המקצועית ובמסגרת זו הוביל את משלחות
ישראל לעשרה משחקים פראלימפים ,מאז רומא ב-
 1960ועד סידני  .2000הוא נבחר להיות סגן יו"ר הארגון
הבינ"ל לספורט נכים ,היה ועדיין יו"ר או חבר הנהלה
באין ספור עמותות וגופים ,כגון עמותת שיקום נפגעי
ראש ,עמותת חטיבה  ,7יד לשיריון בלטרון ועמותת דור
הפלמ"ח .הוא היה יו"ר ועד הנעדרים במלחמת יום
הכיפורים ,מלחמה בה שכל את בנו איתן ,ועד היום

הוא משמש כיו"ר "יד לבנים" בתל אביב.
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טקס נבחרי הספורט

מגני הכבוד לשנת 2018
חיים רשלבך
חיים רשלבך עסק בחינוך במשך שנים ארוכות ,הוא היה
מורה ,מנהל בית הספר ,מפקח במשרד החינוך ושליח
הסוכנות היהודית לבית ספר בשטוקהולם ,שבדיה.
בין השנים  1975ועד  2018היה מנכ''ל בית חינוך עיוורים
בירושלים והקדיש למעלה מ 40-שנה לסיוע ולקידום
איכות חייהם של העיוורים.
לפני כשלושים שנה פעל להקמת מרכז ספורט ארצי
לעיוורים ,ראשון מסוגו בארץ.
במקביל ,צירף את בית חינוך עיוורים ,להתאחדות
הישראלית

לספורט

נכים

והיה

הראשון

שהציג

באולימפיאדת הנכים בהולנד ,את ענף הג'ודו לעיוורים.
במהלך השנים ,תמך בהקמה ובפיתוח ענף הכדור שער,
הנחשב לענף המוביל בספורט העיוורים בעולם ובארץ,
וכן את תחום הרכיבה על אופני טנדם ,אתלטיקה

ושחמט.
כיום ,בית חינוך עיוורים ,הוא הארגון השלישי בגודלו
בהתאחדות הישראלית לספורט נכים ובוועד פראלימפי,
וחלק מספורטאי בית חינוך עיוורים הגיעו לצמרת
הספורט העולמי ,השתתפו במשחקי העולם לעיוורים
ובמשחקים הפראלימפים.
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ליגות הכדורשער

סבבי הליגות הראשונים

ליגת העל

ליגה לאומית

לאחר המחזור הראשון שכלל  5קבוצות ,מובילה את

לאחר המחזור הראשון שכלל  8קבוצות ,פוצלה

הליגה קבוצת' :בית חינוך-לוחם' שנצחה את כל

הליגה לבית עליון ובית תחתון.

ארבעת משחקיה .במקום השני קבוצת' :מרכז' .

לבית העליון עלו הקבוצות הבאות:

במקום השלישי קבוצת :באר שבע .במקום הרביעי,

• 'ויצו ניר העמק' שהשיגו  7ניצחונות

קבוצת 'ויצו ניר העמק .ובמקום החמישי קבוצת

• 'גליל עליון' שהשיגו  6ניצחונות

'נבחרת הנשים'.

• 'אום אל פאחם' שהשיגו  4ניצחונות והפרש

מובילים את טבלת מלכי השערים:
מיכאל רוזין מקבוצת 'בית חינוך – לוחם' עם 24
שערים וליהי בן דויד מקבוצת 'באר שבע'

שערים של  4שערי זכות
• 'באר שבע  '1שהשיגו  3ניצחונות והפרש שערים
של  7שערי זכות

עם  19שערים.
בבית התחתון משחקיםו:
'נבחרת העתודה' שגם נצחה  3נצחונות ,אך הפרש
השערים שלה הוא  0וקבוצות :באר שבע ' , '2בית
חינוך – לוחם' והקבוצה החדשה – 'ביאליק'.
מובילים את טבלת מלכי השערים :מוסטפה זיר
מקבוצת 'אום אל פאחם שהבקיע  32שערים וקארין
פיסחוב מנבחרת העתודה שהבקיע  15שערים.

 11כנסים ואירועים
מורן סמואל נואמת באו"ם
משרד החוץ יחד עם המשלחת לאו"ם בז'נבה בראשות
השגרירה אביבה רז שכטר ארגנו אירוע מיוחד ליום
הבינלאומי

למודעות

לשוויון

זכויות

לאנשים

עם

מוגבלויות שנקראchanging the rules of the game – :
 sport and disabilities.לאירוע הגיעו נציגים שגרירים
ודיפלומטים מ  12מדינות ובין הנואמים הנוספים היתה
שגרירת ישראל שדיברה על הכללה inclusiveness -
וסובלנות ,שגריר טוקיו שדיבר על ההכנות למשחקים
ושגרירת יוון שדיברה על הערכים האולימפיים.
נפלה בחלקי הזכות להיבחר להיות הדוברת הראשית
באירוע זה ובחרתי להעביר ,מעבר לסיפורי האישי
מספר מסרים חשובים בהקשר של ספורט ואנשים עם
מוגבלויות.
המסר הראשון :לעסוק בספורט זו היא זכות בסיסית
לכל אדם והתרומה הייחודית של הספורט לחיים היא
משהו שלא ניתן לכמת אותו
המסר השני :ספורט זו דרך ייחודית להפוך מגבלה
למסוגלות .אני גיליתי את זה ברגע שהצטרפתי לאימון
הראשון של נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים.
בתחילת ההתמודדות עם הנכות הרגשתי שאני כלואה
בתוך המוגבלות הגופנית שלי ובשנייה שחזרתי לעסוק
קצת בספורט הבנתי שזה הניצחון הקטן שיסלול לי את
הדרך לניצחונות שהם גם מחוץ לספורט ,כי תחושת
מסוגלות אפשר להעתיק ממקום למקום.

המסר האחרון :ככל שנצליח כאדם וכחברה לראות
את האחר מבפנים החוצה במקום מבחוץ פנימה,
המוגבלות תאבד את הרלוונטיות שלה וכך צריך
להיות.
אין ספק שעבורי גם כמרצה מנוסה היה מאוד מרגש
לדבר במעמד כזה.
בסיום ההרצאה נגשו דיפלומטים רבים ,אחד מהם
ריגש אותי במיוחד בתגובתו" :למרות גילי המופלג

מסרי ההרצאה יישארו איתי לתמיד והבנתי שכולנו
בעצם אנשים עם איזו שהיא מגבלה ,זה תלוי רק בנו
מה נעשה איתה"

12

חם מהמעבדה

השוואה בין פרמטרים
אירוביים ואנאירוביים בתנאי
מעבדה לאותם פרמטרים
במשחק כדורשער
לאחרונה ,נוצר קשר עם חברת הזנק ישראלית בשם

למעט פעילויות ספציפיות (כמו זריקת הכדור)

 Go Heja.החברה מייצרת פלטפורמה/אפליקציה

שמערבות יותר מעגלים אנאירוביים .מכאן ניתן

שמתממשקת עם שעוני דופק למיניהם ומנהלת

להסיק כי התמקדות בשיפור הכושר האירובי

מעקב אחר נתוני הספורטאים ,מייצרת בסיס נתונים

באימונים חשוב ועשוי להועיל לתפקוד שחקני

למאמן ואף מתריעה על עומסי יתר .המאמנים רז

כדורשער.

שוהם וורד אבינעם נפגשו עם מנכ"ל החברה עמית
דויד כדי לבחון האם האפליקציה מתאימה לשחקני
ושחקניות נבחרות הכדורשער.
החודש ,פורסם מחקר של אלבס ושות' ( )2018שבחן
את הקשר שבין פרמטרים אירוביים ואנאירוביים
שנמדדו בתנאי מעבדה על גבי מסילה (צריכת החמצן

מקור:
Alves IS, Kalva-Filho CA,Aquino R, Travitzki L, Tosim
A,Papoti M and Morato MP (2018). Relationships
Between Aerobicand Anaerobic Parameters
WithGame Technical Performance in EliteGoalball
Athletes.Front. Physiol. 9:1636

המרבית והמהירות המקבילה לה ,וסף חומצת חלב),
לאותם פרמטרים בעת משחק כדור שער .החוקרים
הברזילאים בחנו  7שחקני נבחרת כדור שער קודם
במעבדה ואחר כך במגרש כשהם עושים סימולציות

של משחקי אמת .הנתונים נמדדו על ידי מערכת
מטבולית קרדיו-פולמונרית אלחוטית.
מבין התוצאות הרבות והמידע שנאסף על ידי
החוקרים ,אולי התוצאה המרכזית היא שבאף אחד
מהמשחקים

(בסך

הכל

נמדדו

,)5

אף

אחד

מהשחקנים לא הגיע לצריכת חמצן מירבית באף
שלב!

כלומר

הדרישות

האנרגטיות

במהלך

המשחקים היו נמוכות מאלו שנבחנו במעבדה .גם
סף חומצת החלב היה נמוך למדי .המסקנה

העיקרית של החוקרים הייתה כי חילוף החומרים
האירובי נדרש יותר במהלך משחק כדור שער מאשר
מטבוליזם אנאירובי,
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

בתמונה :רז שוהם ,ורד אבינעם ועמית דויד מ Go
Heja

 13חם מהמעבדה  -המשך
רשמים מכנס
RehabMove 2018
בהולנד
החודש התקיים כנס  RehabMoveהשישי בגרונינגן

הטכנולוגיה הזו משלבת גם "למידת מכונה" machine

הולנד .הכנס מתמקד בכל ההיבטים הנוגעים

 learningכך שעם הזמן ,המשתמש יוכל להפעיל את

לאנשים עם מוגבלות ,מהשיקום ,דרך פעילות גופנית

הפרוטזה בצורה עוד יותר יעילה ואיכותית.

מותאמת ועד השתתפות בענפי ספורט תחרותיים

ואיך זה קשור אלינו? מכיוון שממשקי אדם-מכונה

פראלימפיים ונחשב לאחד הכנסים המקצועיים

הולכים להיות יותר ויותר זמינים ומיושמים ,ההערכה

ביותר בעולם השיקום.

היא כי הספורט הפראלימפי הולך לעבור שינוי דרמטי.

במקביל להרצאות ,התקיימה בכנס תערוכה עשירה

יד שיכולה להניף משקלים מאוד כבדים ,ופרוטזות

ומעניינת בה הוצגו פרוטזות חדשניות ,מכשור

ביוניות שמחוברות ישירות לעצם ברגל הם כבר לא

למדידת פרמטרים פיזיולוגיים שונים ומגוון כיסאות

מדע בדיוני .כל אלה מביאים עמם אתגרים מורכבים
נושא

גלגלים.

לכל

הרצאה מרתקת במיוחד הייתה של פרופסור דריו

הפראלימפי.

הרגולציה

והקלסיפיקציה

פרינה בנושא ממשק אדם-מכונה בהקשר לידיים
ביוניות .המילה האחרונה בתחום ,הוא מיפוי כל
הסנסורים בחוט השדרה והטיימינג בו הם מפעילים
קבוצת שרירים מסוימת (מעל האיבר הקטוע) כדי
להפעיל את היד המלאכותית בהתאמה לפעילויות
מורכבות הדורשות מיומנויות עדינות ,כמו גם הפעלה
מדויקת של מידת הלחץ שמפעילה היד הביונית על

אובייקטים שונים (למשל ,סגירת "כף היד" על ביצה
ונגינה על פסנתר).
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

בספורט

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בו א לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 15שיתופי פעולה
הזנקת תכנית ייחודית
וחדשנית "שווים בספורט"

מאת :רותם פיליפס וטליה
פולטינסקי

ב  10.12.18התקיים בתל אביב יום עיון להזנקת

אנו מקווים שהתכנית תוטמע ותצליח ברשויות

בספורט"

הנבחרות ,תהווה מודל ,ותורחב בעתיד לכל רחבי

התכנית

הייחודית

והחדשנית

"שווים

הארץ ,כך שלכל אדם עם כל מוגבלות יהיו אפשרויות

ברשויות המקומיות.

בחירה לפעילות גופנית בקרבת מגוריו (כולל
מטרת התכנית היא להנגיש פעילות גופנית לאנשים

התאמות לפי הצורך של הנגשה פיזית  /סבסוד /

(מבוגרים ובני נוער) עם מוגבלות (פיזית ,קוגניטיבית,

חונכות  /הסעות וכיו"ב).

נפשית) ברשויות המקומיות ליד הבית .בכך להגדיל

ביום העיון מר רותם פיליפס ,מנהל התכנית בג'וינט

את כמות האנשים עם מוגבלות שעוסקים בספורט

ישראל

והגב' טליה פולטינסקי ,רכזת ארצית של

באופן קבוע בקהילה ,על מנת לשפר את בריאותם

תכנית "שווים בספורט" ,הציגו את התכנית ,כולל

ואת תחושת הרווחה הנפשית שלהם .Well Being

אבני הדרך להפעלתה ואת יעדיה.

לקדם הישגיות בספורט התחרותי לאנשים עם

רותם פיליפס ,הגה ויזם את התכנית מתוך ניסיונו

מוגבלות ,להביא לשינוי עמדות חיובי של כלל

האישי

 -כאדם שעבר פציעה קשה בגיל ,25

האוכלוסייה כלפי אנשים עם מוגבלות.

שכתוצאה ממנה נשאר משותק חלקית והתחיל

מדובר בצעד ראשון בחזון שכל אדם עם מוגבלות יוכל

לשחק כדורסל כיסאות גלגלים בבתי הלוחם ,דבר

לבחור בפעילות גופנית מותאמת בקרבת מגוריו.

שסייע רבות בתהליכי שיקומו.

התכנית מעודדת פעילות גופנית עממית ותחרותית

לאורך השנים התעוררה אצל רותם ההבנה שיש

על פי בחירת האדם ,כולל דגש על שילוב Inclusion

כמות גדולה מאוד של אנשים עם מוגבלות ללא

הן בתשתיות העירוניות והן בפעילות משולבת של

מענה נגיש בקרבת מגוריהם ולכן צריך לפתח תכנית

אנשים עם וללא מוגבלות ,למשל :קבוצות כדורגל

עם מודל הפעלה שונה משהיה קיים עד היום,

בהובלת אגודות כדורגל שיורכבו מאנשים עם

בשותפות

ורשויות

מוגבלות קוגניטיבית  /נפשית לצד אוהדים ללא

מקומיות.

משרד

התרבות

והספורט

מוגבלות.
התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה בין משרד
התרבות

והספורט,

ג'וינט

-

ישראל

מעבר

למגבלות* ,משפחת דיוויד ומרל הורביץ מארה"ב
וההתאחדות לספורט נכים.
התכנית תופעל בשלב ראשון ב  5רשויות נבחרות:
באר שבע ,נתניה ,עכו ,אום אל פאחם ,וככל הנראה,
מ.א .עמק המעיינות בשותפות עם בית שאן.

אבי בנבנישתי ,אמילי ברנס ,נורית שרביט ,לואי בדיר,
נזאר מחג'ונה – משרד התרבות והספורט

 16שיתופי פעולה
המשך  -הזנקת תכנית
ייחודית וחדשנית "שווים
בספורט"
בעברו ,רותם שיחק שנים רבות בנבחרת ישראל

יעד התכנית לשנה הראשונה הוא שבכל רשות

הנבחרת

לפחות  80אנשים עם מוגבלות (פיזית ,קוגנטיבית,

באולימפיאדת בייג'ינג ,וכיום רותם מאמן ושחקן בכדורסל

נפשית) שגרים בקהילה ,שלא קיימו פעילות גופנית

כ"ג ,בספיבק איל"ן רמת גן.

סדירה ,יעסקו בפעילות גופנית על פי בחירתם,

אבני הדרך של התכנית הינם  :ברגע שייחתם חוזה עם

באופן קבוע ובהתמדה ,עם שביעות רצון גבוהה

כיסאות

בכדורסל

גלגלים,

והיה

כל אחת מהרשויות המקומית,

קפטן

יגוייס גיוס רכז/ת

מהפעילות .מתוכם  30%לפחות יהיו נערות ונשים.

מקומי/ת בכל מחלקת ספורט ,תוקם "ועדת הפעלה"

ביום העיון התקיים פאנל מעניין של סיפורים אישיים,

מקומית  ,ויוחלט על סוגי הפעילות הרצויים להקמה בכל

שדובר בו על התאמת פעילות גופנית לאנשים עם

רשות :הקמת קבוצות ייעודיות ,קבוצות Unified,שילוב

מגוון מוגבלויות .ד' אביו של ב' ,ספורטאי עם מוגבלות

פרטני ,אימון אישי וכדומה ,התחלת שיווק וגיוס

על הרצף האוטיסטי ,אמר" :עבור הבן שלי הספורט

ונאמנים

המותאם הוא הצלת נפשות .הוא פיתח תחושת

משתתפים,

גיוס

והכשרת

מאמנים

("מתנדבים") ,והנגשת תשתיות וציוד במידת הצורך.

מסוגלות בכל מרכיב בחיים".

להלן מספר דוגמאות של פעילויות שונות שיופעלו
ברשויות השונות  :קבוצות ספורט תחרותי ,המודרכות

בנימה אופטימית זו ,אנו מאחלים לתכנית ולשותפיה

על ידי מאמן ,בענפים מתחום הספורט הפראלימפי ,כגון:

שנת פעילות מהנה ומוצלחת !

כדורסל בכיסאות גלגלים ,בוצ'יה ,כדור שער עיוורים ועוד.
קבוצות משותפות של אנשים עם וללא מוגבלות-

• ישראל מעבר למגבלות – שותפות אסטרטגית בין

קבוצת ריצה  /כדורגל  /כדורסל ,בהשתתפות משותפת

ג'וינט ישראל ,ממשלת ישראל ,קרן משפחת רודרמן

יחד אנשים עם מוגבלות שכלית  /נפשית  /תקשורתית

 -לפיתוח שירותים חדשניים לקידום אנשים עם

לצד אנשים ללא מוגבלות .שילוב פרטני של אנשים עם

מוגבלות בקהילה.

מוגבלות בקבוצות כלליות ,כגון :שילוב אדם לקוי שמיעה
 /ראיה בקבוצת שחייה התעמלות  /כדורגל ועוד .הרשות
המקומית ,תפעל לשילוב מירבי של אנשים עם מוגבלות
באירועי ספורט עירוניים שונים כדוגמת מרוצים או
צעדות .נקיים אירוע ארצי של התכנית במהלך השנה –
לדוגמא טורניר כדורגל של כל הרשויות הנבחרות יחד.
כל הפעילויות אמורות להתקיים במתקנים הכלליים של
הרשות ולא במקום המוגדר לאנשים עם מוגבלות בלבד.
אימייל ליצירת קשר tallia@isad.org.il

רותם פיליפס וטליה פולטינסקי – תכנית "שווים
בספורט"
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מפגשים מהסוג האישי

דניאל מזור ( )18מהישוב אליעד ברמת הגולן ,שחקן

לאחר מכן ,דניאל הצטרף למרוץ הלפיד המסורתי של

בוצ׳יה המתאמן באיל״ן רמת גן ,וגילי אריאלי  -רכזת

בית הספר .בזכות עמותת ״אתגרים״ שסיפקה לו

בצפון של ההתאחדות לספורט נכים ,הוזמנו להגיע בנר

אופני יד .דניאל רכב לאורך כל המרוץ ,כ 8-ק״מ

שני של חנוכה לבית הספר העל יסודי -״גאון הירדן –

כאשר הוא מלווה את תלמידי בית הספר ״גאון הירדן״

דרכא״ שבעמק המעיינות ,ולהשתתף ביום ייחודי

והלפיד .סיומו של היום במרוץ ,שם דגש על הערכים

המוקדש לנושא ״להאיר את האחר״.

הייחודים בהם האמינו המכבים ותואמים לערכי
התנועה

המפגש החל
אודות

עם תלמידים מכיתות י׳-י״ב בהרצאה

ועצמאות ,דבקות במטרה ,הדלקת הלפיד ,ו״הארת

הנכים.

האחר״ ,כמו גם עשייה מבורכת להפצת הידע

המשחקים

התלמידים

נחשפו

הפראלימפים

וספורט

להיסטוריית

המשחקים,

ענפי

הספורט השונים והייחודיים ,לספורטאים ולהישגים,

ליכולות הנדרשות מספורטאי נכה בהשוואה לספורטאי
רגיל ולקושי בחשיפה המועטה והמודעות לכל אלה.
במהלך ההרצאה דניאל סיפר על היותו ספורטאי עם
שיתוק מוחין ,על הייחודיות שבענף הבוצ׳יה ,אך יותר
מכל על ההעצמה והביטחון שהספורט מעניק לו.
תלמידי ״גאון הירדן -דרכא״ התנסו במשחק בוצ׳יה,
ושאלו שאלות רבות.
דניאל וגילי הסכימו פה אחד ש״שגרירים פראלימפים״
יש לנו בגאון הירדן! התלמידים היו נלהבים ,וגילו
התעניינות רבה.

הפראלימפית

והסמלים

שלה:

חירות

והמודעות לספורט הפראלימפי.

' 18על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

חוגגים לניסים המנכ"ל יום הולדת ,עם  3עוגות :עוגת
בסקוויטים ,עוגת קרם-שניט ועוגה טעימה

השופטים הבינלאומיים בבוצ'ה :אורנה וויסבך
ואלכס פרידמן הוכיחו שגם כמדריכי תיירים
הם מקצועיים ,כאשר טיילו עם השופטת
הבינלאומית

מרטינה

מסלובקיה

שבאה

לשפוט בתחרות הבוצ'ה שהתקיימה באיל"ן
חיפה .הסיור בתל אביב יפו – כלל

גם

שקשוקה 'בבר –אוכל' וקפה אצל 'פועה'

לא נגענו
נציגי בנק הפועלים הגיעו למשחקי הליגה הלאומית בכדורשער שהתקיימה בניר העמק וחילקו לכל 60
השחקנים ,המאמנים והמלויים שי מתוק לחג

אוסף הכתבות
שפורסמו בפראתון
וכתבות חדשות

מציינים  50שנה
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נשיא המדינה מארח את
ספורטאי העבר

הוועד פראלימפי החליט לציין את אירוע היובל
למשחקים הפראלימפים בלשכת נשיא המדינה.

כבוד הנשיא ראובן (רובי) ריבלין ,נענה בשמחה
לבקשה.

"אני מוכרח להודות שלפעמים אני שואל את
עצמי איך אתם עושים את זה ,איך אתם
מסוגלים ,איך יש לכם הכוח? אבל מתברר

כזכור ,נערכו המשחקים בתל אביב בשנת ,1968
לאחר שישראל התנדבה לארחם במקום מקסיקו.
ספורטאי ישראל זכו באולימפיאדה זו ב 18-מדליות
זהב ובמניין המדליות דורגה ישראל במקום השלישי
מבין המדינות ,כשמקדימות אותה רק ארה"ב
ובריטניה.

שאצלכם כל צעד מניע את הצעד הבא .כל
החלטה מחוללת את זו שאחריה .וכל ניצחון
את הניצחונות הבאים אחריו",

אמר הנשיא

למשתתפים והודה להם שבחרו לציין את האירוע
לאירוע הגיעו ספורטאים פראלימפים שהשתתפו
במשחקים ב ,1968-בתוכם ציפי רובין וברוך חגאי
המיתולוגיים ומאמן הכדורסל ראובן הלר שהוביל אז
את הנבחרת לניצחון על נבחרת ארה"ב.
עוד הגיעו ספורטאי הסגל הנוכחי ,ביניהם

הקלע

דורון שזירי זוכה שמונה מדליות פראלימפיות,
והשחיין עמי דדאון זוכה שתי מדליות זהב ושתי

מדליות כסף באליפות אירופה השנה ,שהוזמנו
להדליק חנוכייה עם הנשיא.
באירוע השתפו גם יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר שוקי
דקל ,סגן ראש מנהל הספורט אבי בנבנישתי ,יו"ר
ארגון אילן רו"ח אהוד רצאבי ,מנכ"ל ארגון נכי צה"ל
חיים

רונן,

סספורטס.

"

ומנכ"ל

הוועד

הפראלימפי

ניסים

המשמעותי בחברתו:

"אתם המכבים של דורנו.

תודה שבאתם ,חג אורים שמח".

21
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תערוכת הצילומים אז ועכשיו שהוצגה בבית הנשיא

24

מציינים  50שנה

הגאווה האישית שלי
אברהם תשובה

–

אברהם תשובה ,שחקן נבחרת הכדורסל בכיסאות

למחרת,

גלגלים של ישראל בשנת  ,1968עיתונאי ,כותב על

המשלחות ממקום האכסון המרכזי בכפר המכבייה ,אל

הספורט הפראלימפי בעיתונים מרכזיים בישראל

מגרשי ומתקני הספורט במגוון אזורים בתל אביב והחלו

מאז .1969

להתמודד על מדליות הזהב ,הכסף והארד.

איך הצטרפת לנבחרת ישראל?

זה היה מחזה מרהיב לראות ערב רב של תלבושות

עם סיום שהותי בבית חולים אלין שם טופלתי במשך

בצבעים שונים ,דגלים וספורטאים המדברים בשפות

כ 9-שנים ברציפות בגין מחלת הפוליו בה לקיתי

שונות ,יוצאים במצב רוח מצוין לייצג את מדינתם.

בילדותי,

הצטרפתי

לפעילות

הספורטיבית

מתחילת

שעות

הבוקר,

יצאו

ספורטאי

איך הרגשת כשזכיתם במדליית הזהב?

והשיקומית שהחלה ב 1960-במועדון הספורט לנכים

לנבחרת הכדורסל שלנו שהפגינה יכולת מדהימה היתה

ברמת גן ,שהוקם בסיוע עיריית רמת גן ומשפחת סם

הצלחה גדולה .עד מהרה הגענו למשחק הגמר שבו

ובלה ספיבק .פעילותי התמקדה בעיקר בענף

גברנו לעיני קהל רב ובכללם אישי ציבור בכירים ,על

הכדורסל בכיסאות גלגלים ,שבו הצטיינתי בכושר

נבחרת ארה"ב.

תמרון בכיסא הגלגלים ,ביכולת שמירה על שחקנים

איזה אושר עילאי ליווה אותי כשהגיע תורי לקבל את

יריבים ובראיית המשחק כמה מהלכים קדימה .עקב

הגביע ואת התעודה על זכייתי עם הנבחרת במקום

מבנה גופי הנמוך לא בלטתי בקליעה לסל אך

הראשון.

השכלתי לחסום לחברי ,בעיקר עבור ברוך חגאי ,כך

שמחתי על הגאווה שהקנינו למדינה .שמחתי לקבל

שיצליח להתמקם מאחורי לצורך קליעה לסל.

אהדה מבני ביתי ,משכני ומחברי נכי הפוליו ונכי צה"ל.

לאחר כ 8-שנות פעילות נודע לי על ידי המאמן ראובן

אך יום אחד הכל הסתיים .הנבחרות חזרו לארצותיהם

הלר ,שאני נבחרתי להשתתף לראשונה בחיי כחבר

ואנו חזרנו למשחקי הליגה בכדורסל.

נבחרת הכדורסל .כספורטאי צעיר בתחילת דרכו,

נשארתי רק עם הזיכרונות מאירוע רב רושם שהביא אותי

שמחתי מאוד .מכאן ואילך הייתי עם חברי במסגרת

בשנים שלאחר האולימפיאדה ,להישגים חדשים בחיי.

המכובדת של משלחת ישראל .קיבלנו חולצות
וטרנינגים עם סמל המשלחת והתכוננו

בגאווה

לתחילת התחרויות.
מה זכור לך מאותם ימים?
אט אט ,הגיעו משלחות הספורט ממדינות שונות עם

אלפי ספורטאים בדרגות נכות שונות .עיתוני הספורט
התחילו לטפטף מעט ידיעות ,פה ושם היו צילומים,
השיא היה בכתבות נרחבות כאשר השר יגאל אלון
פתח את המשחקים בתום מצעד המשלחות
באצטדיון של אוניברסיטת ירושלים.
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אורי אפק נזכר

שכאורי אפק נזכר בתקופת המשחקים בתל אביב,

את טקס הפתיחה הוחלט לקיים בירושלים .וזו הייתה

עולה על פניו חיוך גדול" .בעיקר זכורה לי האווירה

החלטה מצוינת .טדי קולק היה המארח ,שרים הגיעו

והייתה לי

לפתיחה ,קהל רב הגיע ,והביאו גם הרבה תלמידי בתי

הטובה ,הסתובבתי בין הספורטאים

תחושה חברית ,פרגון גדול אחד לשני ,ולא משנה

ספר .זו הייתה חגיגה גדולה.

מאיזה מדינה ולא משנה לאיזה ארגון אתה שייך.

אני סייעתי איפה שרק בקשו ,שמחתי אפילו להסיע

הייתה שמחה גדולה בקרב כל המשלחות ,אווירה

ספורטאים ממקום למקום .הייתה תחושה של שליחות

בלתי רגילה".

לאומית .רצינו מאוד שיצליח.

אפק ,ששימש ברבות הימים בתפקידים רבים ,כולל

טקסי חלוקת המדליות היו צנועים מאוד ,הבליטו את דגל

 12שנים כמנכ"ל הוועד האולימפי ,היה באותם ימים

המדינה הזוכה ,השמיעו את ההימנון והעניקו מדליה .ברוך

המפקח על החינוך הגופני במשרד החינוך .וכמו

חגאי היה גדול הכוכבים באולימפיאדה הזו".

רבים נרתם לסייע להצלחת האירוע" .חבריי הטוב,

כתבו על זה בעיתונים? "כן ,אם כי לא מספיק .מה שבטוח

יריב אורן ז"ל ,שהיה אז מנהל רשות הספורט בקש

כל מי שקרא עיתוני ספורט ידע על האירוע .רבים לא

שאצטרף ואעזור ככל הניתן למארגני אולימפיאדת

ממש הבינו איך משותקים ונכים עושים ספורט .היום

הנכים ש'נפלה על ישראל' ,כמעט בהפתעה".

אנחנו כמובן במקום אחר ,בזכות רבים ,כמו ברוך ,כמו קרן

אפק" :מסיבות שונות מכסיקו

קבעה שלא תוכל

לייבוביץ וכל הספורטאים הצעירים של הימים האלה.

לארח את אולימפיאדת הנכים .ובתקופה של שנה

אחד המאפיינים של המשחקים ,ואני משער שזה קיים עד

אחת ,ישראל הייתה צריכה לארגן אירוע גדול שכזה,

היום  -החלפת סמלים ,זה היה טרוף ,כולם היו עסוקים

כשרב הנוגעים בדבר בכלל לא הכירו את ספורט

באיסוף סמלי המדינות .זו מזכרת יפה מאוד .והיה עוד

הנכים .היום מחליטים על איזה מדינה תארח את

נוהג -

איסוף בולים שהוציאו המדינות לקראת

המשחקים שבע שנים מראש! הרי היום עוד לפני

המשחקים .היו ימים – ונעים לי מאוד להזכר".

טוקיו וכבר יודעים שב 2024-המשחקים יתקיימו
בפריז וב 2028-בלוס אנג'לס .למרות הזמן הקצר
שהיה לנו ,בסך הכל הייתה כאן התארגנות טובה".
"זכור לי שכל הכוחות הממלכתיים התגייסו למאמץ,
כולל שר הביטחון משה דיין ,והאמת מבלי שהבינו
מהו ספורט הנכים ,היה חשוב לכולם שהאירוע

יצליח .אני חושב שאירוח המשחקים בתל אביב,
התחיל בעצם את התודעה לספורט הנכים בארץ
ישראל.
צילום :אלכסנדר שושקינד
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איך קרה שישראל ארחה את
המשחקים הפראלימפים
בשנת ?1968

בשנת

1968

ארחה

ישראל

את

המשחקים

יתר חברי הצוות המצומצם היו יריב אורן מרשות

הפראלימפים בתל אביב!

הספורט ,משה לדור יו"ר ארגון נכי צהל ,צבי בן צבי

כולם נרתמו לעזור ,נשיא המדינה ,השרים ,ראשי

נציג הספורטאים ואנוכי ,ראובן הלר הנציג המקצועי".

ארגוני הנכים ,חברות מסחריות ומתנדבים.

אתת הבעיות שניצבו בפני המארגנים הייתה סוגיית

על שיתוף פעולה כזה יכול הוועד הפראלימפי של

מגורי הספורטאים ומלוויהם" .מאחר ולא נמצא מלון

היום רק לחלום.

מתאים ונגיש ,התבקש מלון כפר המכבייה ,שהיה

הכל התחיל בפגישה שהתקיימה בשנת  ,1967שנה

בנוי כולו על עמודים ,להקים במיוחד עבורנו מגורים

לפני המשחקים ,בבית החולים סטוק מנדוויל

נגישים במקום שבו הייתה מבואה פתוחה ,ובה

באנגליה ,כשסר לודוויג גוטמן בישר לנוכחים ,נציגי

שדרת עמודים .בכפר נענו לבקשה' ,סגרו' את

מדינות ,כי מכסיקו ,שנבחרה לארח את

והקימו בין העמודים חדרים נגישים

40

העמודים,

המשחקים האולימפיים בשנת  ,1968הודיעה שלא

לכיסאות גלגלים".

תוכל לארח את המשחקים הפראלימפים באותה

סוגייה נוספת הייתה ,כיצד ירדו הספורטאים הנכים

שנה.

מן המטוסים" .ציוד מתאים לא היה קיים ,אז בקשנו
המשלחת

מחברת אל על ומרשות שדות התעופה שיבנו מעלון

הישראלית למשחקים מר גרשון הוברמן ,את ידו

מיוחד ,כמו זה שמעלה את המזון למטוסים ,שיהיה

ואמר" :ישראל תארח!"

חזק מספיק להוריד ולהעלות את הספורטאים.

מאמן נבחרות הכדורסל דאז ,ראובן הלר ,נזכר" :אני

נענינו בחיוב ועד היום המעלון ,שדבק בו השם ֵ ,אל-

כמו רבים אחרים ,אמרתי גרשון 'השתגע!' אבל

ָעלית משמש את הנוסעים בכיסאות גלגלים".

באופן

ספונטני

לגמרי

הרים

ראש

גרשון אמר :יהיה בסדר!"
הלר" :ישראל ,חודש לאחר מלחמת ששת הימים,
התחייבה ביולי  ,67לארח את המשחקים בחודש
נובמבר  .1968נותרה פחות משנה להכנות .התכנסה
אז ישיבה אצל אריה פינק ,שהיה יו"ר ההתאחדות
לספורט נכים וגם ראש מנהל השיקום וההנצחה
במשרד הביטחון ,ויחד עם משה רשקס מנהל מרכז

הספורט של איל"ן ,הוחלט שחייבים לערב גופים
נוספים ,כמו משרד הביטחון ,משרד החינוך ורשות
הספורט .הוקם צוות שיוביל את הנושא ,בראשו עמד
יוסי עובד ,נכה צה"ל ,שמונה למנכ"ל המשחקים
בתל אביב.

צילום :אריה קפנר
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המשך  -איך קרה שישראל
ארחה את המשחקים
הפראלימפים בשנת ?1968
ואז הגיעה הבעיה המרכזית ,איפה בעצם יתקיימו

ישראל שזכתה ב 18-מדליות זהב הגיעה בדרוג

המשחקים?

המדליות למקום השלישי ,כשמקדימות אותה ארה"ב

"זה היה מבצע רציני .עבור מסלול מרוצי הכיסאות

ובריטניה .מבין הישראלים היה זה ברוך חגאי,

התנדבה עיריית רמת גן להכשיר מסלול אספלט

כדורסלן ושחקן טניס שולחן צעיר ,שחלה בפוליו

באצטדיון רמת גן ושם נערכו גם כל תחרויות

בילדותו ,שזכה במירב המדליות במשחקים (לימים

האתלטיקה .את תחרויות הסנוקר קיימנו באולם של

זכה חגאי בפרס ישראל על פועלו והישגיו) .נבחרת

שבט צופי רמת גן ,את תחרויות טניס השולחן באולם

הכדורסל של ישראל ,אותה אימן ראובן הלר ,גברה

בית ספר 'אוהל שם' .תחרויות השחייה התקיימו

בגמר על נבחרת ארה"ב וזכתה במדליית הזהב.

בבריכה במועדון אילן ,וכן תחרויות הכדורסל ,אבל לא

הוועד

לפני שנבנו יציעים חדשים מסביב לבריכה ומסביב

הפראלימפי הבינלאומי יקיים בחודש נובמבר 2018

למגרש הכדורסל הפתוח ,תרומת חברת אקרשטיין".

אירוע יובל בו יכבד סגל טוקיו את סגל תל אביב

נשיא המדינה מר זלמן שזר נתן את חסותו

בדיוק  50שנה מאז המשחקים ב.1968 -

הפראלימפי

הישראלי

למשחקים ,וראש ממשלת ישראל ,מר לוי אשכול,
העניק להם מעמד של אירוע ממלכתי שהשתלב
בחגיגות שנת ה 20-של המדינה ,כשנרתמים לסייע

גם שר החינוך יגאל אלון ,שר הבריאות ישראל
ברזילי ,שר הרווחה יוסף בורג ,שר התחבורה משה
כרמל ,שר החוץ אבא אבן ,שר התיירות משה קול,
השר ללא תיק פנחס ספיר ,שר הפנים חיים משה
שפירא ,וראשי עירית ירושלים טדי קולק ,רמת גן
אברהם קרניצי ,ותל אביב מרדכי נמיר ,וכן עוזר שר
הביטחון רב אלוף צבי צור ופרופ' חיים שיבא.
את המשחקים פתח רשמית סגן ראש הממשלה
ושר החינוך מר יגאל אלון ,בטקס שהתקיים
באצטדיון

האוניברסיטה

העברית

בגבעת

רם

בירושלים ,לשם הגיעו  10,000צופים .שר הביטחון,
משה דיין הגיע בהמשך לצפות בחלק מן התחרויות.
למשחקים הגיעו  750ספורטאים מ 29 -מדינות
שהתחרו בעשרה ענפים .משלחת ישראל מנתה 54
ספורטאים.

צילום :אריה קפנר
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הוועד
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הסיקור העיתונאי למשחקים
הפראלימפים  -תל אביב 1968
חודשים לפני תחילת התחרויות ,יש כבר כיסוי נכבד
בעיתונות העברית על ההכנות למשחקים שיפתחו
ברמת גן בחודש נובמבר ,כחצי שנה לאחר מלחמת
ששת הימים.

אין חדש תחת השמש

מרבית העיתונאים ,אגב ,מכנים את המשחקים

"ספורטאים ערביים לא נענו להשתתף באולימפיאדת

הפראלימפים ,כ'אולימפיאדה'!

הנכים בתל אביב" .צועקות הכותרות בהארץ,

"איש לא תיאר לעצמו כי אולימפיאדה בישראל

למרחב ,הצופה ואפילו בלאצטע נייעס.

תמשוך מספר כה רב של משתתפים ",כותב

"במשך זמן מה נוהל מו"מ עם נציגי כמה מדינות

העיתונאי מ .שני בחדשות הספורט ביום ה27 -

ערביות שנמנו בעבר עם המשתתפות במשחקים

בספטמבר " .1968כ 800-משתתפים יגיעו ,כמעט

אלה .לאותם נציגים הוסבר כי המשחקים של

כפול ממספר המשתתפים בטוקיו בשנת ".1964

הספורטאים הם מעבר ומעל לניגודים פוליטיים וכי

אירוע הפתיחה נקבע ל 4-בנובמבר ,ושני ממשיך:

מדינת ישראל תארח בכבוד כל נציג .אך כאמור

"ביום

זה

יתקיים

טקס

הפתיחה

באיצטדיון

נכשלו המגעים".

האוניברסיטה בירושלים בנוכחות נשיא המדינה,

"לעומת מדינות ערב" ,מדווחים העיתונאים" ,מספר

ראש הממשלה ,שרים ואישים אחרים ,היודעים את

המדינות המשתתפות יהיה גדול ,נוכח העניין הגדול

חשיבותו הרבה של ספורט הנכים לגבי מדינת

שהתעורר

באולימפיאדה

ישראל ,שרבים מטובי בניה נפגעו בעת שירותם".

בישראל".

"במסגרת

אירועי

האולימפיאדה

יערכו

טיולים

בעולם

לרגל

קיום

אותן בעיות גם היום..

לספורטאים הזרים ".כותב אלי לנדאו ב30.10-

אבל ...כתוצאה מריבוי המשתתפים התעוררו בעיות

במעריב .לנדאו מדווח עוד כי בעיר נצרת יערך טקס

תקציביות חמורות .ראש הממשלה ,דאז ,לוי אשכול,

מיוחד עבור האורחים ,בו ישתתפו "שתי מקהלות

החליט "להטיל על א ,אגמון ,הממונה על התקציבים,

ילדים ,ערבית ועברית ,וכן יערך סיור למבקרים

לסייע מייד למטה האולימפיאדה לפתור את הבעיות

במקומות הקדושים בנצרת ,והם יוזמנו לארוחת

התקציביות".

צהרים בקבוצים אפיקים ובית זרע".

סגן ראש הממשלה ,מר יגאל אלון ,יזם והתייצב
בראש מגבית מיוחדת למען מטה אולימפיאדת
הנכים" .לצורך האולימפיאדה ,שתקציבה  700אלף
לירות ,הושג סכום ניכר הודות להתערבותו של ראש

הממשלה לוי אשכול .רק בשלבים האחרונים הובהר
כי עדין יחסר סכום כסף לכיסוי ההתחייבויות
השונות( ".ידיעות אחרונות)16.10.68 ,
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המשך  -הסיקור העיתונאי
למשחקים הפראלימפים  -תל
אביב 1968

ליווי נשיאותי ומשטרתי!

הפלישה לצ'כיה

"הנשיא זלמן שזר אישר את השתתפותו בטקס

ספרד והודו הודיעו כי ישלחו את הספורטאים שלהם,

הפתיחה החגיגי והאירוע ,הוכר כממלכתי במסגרת

אלו יהיו המשלחות הרישמיות הראשונות ממדינות

אירועי  20שנות המדינה והוא מתקיים בחסות

אלה המגיעות למדינת ישראל ,לעומתן" ,צ'כיה בטלה

הנשיא".

את השתתפותה ".בכותרות של כל העיתונים.

המפקח הכללי של המשטרה ,פנחס קופל ,הורה

"הצ'כים הבטיחו לשגר נבחרת גדולה ,שתיטול חלק

לכל יחידות המשטרה להושיט את מלוא הסיוע

בכל ענפי הספורט ,החל מאתלטיקה וכלה במשחקי

והסעד למטה האולימפיאדה .עשרות שוטרים מנפת

כדורת וסנוקר .ברם ,המגע עם צ'כוסלובקיה נותק

הבירה יוצבו בטקס הפתיחה וכן באירועים השונים

מייד לאחר הפלישה אליה ".מגיע ההסבר בלמרחב,

האחרים .שוטרי תנועה ילוו את שיירת האוטובוסים

הצופה ,הארץ ,הג'רוזלם פוסט ואפילו באומר

של הספורטאים המשותקים בכל נסיעותיהם .לצורך

(למתקשים בשפה העברית).

ההסעות הוקם צי מיוחד של אוטובוסים ,כ30-

מבין מדינות הגוש המזרחי ,השתתפה במשחקים

במספר שמתוכם הוצאו המושבים הרגילים והותקנו

רק נבחרת הונגריה

בהם אביזרים מיוחדים אשר יאפשרו להעלות לתוכם

ובכל זאת נכים

את הספורטאים עם עגלותיהם .צי אוטובוסים יעביר

במקביל לתחרויות התקיים כנס רופאים בינלאומי.

את הספורטאים ממקומות אכסונם בכפר המכבייה

'סופרנו בתל אביב' כותב בעיתון הצופה" :בכנס ידונו

ומלון רמת אביב למקום התחרויות במועדון הספורט

הרופאים בריפוי נפגעי חוט השדרה כתוצאה

על שם ספיבק ברמת גן ובאצטדיון רמת גן ".מדווח

מפגיעות בקרב 150 .רופאים נודעים בעולם בשטח

עיתון הצופה ב 10באוקטובר

הריפוי של השיתוק וחוט השדרה ..יקיימו ימי עיון
ויקדישו

חלק רב

מדיוניהם לשיטות הטיפול

ליווי צבאי ,כולל חיילות!

שהונהגו בישראל בנפגעי מלחמת ששת הימים".

"נמסר כי הצבא יעמיד לרשות מטה האולימפיאדה

הכנס נפתח בהדסה ירושלים ועבר למלון רמת אביב,

יחידת חיילים שתפקידם יהיה לסייע לספורטאים

כשבין המרצים פרופ' סיר לודוויג גוטמן ,ד"ר אמיל

המשותקים הנעזרים בעגלות .תפקיד זה יתבטא

אדלר מהדסה ירושלים ודר' ראלף שפירו מאסף

בהובלת הנכים ובשמירה על יציבות עגלותיהם בעת

הרופא.

זריקת כידון ,הדיפת כדור ברזל ועוד .גם יחידת חיילות

לאולימפיאדה הגיעו בסופו של דבר  1200ספורטאים

תועמד לשירות מטה האולימפיאדה ".כותבים ב'דבר'

מ 27-מדינות שהתחרו ביניהם במשך  11ימים .על

ב 11באוקטובר .

היונים בטקס הפתיחה ,על משה דיין ,על הבול

שהנפיק השירות הבולאי ועל אירוח נציגי המדינות
בבית הנשיא – בגיליון הבא!
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יום פתיחת משחקי תל אביב –
 4בנובמבר 1968
כל  20אלף הכרטיסים לטקס פתיחת המשחקים

הפראלימפים באצטדיון האוניברסיטה בירושלים
אזלו ,דיווח יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי דאז מר
אריה פינק לעיתונאים .עוד אמר כי אלף מתנדבים
עומדים לרשות מארגני המשחקים.
המארגנים החליטו להזמין לטקס הפתיחה את "כל
פצועי צהל המאושפזים עדין בבתי חולים ,וכן נכים
ממלחמת

ששת

הימים

שיובאו

לאצטדיון

באמבולנסים מיוחדים".
ואכן בירת המדינה לבשה חג ביום טקס הפתיחה.

קודם לטקס שנפתח בשלוש אחר הצהרים ,ערכו

צילום :אלכסנדר שושקינד

הספורטאים ומלוויהם סיורים בירושלים המערבית
והמזרחית.
הטקס אותו הנחה עזריה רפפורט ,ארך  90דקות,
ולפניו נערך משחק ראווה של כדורסל בין נכי צה'ל
ובין קבוצת איל"ן .
את הטקס פתח סגן ראש הממשלה מר יגאל אלון,
שמילא את מקומו של הנשיא שזר ,שרופאיו אסרו
עליו לצאת מביתו בשל מחלה.

אחרי ברכתו של אלון ,נשאו דברים סר לודוויג גוטמן
נשיא הוועד הבינלאומי של המשחקים ומר אריה

צילום :אלכסנדר שושקינד

פינק יו"ר הוועד הישראלי.
לקול צלילי תזמורת צה"ל החל מצעד המשלחות,
כשבראש כל משלחת

שני תלמידים ,אחד נושא

שלט עם שם המדינה והשני את דגל המדינה .ביציע
המכובדים ישבו גם שר החינוך מר אהרון ידלין וראש
עירית ירושלים מר טדי קולק.
למירב תשואות הקהל זכו נבחרות הולנד ,ארה"ב

בריטניה וישראל כמובן .לתשומת לב מיוחדת זכתה
הנבחרת היפנית שבראשה צעדו שלוש נשים בלבוש
מסורתי.
צילום :אריה קנפר
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מציינים  50שנה

המשך  -יום פתיחת משחקי תל
אביב –  4בנובמבר 1968

לאחר שהמשלחות הסתדרו על הרחבה הופרחו 500
יונים וגדנ"עים צעירים הדליקו עשרות אבוקות ,החל
מופע 'פולקלור' בהשתתפות עשרות רקדנים חברי
להקות מחול מעמק הירדן ,חולון ורמת גן ,ונגני
התזמורות העירוניות של ירושלים וחיפה.
בתום המופע האמנותי הונפו דגלים ,וצבי בן צבי
קפטן נבחרת ישראל בכדורסל ,נשבע את שבועת
הספורטאים והבטיח "לשמור על אחווה ,אחדות ורוח

ספורטיבית".
הטקס ננעל בשירת 'ירושלים של זהב' מפי הסולנית
שולי נתן כשמלווה אותה מקהלת קול ישראל לנוער.
בסיום קיבלו ראשי המשלחות תיק ובו מפה עתיקה
של ירושלים בצרוף ברכה מאת תושבי העיר
בחתימתו של טדי קולק ויצאו לביקור בבית הנשיא
שזר .בברכתו השווה שזר את "כוח רצונם של הנכים
להתגבר על מגבלותיהם לכוח רצונו של עם ישראל
לגבור על פגעיו".
בעיתוני אותו יום דווח כי לאור החשיבות הרבה
שייחסו כל הגורמים לערך הרב של משחקי ספורט
כאמצעי לשיקום נכים ולנוכח ההדים החיוביים בכל
רחבי תבל למאורע בינלאומי זה ,החליטו שלטונות
הדואר בישראל להנפיק בול זיכרון שיופיע ביום .6.11
את הבול צייר מר צ .נרקיס מתל אביב וערכו הנקוב
היה  40אגורות.
עוד נכתב כי משרד החינוך והתרבות הורה למנהלי

בתי הספר במדינה לנהל שיחות הסברה עם
התלמידים על נושא שיקום נכים בארץ ובעולם לרגל
עריכת האולימפיאדה בארץ.

צילום :אריה קנפר

מציינים  50שנה

32

תרגום הראיון שערך אתר
הוועד פראלימפי הבינלאומי
עם יו"ר הוועד הפראלימפי ד"ר
שוקי דקל ,לקראת אירוע
היובל:
למה היה חשוב לכולם שישראל תארח את

 -אין לנו ספק שאירוע כזה בבית הנשיא ובחסותו

המשחקים בשנת ?1968

מהווה קודם כל סגירת מעגל ותביא גם לחשיפה

זוהי

הערכה

תעודת

מצד

הוועד

הפראלימפי

תקשורתית גדולה שמעניק לאירוע ניחוח ממלכתי.

הבינלאומי כלפי ישראל ,ולעובדה שסר לודוייג גוטמן,
מייסד המשחקים היה מעורב בהחלטה ישנה

חמישים שנה אחרי ,מה מצב הספורט הפראלימפי

משמעות מרגשת נוספת .יש לזכור שההחלטה

בישראל?

לקיים את המשחקים בישראל בשנת  1968כשמדינת

הדרך עוד ארוכה ,ויש עוד הרבה מה לעשות ,אך

ישראל הייתה צעירה בת  20שנה .עבורנו זו הייתה
הזדמנות להראות לעולם מה השגנו ב 20-שנה.
על פי העיתונות באותם ימים ,הייתה סקרנות רבה
ונציגי המדינות היו מאוד נרגשים להגיע לתחרויות
בארץ הקודש!
ומדוע לדעתך חשוב לציין את היובל למשחקים?
משחקי סטוק מנדוויל שהחלו כפעילות שיקומית,
והפכו ל'אולימפיאדת הנכים' התמסדו עם השנים,
הפכו ל'משחקים הפראלימפים' ,והתמקצעו מאוד,
עד שהפכו לאחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם.

בשנים האחרונות אנו חשים בשיפור גדול ביחס
לספורט הפראלימפי ,הן מצד הקהל הרחב והן מצד
מוסדות המדינה .הדבר כולל הגדלת תקציבים
והשוואת מלגות ופרסים לספורטאים אולימפיים
ופראלימפים .הביאו לכך כמובן ההישגים המופלאים
של הספורטאים שלנו ,שרבים מהם הפכו role
 modelsולהשראה בחברה שלנו.
מה עוד צריך על מנת להגביר את המודעות לספורט
הפראלימפי
אני מאמין שהדרך לשינוי החשיבה והמלחמה
בסטיגמות מתחילה בגיל הצעיר ,כבר בכיתות

כמו כל ארגון ומפעל המכבדים את עצמם יש לכבד

הנמוכות בבתי הספר .אנחנו משתדלים לחשוף את

ולהוקיר את דור המייסדים ,את הדרך שעשו

הספורט הפראלימפי לכמה שיותר קהלים ,בבתי

הספורטאים

ספר ,במרכזים קהילתיים ,במרכזי ספורט בערים,

והספורטאיות שהתחילו את הכל ,והפכו להיות מקור

במפגשים

חשיפה

השראה לרבים שבאו בעקבותיהם.

ושיתופי פעולה מגוונים .כל הפעילויות שאנחנו

מדוע בחרתם לקיים את האירוע בלשכת נשיא

יוזמים עם שותפים רבים יביאו ליותר חשיפה לציבור

המדינה?

ולהבנה כי הספורט הפראלימפי הוא ספורט

הראשונים

ולהזכיר

כמובן

את

אישיים

ובאמצעות

אירועי

היה לנו חשוב לקבל את חסות הנשיא לחגיגת

תחרותי לכל דבר ועניין .מיזם כמו

היובל ,ממש כמו שנשיא מדינת ישראל לפני  50שנה,

עליו הכריזה קרן אגיטוס הוא דוגמא מצוינת לדרכים

מר זלמן שזר ,העניק את חסותו למשחקים בתל

להגברת המודעות.

אביב בשנת  ,68ושילב אותם בחגיגות ה 20-למדינת
ישראל.

I’mPOSSIBLE

