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אסף יסעור ,אלוף העולם בטאקוונדו
באדיבות ארגון הטאקוונדו הבינ״ל
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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

אנו גאים ונרגשים להציג בפניכם את הגיליון ה .75
ואיזה דרך נפלאה לחגוג בדיווח על  2אלופי עולם!
אסף יסעור בטאקוונדו ועדי קלנג בגלישה ,אליהם
מצטרף סגן אלוף העולם בגלישה נחמן בלולו.
החודש נהננו ממגוון רחב של אליפויות עולם אירופה
וישראל לצד הפעילות בליגה ובתחרויות מקומיות.
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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
הספורט הפראלימפי לא מפסיק להפתיע בארץ
ובעולם,

איזו

רוח

התרוממות

וגאווה

לצפות

בספורטאים המדהימים ,שוברים פסגות עולמיות

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ברכות לאלופי ישראל בטניס בכסאות גלגלים ,אדם

ומתעלים ברגעי האמת.
אסף יסעור ,הוכיח שהוא קורץ מחומר של אלופים –
לא סתם אלופים – אלופי עולם! מאמנו יחיעם שרעבי

ברדיצבסקי ומאמנו עופר סלע בדרגת האופן ויוסי
סעדון ומאמנו רותם סלע בדרגת הקוואד.

שהדהים את המדינה עם זכייתה של חניכתו אבישג

החודש המליצה הנהלת הוועד הפראלימפי לאסיפה

סמברג במדליית הארד באולימפיאדה ,הדהים את

הכללית לאשר את יוסי סדבון ,אודי נאור ופרופ' איתן

כולנו שוב .יחיעם ידידי ,הדרך בה לקחת נער צעיר עם

פרידמן כנציגי ציבור בהנהלת הוועד – בהצלחה.

חלום והפכת אותו לגבר ואלוף עולם מעוררת בכולנו

תחילתה של השנה האזרחית החדשה שנת  ,2022הינה

השראה והערצה – כה לחי!

הזדמנות טובה לברך את ידידינו בעולם ,שנמשיך לשמור

בזכות עדי קלנג ,אלוף העולם בגלישה ונחמן בנלולו

על שיתופי פעולה פוריים ,שיתוף בידע מקצועי והכי

סגן אלוף העולם – זכינו לראות פודיום עולמי עם שני

חשוב קידום ערכי התנועה הפראלימפית בעולם.

דגלי ישראל!

שלכם אלי בירנבאום

חברי ורעי ,אריאל אוטולנגי ,רציתי לברך אותך באופן

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד

אישי על הישארות נבחרת הכדורסל בכיסאות גלגלים

הפראלימפי הישראלי

בדרג א' של אירופה ועל תהליך חילופי המשמרות
שאתם מובילים בנבחרת.
החודש נפרדנו והוקרנו את מאמן השחייה הלאומי ,נח
רם ,שפעל במשך עשורים רבים למען השחייה
הפראלימפית ,נח אתה

משאיר אחריך מורשת

לביטוי

שנחקקו

מפוארת

שבאה

הן

בהישגים

בהיסטוריה והן בלבבות של חניכך.
החודש הכריזה הנהלת הוועד על מינוייה של ענבל
פיזרו 'לשף דה מיסיון' של המשלחת הישראלית
למשחקי החורף הפראלימפיים בבייג'ין  ,2022אין
ראויה ממך!

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום מברך את משתתפי אליפות ישראל בשחייה.

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392

ינואר גיליון 75

 04מה יקרה בינואר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש ינואר
 6-7ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים

 8.1משחקי הדירוג בטניס שולחן | בית הלוחם חיפה

 14.1אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער | מכבי ויסגל  -רחובות

 16-23.1אליפות העולם בסקי אלפיני | נורבגיה

 27-30.1סבב גביע העולם בסקי אלפיני| שבדיה

 27-30.1טורניר המאסטרס לנוער בטניס בכסאות גלגלים | צרפת

 28.1תחרות קליעה | בית הלוחם חיפה

 29.1מחזור ליגה טניס שולחן | בית הלוחם ירושלים

ייתכנו שינויים ,ביטולים ודחיות בשל הקורונה

 05אליפויות עולם
טאקוונדו
פעם בכמה שנים ,זה קורה ,ספורטאי צעיר ,מגיע

לאליפות העולם ולמרות שלא עמד על אף פודיום
משמעותי לפני כן הוא זוכה בכל הקופה ומוכתר לאלוף.
לנו כצופים נשאר רק לתהות ,מתי זה יהיה ישראלי
שיפתיע אותנו ככה?
החודש עשה את זה אסף יסעור באליפות העולם
בטקוונדו

לספורטאים

עם

מוגבלויות

שהתקיימה

באיסטנבול.

הפסיד בתחרות ההזדמנות האחרונה את הכרטיס האחרון
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו ובעצם היה רחוק קרב
אחד

חילי טרופר שר התרבות והספורט בירך את אסף:
אסף יסעור הוא אלוף העולם!
"לפני חמישה חודשים נפגשנו וכתבתי אז שהוא יביא
מדליה .זה לא היה ניחוש פרוע ,פשוט משום שכל מי

לאליפות הגיע אסף למוד אכזבות ,כחצי שנה לפני כן

מההשתתפות

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

היסטורית.

באליפות

אירופה

שהתקיימה בספטמבר הגיע לשלב רבע הגמר שם הפסיד
לטורקי אוזקאן שסיים את האליפות כסגן אלוף אירופה.
יחד עם מאמנו יחיעם שרעבי ,השתמש אסף בניסיון
שצבר והגיע לאליפות העולם מנוסה יותר ,נחוש יותר
וכנראה גם 'רעב' יותר.
בסיבוב הראשון ,כיסח יריב הודי ( 2-32הפרש של 30
נקודות מסיים את הקרב לפני סיום מועדו החוקי) ,בשני
כיסח יריב מגואטמלה  .0-30ברבע הגמר פגש מתמודד

שפוגש את הצעיר המופלא הזה מבין שעבורו השמים הם
הגבול.
הוא איבד את שתי ידיו כמה ימים לפני חגיגת בר המצווה
שלו אבל לרגע לא איבד את כוח הרצון והשאפתנות .אסף
עצמו דוחה כל אפשרות של רחמים כלפיו ולא עסוק במה
היה קורה לו לא היה מאבד את ידיו ,או בשפה שלו" :אני
לא מרגיש שדפקו אותי ,אני מרגיש שנתנו לי מתנה .וגם
לייצג את מדינת ישראל זו מתנה עבורי".
ובכן ,הערב אסף שוב הוכיח שהוא מתנה עבור המדינה,
והביא מדליית זהב ושירת התקווה באליפות העולם!
ברכות ,אסף היקר .גאים בך".
אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים אמר" :כל הכבוד אסף .איזו השראה אתה מעניק
לכולנו! תודה למאמנים ולמלווים .גאים בכם מאוד".

מונגולי שניצח בקרב דודם את המדורג מספר  ,1מה שלא
הפריע לאסף לנצח גם אותו  .10-16בחצי הגמר לא
התקשה אסף יותר מידי מול אלוף אירופה הרוסי אותו
ניצח  .4-13בגמר חיכה לו אוזקן הטורקי שכאמור ניצח
אותו ברבע גמר אליפות אירופה .זה היה הקרב הקשה
ביותר של אסף והטורקי אף הוביל בהתחלה  ,8-3אך אסף
השווה ולבסוף גם עלה ליתרון ונקמה ספורטיבית מתוקה
.43-57

אסף והמדליה ,התמונה באדיבות ההתאחדות לטאקוונדו
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 06אליפויות עולם
גלישת גלים
לפני שנה ו  9חודשים ,השתתף עדי קלנג באליפות
העולם בגלישה ,כנציג בודד של מדינת ישראל ,סיים

במקום הרביעי והיה הישראלי האחרון שהתחרה לפני
עצירת התחרויות באופן מוחלט בשל הקורונה.
מאז עברו הרבה גלים ,סגרים וחיסונים והשנה התייצבה
לאליפות העולם שהתקיימה בפלורידה ,נבחרת מרשימה
של  5גולשים.
עדי קלנג – התחרה בקלאס עומדים  2וסיים כאלוף

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
נחמן בלולו אמר על הזכייה בתואר סגן אלוף העולם" :אני
רוצה להגיד שמאד התרגשתי מהמעמד זו אליפות ראשונה
שלי ולזכות במקום השני אחרי אדם לא קטוע רגל

העולם ,מתוך  13משתתפים.

אז את שלי עשיתי מקווה שנה הבאה להביא את הזהב.

נחמן בלולו – התחרה בקלאס עומדים  2וסיים כסגן אלוף

רוצה להגיד תודה לצעד הבא שבזכותם הגעתי לתחרות
וכמובן לארגון הגולשים

העולם מתוך  13משתתפים.

הם הספונסרים הראשיים שלי

אלון אבישר  -התחרה בקלאס – עומדים  3וסיים במקום

בארץ ולמאמן שלי שגיא אפשטיין שבלעדיו לא הייתי

ה  6מתוך  9משתתפים.

מצליח.

דורון זקצר התחרה בקלאס  SURF KNEELהעפיל לרבע
הגמר וסיים במקום ה  10מתוך  19משתתפים
אלכסנדר שבו בן ה  13התחרה בקלאס  VI-2וסיים
במקום ה  8מתוך  9משתתפים.

לעדי קלנג ,היה הפעם אתגר כפול ,לגלוש בעצמו ולהיות
משלח ,על כך סיפר" :משלח זה אומר שנכנסתי עם אדם
שאין לו יכולת לתפוס גלים באופן עצמאי  ,בד"כ משותק

הנבחרת הישראלית סיימה במקום העשירי הכללי ,מתוך

מהחזה ומעלה כמו דורון זקצר  .אני עם סנפירים בלבד

 24מדינות .במקום הראשון זכתה ארצות הברית ,בשני

ואני זה שדוחף אותו לעומק ,בוחר את הגל ,ואומר לו לאן

ספרד ובשלישי ברזיל.

הגל "נפתח"  ,לאן כדאי לגלוש  ,ימין או שמאל וברגע
ששלחתי אותו ,הוא גולש ומתמרן לבד על הגל ללא שום
עזרה .בחוף נמצא אדם נוסף שקיבל את דורון והוא צריך
להביא לי אותו לעומק שוב אבל אני כמעט תמיד הגעתי
לחוף והחזרתי אותו לעומק והכל במקביל לזה שיש לי
מקצים משל עצמי וצריך להיות מרוכז בהם .אין לי מושג
איך עשיתי את זה".
שאלנו את עדי האם ישתתף באליפות העולם הבאה ועל

כך אמר" :לגבי האליפות הבאה עוד לא יודע .אני צריך
בתמונה :נחמן בלולו גולש.
קרדיט צילוםISA :

לעבור ניתוח שבוע הבא להחלפת מפרק ירך בגלל כאבים
קשים מהם אני סובל כבר מספר רב של שנים בירך ובברך.
לאחר ההחלמה ולקראת האליפות הבאה אחליט".
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 07אליפויות עולם
אליפות העולם בהרמת כח
פולינה כצמן מרימת הכח מבית הלוחם ירושלים
שלאחרונה

השתתפה

במשחקים

הפראלימפיים

בטוקיו ( 2020שם הניפה  123קילו וסיימה במקום
השביעי),

השתתפה

החודש

באליפות

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

העולם

המתקיימת בטביליסי.
בשל פציעה בכתף לא רצו פולינה והמאמן ולרי
טומילוב לקחת סיכונים ,בהנפה הראשונה שלה
דחקה פולינה  90קילו ,אותם דחקה בהצלחה.
בהנפה השנייה והשלישית ניסתה פולינה לדחוק 100
קילו ,אך לא סיימה את ההנפה.
שיאה הישראלי של פולינה 126 :קילו ,יחכה להישבר
בהזדמנות אחרת.

הדרך למשחקים הפראלימפיים בפריז  2024בהרמת
כח ,מחייבת השתתפות במספר תחרויות:

• אליפות העולם לשנת 2021
• אליפות העולם לשנת 2023
• השתתפות בסבב הגביע העולמי ,לפחות בתחרות
אחת בשנת 2022
• השתתפות בסבב הגביע העולמי לפחות ב 2

באליפות השתתפו  18ספורטאיות מ  16מדינות.

תחרויות בשנת 2024

במקום הראשון זכתה  Xuemei dengהסינית שדחקה
 140קילו.

פולינה וולרי בהכנות אחרונות.
צילום@Hiroki Nishioka / WPPO :
פולינה מודה לשופטים
צילום@Hiroki Nishioka / WPPO :
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 08אליפויות אירופה
כדורסל בכיסאות גלגלים
במגרש של הגדולים  /חיים קיסוס
לא סתם אינכם שומעים ממני על משחקי ליגת העל
בכיסאות גלגלים ,הבחורים היו עסוקים בפגרת נבחרת,
על אדמת חצי האי-האיברי בעיר מדריד וכמו עם הרבה
נבחרות ישראל בטורנירים אזוריים או גלובאליים,
הזירה האירופית גם בכדורסל המתגלגל קשוחה למדי.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
כפיר ניימרק מנחם מקבוצת צה"ל תל אביב ,זיו
אליהו מבית הלוחם ת"א ,ארתור חסון ועשהאל שבו

רק לפני חצי שנה חזרו נערי הנבחרת הצעירה (עד )23

מארז ספיבק וראדי דרגמין עם איברהים בהו מאילן

מאליפות אירופה באיטליה עטורים במדליית הארד

ספיבק .הצטרפו אליהם נציגינו בחו"ל ,עמית ויגודה

ומובטחים בהשתתפות באליפות העולם שתיערך ביפן

המשחק בקבוצת האנובר בליגה הגרמנית ושי

בשנה הבאה ,מה שמלמד שיש עתיד ולמה לצפות.

ברביבאי המשחק באוניברסיטת טקסס בארה"ב.

בינתיים בהווה ,העסק היה מעט יותר מאתגר.

הנבחרת שובצה בבית ב' יחד עם שיאנית המדליות

היסטורית ,נבחרת ישראל בכדורסל על כסאות גלגלים,

מבריטניה ועם הולנד ,איטליה ,אוסטריה וטורקיה

הביאה לא מעט כבוד גם בעבר הרחוק וגם בעבר

כאשר בבית א' המקביל ,התמודדו שש הנבחרות

הקרוב.

האחרות ,מגרמניה ,ספרד ,פולין ,צרפת ,שוויץ וליטא.

מתוך  24הטורנירים של אליפות אירופה לנבחרות

האליפות

שהתקיימו עד הנוכחית ,ישראל ממוקמת במקום

והסתיימה באקורד צורם ובמידה מסוימת בניצחונה

השלישי(!) בטבלת המדליות ,עם  3בצבע זהב ואחת

של הקורונה .בבוקר היום האחרון ,רגע לפני משחקי

בצבע כסף ,כולן מזכיות בין השנים  1977ועד  .1982גם

המדליות ,הודיעה נבחרת הגברים של בריטניה,

כמה מוותיקי הנבחרת הנוכחית ,עוד היו שותפים

שכבר שובצה לקרב על הזהב מול הולנד וגם נבחרות

להישגי השיא האחרונים של הנבחרת ,כמו מקום רביעי

גרמניה ואיטליה ,ששובצו לקרב על הארד ,כי אותרו

בשנים האחרונות הנבחרת

בהן כמה נדבקים בקורונה ועל כן הן פורשות מיידית

בטורניר  2005ו.2007 -

מצליחה לסיים במקומות ה 8 -עד ה 10-ולשמור על
מקומה בדרג א' ,בצמרת האירופית.

הנוכחית

נפתחה

בתחילת

דצמבר

מהתחרות.
ההשלכה של צעד זה ,לפי החלטת האיגוד האירופי,

נבחרת ישראל ,בראשות המאמן אריאל אוטולנגי,

הייתה להעניק לנבחרת הולנד את תואר האליפות

המריאה עם מיטב שחקניה (זה למה קוראים לזה

ואת מדליית הזהב ,לנבחרת בריטניה את מדליית

מהקבוצות

הכסף ולדרג את נבחרות גרמניה ואיטליה יחד

הבכירות של ליגת העל .היו שם :דותן מישר ויניר עוז

במקום הרביעי .כמו באקורד הסיום ,גם בתחילת

מבית הלוחם חיפה ,אלון דור און קפטן הנבחרת,

הטורניר הייתה תקרית קורונה ,כאשר הדבקה

נבחרת.

לא?),

צעירים

לצד

מנוסים,

שהתגלתה בנבחרת הטורקית שלחה אותם הביתה
והותירה ניצחונות טכניים לכל הנבחרות 
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 שהיו אמורים להיפגש עימם .דבר דומה קרה גם
ביום האחרון בטורניר הנשים ,עם הנבחרת הבריטית
שכבר העפילה לגמר נגד הולנד ,כמו בגברים ,החליטה
לפרוש עקב מקרי הדבקה גם אצלן ותסתפק במדליית
הכסף.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אבל היו גם משחקים על אמת אז בואו ונדבר על

ברוכים השבים לארץ ובהצלחה לכולם עם הקרבות

מרבית הטורניר שכן התקיים ועל הבחורים שלנו.

המקומיים בליגת העל – להתראות על הפרקט ! 💪

במשחקה הראשון פגשה הנבחרת את אלופת

הכתבה פורסמה לראשונה בדף הפייסבוק :הזווית.

הטורניר הקודם ,בריטניה .זה נגמר בתבוסה של 103-
 ,46אבל מאז המצב רק השתפר .המשחק הבא מול
איטליה הסתיים בהפסד  64-48וזה שאחריו מול
נבחרת הולנד בתוצאה  .63-41חוץ מהניצחון הטכני
על טורקיה ,גם את המשחק האחרון בבית שלה ,מול

סגל הנבחרת כולל את :הקפטן אלון דור און ,דותן
מישר ,אברהים בהו ,כפיר ניימרק ,יניר עוז ,עשהאל
שבו ,ראדי דגאמין ,עמית ויגודה ,שי ברביבי ,זיו אליהו,
ארתור חסון ונדב מנחם
צוות הנבחרת:

האוסטרים ,הפסידה נבחרת ישראל על חודה של

מאמן ראשי :אריאל אוטולנגי

נקודה  57-56והיא מסיימת במקום החמישי בבית א'.

עוזר מאמן :יריב גולד

במאני טיים ,הצליחה הנבחרת להתעלות ובהתמודדות
על ההישארות בדרג א' ,לנצח את ליטא ,מהמקום
השישי בבית המקביל ,בתוצאה המשכנעת 45-62
ובכף לשמור על מעמד הנבחרת בדרג העליון .לקינוח,
הנבחרת סיימה בטעם מתוק ,במקום התשיעי כאשר

מנהל הנבחרת :דוד קורן
איש טכני :מוני עובד
מאמן הכושר :רוני גוטליב
פסיכולוג :מתן מרציאנו
מעסה :ערן מי  -רב

ניצחה את נבחרת שווייץ  48-62בשחזור המפגש
מהטורניר הקודם (אז הפסידה לה וסיימה עשירית).
עשהאל שבו הוביל את הנבחרת עם ממוצע של 13

נקודות ו 7 -ריבאונדים ,יחד עם אלון דור און שחילק
הכי הרבה אסיסטים ,עם ממוצע של  4למשחק .לא
פחות חשוב ,במלחמה גם בצד של ההגנה ,היה זה
נדב מנחם עם הכי הרבה שהות על המגרש (בשני
משחקים  40דקות תמימות !!) ובממוצע  33דקות.
נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים.
צלם Juan Carlo
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 1000ימים לפריז 2024
בדיוק  1000ימים לפתיחת המשחקים הפראלימפים
בפריז ,הכריז אנדרו דנוס ,נשיא הכבוד של הוועד
הפראלימפי ,מבעלי דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון ,כי כל
ספורטאי פראלימפי שיגיע לנתב"ג לפני טיסה בדרך

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טקס האור של משרד החוץ

לתחרות או למחנה אימונים בחו"ל ,יקבל שי מפנק

מורן סמואל החותרת הפראלימפית מבית הלוחם תל

מתנת חנות הדיוטי פרי שבשדה התעופה בן גוריון.

אביב ,נבחרה לאחת מהזוכות של משרד החוץ בטקס

ראשונים להנות מן המחווה המרגשת של דנוס היו

האור .הזוכים מגיעים מתחומים שונים בהם ייצגו את

שחקני נבחרת הכדורסל שיצאו לפנות בקר לאליפות

ישראל בעולם על ידי הצטיינות בזירה המקצועית שלהם

אירופה במדריד .דנוס מסר" :אתם מעניקים לעם

לצד פעילות למען תדמית ישראל בתקשורת וברשתות

ישראל הרבה גאווה וכבוד ,אנו מאחלים לכם הצלחה

החברתיות.

רבה באליפות אירופה ,כולנו מאחוריכם"

סגן שר החוץ עידן רול אמר באירוע" :מחקרים מראים

דנוס מלווה את הוועד הפראלימפי כשלוש שנים,
ולאחרונה במהלך סיור שערך בבית הלוחם תל אביב,
הודיע יו"ר הוועד הפראלימפי אלי בירנבאום ,כי דנוס
ימשיך לכהן כנשיא הכבוד של הועד הפראלימפי עד
משחקי פריז  ,2024והודה לו על התמיכה המתמשכת
ועל מעורבותו האישית.

שהיכרות עם ישראלי אחד או ישראלית אחת מגבירה את
הסיכוי ליצירת תחושת חיבור לישראל .וזה בסוף כל
הסיפור  -הסיפור הישראלי לפני שהוא סיפור של אומה,
של מדינה ,הוא אוסף סיפורים של ישראלים על כל
גווניהם.
לסיפור הישראלי פנים רבות והוא הרבה מעבר לפן
הבטחוני .ואתם מצליחים להביא בדיוק את זה לקדמת
הבמה ,דרך יצירה ,טעמים ,מצוינות וחדשנות".
יחד עם מורן נבחרו בין היתר גם :עידן ריכל ,שירה האס
והספורטאים ארטיום דולגופיאט ודני אבדיה.

בתמונה :נבחרת הכדורסל בכיסאות גלגלים עם
צלם :איציק בירן
המתנות.
בתמונה :מורן סמואל מקבלת את הפרס מעידן רול.
צלם :שלומי אמסלם ,לע"ם.
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טניס בכיסאות גלגלים
אליפות ישראל בטניס בכיסאות גלגלים שהתקיימה
החודש במרכז הטניס ברמת השרון ,הסתיימה
בניצחונו של אדם ברדיצ'בסקי חבר איל"ן רמת גן,
ששמר על התואר 'אלוף ישראל' בקטגורית האופן,

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לאחר שגבר על סרגיי ליזוב ,גם הוא מאיל"ן רמת גן,
בתוצאה 2-10 3-6 6-4

מאמנו של ברדיצבסקי ,המדורג היום  33בעולם ,הוא
עופר סלע ,ואת ליזוב ,בן ה ,17-שעלה לאחרונה
מרוסיה ,שם היה אלוף הנוער ,מאמנת עופרי לנקרי.
גמר קטגורית הקוואד (נכות קשה) הסתיים בניצחונו
של יוסי סעדון ,שגבר על עילי חיות בתוצאה ,1-6 1-6
שניהם חברי בית הלוחם תל אביב .סעדון מתאמן עם
רותם סלע ,וחיות ,שחבריו ליחידה הגיעו לעודד אותו,
מתאמן עם נמרוד ביכלר.

בתמונה :יוסי סעדון

יו"ר הועד הפראלימפי ,אלי בירנבאום אמר" ,האליפות
הזאת התאפיינה בטניסאים צעירים שהתחרו לצד
טניסאים ותיקים ,ומחמם את הלב לראות טניסאים
חדשים שמשחקים ברמה כזאת .זה היה בקר מהנה
מאוד .חששנו מהגשם והתלבטנו אם לדחות את
הגמרים ,והנה מזג האויר היה לצידנו .אני מודה
לספורטאים ,למארגנים ולאנשי איגוד הטניס שכיבדו
אותנו בנוכחותם".
בין מחלקי הגביעים לצידו של היו"ר בירנבאום ,היו

מנכ"ל הועד הפראלימפי ניסים סספורטס ,מנהל

בתמונה :אדם ברדיצ'בסקי והילדים חוגגים את האליפות

האליפות וחבר איגוד הטניס הבינלאומי קובי וינר ,יו"ר
אגוד הטניס הישראלי אבי פרץ ,ומדליסט הזהב
מלונדון  2012נועם גרשוני.
התחרות נערכה לזכרו של פיטר קולינס ,והוקדשה על
פי בקשת המשפחה לפרדי קולינס ,הנכד שחוגג בר
מצווה.

בתמונה :אלי בירנבאום ועילי חיות
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שחייה
אליפות ישראל בשחייה  2021ע"ש מרגלית זוננפלד
התקיימה החודש בבית הלוחם תל אביב בהשתתפות
עשרות שחיינים במגוון ,סיווגים וגילאים.
חניכיו של המאמן יעקב ביננסון ,חברי נבחרת ישראל
בשחייה שכולם ממועדון איל"ן חיפה ,עלו שוב ושוב
לפודיום וקטפו את המקומות הראשונים ,כשלצידם גם
שחיינים צעירים ,האלופים העתידיים של בריכת
השחייה.
את המדליות לזוכים העניקו בת משפחתה של מרגלית
זוננפלד ז"ל ,מאמנת השחייה הוותיקה ,שהעמידה

דורות רבים של שחיינים ,ויו"ר הכבוד של הועד

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
דרכם לצד מדליסטים פראלימפיים .אני מעריך מאוד את
הדרך שאתם עושים ,אני יודע כמה קשה אתם עובדים,
כמה שעות אתם במים ,יום אחרי יום ,בקר וערב .אנחנו
מצידנו ,בוועד ובהתאחדות ,נמשיך להעניק לכם את

המעטפת המקצועית הטובה ביותר ,ונאפשר לכם להיות
אלופים".
את האירוע הנחה שחיין העבר המעוטר אורי ברגמן.

הפראלימפי אנדרו דנוס ,מבעלי ג'יימס ריצ'רדסון.
לפני שהחלה התחרות התקיים טקס מרגש לכבודו של
המאמן המיתולוגי ,נח רם ,הפורש אחרי שנים רבות
ומי שחתום על עשרות מדליות פראלימפיות בענף
השחייה .שחיינים רבים ,חניכיו לאורך הדורות הגיעו
לטקס על מנת לכבד את המאמן האהוב ,בינהם גם
השחיינים שהשתתפו במשחקים הפראלימפיים :יואב
ולינסקי ,ענבל שוורץ ואיציק ממיסטלוב.
זיו בטר השחיין הפראלימפי ,הודה לנח בשם
השחיינים ואיחל לו בהצלחה.

בתמונה :שופטי התחרות ,צלם אהוד מלמד

לאירוע הגיעו גם מ"מ יו"ר הועד הפראלימפי מוץ
מטלון ,יו"ר אילן רו"ח אהוד רצאבי ומנכ"ל ארגון נכי
צה"ל אבי לרמן.
יו"ר הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט נכים ,אלי
בירנבאום ,הודה לבני משפחתה של מרגלית זוננפלד
על שהם ממשיכים לשמור על קשר ,ואמר בדברי
ברכתו" :זהו תענוג גדול לראות את כולכם כאן ,צעירים
וותיקים ,חברי המועדונים השונים ,שחיינים בראשית

בתמונה :אנדרו דנוס ויוליה גורדיצוק
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שחייה – אלופי ישראל 2021
משחה

אלופי ישראל

 400חופשי

יוליה גורדיצ'וק (נשים)
סהר ציבלובסקי (גברים)

 200חופשי

עוז כהן (נשים)

 100חופשי

עוז כהן (נשים)
עמי דדאון (גברים)

 50חופשי

אראל הלוי (נשים)
אריאל מליאר (גברים)

 100גב

אראל הלוי (נשים)
מארק מליאר (גברים)

 50גב

ורוניקה גירנקו (נשים)
אלעד בלחסן (גברים)

מאוד חשובים ,כי זאת המסגרת היחידה בה השחיינים

 50פרפר

זיו בטר (גברים)

מהווים ומגישים באמת כקבוצה שרוצה ביחד להצליח.

 100חזה

יערה פיינברג (נשים)
רון וולפרט (גברים)

 50חזה

ורוניקה גירנקו (נשים)
יואב וליניסקי (גברים)

בתמונה :אלופת ישראל ב  100חזה יערה פיינברג
והמאמנת כרמל סולומון זיגל

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אליפות ישראל בשחייה מוקדשת למרגלית זוננפלד
ז"ל 'אם השחיינים'.
ולזכרה אנו מביאים כמה מילים מתוך ספרה :במים
כולם שווים על המשחקים הפראלימפיים בטוקיו :1964
"חשוב לי לציין שבטוקיו ( )1964גם השתתפנו בפעם
הראשונה ,במשחה שליחים וזכינו במקום השלישי .מאז
התחלנו לשים את הדגש על משחי שליחים ,שבעיני היו

אין דבר יותר מרגש מלראות את קבוצת השליחים שלנו
מנצחת קבוצות מארצות הרבה יותר גדולות ועם
מסורת יותר ארוכה – ואחר-כך את הספורטאים שלנו
על דוכן המנצחים ואת דגל ישראל מונף אל על!"

בתמונה :מרגלית זוננפלד ז"ל ,נותנת עצות לשחיין צעיר
בשם מארק מליאר באליפות ישראל לילדים ונוער 2015
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 14ליגות בארץ
כדורשער ליגת העל
ליגת העל בכדורשער נפתחה החודש בהשתתפות 5
קבוצות מהצפון ועד הדרום.
הליגה משוחקת ב  4סבבים  +פליאוף .בכל סבב כל
קבוצה משחקת נגד כל הקבוצות האחרות.
בסבב הראשון בלטה קבוצת 'בית חינוך עיוורים מרכז'
שנצחה את כל משחקיה ,קבוצת 'ויצו ניר העמק',
התמקמה במקום השני עם  3ניצחונות ו הפסד אחד.
מלך השערים כרגע :מחמוד מחאג'נה מקבוצת 'בית
חינוך עיוורים מרכז' שהבקיע  34שערים ,אצל הנשים
מובילה ליהי בן דויד מקבוצת 'ויצו ניר העמק' עם 16

שערים.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הן בליגת העל והן בליגה הלאומית השחקנים מגיעים

ביום חמישי בשעות אחה"צ לבית חינוך עיוורים,,
מקיימים משחקי ליגה עד לשעה  23:00ונשארים ללון
במקום .למחרת ,לאחר ארוחת הבוקר ,מתחדשים
המשחקים עד לשעות הצהריים.
מעבר לחוויית המשחק ,והאירוע הספורטיבי ,הפכו
המפגשים לאירוע חברתי בו יש ערך מוסף ,לעצם
ההתכנסות והעברת רשמים והוואי בין השחקנים.

תאריכי הסבבים הבאים:
ליגת העל

ליגה לאומית

6-7/1

24-25/2

10-11/2

24-25/3

10-11/3

11-12/5

 28-29/3פליאוף

למאמנים שמשמשים גם כשופטים ,ניתנת ההזדמנות
להחליף רשמים מקצועיים ,וללבן סוגיות וחידושים
הקשורים לענף.

כדורשער ליגה לאומית
ליגת העל בכדורשער נפתחה החודש בהשתתפות 4
קבוצות .בסבב הראשון בלטה קבוצת העתודה שנצחה
 4משחקים ושני משחקים סיימה בתיקו.
מלך השערים כרגע :אוראל גזית מקבוצת ויצ"ו ניר
העמק שהבקיע  23שערים ,אצל הנשים מובילה סועד
סלסביל מקבוצת העתודה עם  24שערים.

בתמונה :מחמוד מחאג'נה
עושה הגנה
בתמונה :נבחרת העתודה .צלם :יוסף אבי יאיר אנג'ל
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 15ליגות בארץ
טניס שולחן
ליגת הטניס שולחן למועדונים נפתחה החודש בסבב
משחקים שנערך בבית הלוחם חיפה ,לליגה נרשמו 12
קבוצות 4 :קבוצות מבית הלוחם ירושלים 4 ,קבוצות

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מבית הלוחם תל אביב 3 ,קבוצות מבית הלוחם חיפה
וקבוצה אחת מאיל"ן ספיבק רמת גן.

רוגבי

בכל קבוצה לפחות  3ספורטאים חברי מועדון ולא ניתן

גם ליגת הרגבי פתחה את העונה החודש .בליגה 4

להחליף בין הקבוצות.

קבוצות :נשרי ר"ג ,שועלי הרצליה ,טיגריסי פ"ת ואריות
נס ציונה .כל שחקן נבחרת מוביל קיבל קבוצה

בכל סבב משחקים בין קבוצה לקבוצה משחקים הטוב

והשחקנים חולקו כך שייווצרו קבוצות מאוזנות .אלי

מ  5משחקים.

האובן שהוביל את הליגה בשנים האחרונות פרש ומי
שיוביל השנה יהיה שלומי ספיבק שהיה יד ימינו.

לאחר  3סבבים מובילות את הליגה הקבוצות :בית

על כך אמר שלומי" :קצת קשה ללא אלי כי הוא האחד

הלוחם ירושלים  ,1בית הלוחם תל אביב  3ואיל"ן ספיבק

והיחיד שלנו ...כל הרוגבי מבוסס עליו אבל הוא איתנו

רמת גן שנצחו בכל שלושת הסבבים.

תמיד".

בפתיחת הליגה ,רכז הטניס שולחן יהושוע אוניקובסקי

במחזור הראשון ,נצחו 'שועלי הרצליה' את 'אריות ראשון

הביא את ברכת אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות

לציון'  .17-23וקבוצת 'טיגרסי פתח תיקווה' נצחה את

והוזכרו השחקנים שנפטרו בשנה החולפת  ,יונה פלץ ,

'נשרי רמת גן' על חודו של גול .13-14

אילן יצחקי  ,משה ליכטר וגיורא קליין המאמן/שחקן
ומאבני היסוד של ספורט הנכים בצפון יהי זכרם ברוך.

בתמונה :ליגת הטניס שולחן בפעולה
בתמונה :מוטי צדקיהו עם הכדור .צילום :ד"ר אורן
חסון
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 16טורנירים בארץ
טורניר החורף  -בדמינטון
עשרות ספורטאים השתתפו בטורניר החורף בבדמינטון,
שהתקיים בבית הלוחם תל אביב .את התחרות כיבד
בנוכחותו תא"ל במיל אילן הררי – מנכ"ל עיריית ראש
העין וחבר וועדת הבדמינטון שאביו שלום הררי ז"ל היה
ממקימי הענף בבית הלוחם..
• בזוגות עומדים רמה  1ניצחו מיקי לוי ויוני לוי
• בזוגות כיסאות גלגלים ניצחו אמיר לוי ויונתן טננבאום
• ביחידים עומדים ניצח אורי דהן
• בזוגות עומדים רמה  2ניצחו שלומי יפה וחיה
גרינשטיין

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טוניר החורף בבוצ'ה
רגע לפני שהשנה מתחלפת התקיים במועדון איל"ן חיפה
טורניר החורף בבוצ'ה .הזוכים בטורניר:
• בסיווג  bc1זכה סרגיי ירמנקו
• בסיווג  bc2זכתה נינה לוי
• בסיווג  bc4+5זכה גרשון חיימוב .

בתמונה :טלי ברקוביץ ,צלם :ד"ר אורן חסון

טורניר על שם יעקב בן שלוש ז"ל  -קליעה
בבית הלוחם ירושלים התקיים טורניר קליעה לזכרו של
יעקב בן שלוש ז"ל חבר קבוצת הקליעה בירושלים .את

בתמונה :נינה לוי והגביע ,צלמת :רינה דיין

הטקס כיבד בנו של יעקב והרצל מורד מנהל בית הלוחם

ירושלים .יום לפני הטורניר התקיימה תחרות לקביעת
קריטריון לאליפות אירופה בקליעה ,אותה צלח בהצלחה
אלי חברה מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל גיא
סטריק  .המנצחים בטורניר:
• אקדח  40כדור – איל שלומי
• אקדח  40כדור סניורים  -שלמה אביב
• רובה שכיבה  – SH1אלי חברה
• רובה שכיבה  – SH2מור ספיר
• רובה עומדים

 40כדור – ארנון כץ

בתמונה :אלי חברה ,צלם :יוסף אבי יאיר אנג'ל
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 17יום המודעות
לכבוד יום המודעות הבינלאומי למודעות עבור שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות .הוארו מבני ציבור רבים
בארץ בצבע סגול ,הצבע שנבחר לייצג  15%מאוכלוסיית
העולם.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אלי בירנבאום יו״ר ההתאחדות הישראלית לספורט

נכים והוועד הפראלימפי הישראלי אמר :״היום אנחנו
מציינים ,כמו בכל העולם ,את היום הבינלאומי לזכויות
אנשים עם מוגבלות .בלילה הוארו מבנים רבים בצבע
סגול ,הצבע שנבחר לסמל מוגבלות .התקשורת מלאה
בכתבות על הקשיים ועל ההצלחות של אנשים עם
מוגבלות ,ואפילו חלק מן השדרים מקפידים ללבוש היום
בגדים בצבע סגול ,ואני מבקש להזכיר כי חייבים לשמור
על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בכל ימות השנה
וכי הספורטאים שלנו הם השגרירים הטובים היותר
להוביל שינוי בדעת הקהל וכי ביכולתו של הספורט
הפראלימפי לנפץ את הסטיגמות ,וההוכחה שאין כל
הבדל היתה התוצאות המדהימות באולימפיאדה בטוקיו.
סיסמתנו :מעבר לגבולות ומעל למגבלות!”

משה מוץ מטלון ,מ"מ יו"ר הוועד הפראלימפי" :במדינת
ישראל  2021איננו זקוקים ליום מיוחד לשוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות.
כמדינה מתוקנת הרי שזה מובן מאליו לקבל ולהכיל כל
אוכלוסייה ,גם אם היא יוצאת דופן ,בנושאי תעסוקה,

נגישות ,ספורט ,אקדמיה ,אמנות וכיוצא בזה.
אך אם עדין אנו זקוקים לתזכורת בנושא חשוב זה – אני
מברך את היוזמה להבאת יום זה לתודעת הציבור הרחב
ומזכיר

שאין

כמו

הספורט

הפראלימפי

לשבור

סטיגמות ולהביא לשינוי תודעתי בקרב קהלים רבים".
ברשתות החברתיות הועלו סרטונים עם ספורטאים
פראלימפיים והשאלה :מהו ענף הספורט החשוב ביותר
והתשובה :שבירת סטיגמות.

עיריית באר שבע מוארת בסגול .צלם :דיאגו מיטלברג
קמפיין :מהו ענף הספורט החשוב ביותר? שבירת
סטיגמות עם שחקנית הכדורשער ליהי בן דויד
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 18חם מהמעבדה
תובנות מכנס VISTA 2021
כנס ויסטה הינו כנס ייחודי שכן זהו הכנס היחיד
שמתמקד אך ורק במדעי הספורט הפראלימפי .למעשה

זה מעין מפגש של המשפחה הפראלימפית (חוקרים,

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מאמנים ,ספורטאים ,סטודנטים ואנשי מקצוע נוספים),
והוא מתקיים מדי שנתיים בעיר מארחת אחרת .נציגי
הועדה המקצועית מישראל טסים לכנס זה כדי להתעדכן
בנעשה בתחומי המחקר והמדע ולהביא את הידע הזה

בריאות ורפואה
מן הסתם היה עיסוק מוגבר בהתמודדות עם מגיפת הקורונה

חזרה הביתה .כמו כן ,בכנס זו ישנה הזדמנות להציג את

ובזה גם עסקה הרצאת המפתח .ד"ר מגנוס בודגוס מוועדת

הנעשה אצלינו בתחומי המדע והמחקר.

הרפואה של הוועד הפראלימפי הבינלאומי נתן סקירה של

כנס ויסטה התקיים השנה און-ליין במתכונת שונה

האתגרים

מבשנים הקודמות בשל מגיפת הקורונה .הכנס חולק ל 6

העולמית .הוא הזכיר את הפלייבוק (חוברות שהועברו

ימים ,כל יום הוקדש לנושא אחר .כל ההרצאות הוקלטו

למשתתפי המשחקים) ועודכנו מדי פעם וכל התהליכים

מראש (ונשארות זמינות לכל אורך השנה למי שרוצה

וההתערבויות שנעשו כדי למנוע הדבקה מאסיבית בזמן

לחזור ולצפות) .פלטפורמת הכנס אפשרה לשאול

המשחקים .המסקנות היו שהמשחקים התנהלו בצורה

מספר

בטוחה ,לא היו למשחקים השלכות על אזרחי יפן ,הפלייבוק

המשתתפים בכנס היה כ  500מ  50מדינות .כ 200

הוכחו כשיטה יעילה לחינוך והדרכה לקראת המשחקים,

משתתפים יותר מאשר בכנסים הקודמים.

ארגון הבריאות העולמי כפרטנר להתמודדות עם שאלות

שאלות

ולהצטרף

לצ'אט

עם

הדוברים.

להלן נושאי הכנס ומסר עיקרי מהרצאות המפתח בכל
אחד מהנושאים:
קלספיקציה מבוססת ראיות
המסר העיקרי של הרצאת המפתח של שון טווידי ,מי
שנחשב כאבי הקלסיפיקציה מבוססת הראיות ,היה
שבעוד שיש שאיפה שתהליכי סיווג הספורטאים יהיו

הקשורים

באירוח

משחקים

בצל

המגיפה

וקביעת נורמות להתמודדות עם המגיפה ,ההירתמות של כל
הנוגעים בדבר ועמידה בכללים מצד המשתתפים היו
המפתח להצלחה ,המשחקים עמדו בלוח הזמנים שנקבע
ללא שינויים ,ועל אף המגיפה ,נשברו הרבה מאוד שיאים
והספורטאים קיבלו הזדמנות להדגים את היכולות שלהם.
לגבי העתיד ,ציין ד"ר בודגוס ,שיש לאסוף עוד מידע לגבי
השפעת הקורונה על ספורטאים פראלימפיים שחלו בה,

אחידים ומבוססי מדדים אובייקטיבים ,יש פער בין הרצוי

וששבו להתאמן.

למצוי ויקח זמן רב עד שניתן יהיה לשנות את כל

ביום זה היתה גם הצגה של מחקר משותף של ישראל ודרום

השיטות .לכן יש מגמה של Best practice classification

אפריקה .ד"ר מרליסה בורנהורסט מאוניברסיטת סטלנבוש

בה מסתפקים במה שהוא טוב דיו גם אם רחוק מלהיות

מושלם.

בדרום אפריקה הציגה מחקר על איכות השינה ואיכות
החיים של ספורטאים פראלימפיים שהשווה בין הנתונים
שנאספו ונותחו בישראל לבין אלה שנאספו ונותחו בדרום
אפריקה.
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 19חם מהמעבדה
תובנות מכנס  - VISTA 2021המשך
הנתונים בקרב הספורטאים הפראלימפיים הישראלים
והדרום אפריקאים של איכות השינה היו זהים .כ 50%

נמצאו כבעלי איכות שינה ירודה.

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

טכנולוגיה

הגדולה של הפרויקט היתה בכך שהוא משך תעשיות

פיטר אקלסון בהרצאת המפתח הציג טכנולוגיות

ויצרנים שלא עסקו עד כה בייצור כיסאות גלגלים ואמצעי

ואמצעים הקשורים יותר לספורט העממי ,אולם יתר
ההרצאות הציגו שימוש בטכנולוגיות למיקסום יכולות.

ניידות אל התחום החשוב הזה.

הרבה מהטכנולוגיות עסקו באימון מרחוק (פועל יוצא של
שמירה על שיגרת אימונים לקראת המשחקים בצל
המגיפה והסגרים בכל העולם) .לדוגמה ,האוסטרלים

הציגו את השימוש בכלים אינטרנטיים (בעיקר וידאו) כדי
להעביר אימונים און ליין .המסקנות שלהם היו שאיכות
האימונים היתה גבוהה בשל הדרישה להכנה ממוקדת
יותר של האימונים און ליין .הספורטאים גם הרגישו שהם
מקבלים יותר פידבק ויותר מיקוד בעזרת האימונים

במקום הראשון זכה הכיסא של

מרחוק .האימונים דרשו יצירתיות והאתגר היחיד היה

משקל ,חכם שיודע להתאים את מרכז הכובד שלו למרכז

הדרישה לחיבור אינטרנטי איכותי .המסקנה היתה
שדווקא אימון מרחוק (בפרט במדינות גדולות כמו
אוסטרליה) הוא איכותי ,משפר אלמנטים שונים של

העברת מידע ולא בהכרח נופל מאימונים פנים אל פנים.
באגף הפוסטרים בלט במיוחד הפוסטר של צוות
החוקרים מפיטצבורג וירג'יניה ברשותה של ניקיטה
דיפק ,שהציגו תחרות נושאת פרסים (בסך  4מיליון דולר)
הממומנת על ידי טויוטה שנקראת Mobility unlimited
challenge,ליצירת אמצעים טכנולוגיים חדשניים לניידות.
לתחרות ניגשו למעלה  80פרויקטים .תחילה אותרו 10
פרויקטים ,לשלב המתקדם נבחרו  5פרוייקטים (כל אחד
קיבל  500000דולר) והזוכה בתחרות קיבל מענק של

מליון דולר להמשך פיתוח.

 Phoenix-i -כיסא קל

הכובד של המשתמש ובכך מייעל את הסינכרון ביניהם.
סוציולוגיה ,תרבות ,מורשת
ביום זה היתה לנו נציגות ישראלית .הרצאת המפתח של
איימי פנדן מקנדה עסקה במחקרים דיגיטליים ,היעילות
שבפלטפורמה הזו בפרט למחקר פראלימפי בינלאומי ורב
תרבותי וכן את הצורך להנגיש את המחקרים הנעשים באופן

דיגיטלי לאוכלוסיות השונות (כגון למשתתפים עם ליקויי
ראייה ועיוורון או למשותקים ב  4גפיים) .דוידה קוסף
המסווגת הראשית הציגה את מחקרה המשותף עם ד"ר
אסנת פליס דואר על הסיווג החדש בכדורסל בכיסאות
גלגלים .הכותרת של ההרצאה היתה :מדוע כדורסל
בכיסאות גלגלים כבר לא יהיה אותו דבר .דוידה נתנה סקירה
של השינויים שקרו במהלך השנים של שיטות הסיווג
בכדורסל,
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 20חם מהמעבדה
תובנות מכנס  - VISTA 2021המשך
התריאה על הבעיות שהענף חווה עקב הדרישה של
הוועד הפראלימפי להיענות לקוד הקלסיפיקציה החדש

וסיכמה שכעת משהקוד החדש עובר תהליך נוסף של

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בדיקה ,אולי ניתן יהיה לנצל את ההזדמנות כדי לוודא
שהענף יישאר מכליל לכמה שיותר ספורטאים.

אותו ואת חבריו .אתקה באיין מהודו (אתלטית בזריקת
דיסקוס וכידון) ,פעילה חברתית ,העבירה מסר של עד כמה

חשוב להעצים אנשים עם מוגבלויות באמצעות שינוי עמדות
בחברה וקידום שיוויון זכויות .רפאל בוסטיו אנקגבה מגאנה,
אפריקה (אתלט – מרוץ בכסאות גלגלים) .שיתף במצוקות
שחווים ספורטאים במקומות מרוחקים ופחות מפותחים

אתיקה ויושרה
ביום זה ,במקום הרצאת מפתח מרכזית 4 ,ספורטאים
פראלימפיים שיתפו את חוויותיהם ותובנות מהקריירה
שלהם ושטחו את משנתם לגבי כיצד נכון להציג ולקדם

בעיקר בתהליכי קלסיפיקציה .אין ביבשת אפריקה מספיק
מסווגים ואין הזדמנויות לעבור תהליכי סיווג באופן שוטף.
הוא גם דיבר על היעדר ציוד וטכנולוגיות שיכלו לסייע לגייס
ולקדם ספורטאים ביבשת .הוא דיבר על הקריטריונים להגיע

את הספורט הפראלימפי .המציגים היו :השחיינית

לתחרויות בינלאומיות וביקש שתהיה הקלה לבאים ממדינות

הקנדית (קלאס  19 ,9מדליות פראלימפיות) סטפאני

עולם שלישי בשל היעדר הציוד ,הקלסיפיקציה והאמצעים

דיקסון ,ששיתפה את התחושות שהיו לה במהלך

הכלכליים.

הקריירה שאנשים מקטלגים אותה תחת כותרת של
מיוחדת ,מסכנה ,חסרת מזל ,בעוד שהיא תמיד הרגישה

ביצועים ספורטיביים

שהיא עושה הכל כדי לא להרגיש ולהיות נכה .היא

את הרצאת המפתח העבירה ד"ר ויקי טולפריי מאנגליה

שיתפה במצוקות הנפשיות שהיו לה לאורך השנים

שדיברה על העברת ממצאי מחקר אל השטח .היא הסבירה

והביעה תקווה שארגוני הספורט יראו יותר את האתלט

על הממשקים שבין מחקרים שיקומיים למחקרי ספורט ,היא

כמי שבמרכז ויספקו לו את התמיכה לה הוא זקוק.

נתנה

מאמנים

האתלט (האצן) האנגלי ג'וני פיקוק (פעמיים זוכה מדליית

וספורטאים בתהליכי בניית המחקר וששיתוף הפעולה בים

זהב במשחקים ,ופעמיים זוכה מדליות זהב באליפויות

החוקרים לשטח נובע מכך שהמדע נותן תשובות קונקרטיות

עולם) ,שם דגש בהרצאה שלו על הרמאות בנושא

לצרכים אמיתיים (למשל קונפיגורציה של כיסא גלגלים) ,או

הקלסיפיקציה (אנשים שמתחרים בקלאס שלא אמורים

מסייע למניעת פציעות .היא סיכמה את הרצאתה בחשיבות

להיות בו) .הוא הביע גם מורת רוח על כך שלא תמיד יש

שקיפות לגבי תהליכי קלסיפיקציה ושזה דבר שמטריד

דוגמאות

לחשיבות

של

השתתפות

של שילוב אנשי מדע בתהליכי האימון ובעבודת השטח של
המאמן כדי לשפר את יכולות הספורטאים.
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 21חם מהמעבדה
ועידת החדשנות בספורט של ישראל ,מטעם
Colosseum
החודש התקיימה בפעם הרביעית ועידת החדשנות
בספורט של ישראל .ההתאחדות לספורט נכים והוועד

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הפראלימפי הישראלי היו שותפים מלאים לועידה ותמכו
בה.
החותר הפראלימפי ברק חצור השתתף בפאנל לצד
השחיין יעקב טומרקין ,שכותרתו היתה :מטוקיו  2020לפריז
.2024
ד"ר אסנת פליס דואר הנחתה את הפאנל בנושא :שיפור
ביצועי הספורטאי בעתיד ,בו היא ראיינה את קפטן מכבי
תל אביב שרן ייני ,את מולי אפשטיין ,המנהל המדעי של
הוועד האולימפי ,את ד״ר קרן קונסטנטיני הפיזיולוגית של
מכון סילבן אדמס לספורט ואת חיים טרבלסי מ

ברק חצור (חתירה) בפאנל בועידה

PLAYFORM
היה מרגש לראות כיצד קהילת הספורטק הישראלית
גדלה ומתעצמת ואת ההכרה וההוקרה שהטכנולוגיה
בספורט הפראלימפי מקבלת .תומר יהודיין ,שופט כדורסל
בכיסאות גלגלים ובצוות הניהולי של קולסאום אמר" :אני
שמח מאוד שהוועד הפראלימפי וההתאחדות הישראלית
לספורט נכים הצטרפו לכנס כשותפים מלאים .מבחינתנו
הספורט הפראלימפי הוא קטר פורץ דרך בתחום
החדשנות .נמשיך לקדם את התחום בארץ ובעולם" .היזם
ומי שהקים את קולוסאום ספורט ,אורן סמיניאן ,אמר" :אין
מלים לתאר את העבודה שנעשית בתחום החדשנות

שופט הכדורסל בכיסאות גלגלים וממנהלי קולוסאום
ספורט ,תומר יהודיין

אצלכם! בהחלט משפחה! לעוד הרבה שנים של שת"פ".
מבין המשתתפים הפראלימפיים בועידה ,היה אמיץ אחד,
שחקן הבוצ'ה נדב לוי ,שהעז לטעום שייק חגבים.
בהזדמנות זו ,נאחל הצלחה לשחיינית אראל הלוי,
שמשתתפת בתמיכת התוכנית "היום שאחרי" בקורס
"ספורט ,סטארט אפ ומדיה" של קולוסאום.

נדב לוי שותה שייק חגבים
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 23דור העתיד
האלופים של ירושלים
אדם שרעבתי השחיין קטוע הרגל בן ה 15
מקבוצת

ירושלים,

עלה

שוב

ושוב

לפודיום

באליפות ישראל בשחייה על שם מרגלית זוננפלד
ז"ל שנערכה חודש.
אדם השתתף ב  4משחים בסגנונות הגב והחתירה
(חופשי) ובכולם זכה במקום הראשון בקטגוריית
הנערים ובשלושה מהם אף שיפר את שיאיו
האישיים.
המאמנת שקד פרחי סיפרה" :אדם שוחה בקבוצת
השחייה

הפראלימפית

של

ירושלים

משנת

.2018לאליפות על שם מרגלית הגיע לאחר

עוז כהן ב  100חופשי ,צלם :שאול אברמוביץ

הפסקת אימונים כפויה בשל הקורונה מה שלא
מנע ממנו לחזור להתאמן במוטיבציה גדולה
ובמלוא המרץ" .אביו של אדם חאלד אמר" :למרות
פציעות חוזרות שיש לאדם בכתף הוא לא מוותר
וממשיך להתקדם .העיסוק בספורט משמח אותו,
נותן לו ביטחון עצמי ומשפר את היציבה שלו .הוא
מאוד אהוב בקבוצה ויש לו מקום מרכזי .אדם הוא
דוגמה לאיך ממשיכים קדימה למרות הקשיים".
שחיינית נוספת מירושלים שאף זכתה בתואר

אדם בקפיצה למשחה  100חופשי

אלופת ישראל למשחי  100חופשי ו 200חופשי היא
עוז כהן בת ה .13אמא של עוז סיפרה " :עוז ,לומדת
שחיה מגיל  6ומלווה ע״י המאמנת הנהדרת שקד,
שמלווה ,תומכת ומאמינה בה .עוז מרכיבה פרוטזה
כתוצאה ממום מולד ולמרות זאת לא מוותרת
לעצמה ומתפקדת באופן מלא .מתאמנת כ 3
פעמים בשבוע במינהל קהילתי גילה".

אדם עם המדליות ועם יעקב ביננסון
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' 24על רגל אחת'

ברכות לאחייה קליין החותר הפראלימפי לאשתו
שירלי ולבן דר ,על הולדת איתן .אגב גם נייט כלב
הנחייה כבר ריחרח את איתן וקיבל אותו לחייק
המשפחה.

רכילות פראלימפית

יעקב ביננסון ,כוכב על ,בית הספר היסודי גליל
ים בהרצליה ,עוסק השנה בספורט הפראלימפי
ובמסגרת הלמידה ,כתבו תלמידי בית הספר
בשיעור לשון ,מכתבי המלצה לשר התרבות
והספורט חילי טרופר להכריז על יעקב כמדליק
משואה ביום העצמאות הקרוב .יעקב שהגיע
להרצות בבית הספר ,ניתקל בעשרות תלמידים
שצעקו את שמו וביקשו חתימה .כתבה נרחבת
על פרויקט הבית ספר בגיליונות הקרובים.

אסף?

ברכות ללימור גולדברת מנהלת תחום תשתיות
לאישתה מורן סמואל החותרת
וצעירים
הפראלימפית לילדים ארד ורום על הולדת הבת
והאחות שגב.
ח"כ דוידסון ,העניק תעודת הוקרה לאסף יסעור
על זכייתו באליפות העולם בטקוואנדו.

 25תמונות נוספות

טורניר הבדמינטון ,צלם :שאול אברמוביץ

טורניר הבוצ'ה .צלמת אורנה וייסבך

עדי קלנג ונחמן בלולו בטקס המדליות באליפות
העולם בגלישה .צילוםBen Reed /ISA :

שיר תרזה בהתקפה .צלם :ד"ר אורן חסון

משתתפי ליגת הרגבי בכיסאות גלגלים .צלם ד"ר אורן חסון

 26תמונות נוספות

אליפות ישראל בטניס .צלם דני פאר

משחקי הדירוג טניס שולחן .צלם :יוסף אבי יאיר אנגל

ליגה לאומית כדורשער .צלם :יוסף אבי יאיר אנגל

ספיבק רמת גן מול עודד ראשון לציון ,צלם :שאול אברמוביץ

אליפות ישראל בשחייה .צלם :אהוד מלמד

טורניר קליעה .צלם :יוסף אבי יאיר אנגל

