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ישראלנבחרתבנותעםהשראהומעוררדופןיוצאומפגש

הכיהמאמניםביוזמתשנערך,אומנותיתבהתעמלות

.יק'ויגדורצואירהביננסוןיעקב:בארץמקצועיים

עלאביבתלהלוחםמביתסמואלמורןאתלברךרוצהאני

בחתירההעולםאליפותבמוקדמותשהשיגההעולםשיא

!חיילאשת–סימולטורעלבאולם

הבינלאומיהיוםאתהעולםכלעםיחדציינוגםהחודש

סרטוניםבסדרתמוגבלויותעםאנשיםלזכויותלמודעות

:הואביותרהחשובהספורטענף":הסלוגןתחתקצרים

."סטיגמותשבירת

הלכה,סטיגמותששוברארגוןבראשותלעמודגאהאני

!ביומויוםמידילמעשה

שלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יובירנבאוםאלי

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

העוצמהבמלואלפעולחזרנו,שבועותלכמה,החודש

אתמצאתי.נכיםלספורטהישראליתההתאחדותשל

שלוהמחויבותההתגייסותמולאלנפעםעומדעצמי

החודששהתקיימההענפההפעילותלהצלחתכולכם

הבריאותמשרדהוראותעלקפדניתשמירהתוך

.הספורטומשרד

בכסאותכדורסל:הליגותשלושת,פעלוהחודש

.וכדורשערגלגליםבכסאותרגבי,גלגלים

התארחגלגליםבכסאותבכדורסלהמדינהגביעגמר

שרשלבנוכחותווהתכבדנואביבתלהלוחםבבית

ן"אילקפטןעשהיפה.טרופרחיליוהספורטהתרבות

אתשהזמיןהמנצחהקפטן,שבועשהאלגןרמת

–ל"צהמתותחניזלצמןפלג–היריבההקבוצהקפטן

הנפה.הגביעאתעימולהניףאביבתלהלוחםבית

כולנושלהמשותףלניצחוןההוכחההיאזומשותפת

.'חיישראלעם'–הקורונהמגבלותעל

MVPלשנבחרגןרמתן"מאילדרורלליאורגםברכות

.המשחקשל

דאגנו,הבינלאומיתבפעילותהקשההפגיעהבשל

לוחםיסעורלאסףל"מחואימוניםיריבלהביא

כןכמו,לחימהאומנויותשרעביממועדוןהטקוואנדו

מרומניהשופטתשלבזוםמיוחדלשיפוטדאגנו

הרמתבענףירושליםהלוחםמביתכצמןלפולינה

.הכח

יעקבשלניצוחותחתבשחייהישראללנבחרת

2.ואירועיםבתחרויותעמוסחודשהיהביננסון

ישראלשיאילקבועהצליחובהןבויינגיטתחרויות

בביתשהתקיימהבשחייהישראלאליפות,חדשים

,אביבתלהלוחם

אלי ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים "יו:  בתמונה

מרגלית  מברך באליפות ישראל לשחייה לזכר בירנבאום

ל"זזוננפלד

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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,רבשלום

מבצעלהתחלתעדיםאנואלהדבריםהכנתבעת▪

תוך,תקווהשמעורריםהקורונהמגפתנגדהחיסונים

כנראהוהפעםשלישילסגרנכנסיםאנחנוכךכדי

והלחציםהמגבלות,האיסוריםכלעםימיםלחודש

לאזהוכמובן.'וכדהנפשיים,החברתיים,הכלכליים

ועםבאימוניםשנמצאיםשלנוהספורטאיםעלפוסח

שלנוהספורטאיםשכלבסיפוקאציין.לטוקיוהפנים

מאליפויותחלקלצערנו.התוכניותפיעלמתאמנים

הפראלימפיהועד.בוטלוהעולםומאליפויותאירופה

באופןפועלותהמקצועיותוהוועדותIPC-ההבינלאומי

אחרתחרויותלוחהכנתעלנמרץ

ציפיהחורףלאולימפיאדתשלנוהספורטאיותגם▪

יצאוימיםמספרלפני.להתאמןממשיכותושיינא

פארק-בוינטרהחורף-ספורטבמרכזאימוניםלמחנה

והיאתאונהאירעהלציפילצערנו.ב"בארהקולורדו

בהצלחהניתוחעברהבינתיים.הרגלאתשברה

המארחתהמשפחהבביתשוהההיא.טובומצבה

זקרמיר"דהאורתופדשלנוהרופא.בשיקוםוהתחילה

ניסיםל"המנכעם,"שיבא"בהרפואימהמרכז

קוסףדוידה,בולוטיןרוןר"ד,סספורטס

פיזרווענבלגולדברגלימור,הפיזיותרפיסטית

,שלמהרפואהלהמאחלים.איתהבקשרנמצאים

.במהרההאימוניםלמסלולוחזרהמהירההחלמה

באמוניםממשיכהשיינאהספורטאיתבינתיים

אנחנובתחרותתשתתף4.1.21-בינוארובתחילת

הצלחהלהמאחלים

הספורטומנהלוהספורטהתרבותמשרדבתוכנית▪

.ח"מלש200-כלאומיכמכוןוינגייטבמכוןלהשקיע

הספורטכלשלהלאומילביתהמכוןאתלהפוךבמטרה

עללשמועכדיאותנוהזמינוהספורטמנהל.בישראל

אוהבקשותואתאותנולשמועכדיוגםהתוכנית

שיחהלאחר.במכוןלהשתלבכדישלנוהדרישות

אליהםנחזורשאנחנוהספורטלמנהלהודעתיראשונה

ונבואהדבריםאתונגבששלנובהנהלותשנדוןלאחר

שאנילמההלאומיבמכוןלהשתלבעלינו.לדיוןמוכנים

מהספורטכחלקאנחנו."לחוד"וה"הביחדמודל"קורא

במכוןהספורטמשפחת"בתוךלהיותצריכיםבארץ

יש,ברם.הספורטארגוניכלעםביחד"ביחד""הלאומי

,שלנוהספורטאיםאתשמאפייניםותנאיםדרישותלנו

"לחוד"המודלקוראאניולזה

באיתורשניםמספרמזהעוסקיםאנחנוזהלכלמעבר▪

לספורט"תהילהוהיכלבית"להקמתמקום

חדרי,מנהלה-משרדישיכלול,בישראלהפראלימפי

רבאולם,לימודכתות,להדרכהסטודיוחדרי,טיפולים

ועודואינטראקטיביותמתחלפותלתערוכותשימושי

ולאהוודאותחוסרכלעםקדימהמביטיםאנחנו▪

הצעתעם2021לשנתעבודהתוכניתהכנו,עוצרים

על.הקרובהבישיבהההנהלהלאישורשיובאותקציב

אפילולמדינהתקציבאישוראיןלצערישעדייןאף

ממשיכיםמקרהבכלאנחנו.שמסתיימת2020לשנת



JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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המקצועיהצוותאתהנחתיכןכמו.קדימהונערכים

שנתיתארבעעבודהתוכניתלהכיןל"המנכבראשות

2024-בפריזלאולימפיאדתעד

היום... המחר הוא 

נמצאובארץבעוולםהספורטגםהחייםתחומיכלכמו

ומשפרתשמשנהוהטכנולוגיההחדשנותבתוךעמוק

-התחרותייםהספורטבענפיספורטאיםשלביצועים

הספורטובהתאחדותהפראלימפיבוועדאנחנו.הישגיים

והטכנולוגיההחדשנותשילובשלבתהליךנמצאים

לנושמנו.הספורטאיםביצועיולשיפורלקידוםכאמצעי

הספורטאיםאתלקדםכדיעל-כמטרתהזההתחוםאת

לצוותים,לספורטאיםופתרונותכליםולתתשלנו

ר"דמקדמתהזההתחוםאת.ולמאמניםהמקצועיים

טכנולוגית-המדעיתהיחידהראשדוארפליסאסנת

יעלועם,בולוטיןרוןר"ד,שלנוהמקצועיהמנהלבשיתוף

בכדילא.וינגייטבמכוןהישגילספורטמהיחידהלנדר

בספורטלמצוינותאדמססילבןלמכוןחברנו

בשילובמהלכיםמקדמיםאנחנו.אביב-תלשבאוניברסיטת

.ענקבצעדישמתפתחארוךמסעזה.וחדשנותטכנולוגיה

אני"היוםהואהמחר"שובהבנההטכנולוגיהרוויבעולם

והטכנולוגיההחדשנותעולםלתוךלרגעאתכםאקח

אתנותניםמספיקלאאנחנוולעיתיםבוחייםשאנחנו

לפניאםמאמיןהיהמי.הזההמרתקלעידןמספיקהדעת

שנהעשריםבעודאומרוהיהשהואמיקםהיהשנה20

עליודעלאהוא,חולם,הוזהשהואאומריםהיו.לירחנגיע

והגושחלמוסטודנטים3.עובדהזאתוהנה.מדברהואמה

.לירחישרפחותלא,כן.לירחחלליתלשיגורהרעיוןאת

שלושהידיעלהתחילהכול!לאאז.דמיונילכםנשמעזה

בביתבישיבההרעיוןאתוהגושחלמוישראליםצעירים

.קפה

כיסאעל,מגבלהעםהואהסטודנטיםמביןאחדאגב

לזכויותהבינלאומיהיוםאתציינו3.12.20-ב).גלגלים

מגבלהעםשאנשיםנפלאהדוגמאזו,(מגבלהעםלאנשים

לגבולותמעבר"שלנובסיסמהכמו.לירחגםלהגיעיכולים

:שאומרפתגםיש.מתגשמיםחלומותאכן."למגבלותומעל

עושיםכךואכן."כוכביםביןתיפולמקסימוםלירחכוון"

.לירחמכווניםהם,שלנוהנפלאיםהספורטאים

"בראשית"החלליתשליחתרעיוןאתשהגולחבורהאחזור

אתעשו,נטולבן-כחולישראליםשלזונפלאהיוזמה.לירח

איתיבואואז.לירחחלליתשיגורשלהזההנפלאהרגע

ומההייתםאיפהזוכריםאתםאולי.הזההמיוחדלרגע

שתזכרועד??03:45בשעה22.2.19-השישיביוםעשיתם

בלילההיהזה.עשיתיומההייתיאניאיפהלכםאספראני

.לירחבראשיתהחלליתשיגורלקראת

עדערונשארתיההיסטוריברגעלצפותבביתנערכתי

החלה03:45בשעהובדיוק.השיגורלשעתעד,הבוקר

,שמונה,תשע,עשר...לאחורהידועההספירה

מנועיהוצתואדירברעשובום...אחד...גדולהובצעקה...שבע

אורשלהבזקהיה.לירחהחלליתאתשהטיספלקוןהטיל

קילומטריםשללמרחקוהאירשהרעידאדירורעשענק

הדופקשגםומודה,נרגשמתוחהטלוויזיהמולישבתי.רבים

שכולוהטילזנבאתהמסךעלרואיםלאטולאט.ליעלה

שנעלםעדוקטן...וקטןהולךומתרחקהולך,אששלשובל

.התעלותשלורגעהיסטורימעמדשזהספקאין.מעיננו

,לטכנולוגיהענקוצעדמשמעותרבאירועזהובעיני

.מישראל"החולמים"הצעיריםשלוליצירתיותלחדשנות

"מועדון"לישראלמדינתאתמכניסכזהאדירמבצע

.וסיןרוסיה,ב"ארהבצד.לירחשהגיעוהמעצמות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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המשך-היום ... המחר הוא 

החוצפה"עםבאים?המשמעותמהמביניםאתם

הרביעיתכמעצמהכאןאנחנו:לעולםלומר"הישראלית

החללית.גאווההתמלאתי,לירחוהגיעהשהצליחהבעולם

.הירחעללנחיתתהעדוחציחודששלבחלללמסעיצאה

הנהאותוושאלוהפרויקטמיוזמיאחדאתכשראיינו

חודשובעודהמרתקלמסעהיצאה"בראשית"החללית

ענההוא?שלכםהבאהאתגרומה,הירחעלתנחתוחצי

,נפלאהחבורהאיזה.למאדיםלהגיעהואהבאהאתגר

.גדולהגאווהממשמדהימיםאנשים.חשיבהאיזה

צעיריםשלחבורהישבוכברהבקרהבחדרבינתיים

ניכרהמתח,שלפניהםלמסךומרותקיםדרוכיםמופלאים

המופלאיםהמקצועואנשיהמהנדסיםהםאלו.פניהםעל

ועכשיו.וחצישניםשמונהבמשךהזההרעיוןעלשעמלו

השיגורבשעתפרטכלעללמעקבדרוכיםיושביםהם

מנווטכזהאדירטכנולוגימהלךלבושימו.המסעובמהלך

,שבטקססמיוסטוןלא,ישראלמונסון-מנווהומנוהל

וינווטוילווהם?מביניםאתם,בישראלכאןמונוסון-מנווה

אנחנוהסוףאת.וחציחודשבמשךהירחאלהחלליתאת

תקלהובשלנחתהכמעט,לירחהגיעההחללית,יודעים

הישגבזהרואהאני.הירחפניעלהתרסקההיאטכנית

אכזבההרגישוהמופלאהשהחבורהנכון.אדירוניצחון

,שחלמושלהםההישגעלתחשבואבל.מסוימתוהחמצה

והחדשנותהטכנולוגיהעלתחשבו.לירחוהגיעוהגשימו

והמחר.עכשיוכאןהיא,ליםמעברולאבשמייםלאשהיא

...היוםהוא

ולומרלבואכדילכםסיפרתיהזההארוךהסיפורכלאת

כאןהםוהטכנולוגיההחדשנות"היוםהואהמחר"חברים

רווימהעולםחלקלהיותהחלטנואנחנו,כאמור.והיום

כל.הידבכףנמצאהעולםכלהיום.והחדשנותטכנולוגיה

והחכםהקטןהטלפוןבמכשירנמצאבעולםוהידעהמידע

.הידבכףאצלנושיש

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

ולכלהשאלותלכלותשובותמענהלנונותןהסמרטפון

לומרלנואל,הזהלעידןלהיערךעלינו.שנדרשיםהשירותים

החייםעלהביטו.היוםכאןהואהבאהעידןכי.הבאלעידן

כלאורובמשתניםהבנקיםלבלשיםמבלימסביבנו

הידמכףנעשיםוהתשלומיםהבנקאיותהפעולות

עללדברשלא,אנושימענהופחותפחותיש,הסמרטפון

,בחקלאות,ברפואההטכנולוגיהפיתוחועלהרובוטיקה

רובומצטמצמיםהולכיםהכתוביםהעיתונים.בתחבורה

החדשותכלאתלהםישכי,עיתוניםקוראיםלאהצעירים

ברשתותמתנהליםהחיים.ומעודכןמידיובאופןהידבכף

בבחירותשניצחועריםראשישלדוגמאותיש.החברתיות

עודלא,ביתחוגיללא.הניידהטלפוןבאמצעותהאחרונות

המענה.ועודחוצותשלטיללא,מרכזיותבמותעםעצרות

בזמןומועברזמיןזולהואהחברתיותברשתותטכנולוגיהעם

.מעורבולהיותמידיבאופןלהגיביכולהמידעמקבל.אמת

בשדותוהרובוטיקההאוטונומיותהמכוניותפיתוחאתראו

הארוחות.ובאוטובוסיםהרכבותבתחנות,תעופה

כליחברתהיאUBER-חברתאתלמשלקחו.המודפסות

חברתהםכעתוכבר,מכוניתאףבבעלותםאין,תוכנה

כעתהםAirbnb–חברתאו.בעולםביותרהגדולההמוניות

רכושלהםשאיןלמרותבעולםהגדולההמלונותחברת

לאלקורונהעדאישיבאופןשלנוטריוויאליתדוגמאאו.בכלל

יושביםאנחנוהמציאותמכורחוהנה,מהסופרמשלוחהזמנו

וגילנוהביתהמצרכיםומזמיניםמהסמרטפוןאוהמחשבליד

בתוריםנחשפיםלא,מהביתלצאתצריךולאנוחמאודשזה

הצעיריםהיום.זמןחוסכיםאנחנו.לקופותבתוראובסופרים

באמצעותל"מחווגםבארץשלהםהקניותרובאתמבצעים

...חדשעולם.הסמרטפון
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המשך-היום ... המחר הוא 

.שלנוהשמרניתהחינוךמערכתעלמבטנעיףבואו

נדרשיםוהמוריםהמורות"הקורונה"מגפתבעקבות

המוריםשלהקשייםאתמביןאני.מרחוקוללמדלהמשיך

עםלהתמודדונדרשיםקשהעובדיםהם,בהםמקנאולא

המוריםרובכי.מכיריםשאינםוטכנולוגיהחדשנות

–ולוחבגירשימוששלשמרניותבדרכיםבעברהוכשרו

Talk And Chockהםהיוםוהנה.ובועטתחיהכתהומול

עםמגעבלימסכיםבאמצעותמרחוקללמדנדרשים

היום.מתאימההכנהאוהכשרהללאזהוכלהתלמידים

ומדדהמאחורנשארההחינוךמערכתכמהעדרואים

התלמידיםאתתשאלו.קדימהשדוהרתהטכנולוגיהאחרי

בביתהחשוביםהדבריםאתללמודמצפיםלאכברהם

עליהם,ובהקדםלהשתנותהספרבתיעללכן.הספר

הכשרתלמערכתולעבורשלהםהשמרנימהמבנהלצאת

.עכשוויתוחדשנותטכנולוגיהמשולבתמתקדמתמורים

מוריםלהכשירהמערכתעל.הכולשיודעהמורהעודלא

"Coordinators“–"מתווכים"יותרשהםמורים,חדשמזן

מידעובמאגריחדשניתבטכנולוגיהשולטיםאשר

היוםכן,היוםהחדשההמציאותזאתכי.אינטרנטיים

...זהעלותחשבו."היוםהואהמחר"כי!!!מחרולאועכשיו

הפראלימפיבספורטחדשנות

עולםסדרישינויעל,לירחחלליותעלדיברתיכהעד

מנתעלשינוייםלבצעמסורתיותממערכותודרישות

ולספורטבכללולספורטזהלכלומה.רלוונטיותלהישאר

בתחבולות":המוטואתמכיריםכולם?בפרטהפראלימפי

נהיהההישגישהספורטמכיוון."מלחמהלךתעשה

ועלייהתקרותניפוץ,מהשעוןשניותומחיקת,מקצועני

,המאמנים,ויותריותרקשיםנהייםהעולמיבדירוג

לחשובנדרשיםהמקצועיתהמעטפתואנשיהספורטאים

לשפרכדייצירתיותדרכיםולמצואלקופסאמחוץ

.ביצועים

,מעמיקמחקרעללהתבססצריכההטכנולוגיהבחירת

והאמצעיםהשוקהבנת,ת/ספורטאיכלשלהצרכיםהבנת

מהאמצעיםמהלנתחיכולת,הצורךלפתרוןהמוצעים

ללאאך-אגרסיביופרסוםטובשיווקבאמצעותמופץ

ומבוססעצמואתהוכיחאכןמהאמצעיםומה,מדעיביסוס

החדשנותיישוםעיקר,בעינייאולם.מובהקותראיות

אואמצעיםשליצורנדרשלעיתים.יצירתיותעלמתבסס

רוכב:לדוגמה.וכללכללקיימיםשלאאימוןטכניקות

בצורהעצמואתלקררמסוגלאינוחסדאיעמיתהאופניים

-ביומהנדסהסטודנטיםשני.זיעהנידוףבאמצעותיעילה

השבועלקחו(ושירהבר)אביבתלבאוניברסיטתרפואית

עלממדיתלתמודליבנוהם,עמיתשלהגוףמידותאת

PCMהנקראחומרמשולבשבוייעודיביגודלולתפורמנת

מדעיתוהוכחטרמורגולציהתפקודיעלהמשפיעחומר–

עםכשמתמודדהספורטאישלהתחושהאתכמשפר

חם"מדוראתלקרואאתכםמזמיןאני.גבוהיםחוםעומסי

המתקיימיםנוספיםפרויקטיםמוזכריםבו"מהמעבדה

מחוץחשיבהומשלביםשלנוהספורטאיםעםאלובימים

.הביצועיםלקידוםוטכנולוגיותמחקריישומי,לקופסא

,כוחיישר

הפראלימפיהוועדר"יודקלשוקי-יהושער"ד

הישראלי

התחלנוובהתאחדותהפראלימפיבוועדשאנחנושמחאני

שיתוףעלומברך,וחדשנותטכנולוגיהשילובתהליךאת

אנשיושארהמנהלים,המאמנים,הספורטאיםשלהפעולה

.הצוות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל
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הישג החודש08

ם ל ו ע א  י ש ת  ע ב ו ק ל  א ו מ ס ן  ר ו מ

ביחוד.ספורטענףלאףפשוטההיתהלא,2020שנת

להםושאיןל"בחואימוניםמחנותעלהמבוססיםאלו

הן,בעולםהתחרויות,בארץספורטיבייםיריביםמספיק

.אותםשמאתגרותאלו

לחלקשרגיליםהחותרים,כזהענףהינוהחתירהענף

אתמצאו,שבאיטליהוגבירטהישראלביןחייהםאת

לטוקיוהכרטיסהבטחתבשל.בארץהשנהעצמם

על,אירופהבאליפותהשתתפולאגם2019בשנת

.סיכוןלקחתלאמנת

,ותחרויותאימוניםבמחנותהשחונההשנהלמרות

הןאימוניםבשגרתהדבקותכיהתבררהאמתברגע

.עצמםאתהוכיחודניאלבמרכזבירקוןוהןבבית

ביחוד,ל"בחומאודמקובלות,באולםהחתירהתחרויות

בחוץלהתאמןבהןמאפשרלאשהחורףבמדינות

סימולטריעלמתאמניםאמנםבארץ.חודשיםמספר

חתירהעלמקשיםהאווירמזגתנאיכאשרהחתירה

.רשמיותבתחרויותהשתתפולאמעולםאך,בחוץ

באליפותלהשתתףהשנההוחלט,הקורונהבשל

indoorבהעולם rowingהארגומטרמכשירעל

.2קונספט

החודשבתחילתהתקיימוהעולםאליפותמוקדמות

האמצעיםכלהוכנו,לחתירהדניאלמרכזובעזרת

עליומסךמולאלחתרוהחותריםכאשר,הדרושים

המשתתפיםכלשלההתקדמותנתונישודרו

.באירופההשוניםמהאולמות

8.31.9שלבזמןהמטר2000אתשחתרה,סמואלמורן

ומקוםעולםשיאעםהראשוןבמקוםסיימהדקות

.בפברוארשתתקייםהעולםבאליפות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

בקלאסהחמישיבמקוםשסיימהגורןסימונההחותרת

להשיגינסו-התשיעיבמקוםשסיימהמזרחיליושישלה

שיתקיימונוספותבתחרויותהעולםלאליפותכרטיס

.מרגוליןודימהגריזטיפאולה:שלהןהמאמנים.בהמשך

.אביבתלהלוחםביתממועדוןוכולן

בשיאמחזיקהמורן,בההראשונההפעםאיננההיאזו

מטר1000להעולםבשיאהחזיקה2015בשנת.עולמי

עברהפראלימפיהחתירהענףכאשר,2017ובשנת

היתה,מטר2000שללתחרויותמטר1000שלמתחרויות

היסודשיאאתוקבעהזהבמרחקשנצחההראשונהמורן

.בו

:אלובמיליםמורןסיכמההווירטואליתהאליפותאת

שוםללאחודשים15אחרילהתחרותמרגשמאודהיה"

להתחרותמוזרהסיטואציהשזוספקאין.רשמיתתחרות

הכיהמטרהדברשלבסופואבל,ומספריםמחשביםמול

שיאזה.היוםזהאתועשיתיעצמיאתלנצחהיאחשובה

עללכולםתודה.2021-לנהדרתהכנהוזוחדשעולם

כברלצידישנמצאתשחםאלטשולרולחברתהתמיכה

."ברציפותשניםשש

החותרות רגע לפני הזינוק: בתמונה
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גביע המדינה09

ל   ס ר ו ד כ ב ה  נ י ד מ ה ע  י ב ג ר  מ ג

ם י ל ג ל ג ת  ו א ס כ ב

המדינהגביעגמרשלהמקוריהתאריךלפניקצת

התבשר,מרץבחודששםאי,גלגליםבכסאותבכדורסל

מי.חדשילדלהצטרףעתידילדיושלארבעתניימרקכפיר

לגמרשלקחזמןאותובדיוקיארךשההיריוןאזשיער

,המקוריהתאריךלאחרחודשים9וכךלהתקייםהגביע

אירועהתקייםמכןלאחרימיםוכמהניימרקאביהנולד

.הגמר

מחזיקת,אביבתלהלוחםבית–ל"צהתותחניקבוצת

.תוארהעללהגןמנתעלהגיעה,2019לשנתהגביע

האחרונהבפעםזכתה,גןרמתן"אילספיבקקבוצת

הגיעההאחרונותבשנתייםכאשר,שנים3לפניבגביע

הגיעוהקבוצותשתי.הפסידהאך,כפייבוריטיתלגמר

רקוהתאמנומגעללאהתאמנו,בביתשהתאמנולאחר

',רעב'עםבאוהקבוצותשתי.מועדוןמאותושחקניםמול

.הקורונהאתלנצחניתןכילהוכיחורצוןתשוקה

שרבמעמדלחנוכהנרותהדלקתהתקיימההמשחקלפני

.טרופרחיליוהספורטהתרבות

אביוסגנובוסתןעופרהספורטמנהלראשהתלוואליו

ל"מנכנוהויורם,דנוסאנדרוהכבודנשיא,בנבנישתי

לסגלהמרכזיתהחסותנותנת,ופיננסיםביטוחכלל

.הפראלימפי

ישראלנבחרתמאמן,פינטואריקהיההמשחקפרשן

בנקל"כמנכלאחרונהעדשכיהן,גלגליםכסאותבכדורסל

הלאומיתהמועצהר"ליוהחודשרקומונההפועלים

.לספורט

,קליינמןעידןל"צהנכיארגוןר"יוגםנכחובמשחק

ל"המנכ,רצאביאהודח"רון"אילר"יו,לרמןאביל"המנכ

ר"יו,דקלשוקיר"דהפראלימפיהועדר"יו,הרמןבועז

,בירנבאוםאלינכיםלספורטההתאחדות

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תקשורתמנהלתחורבעמית,סספורטסניסיםל"המנכ

מנהלתשבדוגליטויוטהחברתנציגתבטויוטהשיווקית

.ביטוחכללשלהשיווק

נמרוד  : צילום. עשהאל שבו מניף את הגביע: בתמונה

גליקמן

לליאור  MVPמעניק את גביע ה דנוסאנדרו : בתמונה

דרור
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גביע המדינה10

ל   ס ר ו ד כ ב ה  נ י ד מ ה ע  י ב ג ר  מ ג

ם  י ל ג ל ג ת  ו א ס כ ך= ב ש מ ה

.קיסוסחיים:האוהדשלהגמרתיאור

משחקמולהתותחניםשלמפוזרתקצתפתיחה"

12-16לעדירוקקלליתרוןהביאג"ראילןשלמשוחרר

.הראשוןהרבעבסוף

הראשוןהרבעבסוףנכנסשחקן/המאמןדרורליאור

הרבעבאמצע(10)שיאיתרוןלפתיחתספיבקאתוהוביל

ומולברביבאישישלנאיםאסיסטיםכמהעודעם,השני

26-39לתפחהפער,א"תל"צהשלרכהקצתהגנה

.המחציתבסוף

,השנייההמחציתפתיחתעםחדיותרהתקפהמשחק

מאמן/השחקןשל,במשחקראשונה,נפלאהשלשהכולל

נקודות7לכדיעדהפערלצמצוםהביא,און-דוראלון

.(35-42)בלבד

-הבתוארזכהשגם,דרורליאורשללמשחקחזרתו

MVP,צמודהזההרבעאתהשאירו,ברביבאישיבשיתוף

.לספיבק44-55עםהשלישיבסוףגםספרתי-דוויתרון

מפציץהצעירדגמיןראדי,הרביעיהרבעבתוךדקה

,(44-59)גןלרמתשיאיתרוןלכםוהרימרחוקשלשה

פלוסלירוקיםנוספתשלשה.לסיוםוחצידקותשמונה

פתח,הרביעיברבעשהתעורר,שבועשהאלשלשאגה

היוהאחרונותהדקות.לסוףדקות6,סגירבלתייתרון

עדמעטשצימקואביבמתלהתותחניםאצלטובות

".66-78הסתייםוהמשחקמדימאוחראבל,לסיום

גביעאתהעניקטרופרחיליוהספורטהתרבותשר

רמתאיל״ןשללקפטןגלגליםבכסאותבכדורסלהמדינה

הקבוצהקפטןאתלמעמדלהזמיןשבחרשבועשהאלגן

בית-צה״לתותחנישלהקפטן,זלצמןפלגהיריבה

.אביבתלהלוחם

:יוםכלרואיםלאכזאתתמונה

.הגביעהנפתבמעמדהקפטניםשני

גביעאתהעניקטרופרחיליוהספורטהתרבותשר

רמתאיל״ןשללקפטןגלגליםבכסאותבכדורסלהמדינה

קפטןאתלמעמדלהזמיןשבחר,שבועשהאלגן

-צה״לתותחנישלהקפטן,זלצמןפלגהיריבההקבוצה

.אביבתלהלוחםבית

עלהניצחון-האמיתיהניצחוןאתלסמןמנתעלוזאת

וקבוצותהקבוצותשתישלבאימוניםהדבקות,הקורונה

ישבוכאשרשגםגלגליםבכסאותבכדורסלנוספותרבות

,מגעעםלהתאמןהיהכשאסורגם,להתאמןדאגובבית

תפתחואיךמתיידעולאכאשרגם,להתאמןהמשיכו

.להתאמןהמשיכו,הליגה

משיבני:צלם

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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אליפויות ישראל11

ה   ר כ ז ל ה  י י ח ש ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

ת  י ל ג ר מ ל  דש ל פ נ נ ו ל"זז

בבריכההתקיימה,השלישיהסגרכניסתלפנירגע

ישראלאליפות,אביבתלהלוחםבביתהאולימפית

-ל"זזוננפלדמרגליתשללזכרהפראלימפיתבשחייה

.'השחייניםאם'

דנוסאנדרו:השחייניםאתבירכוהאליפותבתחילת

הוועדשלהכבודנשיא-רדסון'ריצימס'גחברתמבעלי

-קלימןעידן,2021טוקיולמשחקיהישראליהפראלימפי

ההתאחדותר"יו-בירנבאוםואליל"צהנכיארגוןר"יו

.נכיםלספורטהישראלית

במיוחדוהוקדמההסגולהתובתנאיהתקיימההתחרות

.הסגרכניסתלפנילהספיקמנתעל,לצהרים

הסגלשחייני,וותיקיםשחייניםהשתתפובתחרות

במשחקיםהשתתפותםאתשהבטיחוהפראלימפי

.צעיריםושחיינים2021בטוקיוהפראלימפיים

ושחייןההתאחדותשלהמקצועיהמנהלבולוטיןרוןר"ד

הפראלימפייםמהמשחקיםמדליותזוכהפראלימפי

שנים3ציינובאליפות":סיפרמרגליתשלומחניכיה

.מרגליתשללפטירתה

.לכולנוחסרהשהיאספקאין

פעילההייתההנבחרתאתאימנהלאשכברבשניםגם

מזהה,סגנוןעלהערותמעירה,באליפויותומעורבת

.התחרותבארגוןומסייעתפוטנציאלעםצעיריםשחיינים

הייתה,הקורונהבתקופתאיתנוהייתהשאםמאמיןאני

אחרורקהשחייניםשלולהגנהלבריאותכלקודםדואגת

עצמהעלחושבתכך

המצבאתמנצלתשהייתהכנראה,שלההיצירתיותעם

באימוניםולגיווןמיםלשעשועיגם

.דומהבסגנוןמשהואומסיכותעםשליחיםמשחיאולי

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

התחרותומנהלתהשחייהענףרכזת,סווטליבוביץקארן

התקיימהזוננפלדמרגליתש"עישראלאליפות":סיכמה

שובלבטלונאלץיתכןכיההבנהעם.הסגרתחילתלפנירגע

,התחרותלהקדמתהכללמןיוצאללאכולםהתגייסותחרות

בהתנדבותכרגילשהגיעוהשחייהאיגודשופטיצוותכולל

תחרותהיאזומהשחייניםחלקעבור.לקיימהוהצלחנו

עללשמירהרבהחשיבותלתחרות,שנהמזהראשונה

נאלציםאשרהצעיריםהשחייניםבקרבבעיקרהמוטיבציה

,התקופהמגבלותבגלל.זומורכבתתקופהעםלהתמודד

מאמניםרק,קהלוללאהוריםללאשחיינים40רקהשתתפו

ותוצאותמדליותחלוקתהתקיימהלאכןכמו.התחרותוצוות

נתנוהשחייניםהמגבלותללמרות,התחרותלאחרנשלחו

נראהרביםוחיוכיםתוצאותשיפרוחלקםכולםכלאת

.הבריכהברחבי

סספורטסיעקב ביננסון וניסים , דנוסאנדרו : בתמונה
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אליפויות ישראל12

ה י י ח ש ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

אתסיכמהרעננהה.ל.עשלהמאמנתזיגלסולומוןכרמל

בשעותקורונהתחרות":מבטהמנקודתהאליפות

לקייםגדולההתרגשותלנוהייתה.הסגרלפניהאחרונות

רעננה.ה.ל.עשלהצעיריםהשחיינים.השגרהמימימשהו

שעתידההנבחרתעםבתחרותלהשתתףמאודהתרגשו

שחולמת19בתפיינברגיערההשתתפו.לטוקיולנסוע

פליסמאיה,בחו״לישראלאתולייצגלנבחרתלהצטרף

ה.ל.עשחיינישלושת.15בןברגמןועומרי15בתכמעט

.מהחוויהנהנומאודבתחרותלהשתתףשנבחרורעננה

הנחיותעלהקפדהעםהיטבמאורגנתהיתההתחרות

מאודהייתהוהאווירהמהרהתחלפוהמקצים.הקורונה

כשרגיליםאולימפיתבבריכהלשחותקללא.מקצועית

היהניתןלאהקורונהבגלל.מ25שלבבריכהלהתאמן

,התחרותלפניאחרבמקוםאולימפיתבבריכהלהתאמן

אישישיאלשבורהצליחוהצעיריםהשחייניםזאתלמרות

בהםהשתתפושהםהמשחיםמתוךמשחהבלפחות

טובההייתההשחייניםשלהתחושההתחרותובסיום

תודה.הקרובבעתידלהתחרותלחזורמקוויםהם.מאוד

.זומיוחדתבתחרותלהשתתףההזדמנותעללמארגנים

זהמהממשהבנתילאכשעדייןדרכיבתחילתאישיבאופן

אתלפגושבאתיפראלימפיתושחייההידרותרפיה

להשתלבאוכלהאםלהביןלנסותכדיהלוחםבביתמרגלית

אתבגאווהליוהראתהבחוםאותיקיבלההיא.בתחום

ובעיקרשלהההסברים.הלוחםביתשלהישנההבריכה

לעסוקשליהבחירהעלהשפיעונכיםלשחייתשלההלהט

השחייניםבהשתתפות.פראלימפיתושחיהבהידרותרפיה

היאשםשאימקווהאנישמהעלבתחרותשליהצעירים

".לזכרה.חינכהשהיאהצעירבדורגאה

באליפות ישראל בשחייה  יערה פיינברג בתמונה השחיינית 

פראלימפית אשר התקיימה אתמול בבית הלוחם תל אביב

רעננה עם שיתוק ה.ל.עיערה היא ספורטאית ממועדון 

את שירת התקווה מתרגמת לה  –מוחין וחרשות מלידה 

המילה המתורגמת בתמונה . קרן חסן רדההמתורגמנית 

ירושלים  : היא

שחיין בסגנון פרפר: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.......

בכדורשערהעלליגתשלהשניהסבבהתקייםהחודש

.בירושליםעיווריםחינוךבבית

ארבעתכלאתנצחה,צפוןעיווריםחינוךביתקבוצת

את.הליגהבראשותמקומהאתוביססההמשחקים

43עםרוזיןמיכאלבגבריםמובילהשעריםמלכות

דוידבןהיא-ליביןשיוויוןהנשיםואצלשערים

.שערים35עםאחתכל,מחמידואלאהם

לחנוכהנרותהשחקניםהדליקו,המחזורבמהלך

.הנרותעלבירךאקוקהאהרוןוהשחקן

מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 

עם חולצת נברת והלוגו של חמרניגל :בתמונה
חברת אריסון

עלאריסוןתדשםעלהמשפחתיתלקרןתודה

הכדורשערוענףבכללהפראלימפיבוועדתמיכתה

.בפרט

ועד2004משנתהענףואתהוועדאתליוותההקרן

.2020שנת

שללצמיחתוהסיבותאחתהינההקרןשלתמיכתה

אלופות:כגוןהרביםולתאריםולהישגיםבארץהענף

אלופתסגניות,2015בשנתלעיווריםהעולםמשחקי

למשחקיםוהעפלה2019בשנתאירופה

.2020ושנת2016בשנתהפראלימפיים

נקודותשם קבוצה מיקום

21ע צפון''בח1

13ויצו ניר העמק2

10ע מרכז''בח3

9בית הלוחם4

5ע דרום''בח5
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לסייםהספיקה,גלגליםבכסאותבכדורסלהעלליגת

והמשךהיות.לתוקפוהסגרשנכנסלפניאחדמחזור

,הצוות,השחקניםשכלבכךהותנה,הליגהשלהפעילות

זמןלכללבידודיכנסו'וכוהמזכירותאנשי,השופטים

.המשחקיםהמשךאתכרגעלהשהותהוחלט,הליגה

משחקים5שמבטיחמה,קבוצות10בליגהישחקוהשנה

..מחזורבכל

:הראשוןהמחזורמשחקיתוצאות

65-43אביבתלן"איל-גןרמתאילן

60-55חיפהן"איל-חיפההלוחםבית

68-28שבעבארהלוחםבית-ירושליםהלוחםבית

37-36לציוןראשוןעודד–שבעבארחוסן

נדחהל"צהלתותחניאביבתלהלוחםביתביןהמשחק

.בקורונההשחקניםאחדהידבקותבשל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

לקבוצותגלהסלליגתנערכה,חנוכהחופשבמהלך

.גןרמתן"אילספיבק

לשנתגל-סלליגתבאליפות'קידסשוקו'לקבוצתברכות

(וילדיםלנוערגלגליםבכסאותכדורסל)2020

אנטואנט:הסליםמלכת,קאסםחמזה:נבחרMVPל

:ההגנהשחקן,ברגמןעמרי:המשקיעהשחקן,נאצר

שחקנים,שבוהוד:השנהתגלית,בריסקאביגל

השנה.נאצרושונטלדגןטל,נאסראמנה:מצטיינים

.נעריםאחוז50%ונערות50%כבליגההשתתפו

ששוןאושר:לשופטים,הליגהרכז-רםטל:לתודות

.קדםואייל

נהוראי,ארויהבןשמוליק,יוחננובגיא:המזכירותלצוות

.מסייס

ועלהמעטפתומתןהתמיכהעלספיבקלמועדון

.המגבלותכלעםהליגהאתלקייםהאפשרות

ספורטאית על כיסא גלגלים מנסה לחסום , בתמונה

יאיר : צלם. זריקה של ספורטאי אחר על כיסא גלגלים

אבלסון

.  2020-2021זריקת הפתיחה הראשונה לעונת , בתמונה

שאול אברמוביץ: צלם
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מחזוראתלקייםהספיקהגלגליםבכיסאותברגביהעלליגת

.השלישיהסגרכניסתלפניהראשוניםהמשחקים

ספיבקממועדוןשחקניםבהן,קבוצות4ממורכבתהליגה

.הארץמכלנוספיםשחקניםומספרגןרמתן"איל

שעברהשנה,גבוההמוגבלותעםלספורטאיםמיועדהרגבי

....ושנירפקרמןמקס,צעיריםספורטאים2הצטרפו

עםשניהם,גלגליםבכסאותהכדורסלמענףשבאים

כדיוזאתהגלגליםבכיסאטובהושליטהנמוכהמוגבלות

,המאמןהאובןאלילדברי.הנבחרתשחקניאתלאתגר

הנבחרתלהצלחתהסיבותאחתהיא,לליגההצטרפותם

אתאתגרווהםהיות,באירופה'בלדרגשעברהשנהלעלות

גם.והאימוניםהליגהאיכותאתמאודושיפרוהשחקנים

למרות,הליגהלמשחקילהגיעושנירמקסימשיכוהשנה

בשלבינלאומיותבמסגרותלשחקיכוליםאינםשהם

בכסאותהרגביענףלדרישותשלהםהנמוכההמוגבלות

.לליגהוהתרומהההשקעהעללהםמודיםאנו,גלגלים

לתארהמובילותהשחקניותאחת,שניירמדיאנהביקשנו

:הראשוןהמחזוראת

,הסגרכניסתלפנישניה,שעברבשבוע.לליגהחוזרים"

הרוגביליגתשל20/21לעונתראשוןמחזורלחטוףהספקנו

הטכניהצוותבעזרתצוחצחוהכסאות.גלגליםלכסאות

אחרוניםטיפוליםקיבלוהשחקנים.הקבוצהשלהמהמם

בשעה.המועדוןשלהמקצועיתהפיזיותרפיסטיתבאדיבות

מקומםאתתפסוהמזכירותחברי,השופטיםהגיעו,היעודה

עללהתחמםהתחילווהשחקניםהתוצאותשולחןמאחורי

תוםמאזעברזמןהמוןכבר.בשיאהההתרגשות.המגרש

כמו,היצרים.שבמשחקלאקשןרעביםוכולםהקודמתהעונה

להיותרצתהקבוצהוכלגדוליםהזאתהליגהבמשחקיתמיד

.העונהשלהראשונההמנצחת

ל ע ה ת  ג י ל ן  ו ש א ר ר  ו ז ח מ

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

ן תל "ן פתח תקווה את איל"במשחק הראשון ניצחה קבוצת איל

במשחק השני ניצחה  . לאחר משחק קשה ומלא תהפוכות, אביב

הפעם המשחק היה , ן רמת גן "הרצליה את איל" קבוצת אילן

.  חד צדדי וניכר שהמפסידים צריכים קצת יותר להתחבר ביניהם

דבר אחד  . כולם כבר מחכים למחזור הבא ומקווים שיגיע בקרוב

.זה יהיה מעניין-לא משנה מתי , בטוח

ליגת הרגבי  , בספיבקרכז הקורנה –איציק אזולאי לדברי 

,  מאמנים, ספורטאים: כל המעורבים, מתנהלת כקפסולה אחת

צוות טכני וצוות רפואי עברו בדיקת קורונה  , מזכירות, שופטים

לפני המחזור הראשון ורק להם היה מותר להיות באולם בזמן  

.  המשחקים

דיאנה שנייר: צלמת. שחקני רגבי בכיסאות גלגלים: בתמונה
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השנהאתלנוסיכם,הכדורשערענףרכז,פוארטהאריאל

.שחלפה

הענףחוגיעבור,במיוחדמאתגרתהינההקורונהתקופת

הבוגרותהלאומיותהנבחרותועבורהשונותבערים

המטרההתחרויותלקראתבהכנותנמצאותאשרוהעתודות

.שלהן

:(2020אפריל-מרץ)הראשוןהסגרתקופת

הופסקההארץברחביהכדורשערחוגיפעילותזובתקופה

.לחלוטין

פעמיים,כושרבאימוניהתאמנוהלאומיותהנבחרותארבעת

לשחקניםשאפשרו,ZOOM-הדרךבשבועפעמיםארבעעד

.המגבלותלמרותמסוימתספורטיביתשיגרהעללשמור

בביתכדוראימוני,השבועפעמיים,התאמנההנשיםנבחרת

שתוכלמנתעלבמיוחדשנפתח,בירושליםעיווריםחינוך

,הפראלימפייםהמשחקיםלקראתהכנותיהאתלהמשיך

.2021בטוקיו

החוגיםפעילויותהדרגתיבאופןחזרו,מאימחודשהחל

תוך,אביבותלהעמקניר-עפולה,ירושלים,שבעבבאר

.הבריאותמשרדהנחיותעלהקפדה

:כאשרמלאבאופןחזרוהנבחרותשלהפעילויות

.אביבתלהלוחםבביתמתאמנתהנשיםנבחרת

העמקנירו"בוויצמתאמנותגבריםועתודתהגבריםנבחרת

.בעפולה

בירושליםעיווריםחינוךבביתמתאמנתנשיםעתודתנבחרת

ף   נ ע ל  ע ה  ר ב ע ש ה  נ ש ה ם  ו כ י ס

ר ע ש ר ו ד כ ה

:הכדורשערליגות

אחד,מחזוריםשניקיימו,קבוצות5משתתפותבההעלליגת

,עיווריםחינוךבביתדצמברבחודשואחדנובמברבחודש

קורונהבדיקתלהביאצריכיםהיוהמשתתפיםכלכאשר

המחויבות,הדרישותלמרות.לווירוסשליליתשתוצאתה

משרדשלההנחיותפיעלהליגהלקיוםהכרוכות,למציאות

מלאפעולהשיתוףגילוהצוותואנשישחקנים,הבריאות

.הענףשלפעילותלהמשךלשאוףונמשיך

אישורבינתייםאין,קבוצות4משתתפותבה,הלאומיתלליגה

.לקיומה

בריאותאיחולים,בהקדםמלאהלשגרהשנחזורתקווהאנו

.שלפנינוהתחרויותבכלגבוההכיושנגיעאיתנה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

רוני אוחיון ורודי מגיעים לאימון בבית הלוחם : בתמונה

תל אביב
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חינוךביתומנהלהכדורשערענףר"יו,דויטששאבי

.שחלפההשנהאתלנוסיכם,עוורים

.שערהכדורענףעלגםפסחהלאהקורונהמגפת

קפסולהוביןלמשנהואחדסגרביןהתנהלוהאימונים

.והתקהלותתנועהלהגבלות

,מבולבלותקרובותלעיתיםהיוהספורטמשרדהוראות

.מובנותולאסותרות

,מסיכהעם,סדיריםלאימוניםאישוריםניתנובהתחלה

אך,וויתרוכךלשחק"קשהשקצת"הבינומכןלאחר

,סבירמרחקעלבשמירההמשחקיםהמשךאתהתנו

פרטיברכבולנסיעהמשותפתשינהללא,התקהלותללא

.אנשים3רק

גםמה,האימוניםהמשךעלהקשוהללוההגבלותכל

.הליגהלמשחקיאישורניתןשלא

אימוניםלמחנהלצאתוקיוותכננו,הבוגרותהנבחרות

שנתבמהלךלהםנכונושעודהמשימותלקראתל"בחו

2021.

,באירופהאימוניםלמחנותלצאתתוכננההבנותנבחרת

.התבטלותמידאך

במסגרת,בינוארלהתמודדאמורההייתההבניםנבחרת

.האחרוןברגעבוטלזהגםאך,אירופהאליפות

שהנהתחושהנתןשזהכיון,בתכנוןלהשתעשעהיהנעים

.התבדינו,לצערנואך,לשגרהחוזריםמעטעוד

ניתןכאשר,שבועותמספרלפניהפציעהאחתאורקרן

,לכתמרחיקותהגבלותעםליגהמשחקילקייםאישור

.בכבודעמדנושבכולם

ף   נ ע ל  ע ה  ר ב ע ש ה  נ ש ה ם  ו כ י ס

ר ע ש ר ו ד כ ה

עם בנם אמיר רגע לפני  רוזיןמחמיד ומיכאל אלהם: בתמונה

אימון 

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

שלאובשחקניותבשחקניםשאחזהוההתרגשותהשמחה

.רבההייתה,שנהמחצילמעלהנפגשו

,הליגהמשחקייוםבמהלךהורגשהולמגרשלכדור"הרעב"

ליגהבשיטת,בירושליםעיווריםחינוךבביתהתקיימואשר

.בערבוהסתיימובבוקרשהחלו,אחדסיבובבת

איננואשר,נוסףסגרשלבעיצומומצוייםאנחנוכעת

.נוסףסבבלקייםלנומאפשר

אפרילבחודשברזילנבחרתאירוח,2021לשנתבתכנון

אולימפיאדתלקראתהכנהלמשחקי,עיווריםחינוךבבית

שנדחתהאירופהאליפותלקראתהבניםולנבחרתטוקיו

.יונילחודש

לשגרהלחזורונוכלכולםיחוסנואזשעדכולנונקווה

.והמוכרתהאהובה

לכולנומוצלחתפעילותשנת

שערהכדורענףר"יו–דויטששאבי
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לשתףהספורטומחלקותהמועדוניםממנהליביקשנו

.2020שנתאתמבחינתםשמסמליםברגעים

בחרגןרמתן"אילקספיבמועדותמנהלקרמרבועז

:הבאיםברגעים

הילדיםקבוצותלאימוןלהביא–המועדוןשלהמסורת"

וצלחותהגביעיםאתגלגליםבכסאותבכדורסלוהנוער

.הבוגרתהקבוצהבהםשזכתהלאחריוםהאליפות

חולקהולאדירההסהליגההסתיימהלא,אמנםהשנה

נערך,הסתיימהשהשנהלפנירגעאך,אליפותצלחת

גןרמתן"אילספיבקקבוצתביןהמדינהגביעגמר

הנוערוקבוצתאביבתלהלוחםביתל"צהלתותחני

המשחקשלאחרלאימוןקיבלהגןרמתשלוהילדים

."ומוטיבציההשראה,מסורתשלגדושהמנה

ר   ב ד ה ו ת  ר נ כ ה ת  ח י ל צ ל ף  י ל ח ת

י ת י מ א ה  : ה נ י ד מ ה ע  י ב ג ר  מ ג

ם י ל ג ל ג ת  ו א ס כ ב ל  ס ר ו ד כ .ב

יצירתימענהשנתןאירועהוא,לצייןבועזשבחרנוסףרגע

בהמשתתףשהמועדוןצליחה–הכנרתצליחתלביטול

.שנהאףלהחסירמבלי,קיומושנות60לאורך

אתביותרחלקיכיאם,מדויקבאופןמתארתהתמונה"

גמישות,התאמות,יצירתיותשדרשה,שעברנוהשנה

ספיבקמשחה"הואבתמונההאירוע.סבלנותוהרבה

לאחר.האלטרנטיביתהכנרתצליחתאו–"הראשון

המיםצוותהציעהקורונהבשלהכנרתצליחתשבוטלה

ובו,אלטרנטיביתצליחהאירועשנארגן(בתמונה)הנפלא

אתלחצותבשבילשמספיקמרחקהמועדוןשחייניישלימו

,מבוגרים,ילדים,שחיינים40-כ.(מ"ק21שארכה)הכנרת

קילומטר26-מלמעלהבמשותףשחו,הנכויותסוגימכל

."המקסיםבאירוע

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

רמתן"אילספיבקמועדוןשלוהנוערהילדיםקבוצת:בתמונה

המדינהגביעעםגלגליםבכסאותבכדורסלגן

בבריכהגןרמתן"אילספיבקמועדוןשלהמיםצוות:בתמונה

(למטריםהכוונה)26,670?שחינוכמה:שלטעם
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,נוספיםצעיריםושחייניםבשחייההפראלימפיהסגלשחייני•

שהתקיימוהשחייהאיגודשלהקריטריוןבתחרויותהשתתפו

חיפהמאיל״ןדדאוןעמי.ווינגייטבמכוןהאולימפיתבבריכה

בהישראליהשיאאתשברביננסוןיעקבאצלמתאמןאשר

ויסגלממכביוולפרטרון.חופשימטר50ובחופשימטר200

השיאאתשבר,שחרגיאאצלמתאמןאשררחובות

בהשיאאתשברהגורדיצוקיוליה.גבמטר50בהישראלי

שניהםמעורבמטר150בשלביואיאדמעורבמטר200

.ביננסוןיעקבאצלומתאמניםחיפהאיל״ןממועדון

גןרמתספיבקאיל״ןממועדוןששוןוגיאבסקי’ברדיצאדם•

.בצ׳כיהשנערךגלגליםבכסאותבטניסהזוגותבטורנירזכו

בביתזכהוגיאהיחידיםבטורנירהשניבמקוםסייםאדם

.שלהםהמשותףהחמישיהזוגותתוארהואזה.התנחומים

גלגליםבכסאותהטניסבטורנירזכובעצםהםכןכמן

.2020לשנתהאחרון

להשגת,אביבתלהלוחםבביתשהתקיימהקליעהבתחרות•

הקריטריוןאתחברהאליהשיג,אירופהלאליפותקריטריון

המשחקיםלקראתותחרויותאימוניםמחנות

ביןטורנירהתקייםבווינגייטאימוניםמחנהבסיום•

מביתקלמןלינורנצחהבגמר.והמאמניםהסייפים

חיפההלוחםמביתמטוקוראדהאתירושליםהלוחם

הגמרמקצה:בתמונה.14-15

אומנויותשרעביממועדוןהטקוואנדולוחםיסעוראסף•

Leandroעםאימוניםבמחנההתאמןלחימה Fernandez

במתחםהתקייםהאימוניםמחנה,הארגנטינאי

תחרות.ברמלה'לחימהאומנויותשרעבי'–הטקוואנדו

אמורההיתההפראלימפייםלמשחקיםהכרטיסהשגת

לחודשנדחתהשבועלפניאך,2021ינוארבסוףלהתקיים

מנתעללהתאמןנוסףזמןלאסףשיאפשרמה,מאי

.החלוםאתלהגשים

גליליבסדנתהתנסוהפראלימפייםהסגליםבנות•

blackrollבשיתוףודרריועידןהמאמןידיעלשהועברה

ברקוביץפסקל:בתמונה.אביבתלהלוחםבבית,אתנה

והגליל

אדם וגיא עם צלחות המנצחים: בתמונה

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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.אחתרוח-נבחרות2

האומנותיתההתעמלותנבחרת-אירופהאלופת

אתפגשה.יק'ויגדורצאירההמאמנתשלבראשותה

אלופיכוללתהיאשגם)הפראלימפיתהשחייהנבחרת

.ביננסוןיעקבהמאמןשלבראשותו(אירופהואלופיעולם

ההתאחדותר"יו,בירנבאוםאלישלבברכותהחלהמפגש

.שנערשרית,ההתעמלותאיגודלית"ומנכנכיםלספורט

ושיתפוהשנייהעלאחתהנבחרותלמדומכןלאחר

השחייהנבחרתשחוותההאדמהרעידת:כמובחוויות

שחוותהפיגועעלההתרעותאובמקסיקוהיתהכאשר

.במינסקהיוכאשרהאומנותיתההתעמלותנבחרת

עלשוחחו,המפרכיםהאימוניםבתנאישיתפוהנבחרות

אתמחזקאחדכלוכיצדהקורונהבמהלךשעלוהקשיים

עלדיברוובעיקרתחרותלפנימנטליתמבחינהעצמו

הדגלאתולראותישראלמדינתאתלייצגשלהגאווה

.ל"בחומתנוסס

,דומיםדבריםהמוןישהכלשסךוההבנהההכרותלאחר

הןכיצדוהשחייניותהשחייניםאתהנבחרתבנותלימדו

משותףבצילוםוקינחוהשוניםהמכשיריםעםמתאמנות

.האולימפיאדהסמלאתמהחישוקיםהרכיבובו

הפראלימפיתהשחייהנבחרתמאמןיזםהמפגשאת

פוגשותהאלופותשבומפגשזהו":שאמר,ביננסוןיעקב

להדגיש,לבבותלקרבהיאוהמטרה,ואלופותאלופים

,האולימפילספורטזהיםערכיםהפראלימפישלספורט

ועדהאותהתחתבטוקיומתחריםשכולםולהזכיר

אותוועםדגלאותועם,מתקניםבאותם,מארגנת

".הימנון

עלושמחההתרגשהיק'ויגדורצאירההמאמנת

עבורההחשוביםהדבריםאחדשכןלמפגשההזדמנות

מפגשיםידיעלהמתעמלותשלעולמןאתלהעשירהוא

.ההתעמלותלאולםמחוץ,מוסףערךבעליופעילויות

שלאמצעיהבלתיהמפגשכיואמרההוסיפהיק'ויגדורצ

שלהםהמשותפותבחוויותששיתפוהנבחרותספורטאי

הדגלייצוג-המשותפתהספורטיביתהמטרהאלבדרכם

ערךבעלתהיא,הבינלאומיתבזירהלמדינהגאווהוהסבת

.שיעורלאין

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל

צלמת שרון גולדברג. לימוד התעמלות עם חישוק: בתמונה

לימוד התעמלות עם כדור: בתמונה

המאמנים ודגל ישראל: בתמונה



| הפייסבוקדף 
 Israel-ההתאחדות לספורט נכים 

Paralympic Committee

ל   ט י ג י ד ב ו  נ י ש ע ה  מ

ר ב מ ב ו נ ש  ד ו ח ב י  פ מ י ל א ר פ ?ה

הי  -דיגיטל21

60גיליון 2020אוקטובר 

,גלגליםבכסאותבכדורסלהמדינהגביעגמראתליווינו•

בחמשתהגמריםסיפוריאתהעלנובהןפוסטיםבסדרת

האחרונותהשנים

בשחייהישראלמאליפותתמונותאלבוםפרסמנו•

העתודהלספורטאיספורטשעוניאיסוףבפרויקטיצאנו•

הישראליהמחזוריוםלרגל

שלהפראלימפיותוהתחרויותהאירועיםאתעדכנו•

ובעולםבארץספורטאינו

הועלויוםכלוכמעטזוגותכחודשהוכרזדצמברחודש•

'וכוומאמןספורטאי,שותפים,יריבים:זוגותשלתמונות

שלהשנהספורטאימפרסיתמונותיעלוינוארבחודש

השנההטקסשלקיומולאיכפיצויוזאתעברושנים

.הקורונהבשל

.דצמברחודשאתשסיכםהחודשיהמגזיןיצא•

המשחקיםלקראתהאתראתלשדרגהמשכנו•

.2021בטוקיוהפראלימפיים

מרימתשלהטוטובחסותסרטונים2העלנו•

בכסאותהרגביונבחרתכצמןפולינההכח

גלגלים

מהו:הסיסמאתחתקצריםסרטונים10העלנו•

סטיגמותשבירת-?ביותרהחשובהספורט

אנשיםלזכויותהבינלאומיהמודעותיוםלכבוד

מוגבלויותעם

| האינסטגרםדף 
para_israel

|  פראתון
מגזין חודשי

|  יו טיוב 

|האתר 

ISAD.ORG.IL

הקמפייןמתוךצילום:בתמונה

יתקבלו  לדיגיטלבקשות ורעיונות , המלצות

keren@isad.org.il: בשמחה במייל

מנותני החסות לספורט הפראלימפירודרמןקרן 



השאלון22

ה נ ש ם  י ח ת ו פ ה  נ ש ם  י ר ג ו ס

ואיךהשנהאתמסכמיםהםאיךמאמניםשלושהשאלנו

שלהמאמןלברועי:החדשהלשנהמתכונניםהם

ובנציהכדורשערמאמןכהןשניר,הלוירוןהקיאקיסט

בוברובודניטביבקרוליןשלשולחןהטניסמאמןבלנק

60גיליון 2020אוקטובר רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

לברועיהמאמן

?עבורך2020היתהאיך

,מלמדתשנהבעיקרהיתה

מהירההסתגלותמהילמדנו

חיזקההזאתהשנה,לשינויים

גדלרוןוגם,מנטליתאותנו

.קריטיתהיאשנהוכל,בשנה

?2021-בלנוצפוימה

המוןעם,מצוינתשנהתהייה

קריטריוןתחרות,תחרויות

,ביוניאירופהאליפות,במאי

ובספטמברבאוגוסטטוקיו

מאחלאני.עולםאליפות

ולכללרוןהצלחה

!הספורטאים

כהןשנירהמאמן

?עבורך2020היתהאיך

מאתגרתהכיהשנההיתהזו

בהכנותהתחלנו.ומתסכלת

אליפותלקראתרציניות

אמורהשהיתהאירופה

אצלינולהתקייםלראשונה

לנוהודיעוואז,בישראלפה

,בוטלהאצלנושהתחרות

,בפינלנדתתקייםובמקומה

גםהמגיפהשבגללאלא

התקיימהלאהזאתהתחרות

.יונילחודשונדחתה

?2021-בלנוצפוימה

ומשתפריםהולכיםאנחנו

,טוביםיותרעודונעשים

,אירופהלאליפותמתכוננים

יותרלהצליחומקווים

פעמיים.הקודמותמהפעמים

והגענוהגמרבחצינפלנו

מקווהאני.הרביעילמקום

להגיעהשנהשנצליח

.הראשוניםלמקומות

בלנקבנציהמאמן

?עבורך2020היתהאיך

זאתלמרות,מאודקשהשנה

הקשייםעללהתגברהצלחנו

בכלכמעטאימוניםולקיים

אישוריםלנוהיו,התקופה

–היווכשלא,מיוחדים

.בביתשולחנותעלהתאמנו

?2021-בלנוצפוימה

השחקניםעםעבודההרבה

כלמתאמניםאנחנו,הבוגרים

לאימוניםחוזרים,יום

כושראימוניכולל,מסודרים

המטרה.מנטלייםואימונים

השחקניםאתגםלקדם

עבורםבוניםאנחנו,הצעירים

עובדים,אימוניםמערכת

בוינגייטהפנימיהעםבשיתוף

–בקיצור.המועדוניםועם

.2021הבאהברוכה
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נפגשושם,השחייהבבריכתוביקורארוךמחקרלאחר

זיוהעיוורהפראלימפיהשחייןועםרםנחהמאמןעם

ובטוחיםמכבדיםפתרונותאיןשכיוםזיהוהם,בטר

וללאעצמאיבאופןלשחותהראייהללקוייהמאפשרים

להתריעשכדיבהלםהיוותומרעמית.נוסףבאדםתלות

בראשוהספוגמוטעםמכהלתתהמאמןעל,הקירבפני

מטריםכמהבמרחקסימוןחבלשישאו,השחייןשל

אתגם.בולהיתקעעלולהשחייןאךסימוןהנותןמהקיר

אפשרותהעיוורלשחייןאיןומשמאלמימיןהמסלולים

עלולוהשחייןבעייתיתשהאוריינטציהומכאןלראות

.במסלולולהתחכךלסטות

הטכנולוגיהמוצראתלפתחההחלטהנולדהמכאן

.השחייהבתחוםראייהללקוייהראשון

EyeCanהמאפשרתראייהללקויילבישהמערכתהינה

ובטוחמכבד,עצמאיבאופןספורטיביתפעילותלבצע

להםהמאפשרתטכנולוגיתעיןבעזרת,השחייהבתחום

קירבהעלומתריעהסטיותללאישרבקולשחות

למשתמשיהמעניקהEyeCan.המסלולודפנותלגבולות

עצמאותמפתחת,המוטיבציהאתשמעלהשחייהחווית

EyeCanבעזרת.שלהםהעצמיהביטחוןאתומשפרת

באדםתלותללא,בטוחבאופןשחייהאימוןלבצעניתן

.לחלוטיןעצמאיובאופןנוסף

מאמיניםהם,האסטטיקהמאודחשובהולעמיתלתומר

באמצעותהשחייהאתלהנגישיוכלוEyeCanשבעזרת

בהםלהתגאותשכיףומעוצביםחכמים,חדשנייםמוצרים

.יותרלמאושריםהחייםאתלהפוךובכך

56גיליון 2020יוני 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

-הפראלימפיבספורטחדשנותשילוב

חממות,חדשנותמרכזיעםפעולהשיתופי

.ישראליותהאצהותוכניותטכנולוגיות

בצורהצומחבספורטהחדשנותתחוםהאחרונותבשנים

נזקףהזומההצלחהנכבדוחלק,ובעולםבארץחדה

ישנןבישראל.בתחוםמוביליםישראליםיזמיםלזכות

ישנן.בתחוםהעוסקותפעילותחברות220מלמעלה

שכברלבן-כחולתוצרת(אפ-סטארט)הזנקחברות

בעולםהבכירותבליגותספורטמועדוניעםעובדות

.רווחיםולמקסםניצחונותיותרלייצרלמנהליםועוזרות

לקדםלמטרהלהשמהוהטכנולוגיתהמדעיתהיחידה

עםפעולהשיתופיבעזרתהפראלימפיהספורטאת

בחםהחודש.הישראליההייטקשלסיסטםהאקו

עםהנעשיםפעולהשיתופישלושהעלנספרבמעבדה

הספורטבתחוםוחממותאקסלרטורים,חדשנותמרכזי

.הישראליטק

Eyecanמיזם המדעיתהיחידהשלפעולהשיתוף–

שיתוףHandZoneההאצהתוכניתעםוהטכנולוגית

וקולוסאוםHITחולוןהטכנולוגיהמכוןשלפעולה

,הספורטקבתחוםיזמים,אטינגרותומרפישרעמית

לפנינפגשוEyeCanשלוהמייסדיםתעשייתייםמעצבים

רעיוןעםדוארפליסאסנתר"דעםחודשיםמספר

בלימודיםמשותףבתרגילנולדהפרויקט.וגולמיראשוני

התוצראתלמקדלהםחשובהיה.ומיםבתנועהשעסק

.מגבלהעםלאוכלוסייהפנוהםמיוחדצורךעםבאנשים

התעשייתיהעיצובבמקצועשהיופיהדגישוהיזמיםשני

ופתרוןמוצריםהנגשתידיעללאחרלעזורביכולתטמון

.היומיוםבחייבעיות
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Fittoמיזם המדעיתהיחידהשלפעולהשיתוף–

WellTech1עםוהטכנולוגית

Welltech1חברותומאיצתהשקעותחברתהינה

אתלהגדילסופיתבמטרההבריאותבתחוםאפ-סטארט

לשותפיםולהתחברנוספותהשקעותלחפש,הכדאיות

מספקתWelltech1.הבריאותבשוקהמשקיעיםגלובליים

מומחישלייעודימקצועיצוות,ידעלסטארטאפים

לשוקושער,גלובלייםשותפים,עסקייםיועצים,בריאות

.העולםברחבידולרטריליון4.5בכהמוערךהבריאות

אמירעםדוארפליסאסנתר"דנפגשה,כשנהלפני

רצוןהביעוהשנייםוwelltech1בשותףמייסד–אלרועי

לשרתפוטנציאלבעליבמיזמיםפעולהלשתףונכונות

התקיימה,החודש.הפראלימפייםהספורטאיםאתולקדם

–פרידריךארי,אלרועיאמירנכחובהמשותפתפגישה

אסנתר"ד,ויינשטייןאיילתהתזונאית,Fittoל"ומנכמייסד

לשתףאפשרותלבחוןכדילנדרויעלדוארפליס

שדומהמוצרלייצרהיתההמחשבההראשוןבשלב

אבעםהתנסויותלאחראולם.למשקפתבצורתו

הראשעלשמולבשמשהושדווקאהבינוהם,הטיפוס

טובמענהלתתיכולהשחייהבכובעאינטגרליכחלק

.יותר

,שלהםהלימודיםבמסגרתהפרויקטאתשהציגולאחר

Handzoneלועמיתתומרשלהפרויקטנבחר תכנית-

למוצריםרעיונותהפיכתהמאפשרת,מקיפההאצה

היזמותממרכזכחלקפועלתהתוכנית.אמיתיים

.HITחולוןהטכנולוגיבמכוןFUTUREוהחדשנות

פיתוח,תכנוןשלומוגבריםמואציםחודשיםבששה

,ובאקדמיהבתעשייהמוביליםמומחיםעםצוותועבודת

משמעותידרךמקיצורנהנותיזמיותקבוצות7-כ

בעלפתרוןשיציעובתנאיוזאת,העשייהללבומקפצה

.התכניתשלהזמןבטווחלמציאותלהפוךפוטנציאל

Digitalבתחומילמוצריםברעיונותמתמקדתהתכנית

Health,,דגשישנוכאשרהחייםאיכותושיפורהספורט

,גבוההבאיכותמעוצביםמוצריםשביןהשילובעל

.מתקדמתלטכנולוגיה

תחתהשוניםהמיזמיםשלדמוהתקיים21.12.20ב

HandzoneופרויקטEyecanרבהלהתעניינותזכה.

ושיתופימשקיעיםמחפשיםועמיתתומר,אלובימים

.סופייםייצורלשלביהמוצראתלהביאכדיפעולה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקורנית 

בהתנסות  ' מאצוהכלב בטרעמית ותומר עם זיו : בתמונה

בבריכת בית הלוחם תל אביב

56גיליון 2020יוני 

סקיצה ראשונה: בתמונה
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החכםהבקבוק

אתאליושכשמצמידיםכתרמאיןישפיטושללשייקר

.לבקבוקנשפכתהקפסולהתכולת,ולוחציםהקפסולה

עלהיאההמלצה)הרצויבנוזלהשייקראתלמלאניתן

.(תפוזיםמיץאוחלב,קרחעםגםלשלבניתןאבלמים

שישכלבפיטושאומריםוכמווקליעילהואהשימוש

עם.לשתות.לשקשק,לפרוק,לטעון:הואלעשות

המאפשרתאפליקציהגםניתנת,והקפסולההבקבוק

אתלנטולותזכורותהצריכהכמויותשלמדויקמעקב

והביעוהתלהבוהנוכחיםכלבפגישה.בזמןהתוספים

לידילבואשחייבקושיהתגלהאולםפעולהלשתףרצון

הספורטאיםעםהפטנטיישוםלפניפיתרון

עלוליםלשימושהמותריםהתזונהתוספי.הפראלימפיים

חוקיפיעללשימושהאסוריםבחומרים"מזוהמים"להיות

World-בספורטסמיםצריכתלמניעתהעולמיהארגון

Anti-Doping AgencyWada.


56גיליון 2020יוני 

שפיטוהחדשניוהמוצרהטכנולוגיהעםפעולה

.הפראלימפייםהספורטאיםלטובתמייצרת

אישימקושיובראשונהבראששנוצררעיוןהואפיטו

המייסדיםשנישליוםהיוםבחייתזונהתוספיבצריכת

אבקותלאחסוןפתרוןמצאהפיטו.ויניבארי-שלו

דבר,קפסולותבאמצעותהתזונהותוספיהחלבון

.והתזונההכושרעולםאתספקללאשמשנה

,ברשתהמתאיםהתוסףבחירתתהליךעלהזמןבזבוז

המאוחסנות,חלבוןאבקותעםמאולתרותשקיותהכנת

הביתבארונותרבמקוםשתופסיםגדוליםבמיכלים

התזכורותעםיחד,נפתחיםשהםפעםבכלומתיישנים

החלבוןאבקתאתלקחתלשכוחלאבטלפוןהחוזרות

סוףלשיםששואףרעיוןהצמיחו,מהביתכשיוצאים

להיותצריכהשהיאבידיעהמסורבלתכךכללפעולה

.לחלוטיןפשוטה

והקפסולותפיטושלהחכםהבקבוקהוצגובפגישה

.הקיימות

?עובדזהאיךאז

חברותעםבשיתוףתזונהתוספיקפסולותאורזתפיטו

ותוספיםמקומיותתעשיות)המקומימהשוקישראליות

אשראבקהגרם25-ל23ביןישקפסולהבכל.(מיובאים

החברהאלובימים.בהתאמהחלבוןגרם17-19מכילה

גרם30-33שלבגודליותרגדולהקפסולהמפתחת

נוסףייתרון.חלבוןגרם27-ל24ביןתכילאשראבקה

היכולתזוהגדולותהקופסאותפניעלהקפסולותשל

.ולגווןטעמיםלשלב

וקפסולותחלבוןקפסולותמציעהפיטוכרגע

superfood (smoothie)שלהמדףחיי.רביםבטעמים

עלשומרותהקפסולות.כשנתייםעדהםהקפסולות

ושילובאיתןלהתניידקל,אחידמינוןמאפשרות,טריות

.ומרענןשגרהשוברהטעמים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיאצמ
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56גיליון 2020יוני 

נמצאהבינלאומיהאולימפיהוועדשביצעבמחקר

היו15%,לשיווקשהותרותזונהתוספי643שמתוך

לנתוניםבדומהזאת.אסוריםבחומרים"מזוהמים"

תזונהתוספי64בדקואשראיטלקיםחוקריםשמצאו

אףעל,אסוריםחומריםנמצאומהם12.5%-שבומצאו

בהתאם.אסוריםחומריםמכילאינוהמוצרכיההכרזה

תזונהתוספיהישגילספורטהיחידהרוכשת,לכך

להבטיחכדיקפדניותמעבדהבדיקותשעוברים

והחומריםהכמותאתמכיליםרקלאשהתוספים

כדיביותרמחמיריםבקריטריוניםעומדיםאלאהנכונים

מעטיחסיתיש.אסוריםחומריםמכיליםשאינםלהבטיח

אתלעצמןלהרשותשיכולותבעולםמזוןתוספיחברות

"ניקיון"לאבטחתבתהליכיםהכרוכותההוצאות

עםבהסכםנמצאתאינהפיטו,להיוםונכוןהמוצרים

אמרפיטול"מנכ,הפגישהבסיכום.האלוהחברות

ונקווההמורשותהחברותלאחתבמכתבשיפנה

בקפסולותהשימושאתלשלבנוכל,רחוקהלאשבעתיד

.תזונהבתוספישנעזריםהספורטאיםלטובת

פיטושלוהמענייןהמושקעבאתרלבקרמוזמנים,אזעד

בתחומיםהידעאתולהעשירהמוצריםעלללמודכדי

https://he.fitto.co/pages/about-us:נוספים

מרכזעםהישראליהפראלימפיהוועדשלפעולהשיתוף

Sportהחדשנות Colosseum

טכנולוגיותלקידוםלאומית-הביןהחדשנותקבוצת

עולםביןלקשרבמטרההוקמה,ישראליותספורט

למצבהואהקבוצהחזון.הספורטלעולםהטכנולוגיה

Sports-כישראלאת Tech Nationהקרובותבשנים,

.טק-הספורטבתחוםוחברותיזמיםלקידוםופועלת

לקולוסאוםהפראלימפיהוועדביןהפעולהשיתוף

והטכנולוגיההספורטבתחוםחדשנותמרכז)ספורט

(סימניאןאורן,לשעברהעלליגתושופטהיזםשהקים

טכנולוגיהעלבהרצאההמרכזשלהראשוןביומוהחל

פליסאסנתר"דידיעלשניתנההפראלימפיבספורט

המרכזשלהראשוןהראשוןטקהספורטבכנסדואר

בהשתתפות,2018באביבבתלערךלניירותבבורסה

הנציגההיתהברקוביץפסקלשם)2019בהשניבכנס

בבורסההמסחריוםאתפתחשגםהפתיחהבטכס

,(ביצועיםבשיפורשעסקבפאנלוהשתתפה

בזוםהחודששהתקייםהשלישיבכנסובהשתתפות

.(הקורונהבשל)

ביןהפעולהשיתוףהעמיקואףהמשיך,השנהגם

אודות,קולסאוםלביןוהטכנולוגיתהמדעיתהיחידה

גלגליםבכיסאותהכדורסלשופטעםהאישילקשר

ספורטקולוסאוםפעילותאתשמנהלמי,יהודייןתומר

חיבוראתהיתרביןכוללתומרשלניהולו.בישראל

תכניות,אירועיםי"עהספורטלעולםהטכנולוגיהעולם

.למשקיעיםיזמיםוחיבורחינוך

לימודתוכניותמספרמקיימתספורטקולוסיאום

Sports-הבתחום Tech Managementיעדלקהלי

מאמנים,הספורטבעולםבכיריםמנהליםהכולל

שלמשותףקורסבמסגרת.פעיליםושחקנים

הלאומיהמכון-וינגייטומכוןספורטקולוסיאום

בספורטלמצוינות

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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מסוגוראשון,ייחודילימודימסלולהשנהלפועליצא,

,הקורסבמהלך.טכנולוגי-היזמימהפןספורטלניהול

בההדרךאתשמשניםלחידושיםנחשפיםהסטודנטים

עםונפגשים,אותוצורכיםואףספורטעושיםאנשים

יהודייןתומר.התעשייהבקדמתשנמצאותהדמויות

אתשתחשוףוביקשלאסנתפנההקורסאתשמנהל

.הפראלימפיבספורטהחדשנותלנושאהסטודנטים

לפרויקטיםלחבורלסטודנטיםהוצע,השיעורבסיום

.הפראלימפיספורטולהתמחותעתידייםומיזמים

הבינלאומיהמיזםבמסגרתהתקייםנוסףפעולהשיתוף

“Global Sports Tech Talks” .קולוסאוםשלהואגם-

עםלהתמודדנאלץהספורטעולם,הקורונהבצל

,שבוטלוהטורניריםלמרות.תקדיםחסריאתגרים

העולםברחבירביםוספורטאיםשנדחוהמשחקים

מקוריתדרךהגוקולסאום,בסגרלהיותשנאלצו

באמצעותוזאתלעתידהפניםעםועכשיובכאןלהתמקד

"הגלובליותהטכנולוגיותהספורטשיחות"פלטפורמת

עלולשמורומקריםמחקרים,תובנותלחלוקבמטרה

.הנוכחיתבתקופהחיוביות

מתקיימיםומאזאפרילבתחילתהתקייםהראשוןהפרק

חוזרתלצפייהניתןהשידוריםכל.שבועייםדומפגשים

.באתר

צוותרבבכישרוןמצליח,חמישיבימי,לשבועייםאחת

המשתפיםהעולםמכלמומחיםלהביאקולסאום

להווהרלוונטייםמפתחבנושאיהידעאתומעשירים

למעלההזוםבמשדריהרצוכהעד.הספורטשלולעתיד

45מצופים1000מלמעלההשתתפו,מומחים45מ

במסגרתהשביעיהמשדרספטמברבתחילת.מדינות

Sports:בנושאעסקהמיזם Diversity & Inclusionמגוון

אתשיתפהדוארפליסאסנתר"ד.בספורטוהכללה

עלהטכנולוגיהוהשפעתמוסריותבדילמותהצופים

הקהל.הפראלימפיבספורטוההוגנותההגינות

בנושארבענייןוהביעהגיב,שאלותושאלהשתתף

לבקרמוזמנים,השידוריםבכללצפייה.שהוצגהמורכב

https://www.colosseumsport.com/techtalks:באתר

הבהרת מושגים

HUB- מרחב  . ופרילנסריםחלל עבודה משותף ליזמים

 .עבודה המפגיש אנשים ורעיונות מתחומים שונים

מטבחון וחדר  ,פקס ,מדפסת , החלל כולל אינטרנט

.ישיבות

,בישראלשפותחייחודימודל-טכנולוגיתחממה

תכנית.חדשניתטכנולוגיהבפיתוחבתמיכההמתמקד

התשעיםשנותבתחילתלפעולהחלההחממות

במטרה,לשעברמ"מבריההעלייהגלבעקבות

חסרי,עוליםיזמיםשלרעיונותשל"הנבטה"לאפשר

תכניתלהקמתהעיקריתהסיבה.ניהוליוידעמימון

מובנהשוקכשללפתורהרצוןהייתההחממות

שלהימנעותם:טק-ההייבתעשייתשהתפתח

בחברותמלהשקיע(סיכוןהוןקרנותבעיקר)משקיעים

(Seed)סיד ,מאודמוקדמיםבשלביםשנמצאות–

בשל,ראשוניטכנולוגירעיוןרקישליזמיםכאשר

.מוקדםכהבשלבשבהשקעההרבהסיכון

המוצעתתוכנית-(אקסלרטוראו)האצהתוכניות

ע״י(אפים-סטארט)דרכןבתחילתשלרובחברותעבור

ייעוץ,משרדים:חברותלאותןמיוחדיםשירותיםמתן

כך,ועודיעדוקהלילמשקיעיםחשיפה,ומשפטיטכני

תהליכיםלקידום(Accelerator)״כ״מאיץמהוותשהן

השקעה,רווחים,עסקיפיתוח,המוצרפיתוח)בחברה

גופיםמגווןידיעלמנוהלותהאצהתוכניות.(וכו׳

כאשרשנהמידייחדשותלחברותדלתןאתופותחות

.שלההאג׳נדהתוכניתלכל

ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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בארגוןחדשנותלעניינייועץשלשילוב

והביאהבמהירות2020בשנתהתפרצההקורונהמגפת

מצאולילהבין.העולםברחביולסגריםתנועהלמגבלות

עולם.שניםרביהרגליםמשניםרביםמליוניםעצמם

כשהעובדיםמרחוקלעבודההכנהללאעברהעבודה

.שוניםטכנולוגיםבאמצעיםומתקשריםבביתםמסוגרים

.שוניםבאופניםהמצבעםהתמודדווארגוניםחברות

שינו–החדשלמצבעצמםאתהתאימוחדשנייםגופים

פיתחו,תקשורתטכנולוגיותאימצו,עבודהתהליכי

אמצעיהבלתיהאנושיהמגעהעדרעללפיצוידרכים

הארגוניתהיעילותאתהגדילורביםובמקרים,ועוד

רביםארגונים,לעומתם.עליהםשנכפההמצבלמרות

,באתגרלעמודהשכילולא,יותרמסורתיתגישהעם

אתלעדכןהצליחולא,מהעברבמוכרלהיאחזניסו

תפקודבקשייהיוםונמצאיםהעבודהשגרות

.משמעותיים

בכללשינוייםולהטמיעלחוללהיכולתהינהחדשנות

באופן.יעדיולקידוםוסדורמתודולוגיבאופןהארגוןהיבטי

היותטכנולוגייםלהיבטיםהמושגנקשרטבעי

,גבוהבקצבומתעדכנתמשתנההמודרניתוהטכנולוגיה

תחומיבכללבחדשנותמשתמשיםחדשנייםארגוניםאך

.ועודעיסקיים,אנושיים,ארגונייםתהליכים–עיסוקם

ומעצימיםשיטתיבאופןבחדשנותעוסקיםרביםגופים

,לתעדפם,חדשניםרעיונותנביטתלעודדיכולתםאת

.בפועלמעשישימושלכדילהביאםובעיקרלפתחם

בארגוןחדשנותלשילובאתגרים-הפראלימפיהספורט

המנוע–הפראלימפיהספורטלקידוםכלכלימנועהעדר

המנועהינויישומיפיתוחשלתהליכיםהדוחףהעיקרי

במרחביםלפעולבוחריםמסחרייםגופים.הכלכלי

ענף,לדוגמה.כלכלירווחלהםשמניביםעיסקיים

הכדורגלהואובפיתוחבהשקעותהמובילהספורטענף

.בשנהדולריםמיליארדישלענקתקציביהמגלגל

הפראלמפיבספורטהמשתתפיםשלהיחסיהמיעוט

.אלוגופיםשלמצומצמתלהתעניינותגורם

מביא–הפראלימפייםהספורטענפיביןגדולהשונות

ענףעבורשפותחובכליםלהשתמשנמוכהליכולת

.משמעותיותהתאמותללאאחריםבענפיםמסויים

כל–פראלימפייםספורטאיםביןגדולהשונות

ביןרבהשונותוקיימתייחודיהואפראלימפיספורטאי

אתלקבץמנסההסיווגשיטת.הספורטאים

אךהמתחריםביןהשונותשתקטןכךהספורטאים

.וביכולותבצרכיםגדוליםהבדליםישנםעדיין

לחדשנותוקריאההזדמנות–הפראלימפיהספורט

.פורהכרלהומייצריםלחדשנותקוראיםהאתגרים

לקופסה״״מחוץחשיבהמחייבגדוליםמשאביםהעדר

להביאהינהשתכליתםויעיליםאפקטיביםותהליכים

הגבוהההשונות;בפועלספורטיבייםהישגיםלקידום

ספורטאיםשלהממוקדיםבצרכיםלטיפולקוראת

מייצרתהקטנההספורטאיםכמות;ספציפיים

בהםומיקודהספורטאיםעםצמודהלעבודההזדמנות

;ובתחרויותבאימוניםושיפוריםשינוייםליישוםולהגעה

לתרום,טובלעשותמסחריותחברותשלהרצון

חברתייםלאתגריםולהירתםפועלותהןבהלקהילה

הפראלימפיוהספורטמשאביםלהקדישאותןמביא

.אטרקטיביפעולהמרחבעבורןמהווה

: נא לפנות ל, שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור, לתגובות

osnat@isad.org.il

מנותני החסות לספורט הפראלימפיפלטה 

mailto:osnat@isad.org.il


חם מהמעבדה29

56גיליון 2020יוני 

להתייחסהפראלימפיהספורטגופיאתמחייביםאלוכל

העבודהבתהליכיומובנהמסודרבאופןלחדשנות

עםנשאריםאנוומתודולוגימקצועיטיפולללא.והפיתוח

במהלכםגוועיםשלרובתהליכיםשלמקריאוסף

ולמטרהבפועללשימוש,הסיוםלקומגיעומיעוטם

.ספורטיבייםהישגיםשיפורשלהעיקרית

בשטחלמעשיםגדולותממילים

בחרהוהוועדהעמותההנהלת,אולימפיתלשנהכיאה

אשרההישגייםבספורטאיםהחדשנותשילובאתלמקד

הצוות.שםשכמעטובאלהלטוקיוהקריטריוןאתקבעו

הישגילספורטוהיחידההוועד,ההתאחדותשלהמקצועי

לוינדבעםביחדחדשנותלשילובפיילוטלקייםבחרו

.הבוצ׳יהבענףטוקיולמשחקיהמתכונניםוצוותו

,דודעמיתהספורטקואישהיזם,החדשנותיועץבהובלת

באימוניםלשילובאפשרייםתהליכים10מעלמופו

הספורטיבייםהביצועיםאתלשפרשבכוחםובתחרות

נוגעיםהתהליכים.במשחקיםהישגיםהשגתולקדם

,בתזונהשיפורים,האימוןבתהליכי–רביםבהיבטים

מהתהליכיםחלק.תומכתובטכנולוגיהבציודטיפול

יותנענוסףוחלקאלובימיםמתממשיםוהםהותנעו

.בעתיד

: נא לפנות ל, שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור, לתגובות

osnat@isad.org.il

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

לר אסנת פליס דואר בהזמנה"ד: בתמונה

Global Sports Tec Talk

שלהםלידייםשלכםמהמגירה

'הזמןאתעוצריםלא':פרויקט

יצאנו,החודששחלהישראליהמיחזוריוםלכבוד

לאשכברמקצועייםספורטשעונילאיסוףבפרויקט

ורוכבירצים.פועליםעדייןאך,שימושבהםנעשה

הפרסוםבעקבותקשריצרוהארץרחבימכלאופניים

שלהםהישניםהשעוניםאתלהביאוהחלובפייסבוק

אלהבימיםעובריםהשעונים.ההתאחדותלמשרדי

שהםשנוודאולאחרהשונותבמעבדותתקינותבדיקת

הצעיריםהספורטאיםלשימושיועברוהם,תקיניםאכן

וברצועותבמטעניםלהשתמשאפשרותתהיהגםכמו

.חילוףלחלקי

יועץ לענייני חדשנות  עמית דוד : בתמונה

בודק את השעונים שנאספו עד כה

mailto:osnat@isad.org.il


מהמגירה שלכם לידיים שלהם

:  פרויקט
'לא עוצרים את הזמן'

ההתאחדות הישראלית  , 8.12.20לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב 

לספורט נכים יוצאת בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא  

.אך עדיין פועלים, נעשה בהם שימוש

.השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים

לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן  , להבאת השעונים או שליחתם

: ר אסנת פליס דואר במייל"ניתן לפנת לד, מרוכז מחברות הייטק וארגונים

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

mailto:osnat@isad.org.il


'על רגל אחת'31
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

התארחה אצל  ויטל זינגר הרקדנית הפראלימפית 

,בסלוןשיוויון'הנשיא ראובן ריבלין במסגרת המיזם 

בתוכניתוליאוןפאולהאתהקסימהזקרימעיין

.הבוקר

ישראלנבחרתמאמן,פינטולאריקברכות

ר"ליומינויעלבעברוגלגליםבכסאותבכדורסל

העברולשחייניתלספורטהלאומיתהמועצה

לחברתמינויהעל,פיזרוענבל,הפראלימפית

.בהצלחה–המועצה

גמרעלטרופרחיליוהספורטהתרבותשרשלהפוסט

:גלגליםבכסאותבכדורסלהמדינהגביע

הענקתיגלגליםבכיסאותבכדורסלהמדינהגביעאת"

,גןרמתספיבקן"אילקפטן,שבולעשהאלאתמול

איבד,עשהאל.אביבתלהלוחםביתאתבגמרשניצחה

ואיבדקשהנפצע,ואמואחיושלושתאתנוראבפיגוע

.והעוזהנחישותאתמעולםאיבדלאאך,רגל

אתביריותוריססלביתםנכנסמחבל,תשעבןכשהיה

שלומרסיסיםמכדוריםנפצעעשהאל.הביתיושביכל

למרות.ניצלוכךמתפניהעמיד,גופוחלקיבכלרימון

מעלרגלואתלקטוענאלצוהרופאים,רביםמאמצים
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