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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
החודש ,לכמה שבועות ,חזרנו לפעול במלוא העוצמה
של ההתאחדות הישראלית לספורט נכים .מצאתי את
עצמי עומד נפעם אל מול ההתגייסות והמחויבות של

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כולכם להצלחת הפעילות הענפה שהתקיימה החודש

ומפגש יוצא דופן ומעורר השראה עם בנות נבחרת ישראל

תוך שמירה קפדנית על הוראות משרד הבריאות

בהתעמלות אומנותית ,שנערך ביוזמת המאמנים הכי

ומשרד הספורט.

מקצועיים בארץ :יעקב ביננסון ואירה ויגדורצ'יק.

החודש פעלו ,שלושת הליגות :כדורסל בכסאות

אני רוצה לברך את מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב על

גלגלים ,רגבי בכסאות גלגלים וכדורשער.

שיא העולם שהשיגה במוקדמות אליפות העולם בחתירה

גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים התארח

באולם על סימולטור – אשת חייל!

בבית הלוחם תל אביב והתכבדנו בנוכחותו של שר

החודש גם ציינו יחד עם כל העולם את היום הבינלאומי

התרבות והספורט חילי טרופר .יפה עשה קפטן איל"ן

למודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות בסדרת סרטונים

רמת גן עשהאל שבו ,הקפטן המנצח שהזמין את

קצרים תחת הסלוגן" :ענף הספורט החשוב ביותר הוא:

קפטן הקבוצה היריבה – פלג זלצמן מתותחני צה"ל –

שבירת סטיגמות".

בית הלוחם תל אביב להניף עימו את הגביע .הנפה
משותפת זו היא ההוכחה לניצחון המשותף של כולנו

על מגבלות הקורונה – 'עם ישראל חי'.
ברכות גם לליאור דרור מאיל"ן רמת גן שנבחר ל MVP
של המשחק.

אני גאה לעמוד בראשות ארגון ששובר סטיגמות ,הלכה
למעשה מידי יום ביומו!
שלכם
אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

בשל הפגיעה הקשה בפעילות הבינלאומית ,דאגנו
להביא יריב אימונים מחו"ל לאסף יסעור לוחם
הטקוואנדו ממועדון שרעבי אומנויות לחימה ,כמו כן
דאגנו לשיפוט מיוחד בזום של שופטת מרומניה

לפולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים בענף הרמת
הכח.
לנבחרת ישראל בשחייה תחת ניצוחו של יעקב
ביננסון היה חודש עמוס בתחרויות ואירועים2 .
תחרויות בויינגיט בהן הצליחו לקבוע שיאי ישראל
חדשים ,אליפות ישראל בשחייה שהתקיימה בבית
הלוחם תל אביב,

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום מברך באליפות ישראל לשחייה לזכר מרגלית
זוננפלד ז"ל

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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שלום רב,
▪ בעת הכנת דברים אלה אנו עדים להתחלת מבצע
החיסונים נגד מגפת הקורונה שמעוררים תקווה ,תוך
כדי כך אנחנו נכנסים לסגר שלישי והפעם כנראה
לחודש ימים עם כל האיסורים ,המגבלות והלחצים
הכלכליים ,החברתיים ,הנפשיים וכד' .וכמובן זה לא
פוסח על הספורטאים שלנו שנמצאים באימונים ועם
הפנים לטוקיו .אציין בסיפוק שכל הספורטאים שלנו
מתאמנים על פי התוכניות .לצערנו חלק מאליפויות
אירופה ומאליפויות העולם בוטלו .הועד הפראלימפי
הבינלאומי ה IPC -והוועדות המקצועיות פועלות באופן
נמרץ על הכנת לוח תחרויות אחר

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
▪ בתוכנית משרד התרבות והספורט ומנהל הספורט
להשקיע במכון וינגייט כמכון לאומי כ 200-מלש"ח.
במטרה להפוך את המכון לבית הלאומי של כל הספורט
בישראל .מנהל הספורט הזמינו אותנו כדי לשמוע על
התוכנית וגם כדי לשמוע אותנו ואת הבקשות או
הדרישות שלנו כדי להשתלב במכון .לאחר שיחה
ראשונה הודעתי למנהל הספורט שאנחנו נחזור אליהם
לאחר שנדון בהנהלות שלנו ונגבש את הדברים ונבוא

▪ גם הספורטאיות שלנו לאולימפיאדת החורף ציפי

מוכנים לדיון .עלינו להשתלב במכון הלאומי למה שאני

ושיינא ממשיכות להתאמן .לפני מספר ימים יצאו

קורא "מודל הביחד" וה"לחוד" .אנחנו כחלק מהספורט

למחנה אימונים במרכז ספורט-החורף בוינטר-פארק

בארץ צריכים להיות בתוך "משפחת הספורט במכון

קולורדו בארה"ב .לצערנו לציפי אירעה תאונה והיא

הלאומי" "ביחד" ביחד עם כל ארגוני הספורט .ברם ,יש

שברה את הרגל .בינתיים עברה ניתוח בהצלחה

לנו דרישות ותנאים שמאפיינים את הספורטאים שלנו,

ומצבה טוב .היא שוהה בבית המשפחה המארחת

ולזה אני קורא מודל ה"לחוד"

והתחילה בשיקום .הרופא שלנו האורתופד ד"ר רמי זק
מהמרכז הרפואי ב"שיבא" ,עם המנכ"ל ניסים
סספורטס,

ד"ר

רון

בולוטין,

דוידה

קוסף

הפיזיותרפיסטית ,לימור גולדברג וענבל פיזרו
נמצאים בקשר איתה .מאחלים לה רפואה שלמה,

▪ מעבר לכל זה אנחנו עוסקים מזה מספר שנים באיתור
מקום

להקמת

"בית

והיכל

תהילה"

לספורט

הפראלימפי בישראל ,שיכלול משרדי-מנהלה ,חדרי
טיפולים ,חדרי סטודיו להדרכה ,כתות לימוד ,אולם רב
שימושי לתערוכות מתחלפות ואינטראקטיביות ועוד

החלמה מהירה וחזרה למסלול האימונים במהרה.
בינתיים

הספורטאית

שיינא

ממשיכה

באמונים

ובתחילת ינואר ב 4.1.21-תשתתף בתחרות אנחנו
מאחלים לה הצלחה

▪ אנחנו מביטים קדימה עם כל חוסר הוודאות ולא
עוצרים ,הכנו תוכנית עבודה לשנת  2021עם הצעת
תקציב שיובאו לאישור ההנהלה בישיבה הקרובה .על
אף שעדיין לצערי אין אישור תקציב למדינה אפילו
לשנת  2020שמסתיימת .אנחנו בכל מקרה ממשיכים
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 ונערכים קדימה .כמו כן הנחתי את הצוות המקצועי
בראשות המנכ"ל להכין תוכנית עבודה ארבע שנתית
עד לאולימפיאדת פריז ב2024-

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
המחר הוא  ...היום
כמו כל תחומי החיים גם הספורט בעוולם ובארץ נמצא
עמוק בתוך החדשנות והטכנולוגיה שמשנה ומשפרת
ביצועים של ספורטאים בענפי הספורט התחרותיים-
הישגיים .אנחנו בוועד הפראלימפי ובהתאחדות הספורט
נמצאים בתהליך של שילוב החדשנות והטכנולוגיה
כאמצעי לקידום ולשיפור ביצועי הספורטאים .שמנו לנו
את התחום הזה כמטרת-על כדי לקדם את הספורטאים

אגב אחד מבין הסטודנטים הוא עם מגבלה ,על כיסא
גלגלים( .ב 3.12.20-ציינו את היום הבינלאומי לזכויות
לאנשים עם מגבלה) ,זו דוגמא נפלאה שאנשים עם מגבלה
יכולים להגיע גם לירח .כמו בסיסמה שלנו "מעבר לגבולות
ומעל למגבלות" .אכן חלומות מתגשמים .יש פתגם שאומר:
"כוון לירח מקסימום תיפול בין כוכבים" .ואכן כך עושים
הספורטאים הנפלאים שלנו ,הם מכוונים לירח.

לצוותים

אחזור לחבורה שהגו את רעיון שליחת החללית "בראשית"

המקצועיים ולמאמנים .את התחום הזה מקדמת ד"ר

לירח .יוזמה נפלאה זו של ישראלים כחול-לבן נטו ,עשו את

אסנת פליס דואר ראש היחידה המדעית-טכנולוגית

הרגע הנפלא הזה של שיגור חללית לירח .אז בואו איתי

בשיתוף המנהל המקצועי שלנו ,ד"ר רון בולוטין ,ועם יעל

לרגע המיוחד הזה .אולי אתם זוכרים איפה הייתם ומה

לנדר מהיחידה לספורט הישגי במכון וינגייט .לא בכדי

עשיתם ביום שישי ה 22.2.19 -בשעה  ?? 03:45עד שתזכרו

בספורט

אני אספר לכם איפה אני הייתי ומה עשיתי .זה היה בלילה

שלנו

חברנו

ולתת

למכון

כלים

ופתרונות

סילבן

אדמס

לספורטאים,

למצוינות

שבאוניברסיטת תל-אביב .אנחנו מקדמים מהלכים בשילוב
טכנולוגיה וחדשנות .זה מסע ארוך שמתפתח בצעדי ענק.

לקראת שיגור החללית בראשית לירח.
נערכתי בבית לצפות ברגע ההיסטורי ונשארתי ער עד

בעולם רווי הטכנולוגיה ובהבנה ש"המחר הוא היום" אני

הבוקר ,עד לשעת השיגור .ובדיוק בשעה  03:45החלה

אקח אתכם לרגע לתוך עולם החדשנות והטכנולוגיה

הספירה

שמונה,

שאנחנו חיים בו ולעיתים אנחנו לא מספיק נותנים את

שבע...ובצעקה גדולה...אחד ...ובום ברעש אדיר הוצתו מנועי

הדעת מספיק לעידן המרתק הזה .מי היה מאמין אם לפני

הטיל פלקון שהטיס את החללית לירח .היה הבזק של אור

 20שנה היה קם מי שהוא והיה אומר בעוד עשרים שנה

ענק ורעש אדיר שהרעיד והאיר למרחק של קילומטרים

נגיע לירח .היו אומרים שהוא הוזה ,חולם ,הוא לא יודע על

רבים .ישבתי מול הטלוויזיה מתוח נרגש ,ומודה שגם הדופק

מה הוא מדבר .והנה זאת עובדה 3 .סטודנטים שחלמו והגו

עלה לי .ולאט לאט רואים על המסך את זנב הטיל שכולו

את הרעיון לשיגור חללית לירח .כן ,לא פחות ישר לירח.

שובל של אש ,הולך ומתרחק הולך וקטן...וקטן עד שנעלם

זה נשמע לכם דמיוני .אז לא! הכול התחיל על ידי שלושה

מעיננו .אין ספק שזה מעמד היסטורי ורגע של התעלות.

צעירים ישראלים שחלמו והגו את הרעיון בישיבה בבית

בעיני זהו אירוע רב משמעות וצעד ענק לטכנולוגיה,

קפה.

לחדשנות וליצירתיות של הצעירים "החולמים" מישראל.

הידועה

לאחור...

עשר,

תשע,

מבצע אדיר כזה מכניס את מדינת ישראל ל"מועדון"
המעצמות שהגיעו לירח .בצד ארה"ב ,רוסיה וסין.

ינואר  2021גיליון 63

 06דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
המחר הוא  ...היום  -המשך
אתם מבינים מה המשמעות? באים עם "החוצפה
הישראלית" לומר לעולם :אנחנו כאן כמעצמה הרביעית
בעולם שהצליחה והגיעה לירח ,התמלאתי גאווה .החללית
יצאה למסע בחלל של חודש וחצי עד לנחיתתה על הירח.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

כשראיינו את אחד מיוזמי הפרויקט ושאלו אותו הנה

הסמרטפון נותן לנו מענה ותשובות לכל השאלות ולכל

החללית "בראשית" יצאה למסעה המרתק ובעוד חודש

השירותים שנדרשים .עלינו להיערך לעידן הזה ,אל לנו לומר

וחצי תנחת על הירח ,ומה האתגר הבא שלכם? הוא ענה

לעידן הבא .כי העידן הבא הוא כאן היום .הביטו על החיים

האתגר הבא הוא להגיע למאדים .איזה חבורה נפלאה,

מסביבנו מבלי לשים לב הבנקים משתנים רוב או כל

איזה חשיבה .אנשים מדהימים ממש גאווה גדולה.
בינתיים בחדר הבקרה כבר ישבו חבורה של צעירים
מופלאים דרוכים ומרותקים למסך שלפניהם ,המתח ניכר
על פניהם .אלו הם המהנדסים ואנשי המקצוע המופלאים
שעמלו על הרעיון הזה במשך שמונה שנים וחצי .ועכשיו
הם יושבים דרוכים למעקב על כל פרט בשעת השיגור

ובמהלך המסע .ושימו לב מהלך טכנולוגי אדיר כזה מנווט
ומנוהל מנווה-מונסון ישראל ,לא מיוסטון שבטקסס,
מנווה-מונוסון כאן בישראל ,אתם מבינים? הם ילוו וינווטו
את החללית אל הירח במשך חודש וחצי .את הסוף אנחנו
יודעים ,החללית הגיעה לירח ,כמעט נחתה ובשל תקלה
טכנית היא התרסקה על פני הירח .אני רואה בזה הישג
וניצחון אדיר .נכון שהחבורה המופלאה הרגישו אכזבה
והחמצה מסוימת .אבל תחשבו על ההישג שלהם שחלמו,
הגשימו והגיעו לירח .תחשבו על הטכנולוגיה והחדשנות
שהיא לא בשמיים ולא מעבר לים ,היא כאן עכשיו .והמחר
הוא היום...

הפעולות

והתשלומים

הבנקאיות

נעשים

מכף

היד

הסמרטפון ,יש פחות ופחות מענה אנושי ,שלא לדבר על
הרובוטיקה ועל הפיתוח הטכנולוגי ברפואה ,בחקלאות,
בתחבורה .העיתונים הכתובים הולכים ומצטמצמים רוב
הצעירים לא קוראים עיתונים ,כי יש להם את כל החדשות
בכף היד ובאופן מידי ומעודכן .החיים מתנהלים ברשתות
החברתיות .יש דוגמאות של ראשי ערים שניצחו בבחירות
האחרונות באמצעות הטלפון הנייד .ללא חוגי בית ,לא עוד
עצרות עם במות מרכזיות ,ללא שלטי חוצות ועוד .המענה
עם טכנולוגיה ברשתות החברתיות הוא זול זמין ומועבר בזמן
אמת .מקבל המידע יכול להגיב באופן מידי ולהיות מעורב.
ראו את פיתוח המכוניות האוטונומיות והרובוטיקה בשדות
תעופה,

בתחנות

הרכבות

ובאוטובוסים.

הארוחות

המודפסות .קחו למשל את חברתUBER -היא חברת כלי
תוכנה ,אין בבעלותם אף מכונית ,וכבר כעת הם חברת

המוניות הגדולה ביותר בעולם .או חברת – Airbnbהם כעת
חברת המלונות הגדולה בעולם למרות שאין להם רכוש
בכלל .או דוגמא טריוויאלית שלנו באופן אישי עד לקורונה לא

את כל הסיפור הארוך הזה סיפרתי לכם כדי לבוא ולומר

הזמנו משלוח מהסופר ,והנה מכורח המציאות אנחנו יושבים

חברים "המחר הוא היום" החדשנות והטכנולוגיה הם כאן

ליד המחשב או מהסמרטפון ומזמינים מצרכים הביתה וגילנו

והיום .כאמור ,אנחנו החלטנו להיות חלק מהעולם רווי

שזה מאוד נוח ולא צריך לצאת מהבית ,לא נחשפים בתורים

טכנולוגיה והחדשנות .היום כל העולם נמצא בכף היד .כל

בסופרים או בתור לקופות .אנחנו חוסכים זמן .היום הצעירים

המידע והידע בעולם נמצא במכשיר הטלפון הקטן והחכם

מבצעים את רוב הקניות שלהם בארץ וגם מחו"ל באמצעות

שיש אצלנו בכף היד.

הסמרטפון .עולם חדש...
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 07דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
המחר הוא  ...היום  -המשך
בואו נעיף מבט על מערכת החינוך השמרנית שלנו.
בעקבות מגפת "הקורונה" המורות והמורים נדרשים
להמשיך וללמד מרחוק .אני מבין את הקשיים של המורים
ולא מקנא בהם ,הם עובדים קשה ונדרשים להתמודד עם
חדשנות וטכנולוגיה שאינם מכירים .כי רוב המורים
הוכשרו בעבר בדרכים שמרניות של שימוש בגיר ולוח –
Talk And Chockומול כתה חיה ובועטת .והנה היום הם
נדרשים ללמד מרחוק באמצעות מסכים בלי מגע עם
התלמידים וכל זה ללא הכשרה או הכנה מתאימה .היום
רואים עד כמה מערכת החינוך נשארה מאחור ומדדה
אחרי הטכנולוגיה שדוהרת קדימה .תשאלו את התלמידים
הם כבר לא מצפים ללמוד את הדברים החשובים בבית
הספר .לכן על בתי הספר להשתנות ובהקדם ,עליהם
לצאת מהמבנה השמרני שלהם ולעבור למערכת הכשרת
מורים מתקדמת משולבת טכנולוגיה וחדשנות עכשווית.
לא עוד המורה שיודע הכול .על המערכת להכשיר מורים
מזן חדש ,מורים שהם יותר "מתווכים" – "“Coordinators
אשר

שולטים

בטכנולוגיה

חדשנית

ובמאגרי

מידע

אינטרנטיים .כי זאת המציאות החדשה היום ,כן היום
ועכשיו ולא מחר!!! כי "המחר הוא היום" .ותחשבו על זה...
חדשנות בספורט הפראלימפי
עד כה דיברתי על חלליות לירח ,על שינוי סדרי עולם

ודרישות ממערכות מסורתיות לבצע שינויים על מנת

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בחירת הטכנולוגיה צריכה להתבסס על מחקר מעמיק,
הבנת הצרכים של כל ספורטאי/ת ,הבנת השוק והאמצעים
המוצעים לפתרון הצורך ,יכולת לנתח מה מהאמצעים
מופץ באמצעות שיווק טוב ופרסום אגרסיבי  -אך ללא
ביסוס מדעי ,ומה מהאמצעים אכן הוכיח את עצמו ומבוסס
ראיות מובהקות .אולם בעיניי ,עיקר יישום החדשנות
מתבסס על יצירתיות .לעיתים נדרש יצור של אמצעים או
טכניקות אימון שלא קיימים כלל וכלל .לדוגמה :רוכב
האופניים עמית חסדאי אינו מסוגל לקרר את עצמו בצורה
יעילה באמצעות נידוף זיעה .שני סטודנטים מהנדסה ביו-
רפואית באוניברסיטת תל אביב (בר ושירה) לקחו השבוע
את מידות הגוף של עמית ,הם יבנו מודל תלת ממדי על
מנת לתפור לו ביגוד ייעודי שבו משולב חומר הנקרא PCM
–חומר המשפיע על תפקודי טרמורגולציה והוכח מדעית
כמשפר את התחושה של הספורטאי כשמתמודד עם
עומסי חום גבוהים .אני מזמין אתכם לקרוא את מדור "חם
מהמעבדה" בו מוזכרים פרויקטים נוספים המתקיימים
בימים אלו עם הספורטאים שלנו ומשלבים חשיבה מחוץ
לקופסא ,יישומי מחקר וטכנולוגיות לקידום הביצועים.

להישאר רלוונטיות .ומה לכל זה ולספורט בכלל ולספורט

אני שמח שאנחנו בוועד הפראלימפי ובהתאחדות התחלנו

הפראלימפי בפרט? כולם מכירים את המוטו" :בתחבולות

את תהליך שילוב טכנולוגיה וחדשנות ,ומברך על שיתוף

תעשה לך מלחמה" .מכיוון שהספורט ההישגי נהיה

הפעולה של הספורטאים ,המאמנים ,המנהלים ושאר אנשי

מקצועני ,ומחיקת שניות מהשעון ,ניפוץ תקרות ועלייה

הצוות.

בדירוג העולמי נהיים קשים יותר ויותר ,המאמנים,
הספורטאים ואנשי המעטפת המקצועית נדרשים לחשוב
מחוץ לקופסא ולמצוא דרכים יצירתיות כדי לשפר

ביצועים.

יישר כוח,
ד"ר

יהושע-שוקי

דקל

יו"ר

הוועד

הישראלי
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 08הישג החודש
מורן סמואל קובעת שיא עולם
שנת  ,2020לא היתה פשוטה לאף ענף ספורט .ביחוד
אלו המבוססים על מחנות אימונים בחו"ל ושאין להם
מספיק יריבים ספורטיביים בארץ ,התחרויות בעולם ,הן
אלו שמאתגרות אותם.

ענף החתירה הינו ענף כזה ,החותרים שרגילים לחלק
את חייהם בין ישראל וגבירטה שבאיטליה ,מצאו את
עצמם השנה בארץ .בשל הבטחת הכרטיס לטוקיו
בשנת  2019גם לא השתתפו באליפות אירופה ,על
מנת לא לקחת סיכון.
למרות השנה השחונה במחנות אימונים ותחרויות,
ברגע האמת התברר כי הדבקות בשגרת אימונים הן
בבית והן בירקון במרכז דניאל הוכיחו את עצמם.

תחרויות החתירה באולם ,מקובלות מאוד בחו"ל ,ביחוד
במדינות שהחורף לא מאפשר בהן להתאמן בחוץ
מספר חודשים .בארץ אמנם מתאמנים על סימולטרי
החתירה כאשר תנאי מזג האוויר מקשים על חתירה
בחוץ ,אך מעולם לא השתתפו בתחרויות רשמיות.
בשל הקורונה ,הוחלט השנה להשתתף באליפות
העולם ב

indoor rowing

על מכשיר הארגומטר

קונספט .2
מוקדמות אליפות העולם התקיימו בתחילת החודש
ובעזרת מרכז דניאל לחתירה ,הוכנו כל האמצעים

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
החותרת סימונה גורן שסיימה במקום החמישי בקלאס
שלה ושי לי מזרחי שסיימה במקום התשיעי  -ינסו להשיג
כרטיס לאליפות העולם בתחרויות נוספות שיתקיימו
בהמשך .המאמנים שלהן :פאולה גריזטי ודימה מרגולין.
וכולן ממועדון בית הלוחם תל אביב.
זו היא איננה הפעם הראשונה בה ,מורן מחזיקה בשיא
עולמי .בשנת  2015החזיקה בשיא העולם ל  1000מטר

ובשנת  ,2017כאשר ענף החתירה הפראלימפי עבר
מתחרויות של  1000מטר לתחרויות של  2000מטר ,היתה
מורן הראשונה שנצחה במרחק זה וקבעה את שיא היסוד
בו.
את האליפות הווירטואלית סיכמה מורן במילים אלו:
"היה מאוד מרגש להתחרות אחרי  15חודשים ללא שום
תחרות רשמית .אין ספק שזו סיטואציה מוזרה להתחרות
מול מחשבים ומספרים ,אבל בסופו של דבר המטרה הכי

חשובה היא לנצח את עצמי ועשיתי את זה היום .זה שיא
עולם חדש וזו הכנה נהדרת ל .2021-תודה לכולם על
התמיכה ולחברת אלטשולר שחם שנמצאת לצידי כבר
שש שנים ברציפות".

הדרושים ,כאשר החותרים חתרו אל מול מסך עליו
שודרו

נתוני

ההתקדמות

של

כל

המשתתפים

מהאולמות השונים באירופה.
מורן סמואל ,שחתרה את  2000המטר בזמן של 8.31.9
דקות סיימה במקום הראשון עם שיא עולם ומקום
באליפות העולם שתתקיים בפברואר.

בתמונה :החותרות רגע לפני הזינוק
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 09גביע המדינה
גמר גביע המדינה בכדורסל
בכסאות גלגלים
קצת לפני התאריך המקורי של גמר גביע המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים ,אי שם בחודש מרץ ,התבשר

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

כפיר ניימרק שלארבעת ילדיו עתיד להצטרף ילד חדש .מי

המנכ"ל ניסים סספורטס ,עמית חורב מנהלת תקשורת

שיער אז שההיריון יארך בדיוק אותו זמן שלקח לגמר

שיווקית בטויוטה נציגת חברת טויוטה וגלי שבד מנהלת

הגביע להתקיים וכך  9חודשים לאחר התאריך המקורי,

השיווק של כלל ביטוח.

נולד אביה ניימרק וכמה ימים לאחר מכן התקיים אירוע
הגמר.
קבוצת תותחני צה"ל – בית הלוחם תל אביב ,מחזיקת
הגביע לשנת  ,2019הגיעה על מנת להגן על תוארה.
קבוצת ספיבק איל"ן רמת גן ,זכתה בפעם האחרונה
בגביע לפני  3שנים ,כאשר בשנתיים האחרונות הגיעה
לגמר כפייבוריטית ,אך הפסידה .שתי הקבוצות הגיעו
לאחר שהתאמנו בבית ,התאמנו ללא מגע והתאמנו רק
מול שחקנים מאותו מועדון .שתי הקבוצות באו עם 'רעב',
תשוקה ורצון להוכיח כי ניתן לנצח את הקורונה.
לפני המשחק התקיימה הדלקת נרות לחנוכה במעמד שר

התרבות והספורט חילי טרופר.
אליו התלוו ראש מנהל הספורט עופר בוסתן וסגנו אבי
בנבנישתי ,נשיא הכבוד אנדרו דנוס ,ויורם נוה מנכ"ל

בתמונה :עשהאל שבו מניף את הגביע .צילום :נמרוד
גליקמן

כלל ביטוח ופיננסים ,נותנת החסות המרכזית לסגל
הפראלימפי.
פרשן המשחק היה אריק פינטו ,מאמן נבחרת ישראל
בכדורסל כסאות גלגלים ,שכיהן עד לאחרונה כמנכ"ל בנק
הפועלים ומונה רק החודש ליו"ר המועצה הלאומית

לספורט.
במשחק נכחו גם יו"ר ארגון נכי צה"ל עידן קליינמן,
המנכ"ל אבי לרמן ,יו"ר איל"ן רו"ח אהוד רצאבי ,המנכ"ל
בועז הרמן ,יו"ר הועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל ,יו"ר
ההתאחדות לספורט נכים אלי בירנבאום,

בתמונה :אנדרו דנוס מעניק את גביע ה  MVPלליאור
דרור
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 10גביע המדינה
גמר גביע המדינה בכדורסל
בכסאות גלגלים = המשך
תיאור הגמר של האוהד :חיים קיסוס.
"פתיחה קצת מפוזרת של התותחנים מול משחק

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

משוחרר של אילן ר"ג הביא ליתרון קל ירוק עד ל 12-16
בסוף הרבע הראשון.
ליאור דרור המאמן/שחקן נכנס בסוף הרבע הראשון
והוביל את ספיבק לפתיחת יתרון שיא ( )10באמצע הרבע
השני ,עם עוד כמה אסיסטים נאים של שי ברביבאי ומול

הגנה קצת רכה של צה"ל ת"א ,הפער תפח ל 26-39
בסוף המחצית.
משחק התקפה יותר חד עם פתיחת המחצית השנייה,
כולל שלשה נפלאה ,ראשונה במשחק ,של השחקן/מאמן
אלון דור-און ,הביא לצמצום הפער עד לכדי  7נקודות
בלבד (.)35-42

תמונה כזאת לא רואים כל יום:

חזרתו למשחק של ליאור דרור ,שגם זכה בתואר ה-

שני הקפטנים במעמד הנפת הגביע.

 ,MVPבשיתוף שי ברביבאי ,השאירו את הרבע הזה צמוד

ויתרון דו-ספרתי גם בסוף השלישי עם  44-55לספיבק.

שר התרבות והספורט חילי טרופר העניק את גביע

דקה בתוך הרבע הרביעי ,ראדי דגמין הצעיר מפציץ

המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים לקפטן של איל״ן רמת

שלשה מרחוק והרי לכם יתרון שיא לרמת גן (,)44-59

גן עשהאל שבו ,שבחר להזמין למעמד את קפטן

שמונה דקות וחצי לסיום .שלשה נוספת לירוקים פלוס
שאגה של עשהאל שבו ,שהתעורר ברבע הרביעי ,פתח

הקבוצה היריבה פלג זלצמן ,הקפטן של תותחני צה״ל -

יתרון בלתי סגיר 6 ,דקות לסוף .הדקות האחרונות היו

בית הלוחם תל אביב.

טובות אצל התותחנים מתל אביב שצימקו מעט עד

וזאת על מנת לסמן את הניצחון האמיתי  -הניצחון על

לסיום ,אבל מאוחר מדי והמשחק הסתיים ".66-78
שר התרבות והספורט חילי טרופר העניק את גביע

הקורונה ,הדבקות באימונים של שתי הקבוצות וקבוצות

המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים לקפטן של איל״ן רמת

רבות נוספות בכדורסל בכסאות גלגלים שגם כאשר ישבו

גן עשהאל שבו שבחר להזמין למעמד את קפטן הקבוצה

בבית דאגו להתאמן ,גם כשאסור היה להתאמן עם מגע,

היריבה פלג זלצמן ,הקפטן של תותחני צה״ל  -בית
הלוחם תל אביב.

המשיכו להתאמן ,גם כאשר לא ידעו מתי ואיך תפתח
הליגה ,המשיכו להתאמן.
צלם :בני משי
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 11אליפויות ישראל
אליפות ישראל בשחייה לזכרה
של מרגלית זוננפלד ז"ל
רגע לפני כניסת הסגר השלישי ,התקיימה בבריכה
האולימפית בבית הלוחם תל אביב ,אליפות ישראל
בשחייה פראלימפית לזכרה של מרגלית זוננפלד ז"ל -
'אם השחיינים'.
בתחילת האליפות בירכו את השחיינים :אנדרו דנוס

מבעלי חברת ג'ימס ריצ'רדסון  -נשיא הכבוד של הוועד
הפראלימפי הישראלי למשחקי טוקיו  ,2021עידן קלימן -
יו"ר ארגון נכי צה"ל ואלי בירנבאום  -יו"ר ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים.
התחרות התקיימה בתנאי התו הסגול והוקדמה במיוחד
לצהרים ,על מנת להספיק לפני כניסת הסגר.
בתחרות השתתפו שחיינים וותיקים ,שחייני הסגל
הפראלימפי

שהבטיחו את

השתתפותם

במשחקים

הפראלימפיים בטוקיו  2021ושחיינים צעירים.
ד"ר רון בולוטין המנהל המקצועי של ההתאחדות ושחיין
פראלימפי זוכה מדליות מהמשחקים הפראלימפיים
ומחניכיה של מרגלית סיפר" :באליפות ציינו  3שנים

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
קארן ליבוביץ סווט ,רכזת ענף השחייה ומנהלת התחרות
סיכמה" :אליפות ישראל ע"ש מרגלית זוננפלד התקיימה
רגע לפני תחילת הסגר .עם ההבנה כי יתכן ונאלץ לבטל שוב
תחרות התגייסו כולם ללא יוצא מן הכלל להקדמת התחרות,

כולל צוות שופטי איגוד השחייה שהגיעו כרגיל בהתנדבות
והצלחנו לקיימה .עבור חלק מהשחיינים זו היא תחרות
ראשונה מזה שנה ,לתחרות חשיבות רבה לשמירה על
המוטיבציה בעיקר בקרב השחיינים הצעירים אשר נאלצים
להתמודד עם תקופה מורכבת זו .בגלל מגבלות התקופה,
השתתפו רק  40שחיינים ללא הורים וללא קהל ,רק מאמנים
וצוות התחרות .כמו כן לא התקיימה חלוקת מדליות ותוצאות
נשלחו לאחר התחרות ,למרות ל המגבלות השחיינים נתנו

את כל כולם חלקם שיפרו תוצאות וחיוכים רבים נראה
ברחבי הבריכה.

לפטירתה של מרגלית.
אין ספק שהיא חסרה לכולנו.
גם בשנים שכבר לא אימנה את הנבחרת הייתה פעילה
ומעורבת באליפויות ,מעירה הערות על סגנון  ,מזהה
שחיינים צעירים עם פוטנציאל ומסייעת בארגון התחרות.
אני מאמין שאם הייתה איתנו בתקופת הקורונה ,הייתה
דואגת קודם כל לבריאות ולהגנה של השחיינים ורק אחר
כך חושבת על עצמה
עם היצירתיות שלה ,כנראה שהייתה מנצלת את המצב
גם לשעשועי מים ולגיוון באימונים
אולי משחי שליחים עם מסיכות או משהו בסגנון דומה.

בתמונה :אנדרו דנוס ,יעקב ביננסון וניסים סספורטס
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 12אליפויות ישראל
אליפות ישראל בשחייה

כרמל סולומון זיגל המאמנת של ע.ל.ה רעננה סיכמה את

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

האליפות מנקודת מבטה" :תחרות קורונה בשעות
האחרונות לפני הסגר .הייתה לנו התרגשות גדולה לקיים

מרגלית בבית הלוחם כדי לנסות להבין האם אוכל להשתלב

משהו מימי השגרה .השחיינים הצעירים של ע.ל.ה .רעננה

בתחום .היא קיבלה אותי בחום והראתה לי בגאווה את

התרגשו מאוד להשתתף בתחרות עם הנבחרת שעתידה

הבריכה הישנה של בית הלוחם .ההסברים שלה ובעיקר
הלהט שלה לשחיית נכים השפיעו על הבחירה שלי לעסוק

לנסוע לטוקיו .השתתפו יערה פיינברג בת  19שחולמת

בהידרותרפיה ושחיה פראלימפית .בהשתתפות השחיינים

להצטרף לנבחרת ולייצג את ישראל בחו״ל ,מאיה פליס

הצעירים שלי בתחרות על שמה אני מקווה שאי שם היא

כמעט בת  15ועומרי ברגמן בן  .15שלושת שחייני ע.ל.ה

גאה בדור הצעיר שהיא חינכה .לזכרה".

רעננה שנבחרו להשתתף בתחרות מאוד נהנו מהחוויה.
התחרות היתה מאורגנת היטב עם הקפדה על הנחיות
הקורונה .המקצים התחלפו מהר והאווירה הייתה מאוד

מקצועית .לא קל לשחות בבריכה אולימפית כשרגילים
להתאמן בבריכה של 25מ  .בגלל הקורונה לא ניתן היה
להתאמן בבריכה אולימפית במקום אחר לפני התחרות,
למרות זאת השחיינים הצעירים הצליחו לשבור שיא אישי
בלפחות משחה מתוך המשחים שהם השתתפו בהם
ובסיום התחרות התחושה של השחיינים הייתה טובה
מאוד .הם מקווים לחזור להתחרות בעתיד הקרוב .תודה

בתמונה השחיינית יערה פיינברג באליפות ישראל בשחייה
פראלימפית אשר התקיימה אתמול בבית הלוחם תל אביב
יערה היא ספורטאית ממועדון ע.ל.ה רעננה עם שיתוק
מוחין וחרשות מלידה – את שירת התקווה מתרגמת לה
המתורגמנית קרן חסן רדה .המילה המתורגמת בתמונה
היא :ירושלים

למארגנים על ההזדמנות להשתתף בתחרות מיוחדת זו.
באופן אישי בתחילת דרכי כשעדיין לא הבנתי ממש מה זה
הידרותרפיה ושחייה פראלימפית באתי לפגוש את

בתמונה :שחיין בסגנון פרפר

ינואר  2021גיליון 63

 13כדורשער
מחזור שני  -ליגת העל
.......כ ד ו ר ש ע ר
ב
החודש התקיים הסבב השני של ליגת העל בכדורשער

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בבית חינוך עיוורים בירושלים.
קבוצת בית חינוך עיוורים צפון ,נצחה את כל ארבעת
המשחקים וביססה את מקומה בראשות הליגה .את

מלכות השערים מוביל בגברים מיכאל רוזין עם 43
שערים ואצל הנשים שיוויון בין לי-היא בן דויד
ואלאהם מחמיד ,כל אחת עם  35שערים.

תודה לקרן המשפחתית על שם תד אריסון על
תמיכתה בוועד הפראלימפי בכלל וענף הכדורשער
בפרט.
הקרן ליוותה את הוועד ואת הענף משנת  2004ועד
שנת .2020

תמיכתה של הקרן הינה אחת הסיבות לצמיחתו של

במהלך המחזור ,הדליקו השחקנים נרות לחנוכה
והשחקן אהרון אקוקה בירך על הנרות.

הענף בארץ ולהישגים ולתארים הרבים כגון :אלופות
משחקי העולם לעיוורים בשנת  ,2015סגניות אלופת
אירופה

בשנת

2019

והעפלה

למשחקים

הפראלימפיים בשנת  2016ושנת .2020

מיקום

שם קבוצה

נקודות

1

בח''ע צפון

21

2

ויצו ניר העמק

13

3

בח''ע מרכז

10

4

בית הלוחם

9

5

בח''ע דרום

5

בתמונה :גל חמרני עם חולצת נברת והלוגו של
חברת אריסון
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 14כדורסל בכסאות גלגלים
מחזור ראשון בליגת העל
ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים ,הספיקה לסיים
מחזור אחד לפני שנכנס הסגר לתוקפו .היות והמשך
הפעילות של הליגה ,הותנה בכך שכל השחקנים ,הצוות,
השופטים ,אנשי המזכירות וכו' יכנסו לבידוד לכל זמן
הליגה ,הוחלט להשהות כרגע את המשך המשחקים.
השנה ישחקו בליגה  10קבוצות ,מה שמבטיח  5משחקים
בכל מחזור..
תוצאות משחקי המחזור הראשון:
אילן רמת גן  -איל"ן תל אביב 65-43
בית הלוחם חיפה  -איל"ן חיפה 60-55

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
במהלך חופש חנוכה ,נערכה ליגת הסל גל לקבוצות
ספיבק איל"ן רמת גן.
ברכות לקבוצת 'שוקו קידס' באליפות ליגת סל-גל לשנת
( 2020כדורסל בכסאות גלגלים לנוער וילדים)
ל  MVPנבחר :חמזה קאסם ,מלכת הסלים :אנטואנט
נאצר ,השחקן המשקיע :עמרי ברגמן ,שחקן ההגנה:
אביגל בריסק ,תגלית השנה :הוד שבו ,שחקנים

מצטיינים :אמנה נאסר ,טל דגן ושונטל נאצר .השנה
השתתפו בליגה כ  50%נערות ו  50%אחוז נערים.

בית הלוחם ירושלים  -בית הלוחם באר שבע 68-28
חוסן באר שבע – עודד ראשון לציון 37-36
המשחק בין בית הלוחם תל אביב לתותחני צה"ל נדחה
בשל הידבקות אחד השחקנים בקורונה.

תודות ל :טל רם  -רכז הליגה ,לשופטים :אושר ששון
ואייל קדם.
לצוות המזכירות :גיא יוחננוב ,שמוליק בן ארויה ,נהוראי
מסייס.
למועדון

ספיבק

על

התמיכה

ומתן

המעטפת

ועל

האפשרות לקיים את הליגה עם כל המגבלות.

בתמונה ,ספורטאית על כיסא גלגלים מנסה לחסום
זריקה של ספורטאי אחר על כיסא גלגלים .צלם :יאיר
אבלסון
בתמונה ,זריקת הפתיחה הראשונה לעונת .2020-2021
צלם :שאול אברמוביץ

ינואר  2021גיליון 63

 15רגבי בכסאות גלגלים
מחזור ראשון ליגת העל
ליגת העל ברגבי בכיסאות גלגלים הספיקה לקיים את מחזור
המשחקים הראשונים לפני כניסת הסגר השלישי.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הליגה מורכבת מ  4קבוצות ,בהן שחקנים ממועדון ספיבק
איל"ן רמת גן ומספר שחקנים נוספים מכל הארץ.
הרגבי מיועד לספורטאים עם מוגבלות גבוהה ,שנה שעברה
הצטרפו  2ספורטאים צעירים ,מקס פקרמן ושניר ....
שבאים מענף הכדורסל בכסאות גלגלים ,שניהם עם
מוגבלות נמוכה ושליטה טובה בכיסא הגלגלים וזאת כדי
לאתגר את שחקני הנבחרת .לדברי אלי האובן המאמן,
הצטרפותם לליגה ,היא אחת הסיבות להצלחת הנבחרת
לעלות שנה שעברה לדרג ב' באירופה ,היות והם אתגרו את
השחקנים ושיפרו מאוד את איכות הליגה והאימונים .גם
השנה ימשיכו מקס ושניר להגיע למשחקי הליגה ,למרות
שהם אינם יכולים לשחק במסגרות בינלאומיות בשל

במשחק הראשון ניצחה קבוצת איל"ן פתח תקווה את איל"ן תל
אביב ,לאחר משחק קשה ומלא תהפוכות .במשחק השני ניצחה
קבוצת אילן" הרצליה את איל"ן רמת גן  ,הפעם המשחק היה
חד צדדי וניכר שהמפסידים צריכים קצת יותר להתחבר ביניהם.
כולם כבר מחכים למחזור הבא ומקווים שיגיע בקרוב .דבר אחד
בטוח ,לא משנה מתי  -זה יהיה מעניין.
לדברי איציק אזולאי – רכז הקורנה בספיבק ,ליגת הרגבי
מתנהלת כקפסולה אחת ,כל המעורבים :ספורטאים ,מאמנים,
שופטים ,מזכירות ,צוות טכני וצוות רפואי עברו בדיקת קורונה
לפני המחזור הראשון ורק להם היה מותר להיות באולם בזמן
המשחקים.

המוגבלות הנמוכה שלהם לדרישות ענף הרגבי בכסאות

גלגלים ,אנו מודים להם על ההשקעה והתרומה לליגה.
ביקשנו מדיאנה שנייר ,אחת השחקניות המובילות לתאר
את המחזור הראשון:
"חוזרים לליגה .בשבוע שעבר ,שניה לפני כניסת הסגר,
הספקנו לחטוף מחזור ראשון לעונת  20/21של ליגת הרוגבי
לכסאות גלגלים .הכסאות צוחצחו בעזרת הצוות הטכני
המהמם של הקבוצה .השחקנים קיבלו טיפולים אחרונים
באדיבות הפיזיותרפיסטית המקצועית של המועדון .בשעה
היעודה ,הגיעו השופטים ,חברי המזכירות תפסו את מקומם
מאחורי שולחן התוצאות והשחקנים התחילו להתחמם על
המגרש .ההתרגשות בשיאה .כבר המון זמן עבר מאז תום
העונה הקודמת וכולם רעבים לאקשן שבמשחק .היצרים ,כמו
תמיד במשחקי הליגה הזאת גדולים וכל קבוצה רצתה להיות
המנצחת הראשונה של העונה.

בתמונה :שחקני רגבי בכיסאות גלגלים .צלמת :דיאנה שנייר
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 16שנת הקורנה
סיכום השנה שעברה על ענף
הכדורשער
אריאל פוארטה ,רכז ענף הכדורשער ,סיכם לנו את השנה

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שחלפה.
תקופת הקורונה הינה מאתגרת במיוחד ,עבור חוגי הענף

ליגות הכדורשער:

הבוגרות

ליגת העל בה משתתפות  5קבוצות ,קיימו שני מחזורים ,אחד

והעתודות אשר נמצאות בהכנות לקראת התחרויות המטרה

בחודש נובמבר ואחד בחודש דצמבר בבית חינוך עיוורים,

שלהן.

כאשר כל המשתתפים היו צריכים להביא בדיקת קורונה

בערים

השונות

ועבור

הנבחרות

הלאומיות

תקופת הסגר הראשון (מרץ-אפריל : )2020

שתוצאתה שלילית לווירוס .למרות הדרישות ,המחויבות
למציאות ,הכרוכות לקיום הליגה על פי ההנחיות של משרד

בתקופה זו פעילות חוגי הכדורשער ברחבי הארץ הופסקה

הבריאות ,שחקנים ואנשי הצוות גילו שיתוף פעולה מלא

לחלוטין.

ונמשיך לשאוף להמשך פעילות של הענף.

ארבעת הנבחרות הלאומיות התאמנו באימוני כושר ,פעמיים

לליגה הלאומית ,בה משתתפות  4קבוצות ,אין בינתיים אישור

עד ארבע פעמים בשבוע דרך ה ,ZOOM -שאפשרו לשחקנים

לקיומה.

לשמור על שיגרה ספורטיבית מסוימת למרות המגבלות.
נבחרת הנשים התאמנה ,פעמיים השבוע ,אימוני כדור בבית

אנו תקווה שנחזור לשגרה מלאה בהקדם ,איחולים בריאות
איתנה ושנגיע הכי גבוה בכל התחרויות שלפנינו.

חינוך עיוורים בירושלים ,שנפתח במיוחד על מנת שתוכל
להמשיך את הכנותיה לקראת המשחקים הפראלימפיים,
בטוקיו .2021
החל מחודש מאי ,חזרו באופן הדרגתי פעילויות החוגים
בבאר שבע ,ירושלים ,עפולה-ניר העמק ותל אביב ,תוך
הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.
הפעילויות של הנבחרות חזרו באופן מלא כאשר:

נבחרת הנשים מתאמנת בבית הלוחם תל אביב.
נבחרת הגברים ועתודת גברים מתאמנות בוויצ"ו ניר העמק
בעפולה.
נבחרת עתודת נשים מתאמנת בבית חינוך עיוורים בירושלים

בתמונה :רוני אוחיון ורודי מגיעים לאימון בבית הלוחם
תל אביב
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 17שנת הקורנה
סיכום השנה שעברה על ענף
הכדורשער
שאבי דויטש ,יו"ר ענף הכדורשער ומנהל בית חינוך
עוורים ,סיכם לנו את השנה שחלפה.
מגפת הקורונה לא פסחה גם על ענף הכדור שער.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
השמחה וההתרגשות שאחזה בשחקנים ובשחקניות שלא

האימונים התנהלו בין סגר אחד למשנהו ובין קפסולה

נפגשו למעלה מחצי שנה ,הייתה רבה.

להגבלות תנועה והתקהלות.
"הרעב" לכדור ולמגרש הורגשה במהלך יום משחקי הליגה,
הוראות משרד הספורט היו לעיתים קרובות מבולבלות,

אשר התקיימו בבית חינוך עיוורים בירושלים ,בשיטת ליגה

סותרות ולא מובנות.

בת סיבוב אחד  ,שהחלו בבוקר והסתיימו בערב.

בהתחלה ניתנו אישורים לאימונים סדירים ,עם מסיכה,

כעת אנחנו מצויים בעיצומו של סגר נוסף ,אשר איננו

לאחר מכן הבינו "שקצת קשה" לשחק כך וויתרו ,אך

מאפשר לנו לקיים סבב נוסף.

התנו את המשך המשחקים בשמירה על מרחק סביר,
ללא התקהלות ,ללא שינה משותפת ולנסיעה ברכב פרטי

בתכנון לשנת  ,2021אירוח נבחרת ברזיל בחודש אפריל

רק  3אנשים.

בבית חינוך עיוורים ,למשחקי הכנה לקראת אולימפיאדת
טוקיו ולנבחרת הבנים לקראת אליפות אירופה שנדחתה

כל ההגבלות הללו הקשו על המשך האימונים ,מה גם

לחודש יוני.

שלא ניתן אישור למשחקי הליגה.
נקווה כולנו שעד אז יחוסנו כולם ונוכל לחזור לשגרה
הנבחרות הבוגרות ,תכננו וקיוו לצאת למחנה אימונים

האהובה והמוכרת.

בחו"ל לקראת המשימות שעוד נכונו להם במהלך שנת
.2021

שנת פעילות מוצלחת לכולנו

נבחרת הבנות תוכננה לצאת למחנות אימונים באירופה,

שאבי דויטש –יו"ר ענף הכדור שער

אך תמיד התבטלו.
נבחרת הבנים הייתה אמורה להתמודד בינואר ,במסגרת

אליפות אירופה ,אך גם זה בוטל ברגע האחרון.
נעים היה להשתעשע בתכנון ,כיון שזה נתן תחושה שהנה
עוד מעט חוזרים לשגרה ,אך לצערנו ,התבדינו.
קרן אור אחת הפציעה לפני מספר שבועות ,כאשר ניתן
אישור לקיים משחקי ליגה עם הגבלות מרחיקות לכת,
שבכולם עמדנו בכבוד.

בתמונה :אלהם מחמיד ומיכאל רוזין עם בנם אמיר רגע לפני
אימון
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 18שנת הקורנה
תחליף לצליחת הכנרת והדבר
האמיתי :גמר גביע המדינה
בכדורסל בכסאות גלגלים.
ביקשנו ממנהלי המועדונים ומחלקות הספורט לשתף

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ברגעים שמסמלים מבחינתם את שנת .2020

רגע נוסף שבחר בועז לציין ,הוא אירוע שנתן מענה יצירתי

בועז קרמר מנהל מועדות ספיבק איל"ן רמת גן בחר

לביטול צליחת הכנרת – צליחה שהמועדון משתתף בה

ברגעים הבאים:

לאורך  60שנות קיומו ,מבלי להחסיר אף שנה.

"המסורת של המועדון – להביא לאימון קבוצות הילדים
והנוער בכדורסל בכסאות גלגלים את הגביעים וצלחות

האליפות יום לאחר שזכתה בהם הקבוצה הבוגרת.
השנה אמנם ,לא הסתיימה הליגה הסדירה ולא חולקה

"התמונה מתארת באופן מדויק ,אם כי חלקי ביותר את
השנה שעברנו ,שדרשה יצירתיות ,התאמות ,גמישות
והרבה סבלנות .האירוע בתמונה הוא "משחה ספיבק

צלחת אליפות ,אך רגע לפני שהשנה הסתיימה ,נערך

הראשון" – או צליחת הכנרת האלטרנטיבית .לאחר

גמר גביע המדינה בין קבוצת ספיבק איל"ן רמת גן

שבוטלה צליחת הכנרת בשל הקורונה הציע צוות המים

לתותחני צה"ל בית הלוחם תל אביב וקבוצת הנוער
והילדים של רמת גן קיבלה לאימון שלאחר המשחק
מנה גדושה של מסורת ,השראה ומוטיבציה".

הנפלא (בתמונה) שנארגן אירוע צליחה אלטרנטיבית ,ובו
ישלימו שחייני המועדון מרחק שמספיק בשביל לחצות את
הכנרת (שארכה  21ק"מ) .כ 40 -שחיינים ,ילדים ,מבוגרים,
מכל סוגי הנכויות ,שחו במשותף למעלה מ 26 -קילומטר
באירוע המקסים".

בתמונה :קבוצת הילדים והנוער של מועדון ספיבק איל"ן רמת
גן בכדורסל בכסאות גלגלים עם גביע המדינה

בתמונה :צוות המים של מועדון ספיבק איל"ן רמת גן בבריכה
עם שלט :כמה שחינו? ( 26,670הכוונה למטרים)
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 19בדרך לטוקיו
מחנות אימונים ותחרויות לקראת המשחקים
•

בסיום מחנה אימונים בווינגייט התקיים טורניר בין
הסייפים והמאמנים .בגמר נצחה לינור קלמן מבית
הלוחם ירושלים את ראדה מטוקו מבית הלוחם חיפה

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

 .14-15בתמונה :מקצה הגמר
•

שחייני הסגל הפראלימפי בשחייה ושחיינים צעירים נוספים,
השתתפו בתחרויות הקריטריון של איגוד השחייה שהתקיימו
בבריכה האולימפית במכון ווינגייט .עמי דדאון מאיל״ן חיפה
אשר מתאמן אצל יעקב ביננסון שבר את השיא הישראלי ב
 200מטר חופשי וב  50מטר חופשי .רון וולפרט ממכבי ויסגל
רחובות אשר מתאמן אצל גיא שחר ,שבר את השיא
הישראלי ב  50מטר גב .יוליה גורדיצוק שברה את השיא ב
 200מטר מעורב ואיאד שלבי ב  150מטר מעורב שניהם

•

ממועדון איל״ן חיפה ומתאמנים אצל יעקב ביננסון.

אסף יסעור לוחם הטקוואנדו ממועדון שרעבי אומנויות
לחימה התאמן במחנה אימונים עם Leandro Fernandez
הארגנטינאי,

מחנה

האימונים

התקיים

•

במתחם

אדם ברדיצ’בסקי וגיא ששון ממועדון איל״ן ספיבק רמת גן
זכו בטורניר הזוגות בטניס בכסאות גלגלים שנערך בצ׳כיה.

הטקוואנדו –'שרעבי אומנויות לחימה' ברמלה .תחרות

אדם סיים במקום השני בטורניר היחידים וגיא זכה בבית

השגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים היתה אמורה

התנחומים .זה הוא תואר הזוגות החמישי המשותף שלהם.

להתקיים בסוף ינואר  ,2021אך לפני שבוע נדחתה לחודש

כמן כן הם בעצם זכו בטורניר הטניס בכסאות גלגלים

מאי ,מה שיאפשר לאסף זמן נוסף להתאמן על מנת

האחרון לשנת .2020

להגשים את החלום.
•

בנות הסגלים הפראלימפיים התנסו

בסדנת גלילי

 blackrollשהועברה על ידי המאמן עידן ודרריו בשיתוף
אתנה ,בבית הלוחם תל אביב .בתמונה :פסקל ברקוביץ
והגליל

בתמונה :אדם וגיא עם צלחות המנצחים

•

בתחרות קליעה שהתקיימה בבית הלוחם תל אביב ,להשגת
קריטריון לאליפות אירופה ,השיג אלי חברה את הקריטריון
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 20מפגשים
 2נבחרות  -רוח אחת.
אלופת אירופה

 -נבחרת ההתעמלות האומנותית

בראשותה של המאמנת אירה ויגדורצ'יק .פגשה את
נבחרת השחייה הפראלימפית (שגם היא כוללת אלופי
עולם ואלופי אירופה) בראשותו של המאמן יעקב ביננסון.

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

המפגש החל בברכות של אלי בירנבאום ,יו"ר ההתאחדות
לספורט נכים ומנכ"לית איגוד ההתעמלות ,שרית שנער.
לאחר מכן למדו הנבחרות אחת על השנייה ושיתפו
בחוויות כמו :רעידת האדמה שחוותה נבחרת השחייה

כאשר היתה במקסיקו או ההתרעות על פיגוע שחוותה
נבחרת ההתעמלות האומנותית כאשר היו במינסק.
הנבחרות שיתפו בתנאי האימונים המפרכים ,שוחחו על
הקשיים שעלו במהלך הקורונה וכיצד כל אחד מחזק את
עצמו מבחינה מנטלית לפני תחרות ובעיקר דיברו על
הגאווה של לייצג את מדינת ישראל ולראות את הדגל
מתנוסס בחו"ל.

בתמונה :לימוד התעמלות עם חישוק .צלמת שרון גולדברג

לאחר ההכרות וההבנה שסך הכל יש המון דברים דומים,
לימדו בנות הנבחרת את השחיינים והשחייניות כיצד הן
מתאמנות עם המכשירים השונים וקינחו בצילום משותף
בו הרכיבו מהחישוקים את סמל האולימפיאדה.
את המפגש יזם מאמן נבחרת השחייה הפראלימפית
יעקב ביננסון ,שאמר" :זהו מפגש שבו האלופות פוגשות
אלופים ואלופות ,והמטרה היא לקרב לבבות ,להדגיש
שלספורט הפראלימפי ערכים זהים לספורט האולימפי,
ולהזכיר שכולם מתחרים בטוקיו תחת אותה ועדה
מארגנת ,באותם מתקנים ,עם אותו דגל ועם אותו
בתמונה :לימוד התעמלות עם כדור

הימנון".

המאמנת

אירה

ויגדורצ'יק

התרגשה

ושמחה

על

ההזדמנות למפגש שכן אחד הדברים החשובים עבורה
הוא להעשיר את עולמן של המתעמלות על ידי מפגשים
ופעילויות בעלי ערך מוסף ,מחוץ לאולם ההתעמלות.
ויגדורצ'יק הוסיפה ואמרה כי המפגש הבלתי אמצעי של
ספורטאי הנבחרות ששיתפו בחוויות המשותפות שלהם
בדרכם אל המטרה הספורטיבית המשותפת -ייצוג הדגל
והסבת גאווה למדינה בזירה הבינלאומית ,היא בעלת ערך
לאין שיעור.
בתמונה :המאמנים ודגל ישראל
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 21דיגיטל  -הי
מה עשינו בדיגיטל
הפראלימפי בחודש נובמבר?

דף הפייסבוק |

קרן רודרמן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ההתאחדות לספורט נכים Israel -
Paralympic Committee
• ליווינו את גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים,

יו טיוב |

בסדרת פוסטים בהן העלנו את סיפורי הגמרים בחמשת
השנים האחרונות
•

פרסמנו אלבום תמונות מאליפות ישראל בשחייה

• יצאנו בפרויקט איסוף שעוני ספורט לספורטאי העתודה
לרגל יום המחזור הישראלי
• עדכנו את האירועים והתחרויות הפראלימפיות של
ספורטאינו בארץ ובעולם

• העלנו  2סרטונים בחסות הטוטו של מרימת
הכח פולינה כצמן ונבחרת הרגבי בכסאות
גלגלים
• העלנו  10סרטונים קצרים תחת הסיסמא :מהו
הספורט החשוב ביותר?  -שבירת סטיגמות
לכבוד יום המודעות הבינלאומי לזכויות אנשים

עם מוגבלויות

דף האינסטגרם |

para_israel

• חודש דצמבר הוכרז כחודש זוגות וכמעט כל יום הועלו
תמונות של זוגות :יריבים ,שותפים ,ספורטאי ומאמן וכו'
בחודש ינואר יעלו תמונות מפרסי ספורטאי השנה של
שנים עברו וזאת כפיצוי לאי קיומו של הטקס השנה
בשל הקורונה.

פראתון |
מגזין חודשי

• יצא המגזין החודשי שסיכם את חודש דצמבר.

בתמונה :צילום מתוך הקמפיין

האתר |
ISAD.ORG.IL
• המשכנו

לשדרג

את

האתר

לקראת

המשחקים

הפראלימפיים בטוקיו .2021

המלצות ,בקשות ורעיונות לדיגיטל יתקבלו
בשמחה במיילkeren@isad.org.il :
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 22השאלון
סוגרים שנה פותחים שנה
שאלנו שלושה מאמנים איך הם מסכמים את השנה ואיך
הם מתכוננים לשנה החדשה :רועי לב המאמן של
הקיאקיסט רון הלוי ,שניר כהן מאמן הכדורשער ובנצי
בלנק מאמן הטניס שולחן של קרולין טביב ודני בוברוב

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

המאמן רועי לב

המאמן שניר כהן

המאמן בנצי בלנק

איך היתה  2020עבורך?

איך היתה  2020עבורך?

איך היתה  2020עבורך?

היתה בעיקר שנה מלמדת,

זו היתה השנה הכי מאתגרת

שנה קשה מאוד ,למרות זאת

למדנו מהי הסתגלות מהירה
לשינויים ,השנה הזאת חיזקה
אותנו מנטלית ,וגם רון גדל
בשנה ,וכל שנה היא קריטית.

ומתסכלת .התחלנו בהכנות
רציניות

לקראת

אליפות

אירופה

שהיתה

אמורה

לראשונה להתקיים אצלינו
פה בישראל ,ואז הודיעו לנו
שהתחרות

מה צפוי לנו ב?2021-

אצלנו

בוטלה,

ובמקומה תתקיים בפינלנד,

הצלחנו להתגבר על הקשיים
ולקיים אימונים כמעט בכל

התקופה ,היו לנו אישורים
מיוחדים,

היו

וכשלא

–

התאמנו על שולחנות בבית.
מה צפוי לנו ב?2021-

תהייה שנה מצוינת ,עם המון

אלא

גם

הרבה עבודה עם השחקנים

תחרויות ,תחרות קריטריון

התחרות הזאת לא התקיימה

הבוגרים ,אנחנו מתאמנים כל

במאי ,אליפות אירופה ביוני,

ונדחתה לחודש יוני.

טוקיו באוגוסט ובספטמבר

מה צפוי לנו ב?2021-

אליפות עולם .אני מאחל
הצלחה
הספורטאים!

לרון

ולכל

שבגלל

אנחנו
ונעשים

הולכים
עוד

המגיפה

יום,

ומשתפרים
יותר

טובים,

מתכוננים לאליפות אירופה,
ומקווים

להצליח

יותר

מהפעמים הקודמות .פעמיים

לאימונים

חוזרים

מסודרים ,כולל אימוני כושר
ואימונים מנטליים .המטרה
לקדם

גם

את

השחקנים

הצעירים ,אנחנו בונים עבורם
מערכת

אימונים,

עובדים

נפלנו בחצי הגמר והגענו

בשיתוף עם הפנימיה בוינגייט

למקום הרביעי .אני מקווה

ועם המועדונים .בקיצור –

שנצליח

השנה

להגיע

ברוכה הבאה .2021

למקומות הראשונים.
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה

 23חם מהמעבדה
שילוב חדשנות בספורט הפראלימפי -
שיתופי פעולה עם מרכזי חדשנות ,חממות
טכנולוגיות ותוכניות האצה ישראליות.
בשנים האחרונות תחום החדשנות בספורט צומח בצורה
חדה בארץ ובעולם ,וחלק נכבד מההצלחה הזו נזקף
לזכות יזמים ישראלים מובילים בתחום .בישראל ישנן
למעלה מ  220חברות פעילות העוסקות בתחום .ישנן
חברות הזנק (סטארט-אפ) תוצרת כחול-לבן שכבר
עובדות עם מועדוני ספורט בליגות הבכירות בעולם
ועוזרות למנהלים לייצר יותר ניצחונות ולמקסם רווחים.
היחידה המדעית והטכנולוגית שמה לה למטרה לקדם
את הספורט הפראלימפי בעזרת שיתופי פעולה עם
האקו סיסטם של ההייטק הישראלי .החודש בחם
במעבדה נספר על שלושה שיתופי פעולה הנעשים עם
מרכזי חדשנות ,אקסלרטורים וחממות בתחום הספורט
טק הישראלי.

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
לאחר מחקר ארוך וביקור בבריכת השחייה ,שם נפגשו
עם המאמן נח רם ועם השחיין הפראלימפי העיוור זיו
בטר ,הם זיהו שכיום אין פתרונות מכבדים ובטוחים
המאפשרים ללקויי הראייה לשחות באופן עצמאי וללא
תלות באדם נוסף .עמית ותומר היו בהלם שכדי להתריע
בפני הקיר ,על המאמן לתת מכה עם מוט הספוג בראשו
של השחיין ,או שיש חבל סימון במרחק כמה מטרים
מהקיר הנותן סימון אך השחיין עלול להיתקע בו .גם את
המסלולים מימין ומשמאל אין לשחיין העיוור אפשרות
לראות ומכאן שהאוריינטציה בעייתית והשחיין עלול
לסטות ולהתחכך במסלול.
מכאן נולדה ההחלטה לפתח את המוצר הטכנולוגי

מיזם

–  Eyecanשיתוף פעולה של היחידה המדעית

והטכנולוגית עם תוכנית ההאצה

 HandZoneשיתוף

פעולה של המכון הטכנולוגי חולון  HITוקולוסאום
עמית פישר ותומר אטינגר ,יזמים בתחום הספורטק,
מעצבים תעשייתיים והמייסדים של  EyeCanנפגשו לפני
מספר חודשים עם ד"ר אסנת פליס דואר עם רעיון
ראשוני וגולמי .הפרויקט נולד בתרגיל משותף בלימודים
שעסק בתנועה ומים .היה חשוב להם למקד את התוצר
באנשים עם צורך מיוחד הם פנו לאוכלוסייה עם מגבלה.
שני היזמים הדגישו שהיופי במקצוע העיצוב התעשייתי

הראשון ללקויי ראייה בתחום השחייה.
 EyeCanהינה מערכת לבישה ללקויי ראייה המאפשרת
לבצע פעילות ספורטיבית באופן עצמאי ,מכבד ובטוח

בתחום השחייה ,בעזרת עין טכנולוגית המאפשרת להם
לשחות בקו ישר ללא סטיות ומתריעה על קירבה
לגבולות ודפנות המסלול EyeCan .מעניקה למשתמשיה
חווית שחייה שמעלה את המוטיבציה ,מפתחת עצמאות
ומשפרת את הביטחון העצמי שלהם .בעזרת EyeCan
ניתן לבצע אימון שחייה באופן בטוח ,ללא תלות באדם
נוסף ובאופן עצמאי לחלוטין.

טמון ביכולת לעזור לאחר על ידי הנגשת מוצרים ופתרון

לתומר ולעמית חשובה מאוד האסטטיקה ,הם מאמינים

בעיות בחיי היומיום.

שבעזרת  EyeCanיוכלו להנגיש את השחייה באמצעות
מוצרים חדשניים ,חכמים ומעוצבים שכיף להתגאות בהם
ובכך להפוך את החיים למאושרים יותר .
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 24חם מהמעבדה
 בשלב הראשון המחשבה היתה לייצר מוצר שדומה
בצורתו למשקפת .אולם לאחר התנסויות עם אב

הטיפוס ,הם הבינו שדווקא משהו שמולבש על הראש
כחלק אינטגרלי בכובע השחייה יכול לתת מענה טוב

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

יותר.
לאחר שהציגו את הפרויקט במסגרת הלימודים שלהם,
נבחר הפרויקט של תומר ועמית ל  Handzone -תכנית
האצה מקיפה ,המאפשרת הפיכת רעיונות למוצרים
אמיתיים .התוכנית פועלת כחלק ממרכז היזמות
והחדשנות  FUTUREבמכון הטכנולוגי חולון .HIT
בששה חודשים מואצים ומוגברים של תכנון ,פיתוח
ועבודת צוות עם מומחים מובילים בתעשייה ובאקדמיה,
כ 7-קבוצות יזמיות נהנות מקיצור דרך משמעותי
ומקפצה ללב העשייה ,וזאת בתנאי שיציעו פתרון בעל
פוטנציאל להפוך למציאות בטווח הזמן של התכנית.
התכנית מתמקדת ברעיונות למוצרים בתחומי Digital
 ,Health,הספורט ושיפור איכות החיים כאשר ישנו דגש
על השילוב שבין מוצרים מעוצבים באיכות גבוהה,

בתמונה :עמית ותומר עם זיו בטר והכלב מאצ' בהתנסות
בבריכת בית הלוחם תל אביב
מיזם

–  Fittoשיתוף פעולה של היחידה המדעית

והטכנולוגית עם WellTech1

לטכנולוגיה מתקדמת.
ב  21.12.20התקיים דמו של המיזמים השונים תחת

Welltech1

הינה

חברת

השקעות

ומאיצת

חברות

 Eyecanזכה להתעניינות רבה.

סטארט-אפ בתחום הבריאות במטרה סופית להגדיל את

בימים אלו ,תומר ועמית מחפשים משקיעים ושיתופי

הכדאיות ,לחפש השקעות נוספות ולהתחבר לשותפים

פעולה כדי להביא את המוצר לשלבי ייצור סופיים.

גלובליים המשקיעים בשוק הבריאותWelltech1 .מספקת

 Handzoneופרויקט

לסטארטאפים ידע ,צוות מקצועי ייעודי של מומחי
בריאות ,יועצים עסקיים ,שותפים גלובליים ,ושער לשוק
הבריאות המוערך בכ  4.5טריליון דולר ברחבי העולם.
לפני כשנה ,נפגשה ד"ר אסנת פליס דואר עם אמיר
אלרועי – מייסד שותף ב welltech1ו השניים הביעו רצון
ונכונות לשתף פעולה במיזמים בעלי פוטנציאל לשרת
ולקדם את הספורטאים הפראלימפיים .החודש ,התקיימה

פגישה משותפת בה נכחו אמיר אלרועי ,ארי פרידריך –
בתמונה :סקיצה ראשונה

מייסד ומנכ"ל  Fitto,התזונאית איילת ויינשטיין ,ד"ר אסנת
פליס דואר ויעל לנדר כדי לבחון אפשרות לשתף 
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 25חם מהמעבדה
 פעולה עם הטכנולוגיה והמוצר החדשני שפיטו
מייצרת לטובת הספורטאים הפראלימפיים.
פיטו הוא רעיון שנוצר בראש ובראשונה מקושי אישי
בצריכת תוספי תזונה בחיי היום יום של שני המייסדים
שלו  -ארי ויניב .פיטו מצאה פתרון לאחסון אבקות
החלבון ותוספי התזונה באמצעות קפסולות ,דבר
שמשנה ללא ספק את עולם הכושר והתזונה.

אצמ מנותני החסות לספורט הפראלימפי
הבקבוק החכם

בזבוז הזמן על תהליך בחירת התוסף המתאים ברשת,

לשייקר של פיטו יש מאין כתר שכשמצמידים אליו את

הכנת שקיות מאולתרות עם אבקות חלבון ,המאוחסנות

הקפסולה ולוחצים ,תכולת הקפסולה נשפכת לבקבוק.

במיכלים גדולים שתופסים מקום רב בארונות הבית

ניתן למלא את השייקר בנוזל הרצוי (ההמלצה היא על

ומתיישנים בכל פעם שהם נפתחים ,יחד עם התזכורות

מים אבל ניתן לשלב גם עם קרח ,חלב או מיץ תפוזים).

החוזרות בטלפון לא לשכוח לקחת את אבקת החלבון

השימוש הוא יעיל וקל וכמו שאומרים בפיטו כל שיש

כשיוצאים מהבית ,הצמיחו רעיון ששואף לשים סוף

לעשות הוא :לטעון ,לפרוק ,לשקשק .לשתות .עם

לפעולה כל כך מסורבלת בידיעה שהיא צריכה להיות

הבקבוק והקפסולה ,ניתנת גם אפליקציה המאפשרת

פשוטה לחלוטין.

מעקב מדויק של כמויות הצריכה ותזכורות לנטול את

בפגישה הוצגו הבקבוק החכם של פיטו והקפסולות

התוספים בזמן .בפגישה כל הנוכחים התלהבו והביעו

הקיימות.

רצון לשתף פעולה אולם התגלה קושי שחייב לבוא לידי

אז איך זה עובד?

פיתרון

פיטו אורזת קפסולות תוספי תזונה בשיתוף עם חברות

הפראלימפיים .תוספי התזונה המותרים לשימוש עלולים

ישראליות מהשוק המקומי (תעשיות מקומיות ותוספים

להיות "מזוהמים" בחומרים האסורים לשימוש על פי חוקי

מיובאים) .בכל קפסולה יש בין  23ל 25-גרם אבקה אשר

הארגון העולמי למניעת צריכת סמים בספורט World -

מכילה  17-19גרם חלבון בהתאמה .בימים אלו החברה

. Wada Anti-Doping Agency

לפני

יישום

הפטנט

עם

מפתחת קפסולה גדולה יותר בגודל של  30-33גרם
אבקה אשר תכיל בין  24ל 27 -גרם חלבון .ייתרון נוסף
של הקפסולות על פני הקופסאות הגדולות זו היכולת
לשלב טעמים ולגוון.
כרגע

פיטו

מציעה

קפסולות

חלבון

וקפסולות

) superfood (smoothieבטעמים רבים .חיי המדף של
הקפסולות הם עד כשנתיים .הקפסולות שומרות על

טריות ,מאפשרות מינון אחיד ,קל להתנייד איתן ושילוב
הטעמים שובר שגרה ומרענן.
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הספורטאים

 26חם מהמעבדה
במחקר שביצע הוועד האולימפי הבינלאומי נמצא

שמתוך  643תוספי תזונה שהותרו לשיווק 15% ,היו
"מזוהמים" בחומרים אסורים .זאת בדומה לנתונים
שמצאו חוקרים איטלקים אשר בדקו  64תוספי תזונה
ומצאו שב 12.5%-מהם נמצאו חומרים אסורים ,על אף
ההכרזה כי המוצר אינו מכיל חומרים אסורים .בהתאם
לכך ,רוכשת היחידה לספורט הישגי תוספי תזונה
שעוברים

בדיקות

מעבדה

קפדניות

כדי

להבטיח

שהתוספים לא רק מכילים את הכמות והחומרים

הנכונים אלא עומדים בקריטריונים מחמירים ביותר כדי
להבטיח שאינם מכילים חומרים אסורים .יש יחסית מעט
חברות תוספי מזון בעולם שיכולות להרשות לעצמן את
ההוצאות

הכרוכות

בתהליכים

לאבטחת

"ניקיון"

המוצרים ונכון להיום ,פיטו אינה נמצאת בהסכם עם
החברות האלו .בסיכום הפגישה ,מנכ"ל פיטו אמר
שיפנה במכתב לאחת החברות המורשות ונקווה
שבעתיד הלא רחוק ,נוכל לשלב את השימוש בקפסולות
לטובת הספורטאים שנעזרים בתוספי תזונה.
עד אז ,מוזמנים לבקר באתר המושקע והמעניין של פיטו
כדי ללמוד על המוצרים ולהעשיר את הידע בתחומים
נוספיםhttps://he.fitto.co/pages/about-us :
שיתוף פעולה של הוועד הפראלימפי הישראלי עם מרכז
החדשנות Sport Colosseum
קבוצת החדשנות הבין-לאומית לקידום טכנולוגיות
ספורט ישראליות ,הוקמה במטרה לקשר בין עולם
הטכנולוגיה לעולם הספורט .חזון הקבוצה הוא למצב
את ישראל כ Sports Tech Nation -בשנים הקרובות,
ופועלת לקידום יזמים וחברות בתחום הספורט-טק.

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
שיתוף הפעולה בין הוועד הפראלימפי לקולוסאום
ספורט (מרכז חדשנות בתחום הספורט והטכנולוגיה
שהקים היזם ושופט ליגת העל לשעבר ,אורן סימניאן)
החל ביומו הראשון של המרכז בהרצאה על טכנולוגיה
בספורט הפראלימפי שניתנה על ידי ד"ר אסנת פליס
דואר בכנס הספורט טק הראשון הראשון של המרכז
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ב  ,2018בהשתתפות

בכנס השני ב ( 2019שם פסקל ברקוביץ היתה הנציגה
בטכס הפתיחה שגם פתח את יום המסחר בבורסה
והשתתפה

בפאנל

שעסק

בשיפור

ביצועים),

ובהשתתפות בכנס השלישי שהתקיים החודש בזום
(בשל הקורונה).
גם השנה ,המשיך ואף העמיק שיתוף הפעולה בין
היחידה המדעית והטכנולוגית לבין קולסאום ,אודות
לקשר האישי עם שופט הכדורסל בכיסאות גלגלים
תומר יהודיין ,מי שמנהל את פעילות קולוסאום ספורט
בישראל .ניהולו של תומר כולל בין היתר את חיבור
עולם הטכנולוגיה לעולם הספורט ע"י אירועים ,תכניות
חינוך וחיבור יזמים למשקיעים.
קולוסיאום ספורט מקיימת מספר תוכניות לימוד
בתחום ה-

 Sports Tech Managementלקהלי יעד

הכולל מנהלים בכירים בעולם הספורט ,מאמנים
ושחקנים

פעילים.

במסגרת

קורס

משותף

של

קולוסיאום ספורט ומכון וינגייט  -המכון הלאומי
למצוינות בספורט 
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 יצא לפועל השנה מסלול לימודי ייחודי ,ראשון מסוגו,
לניהול ספורט מהפן היזמי-טכנולוגי .במהלך הקורס,
הסטודנטים נחשפים לחידושים שמשנים את הדרך בה
אנשים עושים ספורט ואף צורכים אותו ,ונפגשים עם
הדמויות שנמצאות בקדמת התעשייה .תומר יהודיין

 ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שמנהל את הקורס פנה לאסנת וביקש שתחשוף את

הצופים בדילמות מוסריות והשפעת הטכנולוגיה על

הסטודנטים לנושא החדשנות בספורט הפראלימפי.

ההגינות

הקהל

בסיום השיעור ,הוצע לסטודנטים לחבור לפרויקטים

השתתף ושאל שאלות ,הגיב והביע עניין רב בנושא

ומיזמים עתידיים ולהתמחות ספורט הפראלימפי.

המורכב שהוצג .לצפייה בכל השידורים ,מוזמנים לבקר

וההוגנות

בספורט

הפראלימפי.

באתרhttps://www.colosseumsport.com/techtalks :
שיתוף פעולה נוסף התקיים במסגרת המיזם הבינלאומי
“  Global Sports Tech Talks” -גם הוא של קולוסאום.

הבהרת מושגים
 -HUBחלל עבודה משותף ליזמים ופרילנסרים .מרחב
עבודה המפגיש אנשים ורעיונות מתחומים שונים .
החלל כולל אינטרנט ,מדפסת ,פקס ,מטבחון וחדר
ישיבות.

שנאלצו להיות בסגר ,קולסאום הגו דרך מקורית

חממה טכנולוגית  -מודל ייחודי שפותח בישראל,
המתמקד בתמיכה בפיתוח טכנולוגיה חדשנית .תכנית
החממות החלה לפעול בתחילת שנות התשעים
בעקבות גל העלייה מבריה"מ לשעבר ,במטרה
לאפשר "הנבטה" של רעיונות של יזמים עולים ,חסרי
מימון וידע ניהולי .הסיבה העיקרית להקמת תכנית
החממות הייתה הרצון לפתור כשל שוק מובנה
שהתפתח בתעשיית ההיי-טק :הימנעותם של
משקיעים (בעיקר קרנות הון סיכון) מלהשקיע בחברות
סיד – ) (Seedשנמצאות בשלבים מוקדמים מאוד,
כאשר ליזמים יש רק רעיון טכנולוגי ראשוני ,בשל
הסיכון הרב שבהשקעה בשלב כה מוקדם .

בצל הקורונה ,עולם הספורט נאלץ להתמודד עם
אתגרים חסרי תקדים .למרות הטורנירים שבוטלו,
המשחקים שנדחו וספורטאים רבים ברחבי העולם
להתמקד בכאן ועכשיו עם הפנים לעתיד וזאת באמצעות
פלטפורמת "שיחות הספורט הטכנולוגיות הגלובליות"
במטרה לחלוק תובנות ,מחקרים ומקרים ולשמור על
חיוביות בתקופה הנוכחית.
הפרק הראשון התקיים בתחילת אפריל ומאז מתקיימים
מפגשים דו שבועיים .כל השידורים ניתן לצפייה חוזרת
באתר.
אחת לשבועיים ,בימי חמישי ,מצליח בכישרון רב צוות
קולסאום להביא מומחים מכל העולם המשתפים
ומעשירים את הידע בנושאי מפתח רלוונטיים להווה
ולעתיד של הספורט .עד כה הרצו במשדרי הזום למעלה
מ  45מומחים ,השתתפו למעלה מ  1000צופים מ 45
מדינות .בתחילת ספטמבר המשדר השביעי במסגרת
המיזם עסק בנושא Sports Diversity & Inclusion :מגוון
והכללה בספורט  .ד"ר אסנת פליס דואר שיתפה את

תוכניות האצה (או אקסלרטור)  -תוכנית המוצעת
עבור חברות שלרוב בתחילת דרכן (סטארט-אפים) ע״י
מתן שירותים מיוחדים לאותן חברות :משרדים ,ייעוץ
טכני ומשפטי ,חשיפה למשקיעים וקהלי יעד ועוד ,כך
שהן מהוות כ״מאיץ״ ( )Acceleratorלקידום תהליכים
בחברה (פיתוח המוצר ,פיתוח עסקי ,רווחים ,השקעה
וכו׳) .תוכניות האצה מנוהלות על ידי מגוון גופים
ופותחות את דלתן לחברות חדשות מידיי שנה כאשר
לכל תוכנית האג׳נדה שלה.
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שילוב של יועץ לענייני חדשנות בארגון
מגפת הקורונה התפרצה בשנת  2020במהירות והביאה
למגבלות תנועה ולסגרים ברחבי העולם .בין לילה מצאו
עצמם מליונים רבים משנים הרגלים רבי שנים .עולם
העבודה עבר ללא הכנה לעבודה מרחוק כשהעובדים

פלטה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מסוגרים בביתם ומתקשרים באמצעים טכנולוגים שונים.

ענף הספורט המוביל בהשקעות ובפיתוח הוא הכדורגל

חברות וארגונים התמודדו עם המצב באופנים שונים.

המגלגל תקציבי ענק של מיליארדי דולרים בשנה.

גופים חדשניים התאימו את עצמם למצב החדש – שינו

המיעוט היחסי של המשתתפים בספורט הפראלמפי

תהליכי עבודה ,אימצו טכנולוגיות תקשורת ,פיתחו

גורם להתעניינות מצומצמת של גופים אלו.

דרכים לפיצוי על העדר המגע האנושי הבלתי אמצעי

שונות גדולה בין ענפי הספורט הפראלימפיים – מביא

ועוד ,ובמקרים רבים הגדילו את היעילות הארגונית

ליכולת נמוכה להשתמש בכלים שפותחו עבור ענף

למרות המצב שנכפה עליהם .לעומתם ,ארגונים רבים

מסויים בענפים אחרים ללא התאמות משמעותיות.

עם גישה מסורתית יותר ,לא השכילו לעמוד באתגר,

שונות גדולה בין ספורטאים פראלימפיים – כל

ניסו להיאחז במוכר מהעבר ,לא הצליחו לעדכן את

ספורטאי פראלימפי הוא ייחודי וקיימת שונות רבה בין

תפקוד

את

שגרות

העבודה

ונמצאים

היום

בקשיי

הספורטאים.

שיטת

הסיווג

מנסה

לקבץ

משמעותיים.

הספורטאים כך שתקטן השונות בין המתחרים אך

חדשנות הינה היכולת לחולל ולהטמיע שינויים בכלל

עדיין ישנם הבדלים גדולים בצרכים וביכולות.

היבטי הארגון באופן מתודולוגי וסדור לקידום יעדיו .באופן
טבעי

נקשר

המושג

להיבטים

טכנולוגיים

היות

הספורט הפראלימפי – הזדמנות וקריאה לחדשנות

והטכנולוגיה המודרנית משתנה ומתעדכנת בקצב גבוה,

האתגרים קוראים לחדשנות ומייצרים לה כר פורה.

אך ארגונים חדשניים משתמשים בחדשנות בכלל תחומי

העדר משאבים גדולים מחייב חשיבה ״מחוץ לקופסה״

עיסוקם – תהליכים ארגוניים ,אנושיים ,עיסקיים ועוד.

ותהליכים אפקטיבים ויעילים שתכליתם הינה להביא

גופים רבים עוסקים בחדשנות באופן שיטתי ומעצימים

לקידום הישגים ספורטיביים בפועל; השונות הגבוהה

את יכולתם לעודד נביטת רעיונות חדשנים ,לתעדפם,

קוראת לטיפול בצרכים הממוקדים של ספורטאים

לפתחם ובעיקר להביאם לכדי שימוש מעשי בפועל.

ספציפיים;

כמות

הספורטאים

הקטנה

מייצרת

הזדמנות לעבודה צמודה עם הספורטאים ומיקוד בהם
הספורט הפראלימפי  -אתגרים לשילוב חדשנות בארגון

ולהגעה ליישום שינויים ושיפורים באימונים ובתחרויות;

העדר מנוע כלכלי לקידום הספורט הפראלימפי – המנוע

הרצון של חברות מסחריות לעשות טוב ,לתרום

העיקרי הדוחף תהליכים של פיתוח יישומי הינו המנוע

לקהילה בה הן פועלות ולהירתם לאתגרים חברתיים

הכלכלי .גופים מסחריים בוחרים לפעול במרחבים

מביא אותן להקדיש משאבים והספורט הפראלימפי

עיסקיים שמניבים להם רווח כלכלי .לדוגמה ,ענף

מהווה עבורן מרחב פעולה אטרקטיבי.

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא לפנות ל:
osnat@isad.org.il
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כל אלו מחייבים את גופי הספורט הפראלימפי להתייחס
לחדשנות באופן מסודר ומובנה בתהליכי העבודה
והפיתוח .ללא טיפול מקצועי ומתודולוגי אנו נשארים עם
אוסף מקרי של תהליכים שלרוב גוועים במהלכם
ומיעוטם מגיע לקו הסיום ,לשימוש בפועל ולמטרה
העיקרית של שיפור הישגים ספורטיביים.
ממילים גדולות למעשים בשטח

כיאה לשנה אולימפית ,הנהלת העמותה והוועד בחרה

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
מהמגירה שלכם לידיים שלהם
פרויקט' :לא עוצרים את הזמן'

למקד את שילוב החדשנות בספורטאים ההישגיים אשר

לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל החודש ,יצאנו

קבעו את הקריטריון לטוקיו ובאלה שכמעט שם .הצוות

בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא

המקצועי של ההתאחדות ,הוועד והיחידה לספורט הישגי

נעשה בהם שימוש ,אך עדיין פועלים .רצים ורוכבי

בחרו לקיים פיילוט לשילוב חדשנות ביחד עם נדב לוי

אופניים מכל רחבי הארץ יצרו קשר בעקבות הפרסום

וצוותו המתכוננים למשחקי טוקיו בענף הבוצ׳יה.

בפייסבוק והחלו להביא את השעונים הישנים שלהם

בהובלת יועץ החדשנות ,היזם ואיש הספורטק עמית דוד,

למשרדי ההתאחדות .השעונים עוברים בימים אלה

מופו מעל  10תהליכים אפשריים לשילוב באימונים

בדיקת תקינות במעבדות השונות ולאחר שנוודא שהם

ובתחרות שבכוחם לשפר את הביצועים הספורטיביים

אכן תקינים ,הם יועברו לשימוש הספורטאים הצעירים

ולקדם השגת הישגים במשחקים .התהליכים נוגעים

כמו גם תהיה אפשרות להשתמש במטענים וברצועות

בהיבטים רבים – בתהליכי האימון ,שיפורים בתזונה,

לחלקי חילוף.

טיפול בציוד ובטכנולוגיה תומכת .חלק מהתהליכים
הותנעו והם מתממשים בימים אלו וחלק נוסף יותנע
בעתיד.

בתמונה :ד"ר אסנת פליס דואר בהזמנה ל
Global Sports Tec Talk

בתמונה :עמית דוד יועץ לענייני חדשנות
בודק את השעונים שנאספו עד כה

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא לפנות ל:
osnat@isad.org.il
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מהמגירה שלכם לידיים שלהם

פרויקט:
'לא עוצרים את הזמן'
לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב  ,8.12.20ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים יוצאת בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא
נעשה בהם שימוש ,אך עדיין פועלים.
השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים.
להבאת השעונים או שליחתם ,לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן
מרוכז מחברות הייטק וארגונים ,ניתן לפנת לד"ר אסנת פליס דואר במייל:
 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 31על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו
הפוסט של שר התרבות והספורט חילי טרופר על גמר
גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים:
"את גביע המדינה בכדורסל בכיסאות גלגלים הענקתי
אתמול לעשהאל שבו ,קפטן איל"ן ספיבק רמת גן,
שניצחה בגמר את בית הלוחם תל אביב .עשהאל ,איבד
בפיגוע נורא את שלושת אחיו ואמו ,נפצע קשה ואיבד
רגל ,אך לא איבד מעולם את הנחישות והעוז.
כשהיה בן תשע ,מחבל נכנס לביתם וריסס ביריות את

הרקדנית הפראלימפית ויטל זינגר התארחה אצל
הנשיא ראובן ריבלין במסגרת המיזם 'שיוויון בסלון,

כל יושבי הבית .עשהאל נפצע מכדורים ומרסיסים של
רימון בכל חלקי גופו ,העמיד פני מת וכך ניצל .למרות
מאמצים רבים ,הרופאים נאלצו לקטוע את רגלו מעל
הברך ומשם הוא המשיך לתהליך שיקום ארוך ומייגע.
אך מה שכנראה תרם יותר מכל לתהליך השיקום ,היה
ההתאהבות שלו בספורט .בעבר סיפר בראיון ש"עברתי
משהו נורא קשה ,המשפחה שלי התפרקה ,הרגשתי
נטע זר בעולם שאף אחד לא מבין אותי .ואז הבנתי שיש

מעיין זקרי הקסימה את פאולה וליאון בתוכנית

משהו שאני אוהב ,ואני טוב בו ,אז התמקדתי בו .זו הייתה

הבוקר.

נקודת אור שיכולתי להישען עליה .בכל פעם שהיה לי
קשה ,הלכתי להתאמן .המילים שאנשים אמרו לי לא
עזרו ,אבל הספורט כן".
הכוח שיש בספורט .הכוח שיש בבני אדם.
חבורה מופלאה התגלגלה אתמול על הפרקט בבית
הלוחם בתל אביב .הרבה זיעה ניגרה ויצר התחרותיות
והתשוקה לנצח הביאו למשחק אגרסיבי ואנרגטי .אך
בכל פעם שאחד השחקנים התהפך עם הכיסא ,מיד

התגלגלו אליו שחקני הקבוצה היריבה כדי להרימו.
היה שם פשוט כדורסל טוב של אנשים טובים.
כבר הענקתי לפני כמה חודשים את גביע המדינה
בכדורסל ,ואחר כך את גביע המדינה בכדורגל ,ואמש את
גביע המדינה בכדורסל בכיסאות גלגלים .האמת ,כך זה
צריך להיות .אין הבדל .אולי רק זה שאתמול היה קצת
יותר מרגש ומשמעותי.

ברכות לאריק פינטו ,מאמן נבחרת ישראל
בכדורסל בכסאות גלגלים בעברו על מינוי ליו"ר
המועצה הלאומית לספורט ולשחיינית העבר
הפראלימפית ,ענבל פיזרו ,על מינויה לחברת
המועצה – בהצלחה.

