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הישג החודש

שחקני הבדמינטון זוכים
במדליות רחוק מהבית
בחלק מהענפים המסע להשגת הכרטיס למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  2020כולל תחרות אחת
קובעת ובחלק מהענפים ,המסע כולל תחרויות רבות,

בהן נצבר ניקוד לדירוג העולמי .רשימת הדירוג
העולמי תיסגר בסוף אפריל  2020ותיקבע מי
משחקני ענף הבדמינטון יקבל את הכרטיס לטוקיו

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
האליפות הפתוחה של פרו
באליפות זו זכתה נינה במדליית הארד ואמיר נוצח
בשלב רבע הגמר.

 .2020נינה גורודיצקי מבית הלוחם חיפה ואמיר לוי
מבית הלוחם ירושלים צוברים קילומטרים רבים על
פני הגלובוס ,על מנת להתחרות ולהגיע לחודש
אפריל עם מירב הנקודות שיזכו אותם בכרטיס
הנכסף .החודש טסו נינה ואמיר לדרום אמריקה ,שם
שיחקו באליפות הפתוחה של ברזיל ובאליפות

הפתוחה של פרו.
האליפות הפתוחה של ברזיל בבדמינטון
האליפות התקיימה בסאו פאולו בזמן שיטפונות
כבדים שאיימו לבטל את האליפות ,אך לבסוף
האליפות התקיימה.
אמיר זכה במדליית הכסף כאשר בחצי הגמר ניצח
את המדורג  3בעולם .בגמר שיחק נגד אלוף העולם

בתמונה :הקונסול ומשפחתו עם הנבחרת

מקוריאה והמדורג  1בעולם .לאחר מאבק שנמשך
כשעה ,אמיר נוצח 2-1

במערכות .יש לציין כי

השחקן הקוראני הפסיד בכל הקריירה שלו אך ורק 6
מערכות במשחקי היחידים.
מר אלון לביא ,קונסול ישראל בסאו פאולו ,כיבד את
השחקנים כשהגיע עם משפחתו למשחק הגמר ,ואת
העידוד שלהם שמעו היטב בכל רחבי האולם.
נינה זכתה במדליית הארד ושניהם צברו נקודות דירוג
חשובות .המאמן של אמיר  -ראובן מוזס .המאמן של
נינה – לאון פוגץ.
בתמונה :ראובן ,אמיר ,נינה ולאון עם המדליות
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 04מה קרה בפברואר?

אירועים ותחרויות שהתקיימו בפברואר
• פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים
השתתפה בסבב הגביע העולמי
בהרמת

כח

שנערך

בבריטניה

ודחקה  118קילוגרם

• בסבב הגביע העולמי בסייף
בכסאות גלגלים שנערך בהונגריה,
לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים
סיימה במקום התשיעי .כן השתתף
בתחרות מתוקו ראדה מבית הלוחם
חיפה

סייף בכסאות
גלגלים

הרמת כח

• במסגרת ליגת המועדונים הבית
ספריים ובמסגרת שיתוף פעולה בין
הפיקוח על החנ"ג ,התאחדות
הספורט לבתי הספר וההתאחדות
הישראלית לספורט הנכים,
התקיימה אליפות בוצ'ה במועדון
איל"ן רמת גן .במקום הראשון זכה
בית ספר 'יובלים עפולה'

• בתחרות קליעה שנערכה בבית
הלוחם תל אביב ,נצחה בקלאס
 SH1יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל
אביב ובקלאס  SH2ניצח מני
דרבנר מבית הלוחם תל אביב

בוצ'ה

קליעה

• באליפות החורף לילדים ונוער
בשחייה שנערכה באיל"ן רמת גן
השתתפו עשרות שחיינים
• שחייני הנבחרת השתתפו בתחרות
נתניה בשחייה שנערכה במכון
וינגייט

שחייה

• לאחר  7מחזורים של ליגת הרוגבי
בכיסאות גלגלים ,פתחה איל"ן
הרצליה פער קטן והיא מובילה עם
 12נקודות .במקום השני איל"ן פתח
תקווה עם  11נקודות ,במקום
השלישי איל"ן תל אביב עם 10
נקודות ובמקום הרביעי איל"ן רמת
גן עם  9נקודות

רוגבי בכסאות
גלגלים

הטניסאים הבכירים של ישראל השתתפו בשני טורנירים שנערכו בבריטניה ואלו התוצאות שהושגו:
טורניר  WREXHAMבדרגת  :ITF3קטגוריית 'אופן' יחידים – אדם ברדיצבסקי מאיל"ן רמת גן מקום שני ,גיא ששון מאיל"ן
רמת גן חצי גמר ואסי סטוקול נוצח בסיבוב הראשון ביחידים .בזוגות – אסי עם שותף מפינלנד נוצח בחצי הגמר.
קטגוריית קוואד יחידים – שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן ניצח את הטורניר ויוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב נוצח בסיבוב
הראשון .בזוגות – שרגא ויוסי זכו במקום הראשון בטורניר.
טורניר  BOLTONבדרגת  :ITF2קטגוריית 'אופן' יחידים – גיא ששון נוצח בסיבוב השני ,אדם ברדיצבסקי ואסי סטוקול נוצחו
בסיבוב השני .נשים :מעיין זקרי מאיל"ן רמת גן נוצחה בסיבוב הראשון .קטגוריית קוואד יחידים – שרגא וינברג
ויוסי סעדון נוצחו בחצי הגמר .המאמנת של :אדם ,גיא ,אסי ,שרגא ומעיין :עפרי לנקרי .המאמן של יוסי :נמרוד ביכלר

•

טניס בכיסאות גלגלים
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מה יקרה במרץ?

טורנירים תחרויות ואירועים בארץ ובעולם בחודש מרץ
 11-15.3טורניר  ITF1טניס בכסאות גלגלים | שרגא וינברג ויוסי
סעדון | ארצות הברית
 12.3אליפות ישראל בבוצ'ה | איל"ן חיפה
 14.3ליגת טניס שולחן | בית הלוחם חיפה
 16.3מוקדמות אליפות בתי ספר באתלטיקה | נווה שאנן  -חיפה
 19.3אליפות החורף בשחייה | איל"ן חיפה
 19.3מוקדמות אליפות בתי ספר באתלטיקה | הדר יוסף – תל
אביב
 20.3תחרות קליעה | בית הלוחם ירושלים
 22-29.3אליפות ברזיל בשחייה | ורוניקה גירנקו ואריק מליאר
 26-27.3ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים

 26.3תחרות טניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות אחרות |
איל"ן רמת גן
 28.3-2.4אליפות אירופה בטקוונדו | אסף יסעור | קרואטיה
 31.3גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים | היכל שלמה
תל אביב

 06משולחן היו"ר
קוראים יקרים
כפי שידוע לכם נבחרתי לתפקיד יו"ר ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,לפני כחצי שנה ,במהלכה
נפגשתי ,חקרתי ולמדתי את התפקיד ,שהתגלה לי
כתפקיד מורכב ומאתגר.
מרכז רפואי
חשוב לי להיות אתכם בקשר ולעדכן אתכם במתרחש
בהתאחדות באמצעות טור זה.
• אחד האתגרים שלקחתי על עצמי הוא שהמדינה
תגדיר את ספורט הנכים כיעד לאומי – הגדרה
שמבחינה פרקטית משמעותה :חלוקה שוויונית יותר
של תקציבי הספורט של מוסדות המדינה והרשויות
המקומיות ,דגש על מתקנים נגישים וייעודיים
בפריפריה ,הקצאת מאמנים והכשרתם לבתי הספר
(כולל בבתי הספר היסודיים) חיזוק הליגות הקימות,
הרחבתן ועוד
• נפגשנו עם נציגי מועצה אזורית גזר וסיכמנו על
פיילוט משותף שיכלול :איתור ,גיוס ופיתוח
ספורטאים פראלימפיים מהמועצה בקרוב אנו
מתכננים ביקור ברשויות המקומיות באזור הכנרת
וקביעת פגישות במגזר הערבי ,בדואי ודרוזי
• לאורך חצי השנה האחרונה אחד הדברים שאני הכי
גאה בהם הוא שיתוף הפעולה בין כל הארגונים אשר
מרכיבים את ההתאחדות :איל"ן ,בית חינוך עיוורים,
מרכז ספורט נכים ראשון לציון ,קידום אשדוד ואנ"צ

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ברצוני לאחל לעידן קלימן ,יו"ר ארגון נכי צה"ל חברי
וידידי כאח צעיר לי ושותף לדרך הארוכה ,בריאות טובה,
רפואה שלמה ורק טוב שתדע ,בשמי בשם העובדים,
הספורטאים וההנהלה.
מבקש מכם לסיים בנימה אישית :יצאתי להפלגת חיי,
עבורי זאת ההפלגה האחרונה כרב חובל ,אתם
השותפים שלי למסע ,אשמח לשמוע מכם ,כולל ביקורת
בונה וביחד נגיע לחוף מבטחים.
שלכם ,בידידות – עלה ים – אלי בירנבאום – יו"ר
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :

אני מתכוון לנצל את הטור על מנת להוקיר תודה לאנשי
המטה וההנהלה וכל פעם אתן זרקור לכמה מהם:
• הדס חפץ | מנהלת המשרד ,שבנוסף לשוטף
מתמודדת בימים אלו עם כל ההרשמות למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  2020ועם כל הלוגיסטיקה
שמתעוררת בשל שינוי  /דחייה  /ביטול טיסות
שקורות בגלל הקורונה
• מוץ מטלון | שנענה לבקשתי להצטרף כחבר הנהלה
שתורם מזמנו ממרצו הרב וקשריו האין סופיים .מוץ,
אתה מורה הדרך שלי ,מנטור שמסייע תמיד בעצה
תומכת ברגעים קשים
טובה וכתף

בתמונה :עומדים :אריק פינטו ,אלי בירנבאום ,בוגי
יעלון ,אנדרו דנוס ודיצה בן משה .יושבים :קובי יצחק
ומוץ מטלון
צלם :דיאגו מיטלברג
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 07טקס מצטייני השנה
דבריו של יו"ר הוועד הפראלימפי
הישראלי ד"ר שוקי דקל בטקס
מצטייני השנה
רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
המשחקים הפראלמפיים טוקיו 2020
אתם בוודאי יודעים מדוע קוראים לאולימפיאדה,
אולימפיאדה פראלימפית ,או המשחקים הפראלימפיים.
ובכן השם ניגזר מהמילה  Parallel ,מקביל ,משחקים
מקבילים לאולימפי .כפי שכולכם יודעים ,עם גמר
המשחקים האולימפיים הרגילים ,כעבור שבועיים
הסלוגן שלנו לעיל כפי שאתם רואים ומכירים הוא
מתחילים המשחקים הפראלימפיים על אותם
מסביר את הדרך של ספורטאינו למצוינות ולמדליה.
המתקנים ,באותן זירות תחרות תקניות.
שעושים זאת "מעבר לגבולות  -ומעל למגבלות" בזכות
בשנת  , 2017לפני שלוש שנים התחלנו את המסע כישרונותיהם ובזכות הרוח שמפעמת בהם וברוחם.
המאתגר והמרתק להכנת הספורטאים הפראלימפיים
במקום להסביר את המשמעויות של הסלוגן ,בחרתי
עם הפנים לטוקיו .ביצענו תהליך מתודולוגי ,ומקצועי,
לקחת אתכם איתי למסע עם שלוש דוגמאות בתחנות
ובסופו של התהליך ,גיבשנו תוכנית אסטרטגית ,הגדרנו
בדרך לטוקיו.
את החזון ,את המטרות ,את היעדים ואת הדרך.
לא היה לי קל לבחור עבורכם סיפור אחד או שניים כי כל
"ההצלחה היא מסע ,החינוך הוא הדרך ,האדם הוא
אחת ואחד מהספורטאיות והספורטאים שלנו הם מופת
המטרה".
והשראה "לניצחון הרוח" .בכל זאת בחרתי לספר על
משפט זה הוא ציטוט מדברי הוגה הדעות היהודי ציוני ,שתי ספורטאיות ,ועל נבחרת השחייה.
ומורה דרך של העלייה השנייה ,אהרון ,דוד גורדון ,שידוע
תחנה ראשונה במסע
בכינויו א.ד .גורדון .אכן קלענו לדעת גדולים.
הוא סיפורה של המדליסטית הפראלימפית ,וסגנית
כך אכן עשינו ,שמנו את הספורטאים במרכז .כי הם
אלופת העולם החותרת מורן סמואל ,אישה ואימא
המטרה.
למופת .יצאה לאליפות העולם בפלורידה ,ארבעה
לטובת הספורטאים העמדנו מעטפת מקצועית ,חודשים בלבד אחרי הלידה .וזכתה במדליית כסף,
מנטאלית ,רפואית ,טיפולית ,מדעית-טכנולוגית ,מחקר ובתואר סגנית אלופת העולם .זו היא מורן סמואל .עם
ועוד .עם מיטב הכוחות שיש לנו בארץ .חיזקנו את ניצחון הרוח .מורן היא דוגמא והשראה לכל אימא ,אישה
השותפות עם המכון הלאומי ,מכון וינגייט והיחידה ונערה ולכל אחת ואחד........,ושהכול אפשרי .כן ,הכול
לספורט הישגי ,חתמנו על הסכם עם בית החולים אפשרי!!!
השיקומי "רעות" ,עם ההנהלה ד"ר דב אלבוקרק ופרופ'
רפי חרותי ,שמחבקים את נבחרת השחייה.
חתמנו הסכם עם הנהלת "המרכז הרפואי שיבא" ,עם
פרופ' יצחק קרייס ,פרופ' ארנון אפק ,פרופ' גל דובנוב
וד"ר רמי ז'ק ,כנותנים מעטפת רפואית מקיפה לכל
ספורטאינו ללא תורים ,מה שאנחנו מכנים "מסלול
ירוק" .חתמנו הסכם עם "מכון סילבן-אדמס למצוינות
שבאוניברסיטת תל-אביב ,בניהולו של פרופ' מיקי
שיינוביץ שמבצע בדיקות און-ליין עם מעקב ומחקר
מלווה...ועוד.
ד"ר שוקי דקל ,צלם :דיאגו מיטלברג
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תחנה שנייה במסע
היא הספורטאית פסקל ברקוביץ ,חותרת הקיאקים .יש
נוהגים לומר ששום דבר לא יעצור אותי" :כי חוץ
מהרכבת הכול עבר עלי".
אז יש לנו ספורטאית ,שיש לה חדשות לכולנו .וזהו
סיפורה המדהים של הספורטאית מעוררת השראה–
פסקל ברקוביץ .שקמה אחרי שהרכבת עברה עליה
וקטעה את שתי רגליה .סיפור התאונה של פסקל
מדהים ,בבוקר יום רגיל בדרכה לבית הספר כנערה
צעירה ,צעדה פסקל לתחנת הרכבת בפריז ,וברגע טרגי
ובלתי נתפש היא החליקה אל מתחת לגלגלי הרכבת
שעברה עליה וקטעה את שתי רגליה.
פסקל קמה ו"בועטת" תרתי-משמע ,היום היא
ספורטאית מצטיינת ונמצאת בעיצומן של הכנות
ותחרויות לקביעת הקריטריון והכרטיס לטוקיו...

פסקל היא אישה ,עקרת בית ואימא גאה ,שלפני כחודש
גם גייסה לצבא את הבת שלה עדן ,שגם היא ,איך לא,
היא ספורטאית מצטיינת בקיאקים.

תחנה שלישית במסע
הוא סיפורה המטלטל ונחישותה של נבחרת השחייה
המצטיינת שלנו ,שעשתה ועושה הרבה "מעבר לגבולות
ומעל למגבלות" .עם המאמן הלאומי ,יעקב ביננסון.
המאמן מ "הבריכה הקסומה" ....מהטלוויזיה זוכרים?
בספטמבר  2017נבחרת השחייה טסה לאליפות העולם
במקסיקו .זו אליפות חשובה שבה נקבע ניקוד לקראת
אולימפיאדת טוקיו .כעבור יומיים לאחר הגעתם
למקסיקו ארעה רעידת אדמה חזקה בדרגה של . 5.2
היה פחד ופניקה גדולה במקסיקו ,ואצלנו בארץ חרדה
גדולה של המשפחות ושל ההנהלה לנבחרת שלנו ,אלו
היו ימים של ערב ראש השנה ,משרדי ממשלה סגורים,
ועם הנבחרת לא היה קשר כי כל מערכות התקשורת
במקסיקו קרסו .עברו שעות ורגעים מורטי עצבים עד
שהגיעה הודעה ממקסיקו מתוך הכאוס הגדול ,התקשר
ראש המשלחת דר' פיטר פיזרו ,שלא במקרה הוא גם
האבא של המדליסטית המצטיינת ענבל פיזרו .והודיע
לנו 'שהייתה אצלנו כאן במקסיקו רעידת אדמה שתפסה
אותנו בחדר האוכל וכולם בסדר .נשמנו רווחה.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
מיד התחלנו לפעול כדי להחזיר אותם במהירות הכי
אפשרית הביתה .פעלנו מול משרד החוץ שפתח "חדר
מצב" ,עם השגרירות במקסיקו ,עם משרד הספורט ועם
מפקדת העורף ששלחו שני מטוסים עם מחלצים וציוד
רפואי ואספקה וחשבנו שבחזרתם ארצה יביאו את
השחיינים .אחרי תלאות רבות ,הנבחרת חזרה בשלום
לארץ .וחזרה לשגרת האימונים .ומי שמכיר את המאמן
יעקב ביננסון אין אצלו הנחות.
כעבור  3חודשים ,בחודש דצמבר ,נבחרת השחייה שלנו
שלא ויתרה ,טסה שוב למקסיקו לאליפות העולם
שנדחתה ,והנבחרת חזרה עם שלוש מדליות- 2 :
מדליות ארד לענבל פיזרו ,ו 2מדליות ארד למרק מליאר.
ואם אתם חושבים שבזאת תמה הסאגה של נבחרת
השחייה......אז לא!!!
אליפות העולם בשחייה לשנת  2019תוכננה להתקיים
במלזיה .וזו תחרות חשובה וקובעת לטוקיו .שוב חזר
ועלה הסיפור של החרם של ראש ממשלת מלזיה,
מהטיר בין מוחמד ,שהודיע שהוא "מזמין את כל
ספורטאי העולם ,חוץ מנבחרת ישראל"...
לא חשבנו לרגע לוותר ,פעלנו נמרצות עם נשיא הועד
הפראלימפי הבינלאומי ,מר אנדרו פארסונס ,עם השרה
מירי רגב ,עם משרד החוץ ,עם הוועד האולימפי
הבינלאומי באמצעות אלכס גלעדי שהוא חבר הוועד
האולימפי הבינלאומי ,עם מדינות חברות ועם קהילות
יהודיות בעולם.

ענבל פיזרו ומארק מליאר עם המדליות מאליפות
העולם 2017
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ניהלנו מאבק נחוש כנגד ההצהרה הגזענית והמפלה,
אני שמח שבסופו של דבר המאמץ נשא פרי ,נשיא הוועד
הפראלימפי הבינלאומי מר אנדרו פארסונס והנהלתו,
קיבלו החלטה דרמטית ,וחסרת תקדים שאני לא מכיר
בתולדות הספורט בעולם .הנשיא כינס מסיבת עיתונאים
והודיע" :הספורט הפראלימפי כמו הספורט האולימפי
בעולם הוא זכותו של כל ספורטאי וספורטאית
להשתתף מרצונם ומבחירתם החופשית" .הואיל
וממשלת מלזיה מסרבת לאפשר לנבחרת ישראל
להשתתף באליפות העולם ,הודיע מר פארסונס על
ביטול התחרות במלזיה והעברתה למדינה אחרת .אני
רוצה לציין שבעת קבלת ההחלטה ,הוועד הפראלימפי
בינלאומי עדיין לא הייתה לו מדינה חלופית שתארח את
זה אך מעיד על נחישותו של הנשיא
האליפות.
הבינלאומי מר אנדרו פארסונס שאין לערב פוליטיקה
בספורט ,ושיש לכבד את התקנון הבינלאומי .כידוע
האליפות הועברה ללונדון.
אגב גם אנחנו בארץ בדקנו באופן מאוד יסודי בעזרת
מינהל הספורט ומכון וינגייט .את האפשרות לארח את
האליפות .זה היה בלתי אפשרי מבחינתנו גם בגלל
העלויות וגם בגלל לוחות הזמנים .בסופו של דבר לונדון
שאירחה את המשחקים האולימפיים בשנת 2012
אירחה את האליפות.

וכמובן הנבחרת שלנו נסעה ללונדון–והוכיחה את עצמה.
הנבחרת "נתנה בראש" וזכתה בארבע מדליות ,ובקביעת
שיא עולם חדש.
מרק מליאר זכה :בשתי מדליית ,במדליית זהב ובמדליית
כסף ,וגם שבר את השיא העולמי ב 400 -מטר חופשי.
אגב השיא הקודם גם הוא נקבע באותה בריכה
אולימפית בלונדון בשנת .2012
והשחיין עמי דדאון זכה בשתי מדליית :במדליית כסף
ובמדליית ארד.
אכן אלופים אמיתיים .שמנצחים "מעבר לגבולות ומעל
המגבלות".

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
שמהם אנחנו מקבלים השראה ולומדים שהכול אפשרי.
הם לימדו אותנו שיכולים לעשות את .....הבלתי
אפשרי...........לאפשרי !!!

ל

IMPOSSIBLE
I POSSIBLE
ולסיום:
בטוקיו ,יעלה
ב25.8.20 -
הפראלימפית הגדולה בעולם.

המסך

על

באולימפיאדת טוקיו ישתתפו4.450 -
וספורטאים פראלימפיים ב 22-ענפי ספורט.

ההצגה

ספורטאיות

המשלחת שלנו מונה היום ( 18 ,)26.2.20ספורטאים
שעשו את הקריטריון ,וההערכה שלנו שהמשלחת שלנו
תהיה כ 30 -ספורטאים ,שיתחרו ב 12 -ענפי ספורט .אני
שמח לציין שבמשלחת יהיו  50%-נשים.
היפנים מבטיחים אולימפיאדה מיוחדת שלא הייתה
מעולם .הם אומרים נפתיע את העולם .עם המון
טכנולוגיה ורובוטיקה .תחבורה במכוניות אוטונומיות
ועוד.
הם עוד מבטיחים מזג אוויר קשה במיוחד ,עם
טמפרטורה ממוצעת של –38עד  40מעלות ,ועם לחות
ממוצעת של  . 85%שהצרוף הוא עומס חום כבד.
ואנחנו מקווים לראות הרבה פעמים את הדגל כחול לבן,
ולשמוע הרבה פעמים את 'התקווה' ,בטוקיו.

חברי בהנהלה ואני ,יש לנו זכות גדולה להיות בארגון של
אלופים אמיתיים.

בתמונה :מרק ומדליית הזהב
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 10חסויות
תהיה נותנת החסות והמובילה
2אל
עלכבוד
תארי
הרשמית

המשלחת

של

הישראלית

למשחקים הפראלימפים בטוקיו 2020
אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אל על ,הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות

ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי" :אנו

הישראלית לספורט נכים סיכמו כי אל על תהיה נותנת

מאד שמחים שאל על בחרה להוביל את משלחת ישראל

החסות והמובילה הרשמית של המשלחת הישראלית
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2020

ישראל לאירוע הספורט החשוב ביותר המתקיים אחת

אל על תטיס בטיסות הישירות החדשות של החברה

לטוקיו

את

המשלחת

הישראלית

למשחקים

הפראלימפים בטוקיו  .2020המשחקים הפראלימפיים
יתקיימו בקיץ הקרוב

בין ה  25באוגוסט ועד ה 6

בספטמבר .2020
טקס החתימה על ההסכם נערך במשרדי הוועד
הפראלימפי הישראלי בהשתתפות הנהלת אל על
בראשות

המנכ"ל

גונן

אוסישקין,

למשחקים הפראלימפים .אל על תטיס את ספורטאי

הנהלת

הוועד

הפראלימפי בראשותו של היו"ר ד"ר שוקי דקל ,המנכ"ל
ניסים סספורטס ונציגי הספורטאים ,ביניהם :מורן
סמואל ,חותרת בסירת יחיד וזוכת מדלית ארד
באולימפיאדת ריו ,פסקל ברקוביץ' ,חותרת קיאקים,

לארבע שנים ,ובכך תסייע למאמץ הלאומי של ייצוג

ישראל על הבמה הבינלאומית המרכזית בקיץ הבא.
יותר מזה ,אנו תקווה שקו הטיסות הישיר שהחברה
תשיק בחודש מרץ הקרוב ,יעודד בני משפחה ,חברים
ואוהדי ספורט מישראל להגיע למשחקים  ,ולעודד את
הספורטאים שלנו ,עם אל על אנחנו באמת מרגישים
הכי בבית בעולם.
אל על מצטרפת למשפחה המרשימה של חברות
ישראליות התומכות בוועד הפראלימפי הישראלי .אנו

מאד מודים לכם ובשם כולם ,נאחל לספורטאים

סימונה גורן ,חותרת בסירת רביעייה ויוליה צ'רנוי,

והספורטאיות שלנו הצלחה רבה והישגים

קלעית.

במשחקים הפראלימפים בטוקיו".

מרשימים

גונן אוסישקין ,מנכ"ל אל על" :אנו באל על שמחים
ונרגשים לארח את המשלחת הישראלית למשחקים
הפראלימפים בטוקיו  2020בטיסותינו הישירות לבירת
יפן אשר יחלו לפעול בחודש מרץ במטוסי הדרימליינר
החדשים של החברה".
אלי בירנבאום ,יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים" :אני חושב ששיתוף הפעולה עם אל על ,מראה את
הכיוון הנכון – שמעמד ספורטאים עם מוגבלות שווה
למעמד ספורטאים ללא מוגבלות".
בתמונה :גונן אוסישקין ,מנכ"ל אל על ,יוליה צ'רנוי,
קלעית ,פסקל ברקוביץ' ,חותרת קיאקים ,סימונה גורן,
חותרת בסירת רביעייה ,מורן סמואל ,חותרת בסירת יחיד
וד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי
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 11כדורשער
ליגת העל בכדורשער

לאחר סבב המשחקים השלישי שנערך בבית חינוך

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

עיוורים – ירושלים ,ליגת העל ממשיכה להיות מותחת
וצמודה .קבוצת 'ויצו ניר העמק' חזרה לפסגה ,לאחר
שנצחה את כל ארבעת משחקיה בסבב המשחקים
השלישי ויש לה הפרש שערים על השנייה בטבלה
'בית חינוך עיוורים – מרכז'.
מיכאל רוזין מקבוצת 'בית הלוחם תל אביב' מוביל את
טבלת מלך השערים עם  75שערים וליהיא בן דוד
מקבוצת 'באר שבע' היא מלכת השערים עם 63

בתמונה :אלהם מחמיד בהגנה צלם :יוסף אבי יאיר אנגל

שערים.
אלהאם מחמיד חזרה מחופשת הלידה והבקיעה 10
שערים שעזרו לנבחרת הנשים לנצח את המשחק
הראשון שלהן בליגת העל.
המחזור הבא יתקיים ב  26-27/3/2020בבית חינוך

עיוורים בירושלים ,כולם מוזמנים ,זה המחזור האחרון

בתמונה :אור בן דויד בהגנה צלם :יוסף אבי יאיר אנגל

לפני משחקי הפליאוף.
.

טבלת ליגת העל לאחר  12משחקים

ויצו ניר העמק
בית חינוך עיוורים  -מרכז
בית הלוחם תל אביב
באר שבע
נבחרת נשים

מקום

1
2
3
4
5

שערי זכות שערי חובה
57
100
74
105
80
84
111
75
104
62

הפרש
43
31
4
-36
-42

ניקוד
27
27
24
9
3
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 12השאלון
מבריכת השחייה לבית
הנשיא
בתחילת החודש כיכבו מיה פרי ונועם כתב מאיל"ן חיפה
באליפות הילדים והנוער ויומיים אחר כך כיכבו בבית
הנשיא ,כאשר נשאו דברים במהלך טקס פתיחת שנת
העבודה של איל"ן שהתקיים במעמד הנשיא מר ראובן
ריבלין ,שהתרגש מהשחיינים הצעירים.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ספרו על עצמכם
אני בן  ,13תלמיד כתה ז' ,גר בקדימה צורן .אני שוחה
שלוש פעמים בשבוע בפרדסייה ופעמיים באיל"ן
חיפה עם המאמן יעקב ביננסון.

אני בת  ,14תלמידת כיתה ט' ,גרה בזכרון יעקב
ומתאמנת באיל"ן חיפה שש פעמים בשבוע.

איך הרגשת כשדברתם בבית הנשיא?
הייתי הדובר השני ,התכוננתי כמו שמתכוננים
לאירוע מן הסוג הזה .הכנתי נאום וקראתי מן
הכתב .התרגשתי מאוד .סיפרתי על החיים שלי ,על
עצמי ,על הכיתה ועל השחייה.

התרגשתי מאוד מאוד ,הכנתי את הדברים בכתב,
סיפרתי על עצמי ועל השחייה .התרגשתי במיוחד
כשראיתי שיעקב המאמן שלי הגיע ,זה היה חשוב
לי מאוד .הרגשתי שהמשפחה שלי מאוד גאה בי,
גם בבית הספר פרגנו מאוד.

והנשיא?
היו הרבה מחיאות כפיים ,והנשיא
חיבק את מיה ואותי.

קבלנו ממנו חיבוק.

מיה
פרי
נועם
כתב
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה מרץ
בתערוכה

 13טניס שולחן
משחקי הדירוג
לאחר שלושת הסבבים של משחקי הדירוג,
אלו הזוכים:
רמה א' בכיסאות גלגלים
מקום ראשון :שמואל בן עשור
מקום שני :דוד גבריאל
מקום שלישי :אלכסיי ירמנקו ואורן אילוז
רמה ב' בכיסאות גלגלים
מקום ראשון :אלכס שלס
מקום שני :חן ברוך
מקום שלישי :שמעון חתם ושחר לוי
רמה א' עמידה
מקום ראשון  :אביב גורדון
מקום שני  :שמואל שור
מקום שלישי  :ברק מזרחי וברק פלד
רמה ב' עמידה
מקום ראשון  :משה כהן
מקום שני  :מישל עוז
מקום שלישי  :הדר בהט ויותם שינפלד
רמה ג' עמידה
מקום ראשון  :אבנר כהן
מקום שני  :ורד ליבני
מקום שלישי  :מיכאל מן ויהודה אלון

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אליפות פולין הפתוחה בטנ"ש

השתתפו :דני בוברוב ,קרולין טביב וגלעד סקופ מאיל״ן
רמת גן ושמוליק בן עשור מבית הלוחם חיפה.
דני בוברוב עלה לרבע הגמר ,שם נוצח לאחר משחק צמוד.
בתחרות הקבוצתית (בה משחקים  2משחקי יחידים
ומשחק זוגות) זכה שמואל בן עשור עם שותפו האירי קולין
ג'אדג' במדליית זהב לאחר שניצחו בגמר צמד סרבי חזק.
את שמוליק הדריך המאמן יאיר מרקו.
קרולין זכתה בטורניר הקבוצתי במדליית ארד יחד עם בת
זוג קוריאנית .את קרולין ,דני וגלעד מאמן עידו בן שמחון.
אליפות החורף לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות אחרות
אליפות החורף נערכה באיל"ן רמת גן ואלו הספורטאים
שזכו :אבישי כתריאל ,שונטל נאצר ,צדוק עומסי ,ליאת
אלמוג ,ריקי פריטש ,יעקב כהן ושי אייל

טבלת הליגה לטניס שולחן ,לאחר  9משחקים

בתמונה :שמוליק בן עשור
ושותפו האירי ,לאחר הזכייה
באליפות פולין הפתוחה
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 14כדורסל בכסאות גלגלים
גביע המדינה
ליגת העל
גמר הגביע יהיה 'שידור חוזר' של שנה שעברה .מחזיקת
הגביע 'תותחני צה"ל תל אביב' מול האלופה 'איל"ן רמת
גן'.
התל אביבים עבדו קשה על מנת להגיע למעמד .בחצי
הגמר פגשו את בית הלוחם חיפה שאף נצחה במשחק
הראשון בהפרש של  5נקודות ,אך במשחק הביתי ניצחו
התותחנים בהפרש של  13נקודות ועלו לגמר.
הרמת גנים ניצחו בשני המשחקים בסדרת חצי הגמר
את בית הלוחם תל אביב וישתתפו בגמר זו השנה
השביעית ברציפות.

ג'יימס ריצ'רדסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ליגה לאומית א'
בחצי הגמר הראשון יתמודדו :באר שבע ספיבק מול
איל"ן חיפה.
בחצי הגמר השני יתמודדו :איל"ן הרצליה מול איל"ן רמת
השרון.
ליגה לאומית ב'
בגמר יתמודדו :קידום אשדוד מול המנצחת בחצי הגמר
איל"ן קריות או כרמיאל.

המשחק השני בסדרת חצי גמר הגביע בין בית
הלוחם חיפה לתותחני צה"ל תל אביב החל בדקת
דומיה לזכרו של שחקן הקבוצה :דורון זזון ז"ל.
אלון דור און מאמן ושחקן הקבוצה" :דורון זזון
הצטרף לבית הלוחם תל אביב בזכות מאמצים
כבירים של קפטן הנבחרת לשעבר ומאמן במועדון
רועי רוזנברג .רגלו של דורון נקטעה בעקבות מחלת
הסרטן .הוא נשוי ,אב לשבעה ילדים והתגורר
בחולון .דורון התחיל בקבוצת הצעירים ודווקא לאחר
שהצטרף לקבוצת המתקדמים הסרטן חזר לגופו
והוא התחיל להיעדר בעקבות טיפולים רפואיים.
דורון היה חלק מעונת השיא של קבוצת צה"ל ת"א
ואף זכה עימה בגביע המדינה ( 2019בתקופה ההיא
כבר היה בטיפולים אינטנסיביים).בשנה האחרונה
ראינו את דורון רק בחגים מכיוון שהיה במצב קשה
ומתדרדר".

צלם :זיו ברק
צלם :רונן חסון

מרץ  2020גיליון 53

 15כדורסל בכסאות גלגלים
תמונת החודש:

צלם :שאול אברמוביץ במשחק
הליגה בין בית הלוחם חיפה
לאיל"ן תל אביב
מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

קוראי דף הפייסבוק שלנו הציעו כותרות לתמונה.

שחקן הכדורסל עשהאל שבו הציע" :למישהו יש

הכותרת שזכתה בהכי הרבה לייקים:

פופקורן? מהזווית הזו הוא בטח קולע"

מחוברים לפרקט .חג לאילנים שהמציא חיים קיסוס

שחקן הכדורסל דותן מישר שאף מופיע בתמונה" :שני

שגם זכה בסיכת הוועד.

דגלים לבנים!"
שחקן הכדורסל פלג זלצמן" :יתגלגלו הילדים לפנינו"

הצעות נוספות:

חבר ההנהלה ישראל אבן זהב" :מי יעצור את יהושוע

שחקן הכדורסל אלון דור און הציע" :דחוף ,יהושוע דחוף!"

הפרוע?"
יעל פרומר" :הכל בגלל כדור אחד"
אלינה שפושניק" :אנשים שנשכבים על הפרקט
בשביל אחרים"
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 16חם מהמעבדה
ראשית נפתח הפעם בעדכון והסבר על מה ולמה
הוועד הפראלימפי הבינלאומי יצא בתחילת החודש
בהודעה דרמטית ובאולטימטום לאיגוד הבינלאומי
בכדורסל בכיסאות גלגלים,

או בקיצור ה .IWBF

כישלונו של האיגוד הבינלאומי בכדורסל בכיסאות

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הגלגלים לציית לקוד הקלסיפיקציה של הוועד

הקוד הזה מחייב את כל מערכות הסיווג בספורט

הפראלימפי הבינלאומי ,עלול להביא לסילוקו של

הפראלימפי לקבוע מי רשאי להשתתף באיזה ענף ספורט,

הענף מהמשחקים בטוקיו  2020ומפריז  .2024הוועד

כלומר בעלי אלו ליקויים –

יכולים להשתתף בתחרויות

הפראלימפי הבינלאומי –  IPCהזהיר בתחילת החודש

רשמיות של ה  .IPCכמו כן ,וועדות הסיווג בכל ענפי

את איגוד הכדורסל בכיסאות גלגלים כי הסרת

של

הכדורסל

בכיסאות

הגלגלים

מהמשחקים

נדרשו

הספורט

לפתח

תהליכי

סיווג

ספורטאים המבוססים ראיות מדידות

והערכה

(עד כה מרבית

הפראלימפיים בטוקיו  2020היא אחת האפשרויות

הסיווגים נעשו על ידי תצפיות סובייקטיביות בעיקר) ,וזאת

אותן יכול הוועד להוציא לפועל ,אלא אם איגוד

כדי להוכיח את ההשפעה של הליקוי על הביצוע

הכדורסל יישם את תוכנית פעולה שאושרה על ידי ה

הספורטיבי בכל ענף וענף ולמנוע "הענשה" של ספורטאים

 IPCלשיפור תהליך סיווג הספורטאים עד  29במאי
.2020
אז כדי להבין את ההודעה הדרמטית של ה IPC
וההשלכות שלה ,רגע של היסטוריה על "סיווג מבוסס
ראיות" והקוד שאומץ על ידי ה .IPC
בשנת  ,2003הוועד הפראלימפי ביצע ניתוח של כל
שיטות הסיווג הנהוגות בענפי הספורט השונים והגיע
למסקנה כי יש לאגד את מערכות הסיווג תחת מודל
תיאורטי אחד .ב 2007 -נכתב מאמר עמדה על ידי
 Tweedy & Vanlandewijck,נציגי הוועד הפראלימפי,
ששם את הבסיס ל "סיווג מבוסס ראיות – ספורט
ספציפי" ובעקבותיו ,אומץ הקוד החדש על ידי ה .IPC
הקוד הזה מדגיש את חשיבות הקלסיפיקציה להמשך
קיומו של ספורט הנכים .עוד נאמר בו ,כי סיווג
ספורטאים נעשה על מנת להבטיח כי לספורטאי יש

כתוצאה משיפור בביצועים בעקבות אימונים.
בהודעה של הוועד הפראלימפי הבינלאומי בתחילת החודש,

נכתב שעקב אי התאמות בין הגדרת הליקויים המורשים
להיכלל

בתחרויות

רשמיות

של

הוועד

הפראלימפי

(  Eligible Impairmentsו  ) Minimal Eligibility Criteriaלבין
של

ההגדרות

איגוד

הכדורסל

הבינלאומי,

הוועד

הפראלימפי החליט לנקוט במספר צעדים נגד איגוד
הכדורסל .הצעד הראשון הינו דרישה לסווג מחדש את כל
השחקנים המסווגים בקלאס  4.0ו 4.5-נקודות לפני תחילת
המשחקים הפראלימפיים בטוקיו  ,2020כך שהליקוי שלהם
עומד בכנה אחד עם רשימת הליקויים המורשים על ידי
הוועד הבינלאומי ,שחקנים המסווגים  4.0ו 4.5-נקודות
שאינם תואמים את ההגדרות של לקויים מורשים על ידי
הוועד הבינלאומי לא יכלו להשתתף במשחקי טוקיו.

מגבלה (מצב בריאות כגון :קטיעה ,פגיעת חוט שדרה,

הצעד השני הינו ההכרזה כי ענף הכדורסל בכיסאות

הקשורה באופן ישיר ורלוונטי

גלגלים מודח מהשתתפות במשחקים הפראלימפיים בפריז

ליקויי ראייה)
לענף

הספורט בו הוא משתתף.

 2024אלא אם יישר קו עם קוד הקלסיפיקציה של הוועד
הבינלאומי.
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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 :

 18חם מהמעבדה
האולטימטום שניתן הורה לאיגוד הכדורסל לסווג
מחדש על פי הקריטריונים של הוועד הפראלימפי את
שחקני ה  4.0ו  4.5נקודות המיועדים להשתתף
במשחקי טוקיו ,עד מאי .2020
כתגובה ,הנהלת איגוד הכדורסל פרסמה הודעה בה
הביעה צערה על הצעדים שנקט הוועד הפראלימפי,
בפרט בשל העובדה שההודעה הדרמטית הגיעה
באמצע תהליך של הידברות ונקיטת צעדים לקראת
גישור בין שני הארגונים ,במהלך השנה וחצי
האחרונות .איגוד הכדורסל רואה את עצמו כאיגוד

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
תקצירי מאמרים בנושאים פראלימפיים שפורסמו החודש
בהמשך לנושא הקודם על קלסיפיקציה מבוססת ראיות,

החודש פורסמו מספר מחקרים בנושא ומענפי ספורט
שונים.

מוביל בכל הקשור לסיווג תפקודי ועד השינוי האחרון

חוקרים מאוסטרליה פרסמו מאמר בנושא :גרר אקטיבי

של אימוץ קוד הקלסיפיקציה של הוועד הבינלאומי

כפרמטר לקביעת הסיווג של שחיינים פראלימפיים .מכיוון

היתה הסכמה מוחלטת בין שני הארגונים .איגוד

ששחייה מתבצעת במים ,היכולת להתגבר על הגרר (באופן

הכדורסל בטוח ברמה הגבוהה של המסווגים שלו וגם

פעיל וסביל) מהווה מרכיב דומיננטי לטיב הביצוע .סביר

בטוח שהשחקנים המיועדים להתחרות בטוקיו אכן

להניח כי היכולת לעשות זאת מושפעת מסוג הפגיעה

ראויים ומתאימים.

הגופנית וחומרתה.

בשלב הראשון איגוד הכדורסל ניאות לדרישה לסווג
מחדש את שחקני ה  4.0ו 4.5-נקודות כדי לוודא
שהלקויים שלהם אכן תואמים את הדרישות של הוועד
הבינלאומי .ענף הכדורסל בכיסאות גלגלים תמיד ניסה
לאפשר לכמה שיותר ספורטאים עם מגבלה ,שאינם
יכולים לשחק כדורסל בעמידה ,להיות חלק מהענף.

ראשית נבין מהו גרר .כששחיין בעל מסה מאיץ ,כוח הדחף
הוא הכוח שגורם לו לנוע קדימה ,והוא שווה לכוח שהשחיין
עצמו מפעיל על המים כשהוא דוחף אותם אחורה בתנועות
השחייה שהוא עושה בידיו וברגליו .מולו פועל כוח הגרר:
הכוח שמתנגד להתקדמות השחיין במים.
על השחיינים להתגבר למעשה על שלושה כוחות גרר
עיקריים .ראשית ישנו גרר החיכוך :הכוח הנובע ממגע
המים בגוף השחיין ופועל בכיוון הנגדי לשחייה .שנית ,גרר

הלחץ :המים עוברים מסביב לגוף ומתנתקים ממנו רק
כשהם מגיעים לרגלים ,וכך יוצרים הפרשי לחצים בין החלק
הקדמי (הראש) לרגליים .הלחץ הגבוה מלפנים לעומת
הלחץ הנמוך מאחור יוצרים כוח שדוחף את השחיין לאחור.
לבסוף קיים גרר הגלים :בשעה שהשחיין מתקדם קדימה,

צלם :בני משי

חלק מהמים שלפניו נדחפים קדימה ויוצרים מחסום
שמפריע לו להמשיך הלאה .בדיוק כמו שספינת מירוץ
צריכה להתגבר על הגלים ולעלות עליהם כדי 
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 להמשיך הלאה ,כך גם השחיין צריך להתגבר על
הגל שלפניו כדי להתקדם.
נכון להיום ,הסיווג של השחיינים אינו לוקח בחשבון
את ההתגברות על הגרר .וכפי שסברו החוקרים,
דווקא התמקדות ביכולת הזו יכולה לתת אינדיקציה

אנרגיין שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

טובה להשפעת הליקוי על הביצועים הספורטיביים

מסקנה :שחיינים פראלימפיים עם ליקויים מוטוריים

של השחיין.

ועצביים מרכזיים נוטים לייצר גרר פעיל גבוה במהלך

מטרת המחקר הייתה לכמת גרר אקטיבי ופסיבי

שחייה בסגנון חופשי המשפיע על ביצועיהם .מומלץ לשקול

בשחיינים פראלימפיים ולהעריך את חוזק הקשר בין

אמצעי גרירה כחלק מתהליך הסיווג עבור שחיינים אלו ,אך

מדדים אלה לסוג הליקוי הגופני ,ביצועי השחייה

אין צורך לבצע מבדק שכזה לבעלי ליקויים אנתרופומטריים.

והקלאס שלהם.

שיטה 72 :שחיינים פראלימפיים מאומנים מאוד
בקלאסים S1עד  S10וארבעה עשר שחיינים מאומנים
מאוד שאינם בעלי ליקויים נגררו על ידי כננת ממונעת
בעוד כוח הגרר נרשם .גרירה פסיבית נמדדה בזרועות

Payton, C., Hogarth, L., Burkett, B., Van de Vliet, P.,
Lewis, S., & Oh, Y. T. (2020). Active Drag as a Criterion
for Evidence-based Classification in Para Swimming.
Medicine and science in sports and exercise

שהוחזקו בצד; גרר פעיל נמדד במהלך שחייה בסגנון
חופשי בשיטת גרירה בסיוע.
תוצאה :הן הגרר הפעיל והן הגרר הפסיבי היו גבוהים
יותר בשחיינים פראלימפיים עם פגיעה עצבית מרכזית
(למשל אלו עם שיתוק מוחין) ובעלי פגיעה עצבית-
שרירית (למשל ניוון שרירים) מאשר שחיינים ללא
מגבלה.

התגלה

קשר

ישיר

בין

חומרת

הפגיעה/המגבלה לגרר שנמדד (מתאם בין הקלאס
למידת הגרר) ,וכן מתאם בין תוצאות שחייה בסגנון
חופשי

(טיב

הביצוע)

למידת

הגרר.

שחיינים

צלם :מאיר וקסמן

פראלימפיים עם ליקויים אנתרופומטריים (קטועים
למשל) ,הראו גרר פעיל ופסיבי דומה לשחיינים שאינם
עם מגבלה ,והגרר שלהם היה שונה באופן מובהק
מזה של השחיינים עם המגבלה הגדולה יותר
(בקלאסים נמוכים).
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מאגף "שיפור הביצועים" ,החודש פורסם דו"ח מקרה
אשר בחן את ההשפעה של אימונים במשך שבועיים
בתנאים היפוקסיים היפרבריים (תנאי סימולציה של
גובה) על הביצועים ותפקוד מערכת החיסון בקרב
רוכבי אופניים פראלימפיים קוריאנים .שישה רוכבי

כתר שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אופניים פראלימפיים ( 4עם ליקויי ראייה ,רוכב אחד

Park, H. Y., Jung, W. S., Kim, J., Hwang, H., Kim, S. W., An,

עם פגיעת חוט שדרה ורוכב אחד עם לקות שכלית)

Y., ... & Lim, K. (2020). Effects of 2-Week Exercise

השתתפו באימונים שכללו פעילות אירובית רצופה

Training in Hypobaric Hypoxic Conditions on Exercise

ופעילות אינטרוולים אנאירובית בתנאי היפוקסיה.

Performance and Immune Function in Korean National

תדירות האימונים הייתה  60דקות ( 5ימים בשבוע

Cycling Athletes with Disabilities: A Case Report.

למשך שבועיים) .לפני אימון ואחריו נמדדו פרמטרים

International Journal of Environmental Research and

פיזיולוגיים ומדדי ביצוע המעידים על השפעת האימון

Public Health, 17(3), 861.

וכן נמדדו מרקרים בבדיקות דם לבחון את התפקוד
החיסוני אצל כל הספורטאים בעקבות ההתערבות.
בנוגע לפרמטרים הפיזיולוגיים ומדדי ביצוע ,ניכר שיפור
משמעותי בזמן הרכיבה במבדק של  3ק"מ .רמת
הלקטט עלתה באופן משמעותי אצל כל הרוכבים
בעקבות האימונים בתנאי היפוקסיה במבדק ה  3ק"מ
שנערך בסיום ההתערבות .לגבי יכולת הובלת החמצן,
לא נצפו הבדלים משמעותיים לפני ואחרי ההתערבות.
ביחס לתפקוד מערכת ההחיסון ,מספר הלוקוציטים
פחת באופן משמעותי ומספרם של האאוזינופילים,
תאי

Bותאי

Tגדל באופן משמעותי .תוצאות אלה

הצביעו על כך שהאימונים ההיפוקסיים במשך
שבועיים הראו פוטנציאל לשפר את ביצועי האימונים
אצל הרוכבים הפראלימפיים .עם זאת ,השפעות
האימונים ההיפוקסיים על תפקוד מערכת החיסון
נותרה לא ברורה.
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ומהתחום המנטאלי ,לאחרונה פורסם מאמר של
חוקרים מיפן שבחנו את המצב הנפשי של ספורטאים
וספורטאיות עם ליקויי ראייה .הרקע ליזמה לבצע את
המחקר הינו העובדה שמעט מאוד ידוע על הבריאות

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הנפשית של אנשים עם לקויי ראייה העוסקים

בספורט ומוכרים כספורטאים בעלי מסלול קריירה
ספורטיבי ידוע .המחקר הנוכחי נועד להבהיר את מצב
בריאות הנפש ואת הגורמים הקשורים אליו אצל

מסקנות :מצב בריאות הנפש בקרב ספורטאים עם לקויי
ראייה עשוי להיות זהה למדי לספורטאים שאינם עם לקויי
ראייה ולאוכלוסייה הכללית ,וקשורים למגדר ,לחץ הנובע
מההערכה מהסביבה בזמן תחרות ,והיעדר תמיכה חברתית

ספורטאים אלו.
שיטה :המחקר הנוכחי היה מחקר המבוסס על
שאלונים 81 .ספורטאים עם לקויי ראייה (גברים:
 ;72.8%הגיל הממוצע 12.0 ± 32.8 :שנים) העוסקים
בענפי ספורט פראלימפיים :אתלטיקה (ריצות ומרתון),

מבני המשפחה .ההמלצות

הינן

לשים

לב במיוחד

לספורטאיות ,ולשפר את יחס הסביבה אליהן כגורם לחץ
בתחרות ואת התמיכה החברתית והמשפחתית לשמירה
על בריאותם הנפשית של ספורטאים עם לקויי ראייה.

כדורשער ,שחייה ,כדורגל עיוורים וג'ודו היו משתתפי

המחקר ממועדוני ספורט ברחבי יפן .מגוון סוגיות
שונות נכללו בשאלונים כמו מידע דמוגרפי ,פרטים

Kohda, Y., Monma, T., Yamane, M., Mitsui, T., Ando, K.,

הם

Jesmin, S., & Takeda, F. (2019). Mental Health Status and

משתתפים ,גורמי לחץ בתחרות ,תמיכה חברתית

Related Factors Among Visually Impaired Athletes.

לגבי

ליקוי

הראייה,

רמות

התחרות

בהן

ומצב בריאות הנפש באמצעות שאלון מתוקף K6

Journal of Clinical Medicine Research, 11(11), 729

ניתוחי רגרסיה בוצעו כשמצב בריאות הנפש הינו
המשתנה התלוי ופרמטרים נחקרים אחרים כמשתנים
בלתי תלויים.
תוצאה 21% :מכלל המשתתפים במחקר (11.9%
מהגברים ו 45.5% -מהנשים) הראו מצב בריאותי נפשי
גרוע .תוצאות ניתוח רגרסיה רבת-משתנים הראו כי
"נשים"" ,הערכה גבוהה יותר מהסביבה כגורמי לחץ
בתחרות" ,ו"תמיכה חברתית נמוכה יותר מבני
משפחה" היו גורמי הסיכון לבריאות נפשית גרועה.
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ומה קורה בתחום המחקר אצלנו?
בפראתון של חודש אוגוסט במדור "חם מהמעבדה"
פורסמה כתבה על חשיבות בניית הפרופיל המנטאלי
של ספורטאים וספורטאיות בעת ההכנה לתחרויות
חשובות .ידוע כי ספורטאים רבים אינם נעזרים בייעוץ

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מנטאלי כחלק אינטגרלי משגרת האימונים שלהם.
בסקירת ספרות שפורסמה בשנה שעברה שבחנה

במרכיבים פסיכולוגיים שונים כגון :חרדה כללית ,חרדה

מחקרים שעסקו בבריאות נפשית ותסמינים בקרב

מצבית ,ביטחון עצמי ,מוטיבציה ,דיכאון ותפיסת מסוגלות

ספורטאים פראלימפיים ,נמצאו  77מחקרים מהם רק

עצמית .לספורטאים ניתנה הבחירה למלא שאלון בסיסי

שבעה מחקרים עסקו בספורטאים פראלימפיים

המורכב מ 3 -שאלונים בלבד ,או למלא שאלון מורחב

בצורה בלעדית .המחקרים שאותרו היו בעלי מדגמים

הבנוי מ  7שאלונים.

מאוד קטנים ,ורובם התמקדו בחרדה ודיכאון .מסקנת

כמובן שניתנה הבטחה לחיסיון פרטים וועדת האתיקה

החוקרים הייתה שזה מאוד קשה עד כדי בלתי אפשרי

של מכון וינגייט אישרה את הסקר .ספורטאים אשר

להסיק מסקנות מוצקות לגבי מצב הבריאות הנפשית

יבחרו להשיב על השאלון ,יקבלו דיווח מפורט והמלצות

ועל מבנה האישיות כמו גם הצרכים הנפשיים של

לאחר עיבוד התוצאות.

ספורטאים בעלי נכויות .המסקנה המוחלטת אותה

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן

ניתן להסיק מממצאי הספרות היא כי יש צורך ברור

לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

למחקר ממוקד יותר על בריאות הנפש של ספורטאים
פראלימפיים.
ד"ר שרגא שדה ,הפסיכולוג הראשי של הוועד
הפראלימפי הישראלי ,בשיתוף פעולה עם היחידה
המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי
והיחידה לספורט הישגי בוינגייט ,מבקש לבנות פרופיל
מנטאלי בסיסי של הספורטאים על מנת לקבל תמונה
ברורה ועדכנית ולהבין את המצב המנטאלי של
הספורטאים בסגלים השונים ,לדייק בהגשת התמיכה,
להתאים בצורה המיטבית את היועץ/הפסיכולוג
לספורטאי וכדי להגיש את התמיכה המקצועית ביותר.
לצורך בניית הפרופיל המנטאלי ,ספורטאי הסגלים
השונים התבקשו למלא שאלון און-ליין המתמקד
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השפעות מגפת הקורונה
על ההיערכות לטוקיו
מרכז רפואי שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בבואנו לכתוב את הכתבה ,הבנו כי עלינו לכתוב אותה

ספורטאים ומאמנים שהשתתפו בפברואר בתחרויות

סמוך ככל האפשר להוצאת העיתון ,היות וכל יום

בחו"ל סיפרו על תחושות לא נעימות להסתובב במקום

התמונה משתנה .כתבה זו נכתבה ב  4.3.2020ויש

בו נמצאים אנשים מכל העולם ,חלקם לובשים מסכות,

להמשיך ולהתעדכן מידי יום.

והביעו חשש מהצורך לכניסה לבידוד לשבועיים במקרה

הספורטאים נמצאים עכשיו בשיא ההכנות לקראת

והמדינה בה הם שוהים תצורף לרשימת המדינות

טוקיו  ,2020מרבית ספורטאי הסגל נדרשים לטוס לחו"ל

הנגועות.

לתחרויות ומחנות אימונים ,חלקם כהכנה וחלקם על

קבוצות הכדורסל בכסאות גלגלים של בית הלוחם חיפה

מנת לשפר סיכויים לקבלת הכרטיס .כאשר חלק

ובית הלוחם תל אביב שהיו אמורות להשתתף ביורוליג

מהתחרויות הן  MUSTעל מנת להשיג כרטיס וחלק

האירופאי בחודש מרץ באוסטריה ובאיטליה ,ביטלו את

מהתחרויות הן תחרויות שאמנם אי השתתפות בהן

השתתפותן .וממש רגע לפני שהעיתון נסגר ,קיבלנו

תפגע בהכנות אך לא תפגע באופן ישיר בסיכויים.

הודעה שכל טורנירי היורוליג בוטלו ותבדק אפשרות

למזלנו מרבית התחרויות הקרובות אינן קריטיות

לקיימם במועד אחר.

להשגת הכרטיסים.
ההשפעה הראשונה של המגיפה היתה מינורית ודרשה

כרגע ההחלטה היא ,לא לצאת לאף תחרות שאיננה

בעיקר התעסקות בירוקרטית .השחיינים עמי דדאון

קריטית להשגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים

ומארק מליאר היו חייבים להגיע לתחרות באוסטרליה

בטוקיו  2020וגם כאשר תהיה תחרות כזו ,היא תישקל

על מנת לעבור סיווג .כרטיס הטיסה המקורי היה דרך

לאחר התייעצות של הצוות הרפואי ,הצוות המקצועי

הונק קונג ,דבר שהיה מצריך אותם להיכנס לבידוד

ומשרד הבריאות .כמו כן אנו עומדים בקשר עם הוועד

לשבועיים באוסטרליה ,לכן הטיסה שונתה לטיסה דרך

האולימפי הישראלי ומתייעצים גם איתם.

אירופה .ההשפעה השנייה היתה כבר יותר קריטית,
הקלעים דורון שזירי ויוליה צ'רנוי היו אמורים להשתתף
בתחרות הכנה בתאילנד ,אך התחרות בוטלה בשל
הקורונה.
ספורטאים שטסו למדינות שבזמנו לא היו נגועות כמו
ברזיל ופולין צוידו במסכות והוראות התגוננות.
ככל שעבר הזמן ונגיף 'הקורונה' התפשט בעולם,
התברר כי יש צורך בצמצום הטיסות ככל האפשר.
בתמונה :מוכרת יפנית עם מסיכה .צלם :רפי קורן
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 24בדרך לטוקיו 2020
השפעות מגפת הקורונה
על ההיערכות לטוקיו -
המשך
א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ביקשנו מד"ר רמי ז"ק ,רופא הוועד הפראלימפי
הישראלי להתייחס לנושא" :בשלב זה יש לאמץ את
המלצות משרד הבריאות ולהימנע מכל נסיעה שאינה
הכרחית.
היות ומעגל המדינות בהן מתגלים חולים בוירוס
הקורונה ואשר הנסיעה אליהן אינה מומלצת הולך
ומתרחב ,יש להתעדכן מדי יום לגבי הנחיות חדשות
ולהתייעץ איתי ועם הצוות המקצועי גם במקרה של

נסיעה חיונית.
יש לקחת בחשבון כי גם במידה ומדובר בנסיעה
למדינה לגביה טרם פורסמה אזהרת מסע ,הרי
שהדבר עלול להשתנות במהלך הנסיעה עצמה
והשבים ימצאו את עצמם נאלצים ,עם חזרתם,
להיכנס לבידוד במקרה הטוב ונשאים/חולים במקרה
הרע.

הנחיות לנוסעים ,בהתאם להוראות משרד הבריאות:
• להתעדכן באופן שוטף לגבי פעילות המחלה והנחיות
השלטונות המקומיים.
• להימנע ממגע עם בע"ח חיים או מתים והימנעות
משהייה בשווקי בעלי חיים.
• להימנע מקשר הדוק עם אנשים הסובלים ממחלה
נשימתית חדה.
• להקפיד על שיעול ועיטוש למרפק.
• להקפיד על רחיצת ידיים עם מים וסבון או בחומר
חיטוי על בסיס אלכוהול לעתים קרובות ולאחר שיעול
ועיטוש ,ולאחר מגע עם אדם חולה או סביבתו.
• להימנע משהייה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות.
• להימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית
• כיסוי הפה והאף עם מסיכה

נכון ל  4.3התבטלו נסיעות לתחרויות באיטליה ,שוויץ,
ספרד וקרואטיה .ארגון הסייף בכסאות גלגלים
הבינלאומי ביטל את כל תחרויות הסבב העולמי .כמו
כן מחנה אימונים לנבחרת הנשים בכדורשער שהיה
אמור לתקיים בארץ בבית חינוך עיוורים בשיתוף
נבחרות בריטניה וברזיל בוטל.

בתמונה :ילדים יפנים עם מסיכה .צלם :רפי קורן
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' 25על רגל אחת'

רכילות פראלימפית
במסגרת העלאת המעורבות של העם היפני למשחקים
האולימפיים והפראלימפיים בטוקיו  ,2020שודכה לכל
עיר

במדינה,

אחת

הנבחרות

הלאומיות

שיגיעו

לאולימפיאדה .הנבחרת הישראלית זכתה ב  3ערים
שיאמצו אותה .נציגים של  2מהן :יאטוסו ווטאורי ביקרו
החודש בארץ ונפגשו עם נציגי ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים ,הוועד הפראלימפי הישראלי ,הוועד
האולימפי הישראלי ואיגוד הג'ודו.

עמי דדאון ומרק מליאר מאיל״ן חיפה ומאמנם יעקב
ביננסון ,טסו לאליפות אוסטרליה הפתוחה בשחייה
לצרכי קביעת סיווג ,לוו על ידי פרופסור רפי חירותי -
מנהל חטיבת השיקום של בית חולים רעות אשר
מאמץ את נבחרת השחייה ,ופגשו שם את נשיא
הכבוד של הוועד הפראלימפי הישראלי אנדרו דנוס
מבעלי ג׳ימס ריצרדסון ומבקרים נוספים מהקהילה
היהודית באוסטרליה.

לא נגענו
הקלעית יוליה
צ'רנוי בסטורי של
בנק הפועלים,
אשר מאמץ אותה,
את השחיינית
ענבל פיזרו ,את
ההתאחדות
הישראלית
לספורט נכים ואת
הוועד הפראלימפי
הישראלי

