51

ינואר 2020

החלה עונת הכדורסל
בכיסאות גלגלים

51

ינואר 2020

חברות וחברים יקרים,
השנה

האזרחית

הבינלאומיות,
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מדורים קבועים
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בתחרויות

עונת התחרויות הארצית 'מעלה הילוך'

ובחודש דצמבר החלו משחקי ליגות הכדורסל בכסאות
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מה קרה?
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גלגלים לעונת  .2019-2020שישה ענפים נוספים קיימו
תחרויות במהלך חודש דצמבר כולל אליפות ישראל
בבדמינטון ואליפות ישראל בטניס שולחן לנפגעי שיתוק



מה יקרה?
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השאלון
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חם מהמעבדה
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על רגל אחת
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מוחין ופגיעות אחרות .על כל האליפויות והתחרויות
תוכלו לקרוא בעיתון זה.
קריאה נעימה – ושנה טובה

צוות הפראתון

כתבות
אליפות ישראל בבדמינטון
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אליפויות ישראל
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ליגת כדורשער

|9



ליגת כדורסל
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בוצ'ה
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ראיון אישי
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צלמת :שונית פלקו זריצקי

עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

יוליה צ'רנוי שיאנית ישראל
בקליעה
יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת
אצל גיא סטריק ,מתעלה על עצמה שוב.
כחודשיים אחרי שהתעלתה עם זכייה במדליית הארד
באליפות העולם ,מנפצת יוליה את השיא הישראלי
בקליעה והופכת לאשה הישראלית היחידה בארץ
אשר מחזיקה בשיא משותף לנשים וגברים!

שיא
ישראלי
חדש

בתחרות שנערכה במטווח בבית הלוחם ירושלים,

השיגה יוליה  637נקודות במקצה לירי  60כדור ,רובה
אוויר 10 ,מטר .באותה תחרות קבע גם אלי חברה
מבית הלוחם תל אביב ,תוצאה טובה מהשיא הקודם:
 635.9נקודות.

בתמונה :יוליה יורה במטווח ,צלם :גיל סימקוביץ

 04מה קרה בדצמבר?

אירועים ותחרויות שהתקיימו בדצמבר
• נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים –

• תחרות חנוכה המסורתית התקיימה בבית

עתודה עד גיל  22בראשות המאמן ליאור

הלוחם חיפה ,בהשתתפות עשרות שחיינים.

דרור ,יצאה למחנה אימונים באיטליה משותף

שחייני נבחרת ישראל מאיל"ן חיפה :ענבל

המקומית.

במשחקי

פיזרו ,עמי דדאון ,איאד שלבי ,וורוניקה ג'ירנקו

את

הנבחרת

בשאר חלבי ואריק מליאר רשמו תוצאות

לנבחרת
האימון

הלאומית
נצחה

הנבחרת

האיטלקית ב  3משחקים מתוך הארבעה

יפות.

שהתקיימו.

כדורסל

• ציפי בלומברג מבית הלוחם ירושלים זכתה

שחייה

• ....

במקום השני בסקי פראלימפי בתחרות
שנערכה בארצות הברית.

ציפי מתחרה בשאיפה להגיע למשחקי
החורף הפראלימפי ב .2022

סקי פראלימפי

סקי פראלימפי
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מה יקרה בינואר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש ינואר
 11.1ליגת טניס שולחן | בית הלוחם תל אביב
 16-19.1טורניר בינלאומי בכדורשער – נבחרת הנשים | פינלנד
 23-30שני טורנירי פיוצ'ר בטניס בכסאות גלגלים | הונגריה
 24.1תחרות דירוג בשחייה | וינגייט
 25.1טורניר מסווגים בטניס שולחן | בית הלוחם ירושלים
 25.1תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב
 27.1תחרות אתלטיקה – מחוז צפון – בתי ספר | נווה שאנן
 30.1אליפות החורף בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן
 30-31.1ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים

בתמונה :אליפות האתלטיקה לפני שנה

 06השאלון
תמונה אחת שווה אלף מילים
במשחק האליפות של איל"ן רמת גן בליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים,
צילם רונן חסון את הקפטן תומר יצקן עם צלחת האליפות .התמונה זכתה
במקום השני בקטגוריית הספורט בתערוכת הצילום השנתית הנחשבת
ביותר בישראל' :עדות מקומית' .שאלנו את רונן ותומר מספר שאלות זהות.
מה אתם חושבים על ספורט הנכים?
ספורט של גיבורים אמיתיים
אשר מוכיחים כמו שנאמר
ניצחון הנפש על הגוף.

לאדם יש מגוון רחב של זהויות בחייו .כאשר אדם הוא ספורטאי בנשמתו וגם
עם מוגבלות ,הרבה פעמים עליו לוותר על הזהות הזו שלו ולא לממש אותה כל
חייו .ענפי ספורט הנכים מאפשרים לאדם להגשים את עצמו ,להביא לידי ביטוי
את זהותו ולממש את הפוטנציאל שגלום בו מבלי לתת למגבלה לעצור אותו.

מה רואים בתמונה?
רואים את הקפטן תומר
עם צלחת האליפות על
הרצפה ,מוקף בחבריו
לניצחון.

בתמונה רואים אותי שוכב על הרצפה ,עם צלחת אליפות המדינה בכדורסל
בכיסאות גלגלים בידי  -שניות לאחר סיום העונה וטקס הענקת צלחת
האליפות .התמונה מראה מערבולת רגשית עמוקה ,שמחה שמהולה בעצב
גדול  -שכן סבתי האהובה נפטרה כמה שעות לפני המשחק.

למה אתם חושבים התמונה זכתה?
תמונה שמביעה סיפור
ברגע אחד ,קומפוזיציה
החברים
של
(מסגור
מסביב).

התמונה מזקקת שמחה לאחר שנים אינטנסיביות של אימונים ,כאבים ,אכזבות
וכישלונות שבאים לידי ביטוי ברגע אחד של השגת משימה נכספת .התמונה הזו
ממחישה בעיניי את התפיסה כי אין דבר העומד בפניי הרצון ושמוגבלות אינה
צריכה לעצור בן אדם מלהציב מטרות ולרדוף אחריהן

מה המשפחה והחברים אמרו על הזכייה?

הזדמנות להודות לאשתי
ליאת אשר תומכת בי
בכל הנושא ,וכמו כן גם
כלל המשפחה והחברים
אהבו את התמונה.

רונן

מאוד
והחברים
המשפחה
התלהבו .רבים התקשרו אליי
ואמרו לי שראו את התמונה
בתערוכה ובעיתון ושכל הכבוד
לי .אמרתי להם שהתמונה הזו
מייצגת את כל הקבוצה
מדהימה
עבודה
שעשתה
בהשגת האליפות הזו וכמובן
לצלם המקצועי.

תומר

בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה

 07אליפויות ישראל
אליפות ישראל בבדמינטון
עשרות

ספורטאים

השתתפו

באליפות

ישראל

בבדמינטון שהתקיימה בבית הלוחם בבאר שבע.
הענף נהנה מפופולאריות בעבר ,גם לפני שנכנס
למשחקים הפראלימפיים לראשונה בטוקיו .2020
לצד השחקנים הוותיקים ניתן לראות גם שחקנים

אלופי ישראל בבדמינטון 2019

צעירים שהצטרפו לאחרונה.
את האליפות ליוו  3צלמים :חבר הנהלת הוועד
הפראלימפי – יוסף אבי  -יאיר אנג'ל ,איריס ריש
ושונית פלקו זריצקי מפרויקט הצילום המשותף

יחידים בכיסאות | אמיר לוי מבית הלוחם
ירושלים

להתאחדות וחברת זומינג.

יחידים עומדים | עודד חבשוש מבית הלוחם תל

רכז הבדמינטון עמי טמיר אמר בסיום האליפות:

אביב

"תודה על שנה שופעת טורנירים לשחקני הבדמינטון

זוגות בכיסאות | נינה גורודיצקי ויוסי ארג'ואן

המשחקים בעמידה ובכסאות גלגלים ,מחיפה לתל

מבית הלוחם חיפה

אביב ודרך ירושלים עיר הקודש ,הגענו לבירת הנגב

זוגות עומדים | מוטי בר ושלומי סוויסה מבית

לאליפות ישראל  2019ואיזו שמחה וחביבות היתה לנו

הלוחם תל אביב

עם הרבה שחקנים חדשים במעגל לצד הוותיקים
והטובים שכל השנה מקדישים עצמם לקידום הענף
ושיקום ציבור הנכים הצוהל סביב הנוצה המעופפת.
בתודה להתאחדות ,גם למנהלי בית הלוחם בבאר
שבע ,אירוח בלב שלם וארגון בראש לוגיסטי ,תודה

יחידים עומדים רמה  | 2ניסים לוי מבית הלוחם
ירושלים
זוגות עומדים רמה  | 2ארז ינאי וחיים מזרחי
מבית הלוחם חיפה

למאמנים ולרכזים ,תודה רבה למשתתפים שכל
השנה מוותרים על עבודה/לימודים ,משפחה וחברים.
הכל כדי לטפל בחדווה בחיידק הבדמינטון .תודה

לבורא עולם".

צלמת :שונית פלקו זריצקי
צלמת :איריס ריש

 08טניס שולחן
אליפות ישראל לנפגעי שיתוק
מוחין ופגיעות אחרות
עשרות ספורטאים השתתפו באליפות ישראל לנפגעי
שיתוק מוחין ופגיעות אחרות ,שהתקיימה במועדון
ספיבק – איל"ן רמת גן.
אליפות זו נותנת מענה גם לספורטאים עם נכות קשה,
שמתחרים בתחרות שהותאמה במיוחד עבורם .בתחרות
זו מתחרים ללא רשת ,משני צידי השולחן יש תומכים

אשר מונעים מהכדור לצאת החוצה ומטרת השחקנים
היא להוציא את הכדור מהשולחן דרך הצד בו יושב
היריב.
משתתפים נוספים באליפות הינם צעירים אשר מתנסים
במשחק מול יריבים ברמתם.
באליפות זו חולקו המשתתפים ל  7רמות ,כאשר
החלוקה היא לפי רמת השחקן ולא לפי סוג הנכות שלו,

שולחן עם תומך בצד

וכך ניתן היה לראות שחקנים עומדים מול שחקנים
בכיסא גלגלים.

אלופי ישראל לשנת 2019
רמה  | 1מיכאלה יוספוב

רמה  | 2שונטל נאצר
רמה  | 3צדוק עומסי
רמה  | 4בת אל יצחק
רמה  | 5כוכבה שלום
רמה  | 6יעקב כהן

יעקב כהן עם הגביע

רמה  | 7אליעד מדמון
הסבב הראשון במשחקי הדירוג התקיים בבית הלוחם
חיפה ,בהשתתפות עשרות ספורטאים שחולקו ל 2
רמות משחק של שחקנים אשר יושבים בכסאות
גלגלים ו  3רמות משחק של שחקנים עומדים – הסבב
השני יתקיים בינואר והשלישי בפברואר ,בסופו יוכרזו
המנצחים.
בטורניר חנוכה לשחקני דרג ב' שהתקיים במועדון
נכים ראשון לציון ,השתתפו עשרות ספורטאים.

צדוק עומסי וצוות התחרות

 09ליגת הכדורשער
ליגת העל בכדורשער

החלו המשחקים בליגת העל בכדורשער.
צפויים  4סבבי תחרויות ופליאוף .לאחר  3משחקים,
נראה שהשנה המאבק על המקום הראשון הולך
להיות צמוד צמוד .כרגע מובילה את הטבלה ,קבוצת

חוגגים את חג החנוכה
במהלך חג החנוכה ביוזמתו של רועי רוזנברג,

'ויצ"ו ניר העמק' שהשנה הצטרפו אליה מחמוד

אירחו המאמן שניר כהן ,עוזר המאמן ניזאר

מחאג'נה ומוחמד אבו איעש.

מחג'אנה ונבחרת הגברים והעתודה בכדור שער

את טבלת מלך השערים מוביל מיכאל רוזין מקבוצת

חיילים שריונרים בפנימיית ויצו ניר העמק.

בית הלוחם תל אביב עם  24שערים .מלכת השערים

החיילים שמעו על המשחק ,התנסו בעצמם

היא ליהיא בן דויד שחקנית קבוצת באר שבע עם 12

והדליקו יחד עם השחקנים נרות חנוכה.

שערים ,במהלך מפגש המשחקים הראשון שנערך
בבית חינוך עיוורים בירושלים ,נזרק כדור חזק לעבר
ליהיא שגרם לה לפרוק את האצבע ,מה שחייב נסיעה
לבית החולים ,שם החזירו את המפרק למקום וגבס
למשך שבוע.

אריאל פוארטה רכז הליגות סיכם את המחזור הראשון:
רמת המשחקים ,כמו בכל שנה ,הולכת ועולה ,הודות
להצטרפות לליגה של שחקנים צעירים שתורמת רבות
לשיפור איכות המשחק ובמהירותו .אין ספק שגדל דור
עתיד מצוין לענף שכבר עכשיו אנחנו נהנים מביצועיו.

טבלת ליגת העל לאחר  3משחקים

מקום
ויצ"ו ניר העמק
בית חינוך עיוורים  -מרכז
בית הלוחם תל אביב
באר שבע
נבחרת נשים

1
2
3
4
5

שערי זכות שערי חובה
14
32
14
29
25
24
34
17
31
16

הפרש
18
15
-1
-17
-15

ניקוד
9
9
9
3
0

 10כדורסל בכסאות גלגלים
נפתחה ליגת העל בכדורסל
בכסאות גלגלים.
בליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים משתתפות השנה 5
קבוצות:
 2קבוצות מבית הלוחם תל אביב' :בית הלוחם תל אביב'
ומחזיקת הגביע' :תותחני צה"ל תל אביב'.
 2קבוצות מאיל"ן ספיבק רמת גן :האלופה 'איל"ן רמת גן'
'ואיל"ן תל אביב' וקבוצת בית הלוחם חיפה.

בכל מחזור ישוחקו  2משחקים ,כאשר קבוצה אחת תנוח.
לאחר  3מחזורים ,מובילה את הטבלה איל"ן רמת גן
שנהנית מחזרתו של עשהאל שבו לאחר ששיחק שנתיים
בגרמניה.
מרבית המשחקים הסתיימו בהפרש של לפחות  20נקודות
ונראה כי חלק מהקבוצות והשחקנים ,צריכים להוריד 'קצת

בתמונה :רועי רוזנברג הוותיק מבית הלוחם תל אביב
מול עשהאל שבו מאיל"ן רמת גן .צלם :שאול אברמוביץ

חלודה'.
נוכחות יפה של קהל נרשמה במשחקים ואנו תקווה
שמספר האוהדים ילך ויגדל.
אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
אמר " :אני מברך על פתיחת העונה החדשה של שלושת
הליגות בכדורסל בכסאות גלגלים.
בשלושת הליגות משחקים כל מועדוני הנכים בישראל,
צעירים וותיקים גברים ונשים ואני קורא לכולם להגיע
לעודד ולהנות מהמשחקים".
בתמונה :ארתור חסון מאיל"ן תל אביב והקהל
טבלת ליגה העל לאחר  3משחקים (לאיל"ן תל אביב משחק עודף)

 11בוצ'ה
הטורניר לזכרו של עקיבא
פרבר ז"ל
הטורניר השנתי על שמו של שחקן הבוצ'ה ואלוף ישראל
בזוגות בעברו (לשנת  )2015עקיבא פרבר ז"ל נערך זו
השנה השלישית באיל"ן חיפה.
למרות מזג האוויר הסוער ,הגיעו לטורניר עשרות
ספורטאים שחולקו ל  6בתים ,לרבע הגמר עלו ששת
הראשונים בכל בית ו  2המפסידים עם הפרש הנקודות
הטוב ביותר מבין המפסידים.

גם השנה אירח הטורניר את מרטינה ,השופטת

בתמונה :משחק הבוצ'ה

הבינלאומית מסלובקיה ,כשופטת בתחרות ביחד עם עוד
 5שופטים לאומיים ותלמידים שהתנדבו במסגרת
'מחויבות אישית' לשמש כחברי מזכירות.
הטורניר הסתיים בטקס הדלקת נרות וחלוקת גביעים,
בהשתתפות נציגים ממשפחתו של עקיבא .שחר פרקיס
מנהל מועדון איל"ן חיפה ,סיפר כי ההשתתפות בספורט
היתה חשובה מאוד לעקיבא וספורטאי איל"ן חיפה

בתמונה :רפי מנצור ,ילדיו ונכדיו שבאו לעודד

סיפרו כי הרבה פעמים הם מוצאים את עצמם באימון
חושבים עליו.

במקום הראשון סיים אלוף השנה הקודמת גרשון
חיימוב מאיל"ן חיפה ,במקום השני זכה רפי מנצור

שזכה לעידוד מסיבי מילדיו ונכדיו שבאו לעודד את סבא
לאורך

כל

היום.

במקום

אבואלהיג'א מאיל"ן חיפה.

השלישי

זכה

באסם
בתמונה :שלושת הזוכים ,משפחתו של עקיבא ,שחר
פרקיס וארנה וויסבך מנהלת הטורניר.

 12חם מהמעבדה
קשיחות מנטאלית
החודש זכינו לארח במסגרת כנס וינגייט למאמנים,
במושבים הפראלימפיים ,את ד"ר אלכסנדר פוואל
מאנגליה ,שהעביר שתי הרצאות בנושא 'קשיחות
מנטאלית' .על הדברים שלמדנו מאלכס מניסיונו עם
הספורטאים הפראלימפיים מנבחרת בריטניה נספר
בכתבה.

אנחנו יודעים מהמחקרים?

קשיחות מנטאלית – מה אנחנו יודעים (או לא יודעים) על

הנושא?
קשיחות מנטאלית היא איכות רצויה ביותר ,עבור
ספורטאים ,במיוחד לאור הקשר הברור שלה עם
ביצועים ,התקדמות למימוש יעדים ושגשוג  -למרות
הימצאות הספורטאי בסביבה רווית לחץ.
קיים חוסר ידע לגבי התנהגויות הקשורות לקשיחות
מנטאלית

קשיחות מנטאלית בקרב ספורטאים פראלימפיים – מה

בקרב

ספורטאים

פראלימפיים,

ואיך

ההתנהגויות הללו משתנות עקב מצבים שונים .ידוע
שספורטאי עילית נאלצים להתמודד עם שלל דרישות
ולחצים בתחום הספורט  -וגם מחוץ לספורט .בין אלה
ניתן למנות התמודדות עם תחרות ,אימונים ,פציעות
ואירועי חיים כלליים.
קשיחות מנטאלית ספציפית נדרשת עבור ספורטאים
בכל ענף .לכן ,על הספורטאים והמאמנים להכיר את
הדרישות הייחודיות של כל ענף בהיבט זה ולא ניתן לבצע
הכללות (קרוסט.)2008 ,
קיימים מספר פערים עליהם יש לגשר בהקשר

לקשיחות מנטאלית :פער ראשון היא העובדה שקיימת
אי בהירות לגבי ההגדרה של קשיחות מנטאלית ואילו
תכונות נכללות בקונספט הזה .פער נוסף הוא אי הידיעה
או אי הבהירות לגבי התנהגויות המקושרות לקשיחות
מנטאלית ,והקשר שבין דרישות ומצבים משתנים
להתנהגויות אלה.

ספורטאים עם מוגבלות מדגימים יכולות חזקות יותר
(חוסן

מנטאלי)

ותפיסת

מסוגלות

עצמית

גבוהה

לעומת ספורטאים אולימפיים ,ספורטאים פראלימפיים
מסתייעים פחות באימונים מנטאליים ותמיכה נפשית
באופן שיטתי.
במטרה להבין לעומק את מרכיב הקשיחות המנטאלית
בקרב ספורטאים פראלימפיים ,נעשה מחקר באנגליה
לקראת המשחקים בלונדון  2012עם  12ספורטאים
מענפים שונים .המחקר היה איכותני ועשה שימוש
בראיונות עומק כדי לבחון השקפות של ספורטאים
ומאמנים לגבי התפיסה שלהם :מהי קשיחות מנטאלית
ואיך היא מתפתחת?
תגובות הספורטאים נרשמו ונחלקו ל  3קטגוריות כדי
לבנות מודל קונספטואלי לגבי קשיחות מנטאלית ,איתו
ניתן יהיה לעבוד בעתיד:
קטגוריה ראשונה :תכונות  /רגשות – מבין התגובות של
הספורטאים המשויכות לקטגוריה הזו היו :החלטיות,
קשיחות,

אופטימיות,

פרגמטיות,

גמישות

(כושר

התאוששות) ,אמונה עצמית ואוטונומיות.
קטגוריה שניה :מחשבות (קוגניציה)  -מבין התגובות של
הספורטאים המשויכות לקטגוריה הזו היו :נורמליות
(להיות כמו כולם) ,תחושת בריחה ,אי קבלת אילוצים,
תחושת השפעה וקשרים.

קטגוריה שלישית :אסטרטגיות – חשיבה רציונלית ,הצבת
מטרות ,ניהול כאב ,שליטה עצמית.

 13חם מהמעבדה
קשיחות מנטאלית  -המשך
הספורטאים הפראלימפיים ציינו חוויות ואירועים
מכוננים ומשמעותיים בקריירה שלהם בהקשר
לפיתוח קשיחות מנטאלית.
לדוגמה :אתגרים שלא חשבו שיוכלו להם ,תהליך הסיווג (כגורם מעלה לחץ) ,נסיגה ביכולת ורגעי שפל ,אירועים
קריטיים ,טראומה והתאוששות ממנה ,מחויבות מתמשכת ,קבלה עצמית ,כישלונות והפסדים מתמשכים.
הם גם ציינו משאבי תמיכה והתמודדות כגון :ספורטאים מנוסים כמודל לחיקוי ,חברים ,אנשים קרובים אליהם ותמיכת
המשפחה ,השוואה לאחרים ,לחצים חיצוניים וגורמים מדרבנים ,התגברות על מכשולים ובעיות ,תרגול של רפלקציה
(התבוננות ופיתוח מודעות עצמית).
הבסיס התיאורטי לבניית המודל של קשיחות מנטאלית בקרב ספורטאים פראלימפיים  -תאוריית הבניה אישית
. Personal Construct
הבניה אישית הוא אחד משני הסוגים העיקריים של הבניה מנטאלית ,ולמעשה הסוג הבסיסי המתרחש בקרב הנפש
 Mindשל האדם עצמו .זאת להבדיל מהבניה קבוצתית ,שהיא הופעה של אותה ההבניה פחות או יותר ,בנפשם של
פרטים מקבוצה מובחנת מסוימת ,כגון הבניית מציאות שחולקים רופאים בהקשר ליעילותה של תרופה מסוימת
לטיפול בבעיה מסוימת.
את המונח הבניה אישית טבע הפסיכולוג ג'ורג' קלי ( )1955כחלק מתאוריית ההבניה האישית שפיתח .מונח זה מקובל
מאד בפילוסופיה ובמדעים כמתאר את הפרשנות הנפשית שמנהיג הפרט לאובייקט או תרחיש.
הנחת היסוד של המדענים היא שאנשים מבקשים לחזות ולשלוט על אירועים על ידי יצירת השערות רלוונטיות ,ואז

לבחון אותם כנגד החוויה שקרתה להם בפועל.
בהקשר לקשיחות מנטאלית ,המבנים והסקאלה עליה אנו מדברים הם :קשיחות מנטאלית (מצד אחד) ושבירות (או
רגישות) מנטאלית מצד שני.

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

 14חם מהמעבדה
קשיחות מנטאלית – המשך
קשיחות מנטאלית בתוך מסגרת אקולוגית
טיבברט ואנדרסן ( )2015הציעו כי שורשי הקשיחות
המנטאלית עשויים להיות יותר קשורים לתרבות הספורט
והסביבה בה הוא מתקיים .מסגרת אקולוגית המאפשרת
לקחת בחשבון את השפעתם של גורמים פרטניים
וסביבתיים

על

התנהגויות

המזוהות

עם

קשיחות

מנטאלית .הקשיחות המנטאלית אם כן ,אינה מאפיין
מבודד וספורטאי קשוח נפשית מתקיים בתוך המסגרת

האקולוגית שלו .למשל ,בקמפיין

 YES I CANשל

הספורטאים הפראלימפיים הבריטיים בערוץ  ,4נעשה
שימוש ביכולות שלהם ובתדמית כדי להשפיע על דעת
הקהל ברמה הלאומית וגם על גופים ממשלתיים .אומנם
הספורטאים לא אהבו את הצמדת תווית ה"אנשי על"
’ 'Super Humanאלא ביקשו להצטייר "נורמליים" כמו כל
אחד ,אך הקמפיין עצמו נחשב מאוד מוצלח בהשפעה שלו
על המסגרת האקולוגית.

 15חם מהמעבדה
קשיחות מנטאלית – המשך
פיתוח מבנה אישיות ותכונות של קשיחות מנטאלית
על פי מה שידוע עד כה ,לספורטאים קיים מבנה אישיות מסוים
הנוטה יותר לכיוון השבירות המנטאלית או הקשיחות המנטאלית.
תפקיד המאמן והמעטפת התומכת לסייע לספורטאי לפתח ולהעצים את התכונות ,המחשבות ,האסטרטגיות
והערכים המובילים אותו לכיוון הצד הימני על הסקאלה (לכיוון הקשיחות המנטאלית) .יש לייצר מצבים המתוכננים
היטב ולא לצאת מנקודת הנחה שקשיחות מנטאלית תתפתח מעצם ההתנסויות והחוויות במהלך הקריירה
הספורטיבית .יש לזהות את המצבים ,האתגרים והחוויות שמצביעות על רגישות מנטאלית בקרב הספורטאי,
לחשוף אותו בכוונה מושכלת לחוויות אלו ולספק פידבק וכלים להתמודדות עם החוויה בדרך שתבנה אסטרטגיות

התמודדות יעילות.
למשל :במשחק כדורסל ,שחקן יריב קילל את שחקן הקבוצה ,וזה (מתוך תסכול ,זעם וחוסר שליטה) ,הרביץ לו.
השופט ראה את הנעשה ופסק עבירה בלתי ספורטיבית לשחקן המכה .השחקן קילל את השופט ובזעם העיף את
הכדור מחוץ למגרש.
ברור שהתנהגות השחקן אינה מקדמת אותו .מה יכול לעשות המאמן במצב זה כדי לפתח קשיחות מנטאלית?
לדוגמה ,אם המשחק מוקלט ,המאמן יכול לנתח את הסיטואציה עם השחקן לאחר המשחק (לבקש מהשחקן
שינתח) ולבחון מה קרה שם (משוב עצמי) .באימונים ,המאמן יכול לבקש מאחד השחקנים שיקלל את השחקן
ולעשות סימולציה חוזרת של מה שאירע במגרש כדי לתרגל איפוק במצבים דומים בעתיד.
משימות למחשבה :כיצד ניתן לפתח קשיחות מנטאלית אצל:
• ספורטאי/ת המתמודד/ת עם כישלון שלישי ברציפות ורוצה לפרוש?
• ספורטאי/ת שמשתמש/ת בנכות כתירוץ לאי הצלחה או לכך שלא משקיע/ה ב ?100%
• ספורטאי/ת שמתלונן/ת על כאבים בדרך קבע כגורם מגביל וסיבה להפסקת האימון?
• ספורטאי/ת שכשנמצא/ת בפיגור (במצב לחץ) ,נכנע/ת ולא נותן/ת הכל?

קשיחות
מנטלית

שבירות
מנטלית

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא 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 :

 17ראיון אישי
ראיון 'כניסה לתפקיד' עם אלי
בינרנבוים ,יו"ר ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים
כשלושה חודשים אחרי שנכנס לתפקיד פגשנו לשיחה

לא מכבר נבחרה הנהלה חדשה ,נבחרתי להיות

את אלי בירנבוים ,היו"ר החדש והנמרץ של ההתאחדות

במזכירות הפעילה ,הוצעו לי מספר תפקידים ובחרתי

הישראלית לספורט נכים ,שללא כל ספק כבר מכניס

בתפקיד הזה ,כי אני רואה בתפקיד שליחות מאוד גדולה.

רוח חדשה לתפקיד המאתגר.

מאז שחליתי אני מכיר את עולם הנכים וספורט הנכים

אלי בירנבוים מי אתה?

והאתגר שלי הוא להעלות את הנושא על סדר היום

אני גר בתל אביב ,יליד טבריה ,נשוי ,עם שלושה ילדים

הלאומי.

ושישה נכדים .אני בוגר בית ספר ימי ,שרתתי בחיל הים,

יעדים נוספים בתפקיד המאתגר?

והייתי הרבה שנים אלוף הארץ במפרשיות מדגם

אני חושב שספורט מאחד את כולם ובעבודה נכונה,

'לוויתניות' .הייתה לי חברת תיירות והצלחתי לשבור את

ובעזרת הממשלה – נוכל להעמיד את ספורט הנכים

המונופול של 'אגד' 'ודן' ,עסקתי בפעילות ספורטיבית

כיעד לאומי.

במכבי יפו ,ובגילי המופלג כשהחלטתי שאני רוצה לנוח,

אני בא מהכדורגל ,ובמקביל קשור מאוד לשייט .מכיר את

עלתה 'פרשת הקישון' .גיליתי בשנת  2000שגם אני

שני הענפים ,ובעוד כדורגלן מקבל מאות אלפי שקלים,

חליתי ,כמו רבים ששרתו ביחידות המיוחדות וצללו

וזה בסדר גמור ,עיני לא צרה בו ,הרי מי שמביא את

בקישון בנמל חיפה ,שהיה מאוד מזוהם ,וגרם לכל מיני

המדליות בספורט האולימפי זה השייט והג'ודו ,אבל מי

סרטנים ומחלות רעות אחרות .עד שחליתי הפלגתי

שפונה לשני ענפים אלו ,צריך הורים עשירים או למצוא

במפרשיות ,אני קשור מאוד לספורט ימי ,אבל לצערי

לעצמו ספונסר .ואם מדובר בספורטאי נכה ,זה עוד יותר

היום אני לא יכול להפליג בגלל החשיפה לשמש.

קשה למצוא ספונסר.

איך הגעת לתפקיד?

רק לאחרונה נחשפתי לכדורסל בכיסאות גלגלים ,הייתי

אחרי שפרצה המחלה הצטרפתי לפעילות בארגון נכי

בהלם ,זה יותר מרתק מכדורסל רגיל ,ראיתי את אליפות

צה"ל ,אני בהנהלה כבר שנה שביעית .תפקיד היו"ר כבר

ישראל בשחייה ,ואני כנכה מכה על חטא שעד היום לא

הוצע לי לפני  3שנים ,אבל מסיבות פוליטיות החלטתי

נחשפתי לספורט הפראלימפי.

אז לא לקבל את התפקיד.

 18ראיון אישי
ראיון 'כניסה לתפקיד' עם
אלי בינרנבוים ,יו"ר
ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים
איך עברו השבועות הראשונים בתפקיד?

נפגש בטוקיו?

בכנות אני אומר שהפתגם 'מה שרואים מכאן לא

בעקרון אני מסרב לנסוע לחו"ל .אני מטייל רק בארץ,

רואים משם' ,הוא לצערי ממש נכון לגבי .הראיה שלי

זה כמו נדר אצלי .לגבי טוקיו לא רציתי לנסוע .אבל

בעבר הייתה רק בנושא נכי צה"ל ,הארגון שאני מייצג,

לחצו עלי מאוד שאסע ,שהתפקיד מחייב ,והסכמתי.

אבל זאת ראייה מוטעית וצרה ,היום אני מבין
ששיתוף הפעולה בין כל האיגודים ,עם איל"ן ,עם בית
חינוך עיוורים ועם שאר הארגונים שעוסקים בספורט
הנכים – הוא הכרחי .כולם צריכים לעבוד בשיתוף

השנה הקרובה היא שנת אולימפיאדה .האתגר הכי
גדול הוא להצליח במשחקים ,אבל אתגר לא פחות
חשוב הוא גיוס עוד משאבים.

פעולה מלא ,ולא אתן ידי לשום פוליטיקה בהתאחדות

כשנחזור מטוקיו ,אשב עם המנכ"ל ניסים ועם המנהל

לספורט נכים.

המקצועי ,רוני בולוטין ,נעבד תוכנית חדשה לשנים

כל מי שמתחיל לעבוד איתי מבין שזה הכיוון ,ומה
שבאמת מרחיב את ליבי ונותן לי הרבה כוח זה הצוות
שנמצא פה ,המנכ"ל ניסים סספורטס והעובדים.

הקרובות .בינתיים אני עוד רואה את עצמי לומד
ומקשיב ,דלתי פתוחה לכולם ,וכל מי שמעוניין ליצור
איתי קשר מוזמן בשמחה לכתוב לי דרך המייל:
office@isad.org.il

בעבר קבלתי אינפורמציה שגויה ,התנגדתי שארגון נכי
צה"ל יאמץ ספורטאים נכים ,היום הראיה שלי לגמרי

השתנתה ,וככל שנאמץ יותר ספורטאים ,כך יותר נכון,
אימוץ ספורטאים ,גם אלו שאינם נכי צה"ל ,זו תרומה
גדולה לקהילה ולספורט פהראלימפי.
המטרה שלנו היא להביא יותר צעירים נכים לעסוק
בספורט .פגשתי ספורטאי ,נכה צה"ל עיוור ,שאמר לי
שהבריכה בבית הלוחם ריקה בשעות הערב ,למה
שלא נביא עוד צעירים נכים ועיוורים להתאמן אצלנו?
אני רואה בזה תרומה גדולה לקהילה ולספורט

בנוסף היעד שלי לעבוד גם בתוך הבית ,להביא יותר
מעורבות של הנכים שלנו לבוא לצפות בתחרויות.
מנגד ,אני רוצה ללכת למשרד החינוך ,לבתי ספר,
ולהביא ילדים לצפות במשחקים שלנו ,זה אתגר לא
רגיל.

בתמונה ,אלי ,נושא דברים באליפות ישראל בשחייה

' 19על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

ענבל פיזרו השחיינית הפראלימפית ,מככבת
במודעת בנק הפועלים ,יחד עם לינוי אשרם
ויעקב טומרקין בגיליון השנתי של גלובס על 40
המבטיחים והמצליחים.

מאמן השחייה הלאומי יעקב ביננסון ,
והשחיינים ורוניקה גרינקו ועמי דדאון
השתתפו בערב ההתרמה השנתי של בית
חולים השיקומי רעות ת"א ,שהתקיים באולם
סמולרש באוניברסיטת תל אביב.
במהלך האירוע הוקרן סרט שהפיק בית
החולים על הקשר המיוחד עם שחייני
הנבחרת ,הליווי המקצועי והחסות הרפואית
שמעניק בית החולים לנבחרת והתקיימה
הופעה של יהודה פוליקר.
צילום :דרור עינב ,שגיא הורביץ

שופט הטניס שולחן הבינלאומי רוברט סנטגיורני –
יהודי מהונגריה וידיד טניסאי השולחן בארץ ,ביקר כאן
והוזמן לשפוט משחק ראווה בין לירן גבע ושמוליק בן
עשור – אלופי ישראל בקלאס  3וקיבל תשורה לאות
הערכה.

מנכ"ל ההתאחדות ניסים סספורטס ,שחגג
החודש יום הולדת עגול ,הופתע לגלות שבני
משפחתו שיתפו פעולה עם מזכירת
ההתאחדות שהצליחה לפנות לו שבוע ,על
מנת לחגוג באיי סיישל.

