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עמית ויגודה ומשפחתו
'עושים' את היורוליג

כבר מגיל  10חלם עמית ויגודה ,שחקן הכדורסל

בגיל  13חזרה המשפחה לארץ ועמית השתלב

בכסאות גלגלים של איל"ן רמת גן לשחק כדורסל

בקבוצות של איל"ן רמת גן ,בשנת  2017עבר

ברמות הגבוהות ביותר .החודש לאחר שנבחר

עמית לקבוצה הבכירה וזכה עימה בדאבל:

בליגת

אליפות וגביע ובשנת  2018היה שותף משמעותי

האלופות האירופאית ,הוא עשה עוד קפיצה בדרך

לזכייה באליפות .במקביל הצטרף לנבחרת

להגשים את חלומו.

העתודה של ישראל ובאליפות אירופה האחרונה,

כרגע נמצא עמית במגעים עם  3מכללות בארצות

סיים את כל משחקיו עם 'דאבל פיגר' מעל 10

הברית על מנת לקבל מלגת לימודים מלאה עבור

נקודות ו  10ריבאונדים בכל משחק.

לחמישיית

הטורניר

בשלב

הבתים

השתתפות בנבחרת הכדורסל בכסאות גלגלים
של מכללת :מיזורי ,טקסס ואלבמה.
עמית נולד עם אי חיבור של עצם השוק ברגל
ימין ,מצב אורטופדי המקשה על הליכה ומלווה
בכאבים רבים .עד גיל  10חי בארץ אך לא מצא
מסגרת ספורטיבית המתאימה לו .בגיל  10עברה
משפחתו לארצות הברית ,שם הכיר את ענף
הכדורסל בכסאות גלגלים ,ספורט בו התאהב
מיד .בגיל  11קיבל עמית יחד עם משפחתו,
החלטה שהוא רוצה לקטוע את הרגל ולהחליפה
בפרוטזה.
בלוג שכתבה אימו על ההחלטה הביא לפרסום
כתבה על עמית בידיעות אחרונות ולשיחת טלפון
מראובן

הלר

ומיקי

גולדנברג

שהבטיחו

למשפחה ,שכאשר יחזרו לארץ הם ידאגו לעמית
למסגרת ספורטיבית.
עמית בגיל  ,10צלםScot Goodman :
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הישג החודש

עמית ויגודה ומשפחתו
'עושים' את היורוליג -
המשך
עמית אשר מתגורר בעומר ,ומתנייד בעיקר
ברכבות על מנת להגיע למשחקים ולאימונים
במרכז

הארץ,

זוכה

לתמיכה

מאסיבית

ממשפחתו .האימונים ,המשחקים והטורנירים
בחו"ל תופסים הרבה מקום סביב לו"ז המשפחה
והדינמיקה המשפחתית.
החודש הגיעה התמיכה לשיאה כאשר משפחתו
הגיעה במהלך היומיים בהם התקיים הטורניר
בהרכב כמעט מלא לעודד אותו במשחקי שלב
הבתים ביורוליג ( כתבה על שלב הבתים בהמשך

הידיים של עמית בסיום הטורניר (מתוך
פוסט של ספיבק איל"ן רמת גן)

העיתון) המשפחה כוללת את אמא זימרה ,אבא
דויד ,האחות הצעירה ליה בת  11והאחים הגדולים:
רועי בצבא ויואב שאוטוטו מתגייס גם הוא .כאשר
לאליפות זו הגיעו גם סבתא מרים ודודה ורוניקה.
המשפחה שישבה ביציע הדרומי דאגה לעידוד
מסיבי לאורך כל המשחקים.
עמית עצמו נבחר לחמישיית הטורניר וזאת לאחר
שקלע בממוצע  19.5נקודות למשחק והיה 'מלך
הסלים' של הבית הישראלי.

צלם :חן גלילי
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הישג מיוחד

מרק מליאר קובע שיא עולם
והשחיינים מתחילים לקבוע
קריטריונים לטוקיו 2020
"היום נעשה משהו בלתי נשכח ,שישאיר זיכרון

מרק מליאר קבע קריטריון  Aב  400חופשי ו 200

של שמחה מבורך"

מעורב.

מרק מליאר השחיין הפראלימפי מאיל"ן חיפה

אריק מליאר קבע קריטריון  Aב  50חופשי

אשר מתאמן אצל יעקב ביננסון ,הצטרף למועדון

וקריטריון  Bב  50גב ו 200חופשי.

המצומצם של שיאני העולם.

עמי דדאון קבע קריטריון  Aב  200ו  100חופשי.

באליפות נתניה הפתוחה ,שנערכה במכון וינגיט

איאד שלבי קבע קריטריון  Aב  50ו  100גב.

קבע מרק שיא עולם במקצה ל  1500מטר חופשי,

בשאר חלבי קבע קריטריון  Bב  100חזה.

לאחר שסיים אותו בזמן של 19.27.26 :דקות,

ענבל פיזרו קבעה קריטריון  Aב  100ו 200חופשי

השיא הקודם נקבע בשנת  2011ועמד על 19.50.16

ו  200מעורב.

דקות .המקצה ל  1500מטר איננו מקצה שכלול

ורוניקה גירנקו קבעה קריטריון  Aב  50גב.

במשחקים

הפראלימפים,

אליפות

עולם

או

אליפות אירופה ושבירתו היא בעיקר 'הצהרת

אראל הלוי קבעה קריטריון  Bב  400חופשי.
יוליה גורדיצ'וק קבעה קריטריון  Bב  400חופשי.

כוונות'.
בכך מצטרף מרק לאיציק ממיסטלוב ולאיאד
שלבי שאף הם מחזיקים בשיאי עולם נוכחיים
בשחייה.
מלבד שיא העולם ,התחרות הרשמית נתנה
הזדמנות

לשחיינים הפראלימפיים

לקביעת

תוצאות אשר מוכרות לצרכי קביעת הקריטריון
הבינלאומי למשחקים בטוקיו  .2020קביעת
הקריטריון הינה הצעד הראשון לקבלת הכרטיס
למשחקים (קביעתו אינה מבטיחה כרטיס ,אך
מהווה תנאי ראשון) כאשר שחיין אשר קובע את
קריטריון  Aהמחמיר ,רשאי לקבוע קריטריון B
(מחמיר פחות) על מנת להשתתף במשחים
נוספים .כל השחיינים מאיל"ן חיפה ומתאמנים
אצל יעקב ביננסון.

הצילומים באדיבות :ערן עפרוני

 06מה קרה פברואר?

אירועים ותחרויות שהתקיימו בפברואר
האחרון
המחזור
• התקיים
בליגה ,בסיומו נקבעו משחקי
חצי הגמר :בית הלוחם
ירושלים מול בית הלוחם באר
שבע ובחצי השני – בית
הלוחם תל אביב מול בית
הלוחם חיפה

טניס שולחן

•במירוץ בית גוברין לאופני יד
ניצח קובי גרשוני ,מבית
הלוחם תל אביב ,למקום השני
הגיע מיכאל הואש מבית
הלוחם חיפה ולמקום השלישי
עמית חסדאי מבית הלוחם תל
אביב

אופניים

• פולינה כצמן מבית הלוחם
ירושלים השתתפה בתחרות
בינלאומית שנערכה באיחוד
האמירויות והגיעה למקום
הרביעי לאחר שדחקה 116
קילו

• עשרות קלעים השתתפו
בטורניר קליעה שנערך בבית
הלוחם ירושלים
• בליגה הלאומית של איגוד
הקליעה –מחזור ( 3האולימפי
לא הפראלימפי) הגיעה יוליה
צ'רנוי למקום השני!

קליעה

הרמת כח

• אדם ברדיצבסקי מאיל"ן רמת
גן השתתף בטורניר wrexham
שנערך בבריטניה
• אדם ברדיצבסקי ,גיא ששון
ושרגא וינברג מאיל"ן רמת גן
השתתפו בטורניר בולטון.
שרגא העפיל לחצי הגמר

• עשרות ספורטאים השתתפו
בטורניר טניס שולחן בראשון
לציון לזכר אלכס צ'ארב ז"ל

טניס שולחן

טניס

טניס שולחן

07

מה יקרה במרץ

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש מרץ
 2.3טניס שולחן למסווגים – סיבוב שני | בית הלוחם תל אביב
 7-10.3טניס בכסאות גלגלים | Biel-Bienne Indoors ITF 3 Series -
שוויץ | אדם ברדיצבסקי וגיא ששון
 8.3טורניר בדמינטון | בית הלוחם חיפה
 8-9.3יורוליג  1ו  2כדורל בכסאות גלגלים | בית הלוחם חיפה ובית
הלוחם תל אביב
 12-17.3האליפות הפתוחה בטניס שולחן איטליה

 14-15.3כדור שער – ליגת העל | בית חינוך עיוורים
 18-23.3האליפות הפתוחה בטניס שולחן ספרד
 21-23.3סבב גביע העולם בסייף | איטליה | לינור קלמן
 24.3-1.4טורניר בדמינטון | אנטליה | אמיר לוי ,נינה גורדיצקי
ומשה זהבי
 26.3אליפות החורף בשחייה| איל"ן חיפה
 26.3-1.4סבב עולמי בבוצה| ז'אגרב | גרשון חיימוב
 29.3תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב
 30.3טניס שולחן למסווגים – סבב שלישי | בית הלוחם ירושלים
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השאלון

תחרויות באבו דאבי
בחודש פברואר היו אמורות הסייפת לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים ומרימת המשקולות פולינה כצמן מבית
הלוחם ירושלים להשתתף בטורנירים בינלאומיים באבו דאבי שבאיחוד האמירויות .פולינה נסעה ולינור נאלצה
ברגע האחרון להישאר בבית כשל בירוקרטי של אבו דאבי.
כששמעתן שדובאי הוא היעד מה חשבתן?
הרגשתי מתח ,אבל בדיוק אותו מתח שיש
לי לפני כל תחרות ,חשבתי על המתחרים
ועל התוצאות .העובדה שמדובר במדינה
מוסלמית הייתה פחות חשובה.

שמחתי כי מעולם לא הייתי שם ,חשבתי שיהיה נחמד
להתחרות ואולי אפילו לשמוע שם את התקווה ,אבל
בעיקר הייתי ממוקדת בהתחרות ,בחוויה הספורטיבית
שחשבתי שאני עומדת לעבור.

האם ארזת משהו מיוחד לקראת הנסיעה ?

תוספים ואוכל מיוחד כי לא ידעתי מה אמצא שם .בסופו של דבר לא
היה חסר כלום ,המלון היה מדהים ונקי מאוד ,המארחים היו
מקסימים ואדיבים ,ארגנו לנו טיולים ,ורק רצו שנרגיש נוח .הרגשתי
בטוחה מאוד ,הייתה שמירה סביבי  24שעות ביממה .הכל היה
מאורגן ומדוייק מאוד ,חוץ מכך שהתחרות שלי לא צולמה .זה חבל
וזה פוגם בהכנות ובאימונים ,נהוג לצפות בוידיאו ולנתח את מה
שהיה ,חבל.

האם היו לך בעבר מפגשים עם ספורטאים
ממדינות ערב?
בטח ,ומה שחוזר על עצמו בכל מפגש כזה ,זה
שאנחנו לא עוסקים בפוליטיקה ,וספורט זה
ספורט זה ספורט.

לינור קלמן

לא ממש ,חוץ מהעובדה
שחשבתי שלא נכון לקחת
בגדים חשופים מידי .אבל
כאמור נאלצתי לפרק את
המזוודה ולהישאר בבית.

היו לך שיחות עם מקומיים?
כל מקומי שפגשתי אמר שכולם רוצים שלום בין העמים
ושישמחו לבוא לבקר בישראל ,לא הרגשתי בכלל עוינות
מצד המקומיים.

פולינה כצמן

 09אליפויות עולם
אליפות העולם בטקוואנדו
ענף הטקוואנדו הפראלימפי הישראלי עלה לראשונה על
המזרן הבינלאומי באליפות העולם שנערכה בטורקיה.
אסף יסעור אשר מתאמן אצל המאמנים יחיעם שרעבי
ממועדון ׳עוצמה שרעבי אומנויות לחימה׳ ומרק בריגנסקי,
התחרה בקטגורית המשקל עד  61ק״ג בקלאס K-43
המיעוד לפגועים ב  2ידיים .הדרגות נקבעות על פי
מסוגלות

הספורטאי

להגן

על

גופו

בעזרת

הידיים .הטקוונדו הפראלימפי דומה מאוד לטקוונדו
האולימפי למעט אי שימוש בבעיטות ראש וקבלת ניקוד

ענף הטקוואנדו הבינלאומי לנכים פועל משנת
 2009וכבר מתחילתו השתתפו בו ספורטאים

על אגרופים.

ישראלים.

בסיבוב הראשון ניצח אסף את הטורקי סזאר סמאט

דויד בן אלישע שנפגע בפיגוע במייק פלייס ב

.3-41

 ,2003זכה בתואר אלוף העולם בטקוואנדו בשנת
 ,2010במדליית כסף ב  2009ומדליית ארד ב .2011

בשמינית הגמר למרות קרב צמוד מול הספרדי וידל

צ'גבה טיגרן זכה במדליות ארד באליפות העולם

אלברז שדורג שני בטורניר ובדירוג העולמי ,הפסיד לבסוף

בשנת  2014 ,2013ו . 2015

אסף .22-18

בשנת  2016הוכרז הענף כענף פראלימפי ,לאחר

שהתקבל למשחקי טוקיו .2020

בסיום התחרות אמר אסף " :זאת היתה תחרות
בינלאומית ראשונה ,היתה אווירה טובה וצברתי ניסיון.
אחרי הקרב הראשון שניצחתי בו ,הרגשתי שאני מבין
למה אני עושה את הספורט הזה .בקרב השני הפסדתי
לאלוף העולם לאחר קרב צמוד אבל למדתי ,צברתי ניסיון
אני חוזר נחוש יותר ,חזק יותר ועם יותר מוטיבציה".
לשאלה :כיצד יתמודד עם ספורטאים בעלי נכות קלה
משלו (ראו משמאל – הדרך לטוקיו) ענה אסף" :המאמן
שלי מכין אותי לקראת זה ,ואני מאמין שיהיה בסדר".

הדרך לטוקיו 2020
השגת הכרטיס למשחקים הפראלימפים בטוקיו
עבור ענף הטקוואנדו ,יכולה להיעשות באחת
מהדרכים הבאות:
▪ מיקום  1-2בדירוג העולמי בתאריך 31.12.19

▪ מקום  1בתחרות קריטריון בשנת  2020לכל
הקלאסים (משמעות :אסף יתחרה ביריבים
עם פגיעה ביד אחת בלבד)
▪ כרטיס הזמנה

 10יורליג
איל"ן רמת גן מעפילה שלב
איל"ן רמת גן סיימה את שלב הבתים באליפות אירופה
בכדורסל בכסאות גלגלים בטעם 'חמוץ –מתוק'.
'מתוק' בשל האירוח המופתי ,העפלה לשלב הבא
והניסיון שצברו השחקנים הצעירים' ,חמוץ' בשל
הפספוס בהפסד אחרי הארכה למובילת הליגה
הטורקית ,אחת הקבוצות החזקות ביותר באירופה.

איל"ן רמת גן ארחה את שלב הבתים בליגת האלופות
במקביל לבתים שהתקיימו באיטליה וגרמניה ,במשך
כמה ימים חוו במועדון אווירה ספורטיבית בינלאומית עם
עשרות ספורטאים ואנשי צוות ומאות אוהדים.
ההשתתפות

ביורוליג

מאפשרת

לשתף

שחקנים

מקבוצות אחרות במועדון וכך זכינו לראות את דותן
מישר אשר משחק בדרך כלל ב'קסם נתניה' (קבוצה
השייכת לאיל"ן רמת גן) ומהווה אתגר לא פשוט
לשחקני איל"ן רמת גן ,חובר אליהם ומהווה כח

משמעותי.
במשחק הראשון ,התמודדה איל"ן רמת גן מול מובילת
הליגה הטורקית

 Beşiktaş JK TSBTוכמעט וחוללה

סנסציה ,אך הניסיון הטורקי הכריע ולמרות הובלה של
רמת גן לאורך מרבית הרבע האחרון ,הצליחו הטורקים
לכפות הארכה ולנצח בה .64-69
למרות האכזבה ,הצליחו השחקנים תחת שרביטו של
המאמן ליאור דרור להתעשת ולנצח באותו יום את
הקבוצה הצרפתית .52-71 CS Meaux BF
ביום השני של המשחקים ,הפסידה איל"ן רמת גן
לקבוצה הספרדית64-51 BSR ACE Gran Canaria :
ולקבוצה האיטלקית .66-53 Deco Amicacci Giulianova
שתיהן קבוצות מקצועניות אשר מחוזקות בשחקנים
זרים.
איל"ן רמת גן סיימה את הבית במקום הרביעי ועלתה
לרבע גמר יורוליג  2שיתקיים בסוף אפריל.
צלם :חן גלילי

11

כדורסל בכסאות גלגלים

עונת הכדורסל בשיאה
ליגת העל בסיום השלב הראשון לפני הפליאוף

ליגת לאומית א' בסיום השלב הראשון לפני הפליאוף

שלב הפליאוף
בשתי הליגות משוחק שלב הפליאוף בדרך הבאה :שלב חצי הגמר בו מתחרות הקבוצות על מקומות  1עד  .4הקבוצה
שמוקמה במקום הראשון מול הקבוצה שמוקמה במקום הרביעי והקבוצה שמוקמה במקום השני מול הקבוצה במקום
השלישי .וכך גם מתבצעים המשחקים על מקום  .5-8בליגת העל בפליאוף העליון משוחקים המשחקים בשיטת הטוב
מ  5ובשאר הפליאופים משוחקים המשחקים בשיטת הטוב משלוש.

12

כדורסל בכסאות גלגלים

עונת הכדורסל בשיאה

ליגת לאומית ב' בסיום השלב הראשון ותחילת השלב השני

שלב הבתים – ליגה לאומית ב'
לאחר שלב המחוזות בו חולקו הקבוצות למחוז צפון ומחוז דרום ,חולקו הקבוצות לבית עליון ובית תחתון ,לפי הישגי
הקבוצות בשלב המוקדם .בכל בית ישוחקו  2סבבי משחקים בסופם יקבע דירוג הקבוצות והעולה לליגה לאומית א'.
משחקי הגביע
השנה שוחקו משחקי הגביע במתכונת שונה משנים עברו ,כאשר לכל ליגה גביע משלה.
לגמר הגביע בליגת העל שיתקיים ב  27.3היכל שלמה בתל אביב עלו איל"ן רמת גן וצה"ל תל אביב (בית הלוחם תל
אביב ב') .
לגמר הגביע בלאומית א' טרם נקבעו העולות ולגמר גביע לאומית ב' שיתקיים ב  17.3בראשון לציון עלו קבוצת
ראשוניה ואיל"ן קריות.

 13אתלטיקה
לראשונה :תחרויות מועדונים
בית ספריים

לראשונה ,בשיתוף פעולה בין ההתאחדות הישראלית

אנו מודים לזיו ישראלי ,מנכ"ל ההתאחדות לליגות בתי

לספורט נכים ,ההתאחדות לספורט לבתי ספר והפיקוח

ספר ,לגילי פפיר ,מנהלת המחלקה לאירועי ספורט

על החינוך הגופני במשרד החינוך ,התקיימו מקצים

בהתאחדות

של

פראלימפים במסגרת שתי תחרויות אתלטיקה של

ההתאחדות לליגות בתי ספר,

המועדונים הבית ספרים.

אבנעים ,גילי אריאלי וענבל סבאטלו ,רכזי השטח של

לראשונה ,תלמידים עם נכויות מוטוריות ותלמידים עם

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים על שיתוף הפעולה

לקות ראייה השתתפו כשווים מול שווים.

הנפלא ודבקות במשימה.

התחרות הראשונה התקיימה בחיפה עבור מחוז צפון
וחיפה ,השתתפו תלמידים מכפר כנא ,אום אל פאחם
ויאנוח ג'ת במקצים ריצת  80מ' ,ריצת  600מ' ,קפיצה
למרחק והדיפת כדור ברזל.
התחרות השנייה התקיימה בהדר יוסף עבור מחוז מרכז
ודרום ,השתתפו תלמידים מראשון לציון ,באר שבע
וירושלים במקצים ריצת  80מ' ,ריצת  800מ' ,קפיצה
למרחק והדיפת כדור ברזל.
צוות המורים והתלמידים הגיעו לתחרויות נרגשים ועם
מוטיבציה גבוהה לנצח ולעמוד על הפודיום .התלמידים
השקיעו את כוחותיהם במהלך המקצים והיו מרוצים
מהתוצאות שהשיגו.
היה מרגש לראות את ההשתלבות הנפלאה של
המקצים הפראלימפיים בתחרות.
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים מברכת על

שיתוף הפעולה הנפלא עם ההתאחדות לליגות בתי
ספר ובטוחים שמכאן ,השמיים הם הגבול וכמות
המשתתפים במקצים הפראלימפיים יגדלו מתחרות
לתחרות.

לליגות

בתי

ספר,

לרכזי

שטח

לדור בן שטרית ,ורד

 14בדמינטון
ענף הבדמינטון מתעורר
ומחדש ימיו כקדם

בעבר היה ענף הבדמינטון לנכים אחד הענפים
המבוקשים והפעילים ביותר בארץ ,למרות שלא הוכנס
למשחקים הפראלימפיים ,ספורטאים רבים נמשכו
למשחק וזכו להישגים נאים בזירה הבינלאומית ,בשנים
האחרונות הענף דעך והתבגר,
בשנת  2015הודיע הוועד הפראלימפי הבינלאומי ,כי ענף
הבדמינטון

נבחר

להיות

אחד

הענפים

שיצטרפו

למשחקים הפראלימפיים בטוקיו  ,2020מאז נעשו
מאמצים להחזיר את ההתעניינות בענף ,להגדיל את
כמות המשתתפים ולחשוף אותו לספורטאים הצעירים.
לאחרונה בעקבות 'חריש עמוק' בארץ ,מתעורר הענף

ולצד אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ונינה גורודיצקי
מבית הלוחם חיפה שמתחרים ברמה הבינלאומית,
מצטרפים עוד ועוד שחקנים לפעילות בארץ.
באיל"ן חיפה נפתח חוג חדש אותו מאמן דור קסל.
המאמן אורן יצחק פתח חוג חדש בבית הלוחם באר
שבע.
בבית הלוחם תל אביב ,שם מאמן עודד חבשוש נרשמה
עלייה של עשרות אחוזים בכמות המשתתפים ומשה
זהבי צורף לסגל הנבחרת.
בבית הלוחם חיפה מונה ארז ינאי כרכז החוג וגנדי
גכטמן צורף לסגל עתיד.
בבית הלוחם ירושלים ,שם מאמן מנש מיכאלי
הורחבה הפעילות.
לצד גיוס הספורטאים ,הושם דגש על ידי היו"ר החדש
שבא מעולם הפרסום והשיווק ,עמי טמיר על מיתוג
הספורט כספורט אנרגטי ,צעיר ובועט.

 15בדרך לטוקיו 2020
הכירו את השכנה ממצריים

מצריים היא אחת המדינות בהם קיים הפער הגדול

לקראת טוקיו 2020

ביותר בין ההישגים של הספורטאים הפראלימפיים

הפיצוי שגובש על ידי האיגוד הבינלאומי ללינור

לאולימפיים.

קלמן על העובדה שלא ניתנה לה האפשרות

במשחקים הפראלימפיים שהתקיימו בריו  2016זכו

להשיג ניקוד לדרוג העולמי הקובע לטוקיו כשלא

המצרים ב  3מדליות זהב 5 ,כסף ו  4ארד .בעוד

השתתפה בטורניר באמירויות:

הספורטאים האולימפיים זכו ב  3מדליות ארד.

לחשב את ממוצע הניקוד שלינור תשיג בכל
הטורנירים הבאים עד למועד הקובע לטוקיו

המצרים השכילו להתמקד במספר ענפי ספורט

ולהוסיף (לא באופן רשמי) את הניקוד הממוצע

פראלימפיים שהמשותף להם הוא העלות הנמוכה

לניקוד שצברה.

יחסית של הציוד והתשתיות.

אם לאחר התוספת לינור תדורג במיקום המקנה

הענף המוביל כיום במצריים הוא ענף הרמת כח (הרמת

כרטיס לטוקיו היא תקבל כרטיס לטוקיו מבין

משקולות) בו זכו בריו  2016ב  10מדליות .הגברים זכו ב

הכרטיסים המיוחדים Bipartite ( Wild card ).

 2מדליות זהב 2 ,כסף ואחת ארד והנשים במדליית זהב,

לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי בוועד

 2כסף ו  2ארד.

וביחידה לספורט הישגי ועם המאמן של לינור –

באתלטיקה זכו המצרים במדליית כסף בריצה ל 100

ויקטור גלז ,הוסכם שההצעה היא בהחלט הוגנת

מטר ולפחות על פי דף הפייסבוק שלהם ,הם משקיעים

ויש להיענות לה בחיוב ,תוך הדגשה ,שוב של

רבות בפיתוח ענף הריצה.

התסכול מהעובדה שלא ניתנה לה ההזדמנות

לצד הישגים אלו ,נראה כי המדליה היוקרתית ביותר

להתחרות ובהנחה שלא יקרה שוב.

בהן זכתה מצריים בריו  ,2016היא מדליית הארד
הקבוצתית בענף הכדורעף בישיבה ,לאחר ניצחון על
ברזיל במשחק צמוד.

 16שת"פ וחסויות
בית החולים השיקומי רעות
מאמץ את נבחרת השחייה
הפראלימפית

בטקס חגיגי שהתקיים בתחילת פברואר ,בביה"ח

המדליסטית הפראלימפית ענבל פיזרו ,נציגת נבחרת

השיקומי רעות ,נחתם הסכם שיתוף פעולה בין בית

השחייה" :זהו לא עוד הסכם על נייר המבטיח להעניק

החולים לוועד הפראלימפי ,במסגרתו נבחר בית החולים

שירותים ,זהו הסכם עם ערך רב  -כל אחד מהשחיינים

לנותן החסות הרפואית לנבחרת השחייה הפראלימפית

מודע לחשיבות של שיתוף הפעולה בינינו .אנחנו,

של ישראל לקראת המשחקים הפראלימפיים שיערכו

השחיינים רואים בכם שותפים שלנו לדרך ומקווים

בטוקיו .2020

שהחיבור בינינו יהיה ארוך טווח ,וימשך גם אחרי

הטקס החגיגי נערך בהשתתפות ד"ר דב אלבוקרק,

טוקיו".

מנהל בית החולים וחברי ההנהלה ,ד"ר שוקי דקל ,יו"ר
הוועד הפראלימפי ,פרופ' רפי חרותי ,ראש חטיבת
השיקום בבית החולים ומוביל הטיפול בנבחרת ,נסים
סספורטס ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי וכל חברי נבחרת
השחייה.
במסגרת ההסכם יעניק הצוות הרב מקצועי של בית
החולים טיפול ,ייעוץ ,ליווי ותמיכה לכל צרכיהם
הרפואיים השוטפים של השחיינים.
מנהל בית החולים ,ד"ר דב אלבוקרק" :בית החולים גאה
להיות שותף ומלווה לנבחרת השחייה הפראלימפית
המביאה כבוד גדול למדינת ישראל ומהווה מודל
השראה לעוצמה ולנחישות של ספורטאים ישראליים.
כבית חולים המקדם מצוינות ,נעניק לשחיינים את מלוא
הליווי והטיפול הרפואי המקצועי כדי לאפשר את
התמודדותם הטובה ביותר מול האתגרים העצומים
העומדים בפניהם בדרך למדליה האולימפית".
ד"ר שוקי דקל" :אנחנו מברכים על החיבור עם המרכז
השיקומי רעות ,וגאים שבית חולים ברמה כה מקצועית

מחבק את השחיינים שלנו ומעניק להם תחושה של
בית .תודה למנהל בית החולים ולכל הצוותים שפעלו
על מנת ששיתוף הפעולה הזה יצליח".

לאחר סגירת הגיליון ,התקיים טקס חתימת הסכם
עם בית חולים שיבא ,כבית החולים של כלל הסגל
הפראלימפי ,כתבה רחבה בנושא ,בגיליון הבא

 17ספורט לחיים
מה בין הדיוק במשחק הבוצ'ה
להשגת מטרות ויעדים בחיים
משחק הבוצ'ה הוא משחק הדומה לכדורת דשא ופטנק
ומותאם לספורטאים עם נכות קשה.
המשחק משלב אסטרטגיה ומיומנויות מוטוריות בעזרתן
על הספורטאי להגיע למצב בסוף המשחקון שהכדורים
שלו – קרובים יותר לכדור המטרה מאשר הכדורים של

היריב.

ולכך צריך להוסיף אסטרטגיה המתחשבת במהלכי

היריב שמבחנתו יכול ,לזרוק כדור שיחסום את הנתיב,
לזרוק כדור שירחיק כדור קרוב שלך ,או לזרוק כדור
שיזיז את כדור המטרה ועוד
הדרך בה משחקים ספורטאי הבוצ'ה יעל מנת לפגוע
בכדור המטרה ,יכולה ללמד אותנו על השגת מטרות
בחיים:
• חשיבה מחוץ לקופסא | לא תמיד צריך לכוון ישר אל
המטרה ,כמו שספורטאי הבוצ'ה זורק את הכדור על
מנת שיקרב כדור אחר למטרה ,ניתן לחשוב האם
אפשר לגרום שינוי במקום אחד על מנת שאותו שינוי
ישיג את אותה מטרה
• סוגי הכדורים | לכל שחקן יש  6כדורים לזרוק בכל
סיבוב ,לשחקני הבוצ'ה ברמות הגבוהות יש  6כדורים
שונים ,שלמרות שהם באותו גודל ,הם נבדלים ברכות
שלהם וביכולת להתגלגל ,ישנם כדורים קשים
שמיועדים להזזת כדורים אחרים ,ישנם כדורים רכים

בתמונה ,ניתן לראות את הכדור הלבן – כדור המטרה,
הכדורים האדומים של ספורטאי א' והכדורים הכחולים
של ספורטאי ב'.
הגעה קרוב לכדור הלבן יכולה להיעשות ב  3שיטות
עיקריות:
• לזרוק את הכדור ישירות לכדור הלבן
• לזרוק כדור שיקרב כדור שכבר נמצא ליד הכדור
הלבן
• לזרוק כדור שיקרב את הכדור הלבן לכדור שכבר
נמצא במגרש

שיותר קשה להזיז אותם וכו' ,גם בחיים כדאי שיהיו

לנו מגוון כלים להשגת המטרה ולא רק כלי אחד,
בחירת הכלים צריכה להתחשב באתגרים שבדרך
• מיומנויות | הספורטאים הבכירים מתאמנים שעות
על תנועות ספציפיות ,כאשר כל תנועה משרתת
אסטרטגיה מסוימת ,גם בחיים כאשר אנו רוצים
להשיג מטרה ,עלינו להבין קודם מה המיומנויות
הנדרשות להשגתה (במקרה של הספורטאים מדובר
גם במיומנויות מוטוריות וגם במיומנויות רכות כמו,
קבלת החלטות בלחץ זמן) לדאוג להתאמן בהן

ולהביא אותן לידי ביטוי ברגע האמת

'ספורט לחיים'  -מדור חדש שיביא תובנות מעולם הספורט לעולם העסקים .לשאלות והצעות ניתן לפנות לקרן
איזיקסון במייל keren@isad.org.il
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חם מהמעבדה

השפעת פלצבו על
הישגיהם של מרימי כוח
פראלימפיים – מחקר
פיילוט

ארצה".
מקור המילה פלצבו בלטינית ופירושו "אני ַ

בשני המפגשים הבאים בוצעו בסדר אקראי בדיקות

המונח על פי האקדמיה ללשון עברית הוא ְּתרּופַ ת

שהודיעו

שבוצעו

לאחר

נטילת

פלסבו

בעת

אֵ ינְּ ּבֹו .פלצבו הינו טיפול דמה בו נותנים

לספורטאים כי הקפסולה מכילה קפאין או ללא

לחולה חומר נטול השפעה .המטרה העיקרית של

לקיחת

דחיקת

פלצבו היא מדידת השפעתה של תגובה פיזיולוגית

המשקולות מהספסל בוצעו בעומסים  70 ,60 ,50ו -

תגובת פלצבו,

בביקור

ֶּדמֶּ ה או

בעקבות גירוי הכרתי הנקראת

בהמשך לשכנועו של החולה כי קיבל תרופה (ולא

80%

כל

חומר

מהדחיקה

(ביקורת).

המכסימלית

בדיקות
שנבדקה

הראשון במעבדה RM.1

שלו

תוצאות ניסוי הפיילוט הראו כי במאמצים של 50%

שהתרופה תטפל בבעיה הבריאותית ,חל שיפור

מדחיקה מכסימלית ,היתה לאפקט הפלצבו השפעה

במצבו הגופני( .מתוך ויקיפדיה ,ערך "פלצבו")

מובהקת על יכולת הספורטאים כפי שהתבטאה

החודש פורסם מחקר פיילוט מאוד מעניין אשר

במהירות הממוצעת ובמהירות המתפרצת ,אולם לא

נעשה עם ארבעה מרימי משקולות פראלימפיים

היה אפקט דומה במשקלים הגבוהים יותר.

מברזיל.

תוצאות המחקר מצביעות על כך שצריכת פלצבו,

מטרת החוקרים היתה לבחון את אפקט הפלצבו על

כאשר הספורטאים מאמינים שהם נוטלים קפאין,

דחיקת משקולות .ספורטאים רבים נוטלים תוספי

עשויה להיות אסטרטגיה יעילה לשיפור הביצועים

מזון ,בין היתר גם כאלה המכילים קפאין .במידה

של מרימי משקולות פראלימפיים תחת עומס נמוך.

ואפקט הפלצבו יתברר כנכון ומובהק סטטיסטית,

זה מביא את האפשרות של שימוש בפלצבו על מנת

ניתן יהיה להשתמש בו כדי למקסם ביצועים ללא

להגביר את הביצועים כשעושים אימונים המתמקדים

צורך בתוספים ממשיים (כימיים).

בסבולת שרירית בעומסים קלים/בינוניים .בנוסף,

דמה),

ומעצם

הידיעה,

ההכרה והציפייה

שביקרו

מחקר מאין זה תורם להבנה כי הוויכוח הקיים בדרך

במעבדה שלוש פעמים 72 ,שעות בין ביקור לביקור.

כלל לגבי עדויות מדעיות בנוגע לתוספי תזונה יכול

בפגישה הראשונה ,הספורטאים נבדקו בדחיקת

להיות קשור להשפעות הפסיכולוגיות של בליעת

משקולת מהספסל  bench press -פעם אחת חזרה

התוסף ולא בהכרח לחומרים שבו.

במחקר

השתתפו

ארבעה

ספורטאים

מקסימלית
מקור:
Costa, G. D. C. T., Galvão, L., Bottaro, M., Mota, J. F.,
Pimentel, G. D., & Gentil, P. (2019). Effects of placebo on
bench throw performance of Paralympic weightlifting
athletes: a pilot study. Journal of the International
Society of Sports Nutrition, 16(1), 9.

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 20פרחי ספורט
אליפות הבוצ'ה הבית ספרית

בחודש פברואר התקיימה במועדון ספיבק  -איל״ן רמת

זו השנה השנייה שהאליפות מתקיימת ואין ספק

גן אליפות הבוצ׳ה לבתי הספר ,במסגרת ליגת

שרמת המתחרים עלתה ,הן בצד המוטורי והן בצד

המועדונים הבית ספריים.

האסטרטגי.

שיתוף פעולה מבורך של ההתאחדות לספורט נכים,
משרד החינוך והתאחדות הספורט לבתי הספר .הגיעו 8
קבוצות מכל רחבי הארץ .ההתרגשות הייתה בשיאה
בטקס הסיום ,כאשר הוזמנו שחקנים מצטיינים לקבלת
מדליה וחולקו הגביעים לזוכים! תודה מיוחדת לגילי פפיר
 מהתאחדות הספורט לבתי הספר על החיבור החשובבין הגופים ולרועי ברקוביץ ,המפקח על החינוך הגופני
במחוז ת"א שחילק את הגביעים.

הדירוג:
בית עליון:
מקום ' – 1און' ,ת״א
מקום ' -2הרצפלד' ,חולון
מקום ' -3אפאק' ,תל שבע
מקום ' -4יובלים' ,עפולה
בית תחתון
מקום ' -1אילנות' ,ירושלים
מקום ' -2אלביק' -כפר כנא
מקום ' -3צעד קדימה' ,ראשון לציון
מקום ' -4אופקים' ,חיפה

' 21על רגל אחת'
ערים מארחות
ראש עיריית יאוטסו שביפן ,מר מסנורי קנקו ,הגיע הבקר
לפגישה עם יו"ר הוועד פראלימפי ד"ר שוקי דקל ,המנכ"ל

רכילות פראלימפית

לא נגענו
רק הגדלנו קצת...

ניסים סספורטס והמנהל המקצועי רוני בולוטין במטרה
לספר להם על עירו ,שנבחרה להיות עיר מארחת למשלחת
הפראלימפית והאולימפית הישראלית למשחקי טוקיו .2020
ראש העיר הגיע לספר על נפלאותיה של העיר הקטנה (11

אלף תושבים) הרחוקה מטוקיו  350ק"מ ,שעיקר התעשייה
בה מבוססת על ממתקים יפניים מיוחדים ,עוגיות מסורתיות
ומשקה הסאקי.
ליאוטסו קשר מיוחד לעם היהודי ,זוהי עיר הולדתו של חסיד
אומות עולם היפני ,מר צ'יאונה סוגיהארה שבזכות פועלו
ניצלו  6000יהודים במלחמת העולם השנייה .בעיר פארק
ומוזיאון לזכרו והיא מוקד משיכה למבקרים ישראלים רבים.

הקלע דורון שזירי ,מתעניין באימון בדמינטון,
כנראה בגלל הרובוט שיורה כדורים...

רוכב האופניים עמית חסדאי 'מדגמן' מסיכה לפני פורים
בשורת מבדקים במכון סילבן אדמס

בשבוע הדופלגנגר – בו משנים את תמונת הפרופיל
למשך שבוע לכפיל שנראה כמונו או אנו רוצים
להיות כמוהו התחפש דף הפייסבוק של ההתאחדות
והוועד לרובוטריק אופטימיס פריים.

SAVE THE DATE
יום רביעי 27.3.19 -
גמר גביע המדינה בכדורסל
בכסאות גלגלים
איל"ן רמת גן – בית הלוחם תל אביב
(צה"ל תל אביב)
אולם הכדורסל היכל קבוצת שלמה | אייזיק רמבה  – 7תל אביב יפו

פתיחת שערים17:00 :
תחילת משחק18:00 :

הכניסה חופשית – בואו לעודד

