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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

בעקבות הקורונה והמצב אליו אנו מתרגלים ,החודש אין
לנו אף תחרות לדווח עליה.
עם זאת הפראתון הפעם גדוש בעדכונים וסיפורים.
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החודש ציינו את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה.
לשם כך גייסנו את הספורטאים לשני פרויקטים:
ספורטאים שראיינו את חבריהם הספורטאים שנפגעו
ושכלו משפחה וחברים.
ספורטאים ואנשי צוות שסיפרו לנו מה קורה עם
חבריהם

הספורטאים

בעולם

והתמודדותם

עם

הקורונה.
כמו כן תוכלו להתעדכן בכל הקשור להתמודדות
ההתאחדות והוועד עם נגיף הקורנה.
קריאה מהנה  -צוות הפראתון
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עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וקוראים יקרים
אנו אחרי יום הזיכרון לשואה ולגבורה .אנחנו דור אחרון
לגלות ודור ראשון לגאולה" .ישראל תהיה מושתתת על
יסודות החירות והצדק והשלום לאור חזונם של נביאי
ישראל" (מתוך מגילת העצמאות).
החודש חגגנו גם את יום העצמאות ה  72למדינת ישראל,

אני תקווה שהממשלה החדשה שתקום ,תהייה קשובה
לדברים שנכתבו בדם ליבם של הגיבורים הי"ד שהקריבו

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אני גאה בכך שלמרות המצב והסיטואציה הלא נעימה
של אלו שיצאו לחל"ת ,בחרו כולם לעזור והתייצבו כאיש

את חייהם על הגנת המולדת וציוו לנו את החיים.

אחד ,לייעץ ולתמוך בספורטאים שלנו .אפשר היה לשמוע

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד הפראלימפי

גם מעבר למילים שנאמרו ,את הדאגה הכנה ,האחריות

הישראלי ,עומדים בפני משימות ואתגרים עצומים על
מנת לעשות הכול למען ספורט הנכים ,ולהתחיל מיד
בעבודה קשה כדי לצמצם את הפער שנפתח עקב הוירוס
הארור.
זכרו לכל סערה יש התחלה ,אמצע וסוף והעננים
הקודרים מפנים בימים אלה את מקומם לקרני השמש
והעתיד טוב יותר לכולנו עם ישראל חי.
ספורטאים וקוראים יקרים

והאהבה של אותם בעלי תפקיד .מודה מקרב לב ,חברים.
אני לא יודע מתי תסתיים המגיפה הארורה אבל אני יודע
שלא יכולתי לבקש צוות טוב יותר להתמודד איתו מולה.
תודה לכם זכיתי" .לא ינום ולא יישן שומר ישראל'.
מבקש לסיים בנימה אישית :אוהב אותם ,מעריך אותם
ותודה גדולה מקרב ליבי" .אם תרצו אין זו אגדה".
אלי בירנבאום

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

אני אלי בירנבאום ,יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים וחברי ורעי ושותף לדרך ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד
הפראלימפי וממלא מקומו אפרים זינגר ,שולחים תודה
גדולה לשרת התרבות והספורט הגב' מירי רגב ,מנכ"ל
המשרד יוסי שרעבי ,ראש מנהל הספורט עופר בוסתן,
מר אבי בנבנישתי ,מר דודו מלכא ,מר גיא אטיאס
ומנהלים ועובדים נוספים במשרד הספורט שעמלו

להעלאת תקציבים לספורט הנכים ואוזן קשבת ושיתוף
פעולה ,שאפו .מצדיע לכם.
ידידי ורעי שותפים לדרך
בגילי המופלג ,גילו לי דבר שנקרא  .ZOOMערכנו שיחות

בתמונה :שיחת זום של וועדת הכדורסל בכסאות גלגלים

והתייעצויות וירטואליות עם מרבית בעלי התפקיד
והמקצוע שעובדים איתנו בשוטף .מאמנים ,מנהלי
מועדונים ומחלקות ספורט ,מאמנים מנטליים ,רופאים,
חברי מטה ,חברי הנהלה ועוד ,רבים מהם השתתפו
בשיחות בזמנם הפרטי כמתנדבים או עובדים שיצאו
לחל"ת.

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :
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' 04גלים במעגלי החיים'
הטוב שבגלי הטכנולוגיה והמאמנים לספורט
למדתי שבכל דבר רע יש גם דבר טוב .שואלים אותי מה
כבר יכול להיות טוב בווירוס הקורונה? אז נכון ,במחלה או
בווירוס הקורונה אין דבר טוב ,אבל בעידן הקורונה שנכפה
עלינו התעוררו האנשים למציאות בשגרה חדשה שלא
הכרנו.

אנשים

החלו

לחשוב

ולראות

את

החיים

בפרספקטיבה אחרת ,לומדים את משמעות החיים

שהכול בפרופורציות .לשים לב לדברים הקטנים בחיי
היום יום שבעצם הם שנותנים את הטעם לחיים .אנשים
גילו את עצמם מחדש ביכולות היצירתיות שלא ידעו שיש
בהם ,למדו להתארגן מחדש עם הזמן ועם הסגר .ובעיקר
עם הטכנולוגיה שהפכה את החיים שלנו נשלטים
ותלויים בה .וגם המבוגרים שביננו לומדים את שימושי
הטכנולוגיה שעד עתה אמרו נסתדר בלי זה .אז לא!!! לא
מסתדרים בלי זה .אני למשל ,שיפרתי יכולות שלי
בשימושי מחשב ,בהכנת הרצאות ,עם מצגות מתקדמות
בשילוב סירטונים שלא ידעתי קודם .שיפרתי את יכולת
הגלישה שלי באינטרנט .אנחנו מזמינים מזון ומצרכים
בשירות און-ליין שלא ידעתי קודם לכן וגם לא עסקתי

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי
והנה בימים אלו בעידן הקורונה הגננות והמורים
מתמודדים עם "הלמידה מרחוק" .וזה לא עובד .בלבול
וכעס של ההורים ושל התלמידים ,כי זה לא עובד! הסיבות
העיקריות לכך הן ,ראשית ,כי המורים לא הוכשרו ללמד
מרחוק ,ושנית ,כי ברוב בתי האב בישראל אין מספיק
מחשבים ,במקרה הטוב יש מחשב אחד למשפחה .לא
בכדי הורים רבים קוראים לזה "רחוק מלמידה".

אני רוצה לקחת אתכם במנהרת הזמן לשנת  ,1995לפני
 25שנים ,בהיותי מנהל וראש מכללת אוהלו שבעמק
הירדן ,שם עסקתי בהכשרת גננות ומורים לכל חטיבות
הלימוד ,כולל מורים לחינוך גופני ולספורט .הכשרנו גם
מאמנים לספורט .בשנת  1995ציינו יובל  30שנה למכללה

בזה.

במספר אירועים :בכנס ארצי בנושא המדע והטכנולוגיה

מערכת החינוך החלה" ,במפתיע" ,ל"למידה מרחוק".

בהכשרת המורים ,הכנו ספר יובל  30עם מאמרים

גננות ,מורות ומורים ,לפתע ,עומדים עם מחשב ומול
מצלמה ומלמדים כתה ווירטואלית ,מצב שלא עסקו בו
בעבר וגם לא הוכשרו לכך .אולי רק חלק קטן מאוד
מעובדי החינוך .כי ללמד מרחוק זה "מקצוע" שמחייב
הכנה והכשרה בסיסית להוראה מרחוק בטכנולוגיה.
הואיל ועובדי החינוך לא הוכשרו לכך .הם הופתעו ועמדו
במצב עובדתי שצריכים ללמד מרחוק .אבל איך עושים

את זה???

והיסטוריה של המכללה .לספר היובל כתבתי מאמר על
הכשרת מורים לעתיד .אזכיר שבאגף להכשרת מורים
במשרד החינוך נהגו לדבר על הכשרת מורים לשנות
האלפיים .חזרתי ואמרתי די עם שנת  ,2000כי שנת
אלפיים היא כבר כאן ,בואו נחשוב לעתיד וקדימה לעוד
עשר או חמש עשרה שנה ,לשנת  .2020ואכן במאמר
שכתבתי קראתי להכשרת מורים לשנת  .2020רבים
מחברי מנהלי המכללות הרימו גבה ,אבל את דעתי שמעו.
חלק אמרו שאני חולם ,נכון

גם היום בעידן המאה ה 21-כשכל חיינו רווים בטכנולוגיה

אני מודה אני לא פעם חולם

טכנולוגיה

וחושב לעתיד ,כי אני יודע

ורובוטיקה ,עדיין הכשרת המורים נשארה שמרנית

שמי שחולם הוא גם מגשים.

ופועלת בדפוסים "ישנים" ,הייתי אומר עדיין "הגיר-

כי...חלומות מתגשמים .אני

והדיבור" ,האמריקאים מכנים זאת .Talk and Chalk -

שמח להזכיר שאת התפישה

וכל

העולם נמצא

במרוץ של

שימושי

הזאת

הבאתי

גם

לוועד

הפראלימפי עם כל התהליך
לקביעת חזון ,ייעוד ,מטרות

ויעדים כפי שעשינו במשותף.
בתמונה :ד"ר שוקי דקל בשנת 1995
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אז מה זה קשור למאמנים לספורט? אז זה מאוד קשור
להכשרת מאמנים לספורט ,נוכחנו לדעת שבימים
המורכבים האלה כל המאמנים שלנו החלו לאמן ולהעביר
תוכניות אימון מרחוק לספורטאינו ,כולל חיזוק מנטאלי,
הנחיות רפואיות ועוד .הכול מרחוק בגלל הסגר שנכפה
עלינו .לכן המאמנים עם הצוות המקצועי שלנו עבדו

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

באמצעות וידיאו ,ה -זום  ZOOM -ועוד .ואני יודע שעשו
זאת בהצלחה .אני מברך על כך ושמח .אז כן זה הדבר
הטוב( .אני יודע שחלק מהמאמנים שלנו עסקו בזה באופן
חלקי קודם לכן) .המאמנים שלנו קבלו כלים לשימושי
מחשב ותוכנות לאמונים ,לבקרה ולמעקב .אני גאה בהם
שמיד נרתמו ותוך כדי תנועה למדו ,תקנו ושיפרו והתקדמו
לאימון מרחוק.
למיטב הבנתי הקורונה תישאר איתנו לעוד הרבה
חודשים ואולי יותר לצערי הרב .לכן נושא האימון מרחוק

לכן הטכנולוגיה היא כבר לא מטרה ,היא אמצעי להשגת
המטרה .לפי דעתי כל שימושי הטכנולוגיה שנכפו עלינו
מצוק העיתים בעידן הקורונה ,עלינו להמשיך ולאמץ את
שימושי

המחשב

והטכנולוגיה

כדרך

להכשרה

ולהשתלמויות המאמנים.
לכן שיתפתי אתכם במחשבות ובעיקר לראות את "הטוב"
גם בעידן הקורונה .ובמקרה הזה הם גלי הטכנולוגיה,

המחשב והרובוטיקה שאנחנו נדרשים להם ומנסים

יתפוס יותר ויותר מקום .ראו מה קורה ברפואה,

להשתמש וליישם .ובעיני זה "הטוב".

נעשה מרחוק ובאמצעות שימושי המחשב והטכנולוגיה.

שימרו על עצמכם והמשיכו להתאמן ולהשתפר ולראות

הבדיקות ,ניתוח הממצאים וההמלצות לטיפול הכול
ניתוחים רבים וטיפולים מתבצעים מרחוק באמצעות
מחשב ורובוטיקה .בתי החולים הגבירו בימי הקורונה
כאשר הבדיקות הטיפול והמעקב אחר חולי הקורונה
נעשה מרחוק .באמצעות מסכים ומחשבים .קראתי
השבוע ראיון עם פרופ' יצחק קרייס ,מנהל בית החולים
'שיבא' בתל-השומר שמוביל את נושא הטיפול הרפואי

את "הטוב"
שלכם בברכה,
ד"ר יהושע-שוקי דקל
יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

לעולם עתידי רווי הטכנולוגיה .הוא הוסיף ואמר שהיום
משולבת בטכנולוגיה בינה אנושית כי זה העתיד.
אגב ,אנחנו גאים שחתמנו על הסכם עם בית החולים
והמרכז הרפואי הגדול במדינה" ,מרכז רפואי 'שיבא' תל-

השומר" ושהוא בין בתי-החולים המובילים בעולם .עם
ההנהלה הנפלאה בהנהגתו של הפרופ' יצחק קרייס.
שבוודאי שמעתם ששמו הוזכר כמועמד להיות שר
הבריאות של מדינת ישראל.
באותה ראיה עתידית חתמנו גם על הסכם לשיתוף
פעולה עם "מכון סילבן-אדמס למצוינות בספורט"
שבאוניברסיטת תל-אביב ,בניהולו של פרופ' מיקי
שיינוביץ.

המכון

משלב

הספורטאים והמאמנים.

מדע

וטכנולוגיה

בשירות
בתמונה :ד"ר שוקי דקל בשנת  ,1995מנהל מכללת אוהלו
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 06זרקור החודש
דוד קורן ,מנכ"ל ער"ן –
עזרה ראשונה נפשית ומנהל
נבחרת ישראל בכדורסל
בכסאות גלגלים

מראיינת :אסנת פליס דואר

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
בהדבקה בחיידק הטוב הזה שנקרא" :כדורסל בכיסאות

את קורן (כך אנחנו קוראים לו) הכרתי לקראת סוף

גלגלים".

המילניום הקודם ,או ליתר דיוק ב  ,1998בעונה שבה

זו היתה עונה מאוד משמעותית .על אף ההישגים וההצלחות

הייתי עוזרת מאמן של אבי מוססקו בקבוצת הכדורסל

של הקבוצה ,עדיין ההסתכלות על ספורט הנכים בישראל

בכיסאות הגלגלים של ארגון נכי נתניה (א.נ .נתניה) .זו

היתה "מעורבבת" – זה אכן נחשב כספורט הישגי ,אבל עדיין

היתה קבוצה מלאת יצרים ורגישויות ופסיפס המדינה

בלטו בו אלמנטים שיקומיים וטיפוליים .לראייה ,אפילו מדי

כולה בא לידי ביטוי ב  12שחקניה .היו בה הכל מהכל,

השחקנים היו נטולי חסויות וללא שמות השחקנים עליהם.

אשכנזים ומזרחיים ,נפגעי תאונות איבה ,תאונות

זו היתה הגופייה הכי פשוטה ,עליה מוטבע לוגו הארגון

עבודה ,תאונות דרכים לצד נכויות מולדות .אנשים

וההופעה למשחקים היתה מרושלת .בעת הזו ,באירופה

מהאליטה של האליטה לצד יוצאי שכונות וצאצאים

ובשאר העולם ,החלה התעוררות בענף הכדורסל בכיסאות

לתושבי המעברות .שחקנים שהספורט היה נשמת

גלגלים והפיכתו למקצועני .שחקנים בעלי נכויות החלו

אפם וכל עולמם – עוד מלפני הפציעה – לצד

להיות קודם כל ספורטאים ולעיתים קרובות זה הפך

ספורטאים ,שאילו לא היו נכים ,כלל לא היו מגיעים

לעיסוקם המרכזי .ניתנו משכורות ,שני אימונים ביום,

לעסוק בספורט .בין השחקנים בלט במיוחד דוד קורן.

ספונסרים החלו להשקיע בקבוצות ונראה כי ישראל לא

הקיבוצניק מ"העוגן" .הוא היה "במקום טוב באמצע"

מצליחה להדביק את הפער.

מבחינת הגיל .לא מהמבוגרים ביותר אך לא מהצעירים.
היו לו ברקורד שנות ניסיון הן כשחקן נבחרת ישראל

בשנת  1999דוד קורן ,יחד עם עוד קומץ שחקנים ,אבי

(כולל השתתפות באולימפיאדת סיאול) והן כשחקן

מוססקו ואנוכי ,הקמנו עמותה בשם "עמותת קסם" – קידום

בליגה האמריקאית ,הליגה שעד היום נחשבת לליגה

ספורט נכים מקצועני .קסם מצאה בית בעיר חדרה ודוד קורן

הטובה בעולם .מה שבלט בקורן ,מעבר לקליעה

היה כאמור ,גם מייסד העמותה וגם שחקן מפתח בקבוצה.

המצוינת עם יד אחת בחצי מרחק מהסל ,זו היכולת

הישגי הקבוצה היו מרשימים ביותר .השגנו חסויות מחברות

לגשר ,לפשר ,להדביק את הפאזל המוזר הזה של

שונות ומקרן "מקוב-רייפמן" שתמכה בספורטאים .שחקני

השחקנים של א.נ נתניה .בשקט ,עם המון חוש הומור

הקבוצה הופיעו למשחקים בלבוש הולם ,מומן הדלק

ושנינות ,וריש מתגלגלת ייחודית רק לו ,היה משכין

לנסיעות ,ניתנו מלגות לספורטאים ומנויים לחדר כושר.

אחווה ושלום כשהרוחות געשו.

היום ,אין שחקן כדורסל שלא "נהנה" מהאמצעים הבסיסיים

הייתי בחורה צעירה ,בשנות ה  20של חיי ,כשהכרתי

האלה כדי לממש את הפוטנציאל שלו ,אבל באותן שנים זה

את קורן והשחקנים הנוספים אותם אני "מאשימה"

היה בגדר חידוש.
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כאמור ,ב"קסם חדרה" ,דוד קורן היה שחקן מפתח
ודמות מרכזית ומלכדת .בנסיעות לאליפויות באירופה,

הרבה סיפורים וזיכרונות מקושרים אליו .ימי גיבוש
ומפגשים של הקבוצה התקיימו ליד ביתו בחצר
הפסטורלית של קיבוץ העוגן וילדיו הגיעו לצפות
במשחקים ולעודד.
לאחרונה ,כשהחלה ההתמודדות עם מגיפת הקורונה,
נתקלתי בכתבה ב"גלובס" על קורן ותרומת מתנדבי
ער"ן – עמותה לעזרה ראשונה נפשית ,שהוא המנכ"ל
שלה .בשיחת זום קולחת ,גלשנו על גלי הנוסטלגיה
וכמובן ,למדתי על התרומה העצומה והייחודית של

העמותה החשובה הזו ,בימות שגרה ובזמן משבר
הקורונה בפרט.
הוריו של קורן הם ממקימי קיבוץ העוגן .את כל חייו
עשה ב"העוגן" למעט שליחות לניו יורק ל  3שנים
כשליח

של

על השיקום בתל השומר
"בבית החולים הכרתי את אייל שרטוב (גם הוא שחקן
בכדורסל בכיסאות גלגלים) .היינו באותו חדר (צוחק).
עם פציעה דומה ממוקש ,רק שתמיד עיצבן אותי
שלאייל רק הראו את הפרוטזה ,הוא קם ומיד רץ ואצלי

זה היה מסובך ,ממש לא הצלחתי ללכת .היו צריכים
לעשות ניתוחים רבים ,לחתוך עוד ועוד "פרוסות"
(צוחק) כדי לייצר גדם שיוכל להתאים לפרוטזה".

קצת על המשפחה

הסוכנות

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

היהודית.

לקורן

מנישואיו

הראשונים לחינה שני בנים ובת :צור ,עמית וענר ,והוא
סבא גאה ל  7נכדים .מנישואיו השניים לבטי יש לו שתי
בנות :אמילי ומיקה .כדי ללמוד על הקשר הקרוב של
קורן לילדיו ,מלמדת העובדה שכולם גרים בקיבוץ
העוגן ,פרט לבתו שגם היא גרה בקבוץ מעברות
"מעבר לכביש" .כולם מאוד מאוד קרובים.
על הפציעה
קורן לא מדבר לעיתים תכופות על הפציעה שלו .ניכר
כי הוא אינו עוסק בזה .גם בראיון שלנו הוא אינו מרחיב
במלים .אחרי השירות הצבאי שלו ,הוא חזר לקיבוץ.
יום אחד הוא נכנס למחסן ,מעד ונפל על מוקש ישן

האם עסקת בספורט לפני הפציעה?
"בקיבוץ היתה לנו נבחרת רוגבי .היה איזה עולה חדש
שברח מסקוטלנד מסיבות שאנחנו לא כל כך יודעים
למה והוא היה שחקן נבחרת סקוטלנד .אז הוא החליט
להקים פה קבוצת רוגבי .האמת היא שאנחנו לא כל
כך הבנו מה זה המשחק הזה .הוא לימד אותנו קצת

וישר

רשם

אותנו

לליגה.

באנו

אוניברסיטת תל אביב ,קבוץ יזרעאל ,ירושלים וכל מיני
קבוצות שידעו לשחק .אנחנו ידענו בקושי לאן צריך
להתרוצץ או למסור את הכדור .אבל תמיד בשלב
מסוים הבחור הזה ,שהיה המאמן ,ראה שאנחנו
עומדים להפסיד,
נכנס למשחק ,עשה
את מה שצריך ותמיד
ניצחנו".

שהיה שם והתפוצץ .כשהתעורר הבין שהרופאים
נאלצו לקטוע את רגלו .את השיקום עשה תחילה
בבית לוינשטיין אך כיוון שהיה זקוק לניתוחים רבים,
הועבר להמשך תהליך

שיקום של שנה בתל השומר.

למשחקים

נגד

בתמונה :דויד קורן
ומוני עובד במשחק
האולסטאר בניו יורק
בכדורסל בכסאות
גלגלים
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מתי התחלת לשחק כדורסל בכיסאות גלגלים?
"אני זוכר שגם אייל שרטוב וגם אני ועוד שחקן בשם

חנן התחלנו לשחק כדורסל עם חבר'ה שהגיעו מאיל"ן,
למרכז השיקום בתל השומר לשחק איתנו באולם
שהיה שם .נדלקנו על הספורט הזה בשיקום .הקבוצה
הראשונה שבה שיחקתי שנים רבות היתה במועדון
ספיבק .זו היתה קבוצה ממש טובה .כבר בשנה
השנייה שבה שיחקתי ,שמו אותי בקבוצה הכי טובה
עם משה לוי ,אייל שרטוב ,יואל שפרן ואריק פינטו.
זה פחות או יותר מי שהיה .האמת – די טחנו את
הליגה"

על החוויה של לשחק באמריקה
"הגעתי לשליחות ישר מהאולימפיאדה בסיאול .הם
ידעו שאני מגיע לניו יורק .אני לא ממש זוכר מי עשה
את החיבור .אולי ראובן הלר .שתי קבוצות פנו אליי
וביקשו שאשחק אצלן .מאוד נהניתי לשחק שם .זו
היתה ליגה מצוינת".
על ההשתתפות באולימפיאדת סיאול
"צ'ינגה היה המאמן .תקציבי האימונים וההכנות לא
היו כמו היום ,לכן את כל ההכנה לסיאול עשינו מול
נבחרת הולנד .שיחקנו נגדם איזה עשרה משחקי הכנה
כך שהיכרנו טוב מאוד את השחקנים .היו שם שחקנים
מעולים כמו ואן דר לינדן ושחקן בשם בן שהיה המטצ'
אפ מולי .בן הזה היה שחקן 'מלוכלך' שהרוויח עוד
כמה סנטימטרים עם פטנט בזכות הגדם הקצר שלו.
מכיוון שלא היינו קשורים לכיסא כמו היום ,הוא היה
מתרומם על הגדם ונשען עליו כשקלע לסל .רצה

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
שחקנים שהשתתפו באולימפיאדות קודמות אמרו שזו
היתה חוויה אחרת .אני זוכר ששיחקנו נגד נבחרת
ארגנטינה .האולם היה מפוצץ בקהל כשיציע שלם
מעודד את הארגנטינאים ויציע נגדי שלם מעודד אותנו".
על ניהול נבחרת ישראל

בחמש השנים האחרונות דוד מנהל את נבחרת ישראל
בכדורסל בכיסאות גלגלים" .בשנים האלה בהם הייתי
(ואני עדיין) שחקן בבית הלוחם תל אביב ,פגשתי את
אריאל אוטולנגי כמאמן שלי ובהמשך הוצע לי
להצטרף כמנהל הנבחרת בהתנדבות כמובן .אני אוהב
את החבר'ה האלה .יש ביניהם את אלה שאני עדיין
משחק איתם בליגה ויש גם ילדים צעירים ואני פשוט
אוהב אותם .לנהל את הנבחרת זה כיף .זה מתחבר גם
לחלק הספורטיבי וגם למחנך שבי ,העובד הסוציאלי,

זה הכל ביחד .אני אוהב לעבוד עם הצוות .התפקיד שלי
הוא לשחרר את הצוות המקצועי מכל העיסוקים שיש
במהלך התחרויות ,לפני ואחרי .באליפות אירופה
האחרונה למשל היו אתגרים גם מקצועיים וגם
חברתיים ואנחנו פשוט מתפקדים טוב כצוות .זה גם
שובר את שגרת העבודה שלי בער"ן ומאפשר עיסוק
בעוד תחום".

הגורל ובאולימפיאדה עצמה ,בשלב המוקדם שיחקנו

מול ההולנדים והם ניצחו אותנו .בהצלבה פגשנו את
האמריקאים שפשוט לא הבחינו שבכלל שהיינו על
המגרש .זה היה לא נעים .סיימנו את האולימפיאדה
במקום השביעי והמכובד .זו היתה חוויה יוצאת דופן.

בתמונה :דויד וקבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים
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אתה חושב שהיכולות שלך לגשר ,לפשר ,לעשות
את ההפך מ"להוסיף שמן למדורה" ולהפחית את

הבערה ,תורמים לך בכדורסל?
"יש איזשהו דיסוננס כזה שתמיד צף .בתוך המשחק,
כשחקן ,אני לא רואה ממטר .יש שופטים שבאים אליי
ואומרים' :קורן ,זה לא לעניין .באמת .תירגע' ,ובסוף
המשחק אני בא ואומר שהכל בסדר ,המשחק נגמר –
זה מאחורינו .גם כלפי שחקנים ,קורה לפעמים
שהתגובות שלי כלפי שחקנים אחרים הן תוקפניות
מדי וגם זה נרגע דקה אחר כך .אבל כשאני בתוך
המשחק – אני שם לגמרי וזה כנראה האיזון שאני

צריך".
מנכ"ל עמותת ער״ן
"הייתי מנכ"ל גבעת חביבה שזה עולם שונה לגמרי
ועוסק בחינוך .ראיתי מודעה שמחפשים מנכ"ל לער"ן
והגשתי מועמדות .הריאיון היה הזוי .העמותה של אז
נוהלה על ידי מתנדבים וראיינו אותי  40איש .הארגון
היה שונה מאוד ממה שהוא היום .היו לו  8סניפים

ג'יימס ריצ'רדסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי
"את המתנדבים צריך לחבר גם רגשית וגם מקצועית
לעולמות התוכן שאנחנו עוסקים בהם" .ההכשרה
שעושים למתנדבים נמשכת על פני מספר חודשים.
מנהלי הסניפים הם אנשי מקצוע שנותנים מענה רגשי,
ייעוץ והכוונה למתנדבים וגם עוסקים כמובן בניהול.

לכל סניף יש סדר גודל של כ  100-120מתנדבים .היום
לער"ן יש גם ארבעה סניפים בצפון אמריקה.
המתנדבים שם נותנים מענה בשעות הקטנות של
הלילה (כששם זה אחר הצהריים ואצלינו זה לילה).
המענה שלהם הוא אך ורק לפניות של אנשים
מישראל .במהלך משמרת מגיעות כל הזמן שיחות וכל
פניה מקבלת מענה.

ובסביבות  600מתנדבים והוא היה בפשיטת רגל .ככה
התחלתי וזה היה ארגון שונה בתכלית מאיפה שהוא
היום".
לדוד היו שני סבבים כמנכ"ל ער"ן .לאחר שהוא ייצב
את העמותה והרגיש שהיא נמצאת במקום טוב ,עזב,
אך נקרא שוב לדגל כשפקד אותה משבר נוסף .הוא
שב לעמותה שסבלה ממלחמות וחיכוכים וגם מצב
כלכלי לא פשוט" .לנהל מתנדבים זה לא מקצוע" אומר
דוד" .זו בעיקר אומנות .העובדים שלך הם מתנדבים .יש
כמובן צוות מקצועי ,מטה וניהול ,אך יש לנו היום 1500

מתנדבים .אם הם לא יגיעו לעבודה אז אין לנו שירות".
ער"ן מתנהלת עדיין במבנה של סניפים .יש היום 17
סניפים" .הסיבה שיש סניפים היא למען המתנדבים.

בתמונה :דויד קורן וכפיר נימארק במשחק הזכייה
בגביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים 2019
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ער״ן בימי ההתמודדות עם הקורונה
"ברגע שסגרו לנו את הסניפים ,היינו צריכים בזמן קצר

להיערך למתן מענה מבתי המתנדבים .מצד אחד היקף
הפעילות וכמות הפניות עלו בצורה משמעותית ומצד
שני הסניפים נסגרו .היום אנחנו נמצאים בכמות פניות
של פי  3ביממה לעומת יום רגיל .בכל בוקר אני מדווח
למשרד הבריאות לגבי כמות הפניות ביממה החולפת.
מבחינה טכנית וטכנולוגית היה אתגר מאוד גדול כי זו
אינה מערכת של 'עקוב אחריי' .המערכת מזהה מהיכן
השיחה מגיעה ומיהו המתנדב הפנוי ,איזה שפות הוא
יודע ומפנה את השיחה אליו .את כל זה היינו צריכים

להעביר לבתים של המתנדבים .כמובן שגם צריך
להמשיך לתמוך במתנדבים .תמיכה ללא המפגש
הבלתי אמצעי היא אחרת .אנחנו בדיוק מדסקסים את
האפשרות לפתוח את ההכשרה למתנדבים באופן
מקוון ,דבר שלא עשינו עד היום .יש לנו הרבה פניות
של מתנדבים חדשים ואנחנו זקוקים להם ,אך נאלצים
לבחון כיצד לגייס אותם ולהעביר את תהליך ההכשרה
בדרך שונה מזו שהייתה עד כה".

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ער"ן של אחרי הקורונה
"אני לא בטוח שהמילה או התקופה הזו של 'אחרי
הקורונה' מספיק ברורה לנו" אומר קורן" .אני לא חושב
שנקום בבוקר ויגידו לנו 'זהו ,זה עבר' .ההערכה

הריאלית היא של משהו כמו שנתיים-שלוש עד שנגיע
לעקומה יורדת ,כפי שאנחנו מקווים .אבל כבר עכשיו
ברור לנו שעד שלא יהיה חיסון באמת ,יגיע שוב גל
בסתיו או בחורף הקרוב ,ואחרי זה יגיע שוב גל נוסף
וכנראה ההתנהלות שלנו תהיה שונה עד לאותו מועד.
גם צריך לזכור שחלק גדול מהמתנדבים שלנו הם
בקבוצת סיכון .לדרוש מהם להגיע לסניפים ולהיות עם
מתנדבים נוספים זה לא יהיה פשוט .אחת הדילמות
היא עניין הקורסים שהזכרתי קודם .איך להמשיך את

הכשרת המתנדבים כי אנחנו כבר עכשיו בפיגור
בפתיחת  5-6קורסים".
אומנם הגיל המינימאלי של המתנדבים בער"ן נקבע ל
 ,25אבל מרבית המתנדבים או בממוצע בגילאי ה.50 -
יש לכך סיבה .לתת מענה נפשי נדרשים בשלות,
בגרות וניסיון ,כמו גם פניות לתת שעות רבות של
התנדבות גם בשעות לא קונבנציונאליות .קורן גאה
בהתמדה של המתנדבים .ישנם לא מעט מתנדבים
בער"ן שנמצאים בעמותה כבר למעלה מ  35שנה.
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 11יום הזיכרון
לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי
פעולות האיבה ,ביקשנו ממספר ספורטאים לראיין
חברים ספורטאים שלהם שנפצעו בקרב או בפעולת
איבה ובעצמם שכלו חברים או משפחה ,ראיון על
הפציעה ,השכול והספורט והשילוב שנוצר בינהם.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
סימונה גורן וברק חצור חותרים ביחד באותה סירה כבר
יותר משנתיים .ביקשנו מסימונה שתראיין את חברה
לקבוצת החתירה על הפציעה שעבר והשפעתה עליו.
איך נפצעת?
ב  ,01.06.2006כ  24שעות לפני חג שבועות היינו במעצר
בג'נין ,בזמן הנסיעה הופעל לעבר הרכב שלי מטען חבלה.
כתוצאה מכך נפצעתי באורח בינוני ברגליי.
איך הגעת מהפציעה להיות ספורטאי פראלימפי?
ספורט זה לא דבר זר לי .עשיתי ספורט כל חיי בווריאציות
שונות .החל מגיל קט-סל בכדורסל ,דרך מגמת ספורט
בתיכון שם נגענו במגוון ענפים (כדורסל ,כדורעף ,כדוריד,
פוטבול אתלטיקה וכו') .מבחינתי זה היה משהו מאוד
טבעי להתחבר לספורט אחרי הפציעה .הגעתי לבית
הלוחם חיפה ,הייתי אז על כסא גלגלים ,משם משכו אותי
ישר לחדר הפינג פונג שמימין .משמאל בחלון הצופה
לאולם הכדורסל ראיתי חבר'ה מתאמנים על כסאות.
אמרתי לעצמי שאת זה אני רוצה לנסות! ואכן ניסיתי
ואהבתי .הלך לי אפילו לא רע במשך כמה שנים .תוך כדי
התנסיתי בעוד מגוון ענפי ספורט :בדמינטון ,קיאקים,
טניס ,שחיה ,חץ וקשת ,סייף ועוד .בסוף גיליתי את ענף
החתירה ובחרתי בו כי חיפשתי את המקום שיביא אותי
לרמה הכי גבוהה ..שמבחינתי זה אולימפיאדה.
האם היה לך קשה בהתחלה לענוד את התווית של
"ספורטאי נכה"?
ממש לא .מבחינתי זה ספורט כמו כל ספורט .כמו שיש
מטקה לפינג פונג ככה יש כסא גלגלים לכדורסל בכסאות
גלגלים .אין לי בעיה עם התיוג ,אני רואה בזה הרבה
יתרונות .לא רואה בזה משהו שלילי ,להיפך ספורט נכים
הביא אותי למקומות אליהם לא הגעתי בספורט רגיל .זה
מטורף שאני יכול להגיע למקומות ואירועים הכי גדולים
בעולם.

כשאתה נוסע במסגרת הספורט למקומות שונים בעולם
ומניף את דגל ישראל ,מה זה עושה לך? האם זה מחזיר
אותך לאירוע של הפציעה?
לא חשבתי על זה אף פעם בצורה כזאת אבל אני חושב
שכן .בתחרויות שבהן משמיעים את ההמנונים לפני
המשחקים (כדורסל) ,טקסי פתיחה ,זה קצת מזכיר מעין
חשבון נפש של סרט רץ בו עוברות מחשבות מה הביא
אותי למקום שאני נמצא בו .יש בי את החלק שבא לייצג
את המדינה ואת החלק של מיצוי היכולות שלי והגעה
לרמות הספורטיביות הכי גבוהות שאני מסוגל.
האם היה אירוע או אנשים שפגשת באירועים
ספורטיביים שהזכירו לך את הפציעה?
לרוב לא .בעיקר אם אני פוגש אנשים עם פציעות דומות
לשלי .מסקרן אותי לדעת מה קרה ואיך קרה אצלם.
אם היית יכול להחזיר את הגלגל לאחור ליום אחרי
הפציעה האם היית בוחר לעשות מסלול אחר /עושה
דברים אחרת?
אני מרוצה מהמקום בו אני נמצא ועם זאת הייתי עושה
דברים בצורה קצת אחרת בכדי להביא את עצמי למקום
טוב יותר.
האם כספורטאי פראלימפי שהוא נכה צהל אתה
מרגיש שונה מספורטאים אחרים שהם נכים מסיבות
אחרות שלא קשורות בצבא?
תשובה :אני חושב שאפשר להסתכל על זה ממספר זוויות.
באופן כללי ,אני לא יכול לדעת מה ספורטאים אחרים
מרגישים שנפצעו במסגרת שונה .אני יכול לשער שאדם
שנפצע בתאונה או משהו דומה  -קשה לו לראות משמעות
בדבר .ההרגשה שנפצעתי עבור המדינה  -בהגנה על
המולדת  -יוצקת נדבך נוסף ,תוכן ומהות לדברים .עוד דבר
הוא שכנכה צה"ל ,זכיתי לתמיכה מטעם המערכת שאני
לא בטוח שאדם שנפצע במסגרת אחרת מקבל.
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 12יום הזיכרון
המשך הריאיון של ברק
האם הסיפור שלך הוא מבחינתך מוטיב למוטיבציה
להצליח יותר כספורטאי? האם אתה מנסה דרך
ההצלחה בספורט להוכיח שניצחת את הפציעה?
לא ,אני עושה את מה שאני עושה ממקום ספורטיבי ולא כי
אני מנסה להוכיח משהו אחר.
איזה מסר היית רוצה להעביר לחבר'ה צעירים
שנמצאים בתקופת שיקום /אחרי שיקום?
זה מצב עצוב ולא נעים וזה בסדר לכאוב את הפציעה .עם
זאת אפשר לראות מה כן אפשר לעשות .כשנסגרת דלת
אחת תמיד תיפתח דרך אחרת .צריך לנסות לחפש נתיב
אחר ,תמיד יהיה נתיב אחר .אם רוצים לחזור לעשות דברים
שעשיתם לפני הפציעה וקצת קשה ,אפשר לעשות את
אותם הדברים קצת אחרת ואולי תופתעו לראות שיכולות
להיפתח אפילו יותר דלתות ממה שהיו לפני כן.

פסקל ברקוביץ ורון הלוי חברים בנבחרת ישראל
בקיאקים ,ביקשנו מפסקל לראיין את רון על הפציעה ‘בצוק
איתן’ והשפעתה עליו כספורטאי פראלימפי.
רון ואני חברים טובים ,מתאמנים ונוסעים לתחרויות בחו”ל
יחד ואני מאד מקווה שנייצג יחד את ישראל בקייקים
באולימפיאדה הבאה ,טוקיו .2021
אם רון איתי ,אני רגועה .אני יודעת שהוא שם בשבילי.
נפגשנו לראשונה ,אני ורון ,בבית חולים אחרי הפציעה שלו
במבצע ‘צוק איתן’ .באתי לחזק פצועים ולתרום
מהניסיון שלי ,כספורטאית עלית מאותגרת פיזית כבר יותר
מ 30שנה .אבל מול רון ,הרגשתי שאני לא עומדת מול פצוע
קשה שצריך חיזוקים ,אלה מול תופעת טבע ,כדור אנרגיה
חיובית ונדיבה .רון השלים את הפציעה שלו בצורה מהירה
וחכמה .על ההתחלה ,הבנתי שמדובר בספורטאי ושאלתי
באיזה ספורט הוא התאמן לפני הצבא .רון ענה לי שאין
סיכוי שאכיר ,כי זה ענף נדיר בארץ… קיאק אולימפי!!!!
פרצתי בצחוק כמובן כי אז הייתי כבר אלופת ישראל
בקיאקים ,בדרך לאולימפיאדת ריו .2016
שמכירים את רון ,אחד הדברים הבולטים ,הוא החברות
שלו .אין חבר יותר טוב מרון .אבל יש שאלות שלא שאלתי
עד היום…
רון ,כאשר נפצעת בשטח ,פציעה שקטעה לך את הרגל,
נפגעו ונהרגו חברים שלא זכו לשרוד.
האם המחשבה הזו עוזרת לך בתחרות ,או שאתה
מעדיף לא לחשוב על זה?

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בתמונה :רביעיית החתירה וההגהית בסירת החתירה
צלם :אמיר רוטשטיין
“לרוב בתחרויות אני לא מרוכז באירוע שחוויתי בפציעה
והחברים שנהרגו ,אני נמנע מזה אבל פשוט מאד ממוקד
ומרוכז בתחרות ,לפעמים המאמן שלי מזכיר לי מאיפה
הגעתי ומה חוויתי לעומת איפה אני עכשיו ושארגיש גאה
בעצמי וזה תורם לתחושות ביטחון עצמי בימים היותר
מלחיצים סביב התחרות”.
אני זוכרת את עצמי מתחרה במנחן במאי
 2008לתחרות קריטריון לאולימפיאדת בייג’ין  .2008אני
מכירה טוב את גרמניה ,דוברת גרמנית כמעט ברמת
שפת אם ועדיין להגיע למנחן ולייצג שם את ישראל,
הייתה עבורי חוויה עוצמתית במיוחד .הסיכויים שלי היו
קלושים אבל בתחרות ,ידעתי שאני פשוט לא יכולה
לפשל ,שאני חייבת להיות הכי טובה שאני יכולה .יצאתי
מגדרי .הצלחתי נגד כל הסיכויים לעלות לפודיום ולקבל
קריטריון לאולימפיאדה .אם זה היה קורה במקום אחד,
אני לא בטוחה שהייתי מצליחה.
לכן אני רוצה לשאול את רון ,אם הוא כבר חווה משהו
דומה באחת התחרויות שלו?
החוויה הכי מיוחדת שהייתה לי בלבישת מדי נבחרת
ישראל הייתה בתחרות שהייתה לנו ביחד באליפות עולם
בצ’כיה  .2017הגענו הלילה לעיירת טרזין למלון שלנו ,מהר
מאד הבנתי שזה איכשהו קשור אלי אבל לקח לי רגע,
ביררתי עם המשפחה וסיפרו לי ששם בעיירה היה גטו
טרזינשטט ואיך לא ,המלון ממוקם בתוך העיירה מוקפת
חומה .סבא שלי היה שם בשואה ועבד בבניית מסילת
הרכבת שכל בוקר חצינו את מסלולה ,בדרך לאתר
התחרות .בעיירה היו גם מספר מוזיאונים לזכר השואה
והמון מגני דויד בגוגל מפות סביבנו (אתרי מורשת) .לאורך
כל התחרות המדים קיבלו ערך נוסף של ניצחון והייתי גאה
אפילו יותר בלבישת המדים והדגל”.
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 13יום הזיכרון
מורן סמואל וראובן מגנאג'י חברים בנבחרת ישראל
בחתירה עוד מהמשחקים הפראלימפיים בלונדון .2012
ראובן מגנאג'י ,הוא חותר פראלימפי שייצג את ישראל
בשלושה משחקים פראלימפים (בייג'ין ,לונדון וריו) ,לשניים
מהם התכוננו ,התאמנו ונסענו יחד.
אנחנו מכירים כבר עשור ואת רוב הפרטים על הקרב
הארור שבו נפצע אספתי כחלקי פאזל במהלך השנים
ובנסיעות הארוכות למחנות אימון בחו"ל .יש לנו ארגז
חוויות וזיכרונות משותף וחברות אמת שאני מוקירה בכל
ליבי .הוא נשוי ללילך ואבא לחמישה ילדים ,יש לו עבר
כמהנדס וכיום הוא מאמן כושר וסטודנט להנחיית קבוצות
ואימון מנטאלי לספורטאים.
סיפור הפציעה שלו כואב ובלתי נתפס ,כמו הרבה מסיפורי
הקרבות של מדינת ישראל.
בקרב שבו נפצע קשה ברגלו מירי מחבלים ,במהלך מבצע
חומת מגן ( )2002במחנה הפליטים ג'נין ,נהרגו  13מחברי
הכוח שלו והכתבה הזו מוקדשת לזכרם( .דרור בר ,יורם
לוי ,אייל יואל ,אייל צימרמן ,אבנר יאסקוב ,עודד
גולומב ,אייל עזורי ,רונן אלשוחט ,קובי אזולאי ,מנשה
חבה ,עמית בוסידן ,טיראן ארזי ושמואל דני מיזליש – יהי
זכרם ברוך).
ראובן מגויס בערב שבת באביב  ,2002הוא אז בחור צעיר בן
 30עם אישה ושלושה ילדים קטנים בבית .מהרגע הראשון
תחושת הבטן שלו קשה מאוד ,וכשהכוח נכנס לג'נין בערב
חג שביעי של פסח ,הוא יודע שיש סיכוי שהוא לא חוזר
הביתה.
במהלך הלחימה הכוח שלו נכנס ויוצא ממחנה הפליטים,
כאשר מסביבם אש צלפים בלתי פוסקת ,בתים ממולכדים
ותופת שאורבת בכל פינה.
התקרית עצמה מתרחשת לפנות בוקר של ערב יום
השואה ,הכוח מקבל הוראה לטהר בית נוסף .הם נכנסים
פנימה ומיד נפתח מטר של צלפים וראובן חוטף כדור
שמרסק לו את הרגל .החובשים גוררים אותו לפינה ושמים
לו חוסם עורקים ,ומאחורי קיר ששימש כמחסה הוא
ממשיך לירות ולחפות על חבריו .סביבו יש יריות ,צעקות
בעברית וערבית ,קולות בקשר על עוד פצועים .בשלב
מסוים הוא שומע שקוראים לו והוא זוחל לכיוון הקולות.
אחד מהחיילים שנכנסו לחלץ אותו ,מספיק להוריד ממנו
את הנשק כדי להרים אותו על הכתפיים ואז שוב נפתחת
אש והמחלץ נפגע ונופל.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ראובן זוחל חזרה למחסה ,מסביב רק שקט ודממת מוות
שמחרישה את האוזניים .הוא שומע קולות בערבית
מתקרבים לכיוונו תוך שהם סופרים ומבין שעוד רגע הם
מגיעים גם אליו .כבר לא היה לו נשק ,אבל הוא נזכר שיש
לו רימון באפוד ,הוא שולף אותו ,מוציא את הנצרה ומחכה
לגרוע מכל .המחבלים לא מגיעים אליו והוא נותר פצוע,
מדמם ומותש עם רימון חי ביד .בכוחותיו האחרונים הוא
מצליח להחזיר את הנצרה באמצעות השיניים וכעבור
שעה נוספת מגיע הכוח שמחלץ אותו.
כאשר מרימים אותו מהקרקע ,הוא שומע בקשר שאין יותר
את מי להציל וברגע הזה הוא נשבר .הוא מבין כי מבין 14
חברי הכוח שאיתם הוא נכנס ,הוא היחיד שיוצא בחיים.
הוא מפונה לרמב"ם ,עובר ניתוחים רבים כדי להציל את
הרגל שנפצעה ,עובר שיקום בתל השומר כשעם סיומו הוא
אמור לחזור לחיים ה"רגילים".
זהו יום הזיכרון ה 18-שראובן מציין מאז הקרב הקטלני
בג'נין ואותי מעניין איפה בעיקר פוגשים את הכאב
ההוא של הפציעה והאובדן ביומיום של כמעט  20שנים
אחרי.
בשנים הראשונות הייתי עטוף בזה לחלוטין ,בכל נשימה",
מספר ראובן" .עברתי תהליך ארוך ובזכות הספורט
הצלחתי לצבור חוויות חדשות שהצליחו למלא חלקים
בשגרה שלי וזה עמעם את זה קצת .משלב מסוים בשנה,
איפשהו סביב פורים ,מתחילות להתפשט תחושות קשות,
זה פיזי לחלוטין ואני מרגיש צורך להתכנס .גם בימי שגרה
אני לא תמיד שולט על זה וריחות או קולות מסוימים יכולים
להחזיר אותי לשם.

בתמונה :מורן ראשונה
משמאל וראובן שני
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 14יום הזיכרון
אני מבקשת רשות מראובן לחזור לרגע מאוד ספציפי
בתוך כל הקרב הארוך .הרגע שבו הוא מוצא את עצמו
עם רימון חי ביד ,מסתתר מפני המחבלים ,דרוך ומוכן
לגרוע מכל .מה עובר בראש ברגע כזה?
"אז קודם כל ,ברגע שאני מבין שאני ללא נשק ואני מבין
שמתקרבים מחבלים ,אני על אוטומט ,אני לא מוכן להיות
חסר אונים לחלוטין ולא מוכן ללכת בלי לנסות להגן על
עצמי ,ובאותו רגע זו הייתה ההחלטה הכי הגיונית
שנראתה לי .אחרי שהקולות בערבית שוכחים ואני נשאר
לבד עם הרימון ביד ,אז יש לי זמן לחשוב באמת ואז אני
בעיקר מנסה להרגיע את עצמי ,אני אומר פרק תהילים
ואני חושב על האישה והילדים .הייתה לי ברגעים האלו
תחושה שהנורא מכל כבר מאחורי וכבר לא חששתי לחיי".
היום השיח על פוסט טראומה הוא יותר פתוח ויותר
לגיטימי ,יש כתבות בטלוויזיה ,כותבים על זה שירים ויש
עמותות שניתן לפנות אליהן .מתי הבנת שהפגיעה
הפיזית היא בעצם החלק הקל בהתמודדות?
"אני זוכר ממש בוודאות מתי הבנתי שאני עונה על
הקריטריונים של פוסט טראומה .היה לנו בתל השומר
מפגש עם היחידה לתגובות קרב .פסיכולוגים ישבו עם כל
מחלקה ומחלקה כדי לעבד איתנו את החוויות שלנו והם
תיארו לנו מה קורה לחיל שמתמודד עם פוסט טראומה,
ופתאום אני קולט שזה אני ,שאני יכול לסמן "וי" לאורך כל
הרשימה שם .שם אני מבין שמההתחלה הסימנים היו
קיימים ואני פשוט הדפתי את זה וגם הדפתי את כל מי
שניסה להציע עזרה .אני הייתי במצב נפשי ממש לא טוב,
כמעט ולא יצאתי מהבית ,לא רציתי להיות בקרבת יותר
מדי אנשים ,לא בתור בסופר ,לא במעבר חציה ולא
בתחבורה ציבורית .בגדול ,נמנעתי מהחיים ,כי הכול היה
נראה לי מסוכן".

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
אז באמת אם אנחנו מדברים על הקהילה הזו של פצועי
ופצועות צה"ל .נגיד שיושבים עכשיו וקוראים את
הכתבה הזו חייל או חיילת שנפצעו בשנים האחרונות,
מוצפים כנראה בכאב פיזי ואולי גם נפשי ,מה ישכנע
אותם להתחיל להתאמן? מה הוביל אותך לשם?
"קודם כל הבנתי שגם כאבא לילדים היה לי חשוב להראות
שאני עסוק ,שאני יוצא מהבית למרות הקושי .רציתי
שתהיה לי חזות של מישהו שקם בבוקר ועושה משהו עם
עצמו .אז בעיקר יצאתי לפיזיותרפיה וטיפולים בבית
הלוחם .בית הלוחם הוא בעצם אחד המקומות שאפשרו לי
לעשות משהו מחוץ לבית ,בסביבה מוגנת .מעולם לא הייתי
ספורטאי ,אז זה אולי לא היה הדבר הכי טבעי ,אבל פתאום
כשהתאמנתי בחדר הכושר הבנתי שאני לאט לאט מתחיל
לפצות על הפגיעה הפיזית שלי ,על הגוף הלא שלם.
הרגשתי חזק יותר מאימון לאימון וזה מילא לי את היום
ויצר לי שגרה וככה נשאבתי לדבר הזה".
ראובן מצטרף לחוג החתירה במרכז דניאל בירקון
בשביל להוסיף עוד משבצת ללו"ז ,הוא ממש לא חולם
שכאן הוא ימצא את עצמו מגיע לפסגות הכי גבוהות
של הספורט .אז איך בכל זאת הכול משתנה ואתה
מוצא את עצמך מתאמן למשחקים הפראלימפים
בבייג'ין (?)2008

ולמרות זאת לא פנית בעצמך לעזרה?
"מצד אחד ידעתי שאני חווה את כל התחושות הלא
רציונליות האלו ,ובאותה נשימה התכחשתי להן לחלוטין.
קשה מאוד להסביר את זה ,אבל ככה זה היה ,דואליות
פנימית כזו .אולי בגלל שזה לא מוחשי כמו פציעה פיזית,
כמו לאבד רגל או יד ,אז יותר קשה להתייחס לזה כמשהו
מוחשי ולקבל את זה ,ולא כולם באמת מצליחים
להודות בזה ולבקש עזרה".
בתמונה :מורן וראובן במתחם האימונים בריו 2016
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 15יום הזיכרון
"אני איכשהו מסכים להשתתף באיזו תחרות שהייתה
בירקון ,אני מסיים ראשון וכולם מתלהבים מהתוצאה
ופתאום גם אני מתחיל לראות את עצמי ככה .שם
מתחילים לדבר איתי על האולימפיאדה וזה מצלצל לי כמו
אתגר שאני רוצה לקחת על עצמי .אני נכנס לזה ב100%
התמדה ,למרות שמעולם לא הייתי ספורטאי".
ויש איזה רגע שזכור לך במיוחד? רגע שבשבילו שווה
להשקיע ולהתמיד  30שעות בשבוע כל השנה?
"אני דווקא לא ספורטאי של רגעים ,למרות שאין ספק
שרגע ההעפלה לאולימפיאדה או לזכות במדליית כסף
בגביע העולם זו תחושה מדהימה .אני זוכר שבתחרות
בגביע העולם למשל ,הייתי ממש בהתעלות ב ZONE
שהכל עבד טוב ונכון ,אבל מה שאני באמת אהבתי בלהיות
ספורטאי ברמות האלה זה את הדרך .יותר את ה"מדבר"
ופחות את ה"ארץ המובטחת" .כל אימון מוציא ממך את
המקסימום ,אתה מנצח משהו קטן בעצמך ודוחף את
הגבול שלך עוד".
סיפור ההתמודדות שלך ושל הרבה מהספורטאים
והספורטאיות הפראלימפים שלנו ,מתייחס למצב
קיצוני מאוד שהיית צריך להתגבר עליו בחיים ,אבל
אנשים מתמודדים עם כל מיני אתגרים ,בטח בתקופה
הבלתי נתפסת הזו של וירוס הקורונה .מה ה"אדם
הפשוט" יכול לקחת מהדרך הפרטית שאתה עברת?
"אני חושב שצריך לנשום עמוק ,לזכור שכל תקופה לא
טובה בסוף נגמרת ואפשר ללמוד ולצמוח ,לא כקלישאה.
לא להישאב לתוך הפחד גם כשמשהו כל כך לא צפוי קורה,
מצב לא מתוכנן שהוא לא בשליטתך .בהתחלה אין ספק
שקשה מאוד להבין את זה ויש חוסר אונים והכל מתמוטט,
אבל לאט לאט צריך להחזיר שליטה .קודם כל להחזיר
שליטה על דברים קטנים ולהתמיד בהם .ליצור שגרה בתוך
הכאוס .הכי קל זה לבוא ולהרים ידיים ולהגיד אני לא
מסוגל .הבחירה להתמודד היא הרבה יותר קשה אבל אסור
לוותר לעצמנו .הרווח הוא שבסוף התקופה תסתכל על
עצמך ותבין שגילית את הכוחות האמיתיים שלך וזה יישאר
איתך לתמיד".

 PALTAשותפים לקידום הספורט הפראלימפי
כאבא לחמישה ילדים ,וספורטאי שלקחו לו את מתקני
האימון ,איך אתה מעביר את ימי הקורונה?
"קודם כל מנסה לא לאבד את זה .אשתי לילך ואני פתחנו
קייטרינג כי יש פה מגמה הפוכה ,ככל שהילדים אוכלים
יותר ,הם רעבים יותר .אני מתאמן כל יום ,לפעמים פעמיים
ביום והילדים גם מצטרפים לחלק מהאימונים .עושים מה
שאפשר ,מדרגות ,גומיות כח ,קצת משקולות .העיקר לא
להפסיק להתאמן בשביל השפיות הנפשית שלי ושל כל
הבית ,זה העוגן".
לסיום שאלה בהתקלה ,יום אחד כשתתיישב לכתוב את
האוטוביוגרפיה שלך מה יהיה משפט הפתיחה ומה
יהיה משפט הסיום?
"אני בחיים לא אכתוב על עצמי אטוביוגרפיה ,מה אני
כמוך? (את רוב העקיצות האחרות האופייניות לראובן
הורדתי בעריכה) ,אבל אם את ממש מתעקשת ,אז רק
לטובת הכתבה אני מסכים"" .לפתיחה :פסח  2002היה
גשום מאוד והבוץ הגיע לנו עד הברכיים ....לסיום :אני מקווה
שבדרך שסללתי מאז ,הצלחתי לשאת על כתפי את הזיכרון
ואת החיים שלא המשיכו ,באופן הכי ראוי".

בתמונה :מורן וראובן בקבלת הפנים אצל נשיא
המדינה
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 16יום הזיכרון
רוני אוחיון שחקנית הכדורשער ,שמעה הרצאה של
הכדורסלן עשהאל שבו עוד לפני שנהייתה ספורטאית
פראלימפית ,ביקשנו ממנה לראיין אותו.
מבחינתי החיבור ליום הזיכרון לחללי צה״ל ונפגעי פעולות
האיבה הוא חשוב .בהיותי ספורטאית אני מייצגת מדינה,
משרתת אותה במובן מסוים ,אני נושאת על בגדי את הדגל
בתחרויות ובחיי היומיום שלי וחלק מהייצוג שלי הוא לזכור
גם את אלו שאינם בין החיים וייצגו ושירתו את המדינה
בדרכים הרבה יותר נעלות כדי שאנחנו נוכל לנסוע לייצג
את המדינה בארצות אחרות ולחיות כאן כדי להתאמן יום
יום בביטחון.
גדלתי בבאר שבע ולמדתי באולפנה ,שרוב המורים שם גרו
בדרום הר חברון ואני זוכרת שנה אחת שהיו פיגועים
בישובים בהם הם גרו ,ואני ממש זוכרת פיגוע אחד ששיתק
את האולפנה ולא יכולנו להגיע כי כולם היו בלוויה .עשהאל
בא אלי באחת השנים הללו כשלמדתי שם כדי להעביר את
סיפורו ובאותו זמן הייתי ספורטאית צעירה ,כך שהראיון
עם עשהאל מאוד מרגש אותי בייחוד שעכשיו שנינו
ספורטאים בכירים בנבחרות ישראל וזוכים לייצג את
המדינה.
תוכל לספר על האירוע שקרה לך?
נפצעתי בפיגוע בשנת  2002באיתמר .מחבל נכנס אליי
הביתה עם רובה ובמהלך הפיגוע רצח את אמא שלי
ושלושה מאחיי ,אני איבדתי את רגלי הימנית .הבית שלנו
נשרף כולו ,הייתי שנתיים בבית חולים.
מהי המגבלה שלך?
אני קטוע מעל ברך ימין ומתהלך עם רגל תותבת וקביים
איך מתוך השכול הצלחת להתרומם? מה או מי עזר
לך?

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
איך הגעת להיות ספורטאי פראלימפי?
במהלך השיקום שלי ,הציעו לי לשחות באיל״ן רמת גן ואני
נורא אהבתי מים מאז שאני זוכר את עצמי ,הסכמתי .מרגע
שהתחלתי לשחות הבנתי שאני רוצה לעסוק בזה באופן
מקצועי ושחיתי מקצועי במשך  8שנים ,עד שעברתי בגיל
 18לשחק כדורסל בכיסאות גלגלים ועדיין משחק עד היום.
שיחקתי במשך שנתיים בגרמניה בליגה מקצועית והשנה
החלטתי לחזור ולהרים את הענף בארץ.
האם הספורט עזר לך בתהליך השיקום שלך?
עשהאל :הספורט בהחלט עזר לי להשתקם .היה לי מקום
להתחיל מההתחלה מבלי שיסתכלו עליי בצורה שונה
ומבלי שארגיש שונה .זה אחד היתרונות של מרכז הספורט
לנכים ,כולנו שווים.
תוכל לשתף ברגע ספורטיבי בקריירה שלך שבו נזכרת
בפציעה או במשפחה והחברים שנהרגו?
עשהאל :אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלי היה שזכיתי
עם קבוצתי רמת גן בגביע המדינה לאחר המון שנים .זה
היה ב .2015-אולם עם  1000איש ,משודר לייב בערוץ
הספורט .דגלי ישראל ביציע ,ועוד קיבלתי מצטיין המשחק.
בהחלט היה תענוג וברגע שהנפתי את הגביע זו הייתה
ההצלחה הכי גדולה שלי מאז הפיגוע ,הרגשתי שהמשפחה
שלי גאה בי שם למעלה ,דוחפת אותי להמשיך .הגביע הזה
היה למענם.

הדבר שהיה הכי קריטי בתקופה שלאחר הפיגוע ,היה אבא
שלי .הוא היה עמוד התווך של הבית ,הוא קנה לנו בית
חדש ועזר לנו להשתקם בצורה הכי טובה שאפשר! לאחר
שנתיים ,התחלתי לשחות והספורט עזר לי למצוא את
המקום שלי להאמין בעצמי מחדש .יחד עם צוות שהקיף
אותי בהרבה חום ונתן לי תחושה של בית.
בתמונה :עשהאל וגביע המדינה
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 17יום הזיכרון
בתור ספורטאית פראלימפית אני מרגישה לפעמים
חובת הוכחה לחברה שאני יכולה להצליח .האם אתה
מרגיש כספורטאי פראלימפי עם סיפור חיים הכולל
שכול ופציעה שיש עליך יותר לחץ להצלחה?
אני לא מתעסק בציפיות מאחרים ,אני מצפה מעצמי
להוציא את הכי טוב שאני יכול וזה מה שאני עושה .בכל
סיטואציה בחיים שלי אני מגיע עם כל מאה האחוזים שלי
וזה בסופו של דבר גם מה שמביא אותי להצלחות .אני יכול
לומר שבהחלט מה שעברתי לימד אותי לא להישבר
ולהמשיך להילחם עד שאגשים את המטרות שלי.

איך ההרגשה לייצג את המדינה בעקבות האירועים
שחווית?
אליפות אירופה ראשונה שלי בכיסאות גלגלים ,נכנסתי
לאולם עם דגל ישראל ועשינו הרבה כבוד למדינה .מבחינתי
להיות נציג של המדינה אם זה באליפויות אירופה או
בקריירה האישית שלי באירופה ,היה גדול מכל דבר אחר.
לעמוד עם דגל ישראל ,אחרי כל מה שעברתי ,זה לשים את
ישראל על המפה ולהראות שאנחנו באים להילחם .עם
ישראל לעולם לא נשבר.

א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מה ההשלכות של הפציעה על אורח חייך בחיים
היומיומיים ועל חייך כספורטאי?
אני חושב שההשפעה הכי גדולה של הפציעה שלי על
אורח החיים שלי זה בעצם לעשות הכל ,אבל בדרך שלי.
בחרתי להיות מורה לחינוך גופני בשביל לשנות תפיסה!
להראות לתלמידים שאני מלמד שלא משנה מה ,הם יכולים
להגשים את החלומות שלהם .זו בדיוק הסיבה שאני מעביר
הרצאות לכל מוסד אפשרי ,במטרה להעצים את הקהל,
לחזק את המדינה וליצור פה שינוי חברתי לטובה.
כשאני מספרת שאני כבדת ראייה שואלים אותי מה
הסיבה וכשאני אומרת שזה מלידה אנשים משום מה
נרגעים שלא עבר עליי משהו טראומטי שהוביל לכך.
האם מסתכלים עליך שונה מאנשים נכים שלא נפצעו?
אם כן ,איך? והאם לדעתך אפשר לתקן את היחס הזה?

כספורטאית ,מאוד מרגש אותי לעמוד על הפודיום
ולראות את דגל ישראל מתנוסס ועוד יותר כשנשמעת
התקווה ,זה מזכיר לי כמה כבוד יש לי לייצג את
המדינה .כשאתה עומד על הפודיום בתחרות מה אתה
מרגיש?
בכל אליפות אירופה מנגנים את ההמנון לפני כל משחק.
זה מבחינתי רגע נורא גדול שמכניס אותי לפוקוס לקראת
המשחק .החוויה הזו לעמוד כמו באליפות אירופה בקיץ
האחרון בפולין ,אחרי כל ההיסטוריה של עם ישראל על
אדמה זו ,לנגן את ההמנון ועוד לנצח כמה משחקים ,זו
חוויה שאין לתאר .מרגש עד העצמות.

בתמונה :עשהאל במשחק הנבחרת
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 18יום הזיכרון
אני חושב שאנחנו חיים במדינה כזו שחווינו הרבה קשיים
ובמיוחד בתקופה שאני נפצעתי ,האינתיפאדה השנייה ,היו
פיגועים בכל רחבי הארץ .אני מרגיש מבפנים שכל פעם
שאני מספר לאדם זר את הסיפור שלי ,הוא מעלה זיכרונות
קשים מאותה תקופה ,לעיתים אפילו אדם שהכיר ונרצח
באותה תקופה .אבל תמיד אני מקבל את אותה התגובה
שאני מייצג את כל נופלי מלחמות ישראל בכבוד .אפילו
לעמוד בתור בסופר עם רגל תותבת או קביים ,ולדעת שיש
לי על הכתפיים המון נשמות טהורות ,זה כבד ,אבל מחזק.
אני משתדל בכל מקום לייצג את עצמי ואת המשפחה שלי
ובטח את כל נופלי המלחמות בצורה הכי טובה שאני יכול.
והכי חשוב זה עם חיוך על הפנים .לעיתים אני נתקל
באנשים שלא יודעים להכיל נכויות ,אם זה אנשים שתפסו
לי את החניית נכים ולהתווכח איתם ,ועד לאנשים שזורקים
מילה פוגעת .אבל הרוב בהחלט מכבד ומעצים .אני חושב
שככל שנמשיך לספר את הסיפור שלנו ,לייצג את המדינה
בכבוד ,וכמה שיותר חשיפה  -זה מה שיעזור לנו להשתלב
יותר טוב בסביבה.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בתמונה :עשהאל במשחק הנבחרת
כספורטאית ,אני יודעת להתמודד עם מגוון סיטואציות
בחיים באופן הרבה יותר פשוט וקל מהרבה אנשים
שלא חווים את עולם הספורט התחרותי התובעני .אתה
חושב שאם לא היית עם הכלים שלך בהתמודדות מול
סיטואציות כספורטאי ההתמודדות שלך עם השכול
והפציעה הייתה יותר קשה או שונה? אם כן ,כיצד?
אני בהחלט חושב שהיו הרבה רגעים בחיים שהייתי נשבר
הרבה קודם אם לא הייתי חווה את מה שחוויתי .הספורט
מלמד אותך ערכים שקשה מאוד ללמוד בחוץ .בעיקר
ההתמדה ,ההשקעה .יש תחרויות שאתה נופל ,נפצע,
נכשל ,ובכל זאת אתה צריך לקום כדי להשתפר בתחרות
הבאה ,וזה בדיוק מה שמשפיע על החיים האישיים ,בזוגיות,
בלימודים ,בעבודה .כולנו נופלים ,אבל דרך הספורט למדתי
לקום חזק יותר.

הראיונות של מורן וראובן ושל רוני ועשהאל פורסמו
קודם לכן באתר ynet
בתמונה :פסקל ורון עם דגל ישראל
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 19ימי קורונה
כידוע ,לפני כחודש התקבלה ההחלטה של הוועד
האולימפי הבינלאומי הוועד הפראלימפי הבינלאומי
והוועדה המארגנת בטוקיו שהמשחקים האולימפיים

מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

והפראלימפים ידחו בשנה.
טקס הפתיחה של המשחקים הפראלימפים נקבע ל
24.8.21

במקביל התקיימו שיחות עדכון של הוועד הפראלימפי

בכך הגיעה לסיומה תקופה לא פשוטה של אי ודאות

הבינלאומי והוועד הפראלימפי האירופאי עם הוועדים

לספורטאים ולמאמנים.

במדינות השונות להערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה
מהעדכונים שקבלנו מהנעשה במדינות אחרות באירופה,

במקביל החלה עבודה אינטנסיבית של הוועד הפראלימפי
הבינלאומי

מול

האיגודים

הבינלאומיים

על

עדכון

אין ספק שמצבנו בישראל טוב יחסית הן מבחינת
התחלואה והתמותה והן בתהליך החזרה לשגרת אימונים

הבינלאומיות

ברוב המדינות בהן הקורונה הכתה (ספרד ,איטליה,

והקלסיפיקציות לספורטאים שעדיין נדרשים לכך לקראת

בריטניה וכו' ) הספורטאים האולימפיים והפראלימפים

טוקיו.

עדיין מנועים מלחזור לשגרת אימונים.

לגבי לו"ז התחרויות הבינלאומיות ,ברוב הענפים בוטלו כל

חלק ממדינות אירופה צפויות לחזור לאימונים תחת

התחרויות הבינלאומיות עד סוף  2020ובחלקן נדחו לסוף

מגבלות בחודש הקרוב.

הקריטריונים,

התחרויות

לו"ז

 ,2020בתקווה שעד אז המצב יתבהר וניתן יהיה לקיים
בישראל אושר בשלב הראשון המתווה שגובש בשיתוף

התחרויות.

הוועד האולימפי ,הוועד הפראלימפי ואילת (התאחדות
לפני מספר ימים פרסם הוועד הפראלימפי הבינלאומי את

הענפים הלא אולימפיים) מול משרד הספורט והבריאות

הקריטריונים המעודכנים לטוקיו ב  12ענפי ספורט מתוך

לחזרת ספורטאי הסגל האולימפי ,הפראלימפי והלא

 ( 22שאר הענפים יפורסמו בשבועות הקרובים )

אולימפי לאימונים תחת הנחיות ומגבלות ספציפיות בכל

את הוועד הפראלימפי הנחו  2עקרונות מרכזיים בגיבוש

ענף

הקריטריונים עם האיגודים הבינלאומיים

בשבוע שעבר אושר המתווה לשלב השני שהוא חזרת כל

א  -כרטיסים שהושגו כבר על ידי ספורטאים או מדינות

הספורטאים הרשומים בהתאחדות ובאיגודים לחזרה

ישמרו

לאימונים (למעט השחיינים) תחת מגבלות והנחיות

ב  -לאזן בין שמירה והגנה ,ככל הניתן ,על ספורטאים

ספציפיות

שהיו קרובים להשגת הכרטיס במועד התפרצות הקורונה,

תהליך החזרה לאימונים מלווה כמובן

עם

מתן

הזדמנות

לספורטאים

משמעותיים בשנה הקרובה

שיוכיחו

הישגים

בתאום ואישור

לפתיחת המועדונים ומתקני האימון תחת ההנחיות
הרלבנטיות
זו ההזדמנות להודות לכל הספורטאים ,המאמנים ,מאמני
הכושר ,היועצים המנטליים והצוות המקצועי על הסבלנות,
שיתוף הפעולה והיצירתיות בשימור הכושר הגופני והנפשי
תחת המגבלות והבידוד.
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 20קורונה בעולם
כבודהיא מגיפה בינלאומית .ביקשנו
הקורונה
 2תארי
מספורטאים ומאנשי צוות לבדוק עם
קולגות וחברים מרחבי העולם ,איך הם
מתמודדים?
אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
מיכאלה ריאהוקובה  -פעילה בענף הבוצ'ה שנים
רבות ,בשנתיים האחרונות עובדת עם נבחרת
בריטניה ,יחד עם בן זוגה ,סטיבן מגוויר ,שחקן .BC4
את איציק אזולאי – רכז הבוצ'ה בישראל הכירה
לפני  6שנים במהלך טורניר בו ניהלה את נבחרת
צ'כיה ומאז הם בקשר ,היא סיפרה לאיציק כי
בבריטניה :מגפת הקורנה עצרה לכולם את
הפעילות השוטפת ,והמצאות בן זוגה בקבוצת
סיכון אף הגביל עוד יותר את אפשרויות האימון
והשגרה הקיימת .כל זה לא עצר אותה לפתח
פעילויות גיבוש ברשתות החברתיות עם הקמת דף
הפייסבוק  Boccia Inspireאליו נרשמו במהרה
מאות אנשים מקהילת הבוצ'יה מכל העולם ,בו הם
מעלים סרטוני תמיכה ,איחולים ושיתוף בתקופה
זו .כמו כן היא הקימה גם אתר אינטרנט עם
תחרויות ,חידונים ושאלונים לשחקנים ,מאמנים
ושופטים .אחד מאתגרי הפייסבוק המוצלחים
שהעלתה היה אתגר בו שחקני הבוצ'ה מכל
העולם ,אתגרו חברים וקולגות להעלות תמונות
שלהם במהלך פעילות בוצ'יה ,אתגר שבמהרה
הגיעה גם לישראל בו השתתפו ספורטאים,
שופטים ואנשי צוות רבים.

בתמונה:
מיכאלה
עם בן זוגה
סטיבן

בתמונה :קבוצת המבורג ,בימים בריאים יותר.
עשהאל שני מימין ועלי שלישי.
עלי אחמדי  -מאמן קבוצת הכדורסל בכסאות
גלגלים המבורג הגרמנית ושחקן נבחרת איראן.
עלי ועשהאל שבו נהיו חברים בשנתיים בהם
שיחקו ביחד בהמבורג – בערב פסח טילפן עשהאל
לעלי לעלות זכרונות מפסח שעבר שעשו ביחד
בגרמניה ושמע ממנו על הנעשה בגרמניה ואיראן.
"הוא סיפר לי שהוא נורא התבאס לסיים עונה
ראשונה כמאמן בליגה חזקה כמו גרמניה בצורה
כזו .הם שיחקו טוב מרבית העונה בהרכבים
חסרים ולעיתים אפילו עם  5שחקנים בלבד .ובכל
זאת הצליחו להתברג במקום חמישי בליגה שזה
נחשב גבוה מאוד ביחס למצב! הוא משתדל לשמור
על ספורט בבית ולהרים משקולות בזמנו החופשי.
מתגעגע מאוד לכדורסל .הוא סיפר לי שאיראן
מתמודדת עם מצב לא קל עם הווירוס ,וסגרו את
כל הכבישים הבין עירוניים .ההורים שלו
מתגוררים בעיר לא גדולה במיוחד והוא בקשר על
בסיס יומי איתם ומוודא שהם שומרים על עצמם.
אחים שלו הם אלו שעושים את הקניות בשביל
ההורים שלו".

מאי  2020גיליון 55

 21קורונה בעולם
דניאל צ׳אן שחקן הבדמינטון מהונג קונג המדורג 2
בעולם ,חבר טוב של אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים
משנת  ,1998השנה בה היה אמיר אלוף העולם .דניאל
עוסק בבדמינטון ב  full time jobונחשב אחד
הספורטאים היותר מפורסמים בהונג קונג (ממש סלב
אמיתי!!!) משיחה שאמיר ערך איתו לקראת סוף אפריל
התברר כי הוא מתאמן בבית ,מקפיד על אימון יומי
לרבות אופני יד ואופני כושר רגילים (עם רגל
אחת).ושהוא צופה כי יתחיל אימוני מגרש בשבוע השני
של מאי.

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
יהושוע אוניקבסיקי ,רכז טניס השולחן בירר אצל
עמיתיו מחו"ל והתשובות שקיבל ממאמן טניס
השולחן של נבחרת פולין ,מהמאמן של נבחרת
בריטניה והמנהל הרפואי של נבחרת תורכיה – היו די
זהות ,כרגע הספורטאים מתאמנים עד כמה שניתן
בבית.

בתמונה :דניאל מתאמן בבית עם מכשיר אופני יד.

ד"ר אסנת פליס דואר שוחחה עם קולגות מבלגיה -
מאמן הכדורסל בכיסאות גלגלים והמסווג ווטר טריין
ועם פרופסור איב ואן לנדבייק  -יו״ר לשעבר בועדה
המדעית של ה  IPCומאמן כדורסל בכיסאות גלגלים -
והבינה משניהם שעל אף המצב ,פעילות גופנית יחידנית
מותרת בבלגיה למשך כל התקופה תוך שמירה על
ריחוק חברתי .למשל ,הם יכולים להמשיך לרוץ ולרכב
על אופניים ללא הגבלות מרחק וללא הנחיה לשים
כפפות ומסכה .האוניברסיטאות שמלמדות תוכניות
ספורט פראלימפי עברו ללמד באופן מקוון ונעזרו
במרצים מכל העולם.

איבן סיבק ,מאוקראינה ,רקדן פראלימפי בכסאות
גלגלים חבר טוב של ויטל זינגר הרקדנית מבית הלוחם
תל אביב כבר מעל לעשור וזה מה שסיפר לה על המצב:
גם אצלו במדינה יש הגבלות תנועה ,הוא בסגר בבית עם
הילדים ,הופסקו לו האימונים והוא עובד מהבית .הוא
מתאמן באופן עצמאי אבל צוחק ואומר שהאימון העיקרי
הוא לפתוח את המקרר ;) עדיין אין צפי מתי הספורטאים
יוכלו לחזור שם למסגרת אימונים רגילה.

בתמונה :אסנת
ואיב

בתמונה :ויטל ואיבן
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 22השאלון
אימון ביתי
לוי
נדב
גן,
רמת
מאיל"ן
הבוצ'ה
שחקן
והספורטתרפיסטית ומאמנת הכושר השיקומית ,נטע
נעמן לוינהוף ,נפגשים פעמיים בשבוע לאימון מאז שנת
 2004עוד בשנים שנדב שיחק טניס שולחן ובענפים
אחרים .משנת  2012האימונים מתמקדים בענף הבוצ'ה.
בשל הקורונה ,זו הפעם הראשונה שהם נפגשים בביתו
של נדב ,על מנת להמשיך את שגרת האימונים.

אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

איך השפיעה הקורונה על שגרת החיים שלכם?
האמת ששינתה לגמרי ,אני עובד ביומיום בחברת ביטוח ועברתי
לעבוד מהבית ,אין מפגשים חברתיים והכל עבר להיות סביב הבית
כולל האימונים.

עברתי לאמן בעיקר בבתים ודרך הזום
ופחות בחדרי כושר כמו קודם.

איך משפיעה הסביבה של הבית על האימון
אני קצת מסדר את הבית לפני שנטע מגיעה ,ומפנה
מהמטבח מה שאפשר ,על מנת ליצור משטח עבודה.
גיליתי שהשיש והכיור מצוינים לתרגול .הם הפכו למן
משטח יציב לתרגול של שכיבות סמיכה בעמידה
ותרגילי רגליים ידיים .קשה לי להחזיק בקבוקי שתייה
כמו שהם ,אבל כשאני שם אותם בשקיות הם הופכים
למשקולות .הכיסא מטבח הופך להיות כלי לתרגול
שרירי בטן ושרירי ליבה.

אני נערכת עם ציוד שכולל משקולות ,גומיות Trx
– רצועות תלייה לאימון וזה דורש אלתור במקום
עם מה שיש :כיסא ,ספה ,דלת ,כל מה שאפשר
להשתמש בו בבית הופך פתאום לפרקטי לאימון.
נדרשת יותר יצירתיות ויכולת אלתור לסביבה
ביתית ,כדי לשמור על עניין ,גיוון ואתגר.

אחרי שהכל יגמר ונחזור לשגרה תתגעגעו למשהו מהקורונה?
לשקט ,לחשבון נפש שהיה זמן
שנדרשה
ליצירתיות
לעשות,
מאיתנו ,כדי לשמור על רמת אימון
והגוף והנפש,

נדב לוי

בתמונה :נדב ונטע
באימון ביתי

לזמן שהיה להיות עם המשפחה בבית ,לשקט ,היה מנוחה מהמרוץ,
למפגש עם המתאמנים במרחב האישי של כל אחד שיצר סוג של
קרבה וגם הבנה טובה יותר ,מה צרכי התנועה במרחב האישי ושיפור
המיומנויות היום יומיות על מנת להתמודד עם האתגרים בבית ,שפחות
התעסקנו בהם כשהתאמנו בחדרי הכושר.

נטע נעמן לוינהוף

לאימונים אישיים עם נטע,
ניתן לפנות בטלפון 052-
 4588017או במייל
netalewe@gmail.com

 2020גיליון 55
בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה מאי
בתערוכה

 23מתאמנים
מבחר תמונות של הספורטאים שלנו

שמצאו פתרונות להישאר בכושר
כתר שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שי
ברביבאי

מורן סמואל רום וארד

זיו בטר
פולינה כצמן
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 24מתאמנים
מבחר תמונות של הספורטאים שלנו

שמצאו פתרונות להישאר בכושר
 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אמיר לוי וארצ'י

אסף יסעור עם הנוף של רמת הגולן

אראל הלוי

לינור קלמן

אור אדטו –  100מטר מהבית
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 25חם מהמעבדה
השפעת נטילת סילדנפיל (ויאגרה) על
היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם
פגיעה בחוט השדרה
"אני חייב את כל התוהו ובוהו והאושר הזה לוויאגרה .בלי

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ויאגרה שום דבר מזה לא היה קורה .בלי ויאגרה הייתה

הספרות מצביעה על כך ש  75%מהגברים עם פגיעת

לי חזות של אדם מלומד שפרש אחר כבוד מתפקידו

חוט שדרה סובלים מאי הגעה לזיקפה ונוטלים סילדנפיל

וויתר על התענוגות החושניים של החיים".

באופן קבוע .מכאן ,נכון יהיה להסיק כי גם בקרב

(קולמן סילק ,גיבור ספרו של פיליפ רות "הכתם

ספורטאים פראלימפיים עם פגיעת חוט שדרה ,יש לא

האנושי" ,מתאר את השפעת הוויאגרה על חייו)

מעט שנוטלים את התרופה ,ולכן ,חשוב לבדוק האם יש
לנטילת התרופה השפעה על ביצועים ספורטיביים –

החודש פורסם מאמר מעניין על מחקר שבחן את

לטובה או לשלילה .יש לקחת בחשבון כי לסילדנפיל

היכולת

עלולות להיות גם השפעות מזיקות על היכולת האירובית

הספורטיבית בקרב ספורטאים עם פגיעה בחוט

של הספורטאי ,עקב הפחתת הובלת הדם לשרירים

השדרה .על כך נרחיב הפעם במדור

(וכפועל יוצא גם להפחתת הובלת החמצן לשרירים

השפעת

נטילת

סילדנפיל

(ויאגרה)

על

הפועלים)  -בעיקר אצל ספורטאים עם פגיעת חוט
רקע

שדרה ,להם יכולת להתרחבות כלי הדם באזורים מסוימים

ויאגרה פותחה במקור על ידי חברת פייזר כתרופה

פגועה בשל ירידה תפקודית של המערכת האוטונומית.

לטיפול ביתר לחץ דם ובתעוקת חזה  -סוג של מחלת לב
וכלי דם ,והתגלתה כיעילה ביותר לטיפול בגברים

הסובלים מבעיות של אין-אונות ומקושי להגיע לזקפה.
התרופה ניתנת דרך הפה באמצעות גלולות.
פגיעת חוט שדרה עשויה לגרום להפרעה בתפקוד

נטילת סילדנפיל בקרב ספורטאים שאינם פראלימפיים
הראתה השפעות משפרות ביצועים בגבהים מעל 3800
מ' ,הן במאמץ מירבי והן במאמץ תת-מירבי .נכון להיום,
הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט

 WADAאינה

מכלילה את הסילדנפיל כסם לא חוקי.

המיני ,ובשל כך לקושי בקיום יחסי מין ,ואף להימנעות
מקשרים אינטימיים .הפגיעה יכולה להיות גלויה
(לדוגמה ,מי שנייד בכיסא גלגלים) או סמויה (לדוגמה :אי

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחקור את ההשפעה של

שליטה על סוגרים אצל אדם ההולך ללא מכשירים

נטילת סילדנפיל ,על יכולת אירובית בתנאי גובה פני הים

גלויים) .מחקרים מדגימים שכיחות גבוהה של הפרעות

ובתנאי גובה בינוניים בקרב ספורטאים עם פגיעת חוט

בתחומים שונים של התפקוד המיני בקרב נפגעי חוט

שדרה .ההשערה הייתה כי נטילת  50מ"ג סילדנפיל אינה

שדרה.

משפרת את הביצועים הספורטיביים אצל ספורטאים
מאומנים בכסאות גלגלים לא בגובה פני הים וגם לא
בגובה בינוני.
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 26חם מהמעבדה
השפעת נטילת סילדנפיל (ויאגרה) על
היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם
פגיעה בחוט השדרה  -המשך
קרן אריסון שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
השיטה
עשרים

ושבעה

ספורטאים

הניידים

בכיסאות

גלגלים עם פגיעת חוט שדרה מלאה השתתפו
במחקר

פרוספקטיבי

אקראי,

מבוקר

פלצבו.

הספורטאים נטלו את התרופה מבלי לדעת אם
מדובר

בפלצבו

המשתתפים

ביצעו

בתרופה

או

מבדק

אירובי

"האמיתית".
מקסימלי

בארגומטר ידיים עד הגעה לתשישות ,בגובה פני
הים ובגובה בינוני ( 2200מ') לאחר בליעת  50מ"ג
סילדנאפיל או פלצבו.
כל משתתף הוזמן לבצע  4מבדקים במעבדת גובה
שעה אחרי בליעה של  50מ"ג סילדנפיל או פלצבו
(מניטול) .לפחות  48שעות הבדילו בין מבדק
למבדק כדי להבטיח התאוששות מלאה .המבדקים
התקיימו באותה שעה ובאותם תנאים.
ארבעת תנאי הבדיקה היו עם סילדנפיל בגובה פני

תוצאות

הניתוח הראה שהספק הכוח המרבי בגובה פני
הים היה גבוה משמעותית בהשפעת הפלצבו
בהשוואה להשפעת הסילדנפיל .רווית החמצן בדם
(סטורציה) בהשפעת הסילדנאפיל בגובה פני הים
הייתה גבוהה משמעותית בהשוואה להשפעת
הסילדנפיל בגובה בינוני .כל שאר הפרמטרים לא
הוכיחו כל השפעה של נטילת סילדנאפיל בגובה
פני הים או בגובה על הביצועים הספורטיביים.
לגבי תופעות לוואי ,אומנם לא בדרגה משמעותית
אך אכן הופיעו מספר תופעות לוואי הן בנטילת
הסילדנפיל והן בנטילת הפלצבו ,ביניהן הוזכרו
זקפה ,סחרחורת ,כאב ראש ,צרבת ,ישנוניות ועלייה
בספסטיות.

הים ,עם סילדנאפיל בגובה בינוני ,עם פלצבו בגובה
פני הים ועם פלצבו בגובה בינוני בסדר אקראי
ומבלי שהספורטאי יודע מהם התנאים ומה נטל.
המדדים שנלקחו היו :צריכת חמצן מרבית ,דופק
מקסימלי ,ריכוז חומצת החלב בדם ,רמת חמצן בדם
(סטורציה) ,הספק כוח מירבי Peak power output,
ושיעור תפיסת המאמץ הגופני RPEשנלקחו בסוף
המבדק (בשיא התשישות).
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 27חם מהמעבדה
השפעת נטילת סילדנפיל (ויאגרה) על
היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם
פגיעה בחוט השדרה  -המשך
קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מסקנות

השלכות יישומיות

החוקרים סיכמו כי צריכת סילדנפיל אינה בעלת

למיטב ידיעת החוקרים ,זה היה המחקר הראשון

השפעות חיוביות על יכולת ביצועים מכסימליים

שהדגים את השפעת נטילת סילדנפיל והשפעותיו

בשרירי הידיים בקרב ספורטאים גברים עם פגיעת

על ביצועים בקרס ספורטאים פראלימפיים עם

חוט שדרה ,בין אם בגובה פני הים או בגובה בינוני.

פגיעת חוט שדרה .באופן כללי המלצה על צריכת

למרות שאינם יכולים לשלול לחלוטין את ההשפעה

סילדנפיל כדי לשפר את ביצועים אירוביים אינה

של נטילת סילדנפיל על ביצועים ספורטיביים תת-

מומלצת לספורטאים אלה ,מכיוון שאין לה השפעה

מירביים ,נראה שזה לא סביר שזה ישפיע לטובה.

חיובית על הביצועים בגובה פני הים או בגובה

בנוסף ,תופעות הלוואי שהוזכרו אינן מביאות

בינוני .מה גם שעלולות להופיע תופעות לוואי

למסקנה כי נטילת סילדנפיל מומלצת באיזשהו

שישפיעו לרעה על הרגשת הספורטאים ואף

אופן כדי לשפר את ביצועי הספורטאים בזמן

עלולים לפגוע בביצועים הספורטיביים .על רופאים

תחרות.

כללים

שרושמים

סילדנפיל

לטיפול

בתפקודי

הזקפה אצל ספורטאים עם פגיעת חוט שדרה

הידעת?
המונח סמים בספורט נקרא בעברית אימרוץ .סמים
היו בשימוש בספורט בערך מאז שהתחילו לעסוק
בספורט תחרותי ,למשל סמים ממריצים או משככי
כאבים כמו קפאין וקוקאין ,ואפילו סטריכנין (חומר
שמשמש גם להדברה של מכרסמים)" .רשימת
האיסורים" היא תקן בין-לאומי המציין החומרים
האסורים לשימוש במסגרת תחרות ומחוצה לה.
הרשימה מציינת גם שיטות אסורות .קטגוריה זו
כוללת גם עירויי דם (נטילת מנת דם כדי להגדיל את
יכולת נשיאת החמצן) ,תרופות המיועדות לטשטש
עקבות של תרופות אחרות האסורות בספורט,
שיטות להפחתת משקל גוף לפני תחרויות בהן
מתחרים לפי קבוצות משקל ובשנים האחרונות
מדובר אף על שימוש בטיפולים גנטיים.

צריכים ליידע את הספורטאים לגבי ההשפעות
השליליות הפוטנציאליות על ביצועים ספורטיביים
ולהמליץ להפסיק את נטילת הסילדנפיל מספיק

זמן לפני תחרויות.
מקור
Perret, C., Van Biesen, D., Strupler, M., PitGrosheide, P., & Vanlandewijck, Y. (2020).
Effect of Sildenafil Citrate on Exercise Capacity
in Athletes With Spinal Cord Injury, International
Journal of Sports Physiology and Performance,
1-5.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות ל :ד"ר אסנת פליס דואר:
osnat@isad.org.il
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 28חידונים ושעשועונים
תפזורת ספורטאים פראלימפיים
שזכו במדליות במשחקים

הפראלימפיים במאה ה 21

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ענבל פיזרו ,דורון שזירי ,מורן סמואל ,קובי לאון ,נועם גרשוני ,שרגא ויינברג ,בועז
קרמר ,אלי נאווי ,קרן ליבוביץ ,נמרוד צבירן ,יצחק ממיסטבאלוב ,ארנון אפרתי ,בני
וקסלר ,דרור כהן ,זאב גליקמן ,יוגב קנזי.
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' 29על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לכבוד ה  1באפריל לאחר קבלת אישור ממורן ,פרסמנו
בדף הפייסבוק שלנו את הידיעה הבאה :אלופת העולם
בחתירה ,ומדליסטית הארד מאולימפיאדת ריו  ,2016מורן
סמואל ,קיבלה הצעה לכהן כשרת התרבות והספורט
בממשלה החדשה.
גורם פוליטי המעורב במשא ומתן להקמת הממשלה,
צפה בה לפני כשנה בוועידת אייפק ,התרשם ומאז הם
בקשר.
סמואל שהדליקה משואה ביום העצמאות לפני כשנה יחד
עם מנשה זלכה לכבודם של הספורטאים והספורטאיות
הישראלים ,תצטרך לבחור בין התפקיד לבין השתתפות
באולימפיאדת טוקיו אליה כבר השיגה כרטיס.
תוך כמה דקות התחילה לקבל מורן טלפונים עם ברכות
לרגל המינוי ,לאה הדוברת הוצפה בפניות מהתקשורת
וגם בוועד האולימפי התקשרו לבדוק האם הידיעה
אמיתית.

לא נגענו

אלון דור און ולהב באימון
ביתי שכולל גם תספורת

