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עורכות העיתון :קרן איזיקסון ,לאה שניידר וד"ר אסנת פליס דואר

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
דווקא עכשיו ,כשרואים את הסוף בקצה 'מנהרת
הקורונה' ,הכי חשוב להקפיד ולשמור על הכללים ,הכי
חשוב לדאוג לסביבה בטוחה באימונים ולא להרפות
לרגע מקיום קפדני של הוראות הבריאות.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
המאמר עוסק בהמלצות לשיפור חוקת הקלסיפיקציה
בכדורסל בכיסאות גלגלים .אני גאה שחברי המטה שלנו,
לוקחים חלק בפרויקטים גלובליים.

אני מנצל את הבמה שניתנה לי וקורא לכולכם ללכת
ולסיום ברצוני לברך את נבחרת החתירה הישראלית

להתחסן – זה בנפשנו!

שהשתתפה באליפות העולם בחתירה באולם ,למרות

"ברוך מרפא חולים" .החודש נאלצנו להסתדר בלי רעי
וידידי המנכ"ל ניסים סספורטס ,בשל מקרה בריאותי,
אני מאחל לך ולנו שתשוב במהרה לאיתנך ושתחזור
לעשות את כל הטוב שאתה עושה בהתאחדות.
אני רוצה

לברך את אורנה

וויסבך ,השופטת

שצפיתי בכם מרחוק ,אי אפשר היה לפספס את הרעב
שלכם לתחרות ,נאחל לכולנו שבקרוב נחזור להתחרות
בשטח ,לצד היריבים הספורטיביים ולצד הקהל.
שלכם אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

הבינלאומית והמאמנת של איל"ן חיפה בבוצ'ה על
השתתפותה בקורס הסמכת המאמנים הבינלאומי.
ארנה עברה קורס שהסמיך אותה להכשיר מאמנים
מתחילים בתקן בינלאומי ואין לי ספק שהיא תעלה את
רמת האימון בארץ.
"אשת חיל מי ימצא" שאפו גדול ,מגיעה גם לדוידה
קוסף וד"ר אסנת פליס דואר .מאמר שכתבו יחד עם
קולגות מאוסטרליה ,בלגיה ופולין ,התקבל לפרסום
בכתב העת .Journal of Sport Science

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום עם מנכ"ל ההתאחדות ניסים סספורטס

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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משפחת הספורט הפראלימפי וקוראים נכבדים,
שלום רב.
לא להאמין ,אנחנו כבר שנה עם הקורונה שפרצה לחיינו.
במבט לאחור נראה לי שסיגלנו לעצמנו התנהגויות
ושיגרה

אחרת.

אני

שמח

שההנהלה

והצוותים

המקצועיים נערכנו למצב המיוחד והמשתנה .הכנו
תוכניות ונערכנו לכל תרחיש אפשרי עם המגבלות ותוך

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
ובעזרתו של מר אבי ארליך סוכן הביטוח שנרתם לסייע.
ואכן ציפי קבלה טיפול רפואי כראוי בבית-חולים בארה"ב,
וחזרה ארצה להתאוששות ולהמשך טיפול רפואי.

אני

הקפדה מלאה על הכללים וההנחיות של משרד הבריאות

מתאר את השתלשלות האירועים בטיפול בציפי מיד עם

ומשרד הספורט .הספורטאים שלנו ממשיכים באימונים

פציעתה בצורה פשוטה ,אבל חשוב לומר שזה היה ממש

ובהכנות לתחרויות שבדרך ועם הפנים לטוקיו.

מבצע מורכב ולגמרי לא פשוט .פרט למצב ולמרחק שציפי

לצד ההכנות למשחקים הפראלימפיים בטוקיו שיערכו

בארה"ב ואנחנו בישראל עם שעון שונה ,עם המגבלות
המיוחדות על הטיסות עם וועדות חריגים של משרדי

עוד כחצי שנה ,אנו נערכים גם למשחקי החורף שיערכו

הממשלה בארץ ועוד .אני שמח שציפי הגיעה בשלום

בבייג'ין עוד כשנה (בשל דחיית משחקי הקיץ בשנה –

הביתה ,החלימה והתאוששה מהר מהצפוי .כעבור זמן

נוצרה סמיכות בתאריכים של משחקי החורף והקיץ)

קצר ציפי ,כספורטאית ועם נחישות למצוינות ביקשה

אנו מקווים לעשות היסטוריה ולהשתתף לראשונה
במשחקי החורף ,הספורטאיות ציפי בלומברג ושיינא
וספי אשר מתחרות בענף הסקי האלפיני ,הן המועמדות
שלנו למשחקים.

לחזור לאימונים ולמסלול הסקי שבקולורדו .מיד כל
הצוותים שעמלו להביא את ציפי הביתה ,שוב חזרנו
ושילבנו ידיים כדי להטיס אותה חזרה למגרש האימונים
ולסקי שהיא כל כך אוהבת.
אמרתי אם זה מה שציפי רוצה ,אז נעשה את זה .קיימנו

אני מברך את "עמותת ארז" שמנהלים אותה אנשים

התייעצויות בנושא הרפואי והכשירות שלה ,בנושא

נפלאים ועושים עבודה מדהימה .ביחד איתם אנחנו

הביטוח ,טיסות ועוד .אל תשכחו שאנחנו כאן במדינת

ממשיכים לתת לציפי ולשיינא את כל מה שנדרש כדי

ישראל בסגר ,נתב"ג סגור .לא אלאה אתכם בפרטים,

שיצליחו באימונים שלהן במרכז הסקי בקולורדו ארצות

בסופו של דבר ביום חמישי ב 18.2.21-ציפי טסה חזרה

הברית ואני בטוח שהן יצליחו.

לארה"ב .והחלה להתאמן בהדרגה .ספורטאית מעוררת
השראה ,ששוב מוכיחים הספורטאים שלנו מה המשמעות

לצערנו לפני כחודשיים לציפי אירעה תאונה באחד

של "מעבר לגבולות ומעל למגבלות" ...ושוב תודה לעמותת

האימונים ,היא מיד טופלה על ידי שמעון פריינטה

ארז ולכל הצוותים שלנו( .לא אזכיר שמות פן אשכח מי

"מעמותת ארז" ביחד עם המנכ"ל ניסים סספורטס,

שהוא).

לימור גולדברג שמרכזת את ענף הסקי בוועד ,הצוות

נכון להיום הנבחרת שלנו מורכבת מציפי ושיינא ,יחד עם

הרפואי בראשות ד"ר רמי זק מהמרכז הרפואי שיבא"

זאת אנחנו ממשיכים לגייס עוד ספורטאים .יצרנו קשר עם

והצוות המקצועי שמלווה אותה,

שליח מכבי ישראל שחר פרנק ששמח לשתף איתנו פעולה
ולגייס ספורטאים לענפי החורף וגם לענפי הקיץ .יש לנו
קשר גם עם אירגון מכבי  USAוגם דרכם אנחנו פועלים
לחשיפה של כל הפעילות שלנו בוועד ובהתאחדות וגם
לגיוס חסויות.
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מה פתאום השתתפות באולימפיאדת החורף?
אני מניח שיש השואלים מה פתאום אולימפיאדת החורף?
לעיתים בא לי להשיב :תשובה טבעית ואמיתית היא למה
לא ?...אני באמת חושב ...למה לא? .נכון אנחנו מדינה חמה,
אין אצלנו הרים גבוהים וגם אין לנו חורף עם שלג ומסלול

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

אלפיני .השלג בחרמון במקרה הטוב הוא לכמה שבועות
והוא מתאים לחובבים .אגב ,בהיותי ראש מינהל הספורט
תמכתי

ועודדתי

את

איגוד

הסקי-שלג

להשתתף

באולימפיאדה (סיפרתי לכם בעבר) .גם אז היו ציניקנים

והיו כאלו שהרימו גבה .ההוכחה הטובה היא שיש לנו
היום ספורטאים במשחקי החורף האולימפיים .אז מדוע
שלא יהיו גם ספורטאים במשחקי החורץ הפראלימפים?
הספורט האלפיני הוא אתגר עצום של התמודדות בתנאי
מזג אוויר קיצוניים ובתנאי גובה מיוחדים .הספורטאים

בתמונה :ציפי בלומברג גולשת .צלם :אייל ירימי.
התמונה באדיבות עמותת ארז

שלנו יכולים ומצהירים ,'YES I CAN‘ :הם ההוכחה

במשחקי החורף האחרונים בסוצ'י שברוסיה בשנת 2018

שהופכים את ה –  IMPOSSIBLEל  ,POSSIBLEהם מהווים

השתתפו  49מדינות .נזכיר שבמשחקי הקיץ משתתפות

דמות לחיקוי לדור הצעיר.

 160מדינות .והנה אנחנו במשחקי החורף בבייג'ין 2022

בכלל ,הדור הצעיר מתעניין ומחפש אתגרים וספורט
אקסטרים ,בעוד שענפי הקיץ כמו סקי מים ,גלישת גלים

נהיה המדינה ה 50 -שמשתתפת באולימפיאדת החורף,
וכך נכנס למועדון המדינות הגדולות.

וטיפוס לא הצליחו להיכנס למשחקי הקיץ הפראלימפיים,

אני בטוח שזה אפשרי ,צריך לזכור שבדרך כלל מדובר

ענפי האקסטרים כמו גלישה אלפינית נמצאים בתוכנית

בספורטאים בודדים לא מדובר בעשרות ובוודאי לא במאות.

משחקי החורף הפראלימפיים .בספורט סקי השלג

זה כן אפשרי ונעשה זאת ונהיה שם במלוא כוחנו .אני יודע

האלפיני יש ערכים של נחישות ,התמודדות ,התגברות על

שיש בארץ כ 60.000 -חובבי סקי ברמה כזאת ואחרת

קשיים ושאיפה למצוינות בתנאים מיוחדים
כולנו זוכרים את הסלוגן שלנו "מעבר לגבולות – ומעל
למגבלות" ,עבור ספורטאינו זו לא רק סיסמה .אני סבור
שזה מוסיף ומשפר גם את תדמית הוועד הפראלימפי
הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים בעולם.

ומתאמנים

שגולשים

בחודשי

החורף

בחו"ל.

אנחנו

ממשיכים בקשר הטוב גם עם "עמותת ארז" שפועלת

מספר שנים בפיתוח תשתית לספורטאים שמעוניינים
לעסוק בענפי ספורט החורף כתחביב .וכאן החיבור שלנו
איתם לבוא ולאתר את הכישרונות לקדם אותם למצוינות
ולאולימפיאדת החורף .ובסופו של דבר תהיה לנו נבחרת
מצוינת באולימפיאדת החורץ בבייג'ין .2022 -שיהיה
בהצלחה!!!
בברכת הספורט בהצלחה ובבריאות טובה
ד"ר יהושע-שוקי דקל
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'נבחרת החלומות' הישראלית
קשה להאמין אבל פעם היתה לישראל נבחרת של משחק
כדור קבוצתי ששלטה בעולם ללא עוררין – נבחרת

הכדורעף הפראלימפית .במשך  7שנים משנת  1976לא
הפסידה הנבחרת מערכה ובמשך  9שנים מ  1976ועד

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 1985לא הפסידה משחק.
בשנות השישים והשבעים משחק הכדורעף היה פופולארי
בקיבוצי השומר הצעיר ,חברי קיבוץ רבים שנפצעו
במלחמות של אותן שנים (ששת הימים ,התשה ויום
כיפור) המשיכו לאחר פציעתם לשחק כדורעף בבית
הלוחם תל אביב (שהיה היחידי בארץ באותן שנים),
הניסיון הקודם של אותם ספורטאים ,הלכידות הקבוצתית
ותחושת השליחות יצרו נבחרת ששלטה בעולם במשך
עשור שלם .1975-1985

ענף הכדורעף במשחקים הפראלימפיים
ענף

הכדורעף

הפראלימפי,

זהה

לענף

הכדורעף

האולימפי ,אותו מגרש ,אותם חוקים .ההבדל היחיד הוא

שבהרכב הקבוצה על המגרש יכול להיות רק שחקן אחד
עם דרגת נכות קלה וחייב להיות לפחות שחקן אחד עם
דרגת נכות קשה (יש שלוש רמות סיווג :קל ,בינוני וקשה).
הענף שוחק במשחקים משנת  1976ועד שנת ,2000
במקביל למשחקים הפראלימפיים התקיימו גם אליפויות
יבשתיות ואליפויות עולם .בשנת  1985אירחה ישראל את
העולם.

עם

הורדתו

מתוכנית

המשחקים

חגי זמיר ,שחקן הנבחרת לשעבר ,שחצה את גיל ה 70

אליפות

ועדיין משחק באופן פעיל בקבוצת בית הלוחם תל אביב

הפראלימפיים ,בשל מספר מדינות מועט יחסי ,התמעטו

(הקבוצה משחקת בליגה הארצית של איגוד הכדורעף),

התחרויות הבינלאומיות ,כיום הוא עדיין משוחק פה ושם,

שוחח איתנו על אותה נבחרת ועל הזיכרונות שלו משבע

אך הנבחרת הישראלית סיימה את השתתפותה בשנת

האולימפיאדות שהנבחרת השתתפה בהן.

.2002בשנת  1980צורף למשחקים ענף הכדורעף בישיבה,
שמשוחק עד היום.

רמת התחרות
בשנות ה 70לא היתה לנבחרת ממש תחרות והם היו
עורכים במשחקים הפראלימפיים ובאליפויות השונות
משחקי ראווה מול מאמני הנבחרות האחרות .רק באמצע

אחד השחקנים אף הכיר אוהדת קנדית ,הם התאהבו
והתחתנו.

שנות השמונים ,לאחר שצוות השחקנים הזדקן ובמקביל
לא 'זרם דם חדש' לנבחרת ,החלו נבחרות גרמניה ,פולין,
סלובקיה ,קנדה ,ארה"ב וצרפת להוות תחרות לנבחרת
הישראלית.
הקהילה היהודית
הנבחרת נהנתה גם מקהל אוהד ובכל משחקיה (למעט
סיאול ,שם לא היתה קהילה יהודית גדולה) מילאו את
האולם אוהדים

נלהבים של הקהילה היהודית.
בתמונה :חגי במדי נבחרת בית הלוחם תל אביב כיום.
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 07לזכור את הטיטאנים
'נבחרת החלומות' הישראלית
הנבחרת המצרית
למרות שחלק משחקני הנבחרת לחמו מול המצרים
במלחמות ישראל ,המפגש איתם במשחקים ,היה בשנת

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 1980לאחר חתימת הסכם השלום (שנת  )1979ונערך

בגמר הפסדנו לגרמנים שכבר היו יותר טובים מאיתנו ,חלק

ברוח טובה ובאווירה ידידותית .חגי מתאר את המפגש:

מהחברה כבר עזבו ,אני הייתי כבר בן  .38בשנת  89זכינו

"חלק מהשחקנים המצרים שהיו קטועים שיחקו ללא

במדליית ארד באליפות אירופה ומדליית כסף באליפות

פרוטזות עם שקי יוטה שעטפו את הברכיים ,זה היה

העולם אבל אלו היו המדליות האחרונות".

מעורר רחמים ,נתנו להם כדור או שניים שזה לא יהיה על
האפס .היתה התעניינות רבה של התקשורת העולמית
במפגש בין הישראלים למצרים".

לאחר סיאול  ,88העפילה הנבחרת למשחקי ברצלונה ,92
אטלנטה  96וסידני  2000בכולם סיימה במקום השישי.
תחושת השליחות

מדליית הזהב ב  1984ניו יורק
"המשחקים התחילו להיות קשים ,אנחנו התחלנו
להתבגר ,והנבחרות התחילו לקחת את המשחק ביותר
רצינות ,היה פייט קשה בגמר מול גרמניה ,בכל מערכה
היינו בפיגור אך בסוף ניצחנו ב  3מערכות צמודות.
התחושה הייתה הרבה יותר טובה ,היינו צריכים לעבוד
מאוד קשה בשביל זה וזה נתן טעם יותר טוב לתחרות
עצמה ,מעמד הפודיום היה מרגש ,היינו נבחרת של נכי

אנחנו דור שלא כל כך מוותר ,הרבה אנשים שיחקו גם
כשהיו להם בעיות עם הגדם וצרות אחרות ,אבל כשעולים
על המגרש אנחנו מייצגים את מדינת ישראל ואין חוכמות,
עולים ומשחקים .אנשים הגיעו מכל קצבי הארץ ,מחניתה
מגינוסר ירושלים ,זיקים ולא שאלו שאלות ,באו התייצבו ,לא
שאלו מה יצא לי מזה ,לא שאלו יש החזר הוצאות נסיעה,
בשבילנו לייצג את הנבחרת היתה זכות גדולה.

צה"ל ,אנשים שתרמו מגופם למדינה ,היה מרגש מאוד".
מדליית הכסף  88סיאול
באחד המשחקים המוקדמים עשיתי תנועה לא טובה
בחימום ונתפס לי הגב בצורה אכזרית ,שכבתי כמו דלת
על הרצפה ,לא יכולתי לזוז ,לא שיחקתי והפסדנו ,אבל
זה היה בשלב המוקדם וזה לא שינה לנו הרבה .מאותו

בתמונה :הנבחרת במעמד הפודיום בטורונטו 76

הערב התחיל לעבוד עלי איזה קוריאני חזק ,פירק לי את

הנבחרת הישראלית

הצורה ואיכשהו העמיד אותי חזרה על הרגליים ,למחרת

יחד עם חגי זמיר ,גם יגאל פזי ,רוני פרדקין ואליעזר קלינה
היו שותפים לארבעת המדליות של נבחרת ישראל.

היה לנו משחק חשוב נגד הפולנים על העלייה לגמר
ואיכשהו לפני המשחק הוא חבש אותי בתחבושת
אלסטית ,בקושי יכולתי לנשום אבל לאט לאט חזרתי

לעצמי ,נצחנו

ועלינו

לגמר.

משה ברבטלט ,אהרון דנצינגר וניצן עצמון היו שותפים
לשלושת מדליות הזהב.
מאמן הנבחרת ב :1976אליעזר קלינה ז"ל.
המאמן בשאר המשחקים :אליהו רבינא ז"ל.
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 08אליפויות עולם
אליפות העולם בחתירה
באולם
החותרת הפראלימפית מורן סמואל הגיעה למקום
השני באליפות העולם בחתירה באולם

indoor

שהתקיימה בחודש פברואר ברחבי העולם .סמואל

ושלושה מחבריה לנבחרת ,שהתחרו במרכז דניאל
לחתירה בתל אביב ,זכתה במדליית הכסף אחרי
ש'חתרה' במכשיר סימולטור המדמה סירה (ארגומטר
מסוג קונספט 2000 )2מטרים בתוצאה 8:26.2 :דקות.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ההבדלים העיקריים בין חתירה במקור מים לחתירה
באולם הם:
• תנאי הרוח שיכולים להשפיע רבות על חתירה בחוץ,

שי לי מזרחי ,שהתחרתה במקצה אחר ,בדרגת נכות

(לחיוב או לשלילה – תלוי בכיוון הרוח) אינם קיימים

שונה משל מורן ,הגיעה למקום השלישי בתוצאה8:49.2 :

באולם

דקות.
במקצה הגברים הגיע אחיה קליין למקום הרביעי
( 6:32.2דקות) וברק חצור ( 6:41.9דקות) לחמישי .

מדובר במקצוע מקובל (שאינו ענף הכלול במשחקים
הפראלימפיים) כאשר החתירה נעשית באולם על
מכשיר הסימולטור ,באופן חריג ,התקיימה אליפות זו

• החשיבה של החותר באולם ,מופנית אך ורק לכמות
המאמץ שעליו להפעיל והוא איננו צריך להפנות
אנרגיה לניווט הסירה
• באולם ,המאמן יכול להיות נוכח ולתת הוראות בזמן

החתירה

במתכונת וירטואלית כשכל ספורטאי מתחרה במדינה
שלו בשידור און ליין .מכשירי החתירה מחוברים
למערכת אלקטרונית ממוחשבת כך שהחותרים יכולים

למרכז דניאל לחתירה שמארח אותנו פה ,והוא הבית השני

לראות את המתחרים שלהם ברחבי העולם .באליפות

שלנו ,לבית הלוחם תל אביב ,לוועד הפראלימפי ,ובאמת

היום השתתפו כ  750ספורטאים מ  63מדינות.

לאטשולר שחם שהם נותני החסות שלי כבר  7שנים רצוף

בתום התחרות אמרה סמואל" :אני אחרי אלפיים מטר

ובלעדיהם לא הייתי יכולה לעשות את המסע הזה".

על המכונה ,שזה העינוי הכי גדול שיש בחתירה ,הרבה

כל החותרים הם חברי בית הלוחם תל אביב ,המתאמנים

יותר גרוע מאשר על המים ,אבל כיף שיש תחרויות וכיף

במרכז דניאל לחתירה בירקון ,עם המאמנת פאולה גריזטי

שיש מטרות ,גם אם זה וירטואלי ,והמטרה שלי היתה

ועוזרי המאמנת דימה מרגולין וחביאר מנדז.

קודם כל לשפר את השיא האישי שלי ,ושיפרתי אותו
ביותר משלוש שניות ,שזה המון לאלפיים מטר .היתה לי
עוד מטרה וזה להצליח סוף סוף לנצח את הנורווגית,
בירגיט ,שהיא באמת היריבה שלי כבר כמה שנים ,היא
לא נותנת לי להתקרב ,כל הזמן מתרחקת ,אבל צמצמתי
את הפער אבל יש עוד הרבה עבודה עד לטוקיו ,וזה הזמן

להגיד תודה לכל מי

שתומך מסביב,
בתמונה אחיה קליין חותר על מכשיר החתירה
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 09ימי קורונה
 ZOOMפראלימפי
ספורט פראלימפי הוא נושא מרכזי השנה של ילדי
שכבת ו' בבית הספר בן גוריון בראשון לציון.
לאחרונה

התבקשו

התלמידים

לכתוב

מכתבים

לספורטאים פראלימפיים ,כחלק מהמשימות בשיעור
לשון .מי שקבל את אחד המכתבים המרגשים ביותר
היה הכדורסלן שי ברביבי ,שהילדים נחשפו אליו
בשיחה אישית וגם בפסטיגל של השנה שעברה ,בו
היה לו תפקיד מרכזי ,כשהוא מופיע בכיסא גלגלים.

השבוע הוזמן שי על ידי סגנית המנהלת איריס אורן
לשיחת זום עם תלמידי השכבה ,שסיפורו נגע לליבם.
התלמידים אמרו כי למדו ממנו לא לתייג על פי מראה
חיצוני ,לא לוותר לעצמם ולשאוף להגשים חלומות.
שי הודה לתלמידים ואמר" :אני שמח שהטמעתם את
הערכים הפראלימפיים ,אתם מחממים לי את הלב,
מנפחים לי את האגו ואני ממש גאה שבחרתם לארח
אותי בשיעור שלכם".

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בצל משבר הקורונה ,נערך בארץ מפגש מרגש בין אסף
יסעור ,הספורטאי הפראלימפי בענף הטאקוואנדו לבין
מקבילו הארגנטינאי ,ליאנדרו פרננדו אגוסטין ,ביוזמת
הוועד הפראלימפי ,המאמנים יחיעם שרעבי וגבריאל
דולמון ממועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה וחברת
כלל ביטוח ופיננסים ,נותנת החסות הראשית של יסעור.
הקורונה ,שפגעה בשגרת מחנות האימונים והתחרויות
העולמיות ,הובילה את המשתתפים למצוא פתרונות

יצירתיים כדי להיערך לתחרות הקריטריון שתתקיים
בחודש מאי  2021וליזום את הבאתו של אגוסטין לצורך
סדרת אימונים משותפת עם יסעור ,לקראת המשחקים
הפראלימפיים בטוקיו .2021
הספורטאי הארגנטינאי שהה בארץ כחודש וחצי ,במהלכו
התאמנו השניים באינטנסיביות ,ובזמן הפנוי שנותר אסף
דאג להכיר לו גם מנופי הטבע של רמת הגולן ,האזור בו
גדל.

בתמונה :שי בשיחת הזום

בתמונה :אסף ולאונרדו לאחר שהחליפו חולצות.
התמונה באדיבות יח"צ חברת כלל
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 10ימי קורונה
משחק בוצ’ה ONLINE

ימי הקורונה והעדר התחרויות ,גורמים למאמנים
'לשבור את הראש' ,כיצד לפצות על היעדר התחרויות,
ביחוד אצל שחקני הסגלים ,אשר חסרון התחרויות
הבינלאומיות ומפגש עם יריבים ברמתם פוגע בכשירות

הספורטיבית שלהם.
אורנה ויסבך השופטת הבינלאומית ומאמנת הבוצ'ה
של איל"ן חיפה נמצאת בקשר חברי עם המאמנת
מיכאלה ריאקובה ,אותה הכירה בשנים האחרונות,
תחילה כאשר מיכאלה היתה בצוות המקצועי של
נבחרת הבוצ'ה של צ'כיה ומאוחר יותר כאשר
התארסה עם אלוף העולם (שנת  )2015סטף מגוויר
מסקוטלנד ,לשם עברה יחד איתו.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
במגרש השני מיקמו את הכדור הנוסף שנזרק ,שידרו את
המיקום שלו וקיבלו אישור למיקום.
במשחק עצמו סטף שמדורג במקום העשירי בעולם
והבטיח את השתתפותו במשחקים הפראלימפיים בטוקיו
 2021ניצח את גרשון.
לדבריה של ארנה ,המשחק היה מאוד מאתגר בשל
תקשורת אינטרנט בעייתית בצד הסקוטי .לאט לאט
התקשורת ומיקום הכדורים השתפר והם כבר נערכים

לקיים משחק נוסף.

לאחר מספר שיחות ובדיקות הן ארגנו משחק ONLINE

בין גרשון חיימוב הישראלי לסטף מגוויר הסקוטי.
המשחק התקיים בעזרת הזום.
שני השחקנים התמקמו בתיבות שלהם במגרש ,אחרי
שנזרק הכדור הראשון – הכדור הלבן ,מדדו עם מטר את
מיקום הכדור מבחינת רוחב ומבחינת אורך ולפי
המדידה הוא מוקם במגרש השני .לאחר כל זריקת כדור
נוסף ,התקרבו בעזרת הנייד ושידרו את המיקום שלו
ביחס לכדור הלבן.

בתמונה :ארנה משדרת את
מיקום הכדורים
בתמונה :ארנה וגרשון מדברים עם מיכאלה וסטף
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 11בדרך לטוקיו 2021
בחירת הענפים המשתתפים
במשחקים הפראלימפיים
במשחקים הפראלימפיים הראשונים שנערכו ברומא

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בשנת  1960התקיימו תחרויות ב  8ענפים ,אחד מהם היה
סנוקר .בשנות השבעים התקיימו תחרויות ב כ  10ענפים,

ענף השייט

בשנות ה 80עלתה הכמות ל  16ענפים ,ובשנות ה2000

ענף

התייצב המספר סביב  20ענפי ספורט.
עד ריו  2016התהליך לצרוף והוצאת ענפים מתכנית
המשחקים היה פחות מובנה ושקוף והתקבל בהחלטות
הנהלת

הוועד

הפראלימפי

הבינלאומי

ללא

הצגת

השייט,

השתתף

לראשונה

במשחקים

הפראלימפיים באטלנטה  1996בהופעת הדגמה
ובמשחקי סידני  2000בפעם הראשונה באופן רשמי.
שנת  2016היתה השנה האחרונה בה השתתף הענף

שיקולים מדידים ובשקיפות.

במשחקים והוא אינו צפוי לחזור בשנים הקרובות.

במהלך השנים היו ענפים שהתווספו לתוכנית המשחקים

הנבחרת הישראלית רשמה השתתפות בכל הפעמים

ומעט יחסית שהוצאו מהתוכנית (למשל הכדורת דשא

וצוות הסונאר :דרור כהן ,ארנון אפרתי ובני וקסלר אף

שנכנס ב  1968עד  ,1988שוחק שוב ב 1996והוצא סופית).

זכו במדליית הזהב במשחקי אתונה .2004

עם הגידול במספר הענפים והספורטאים וההיקף
הארגוני

והתקציבי

של

המשחקים

האולימפיים

והפראלימפיים ,נקבע בהסכם בין הוועד האולימפי
והפראלימפי,

מספר

הענפים

והספורטאים

המירבי

הענף

הורד

מתוכנית

המשחקים

הפראלימפיים

בטוקיו ,בין השאר בשל מספר מדינות נמוך יחסית

המשתתפות בו בעולם.

במשחקים הפראלימפיים.
כיום מספר הענפים המירבי עומד על .23
לפני ריו  2016החל לראשונה הוועד הפראלימפי
הבינלאומי בתהליך מובנה ,המושתת על תבחינים מדידים
ושקופים שיוביל להחלטה אובייקטיבית ,עד כמה שניתן,
על הענפים שיכנסו לתוכנית המשחקים בטוקיו ובפריז.
בפועל ,כל הענפים הוותיקים והחדשים המבקשים
להצטרף נבחנו באותן אמות מידה ומקומם במשחקים
נבחן מחדש.

בתמונה :הצוות הישראלי ,גורר את הסירה הביתה,
בפעם האחרונה במשחקים הפראלימפיים שנערכו
בריו בשנת .2016
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 12בדרך לטוקיו 2021
בחירת הענפים המשתתפים
במשחקים הפראלימפיים
המשך

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כל איגוד בינלאומי נדרש להגיש מסמכים ונתונים מגובים
על היקף ומקצועיות הענף בהיבטים שונים שכללו ,בין

בארץ קיימים מספר ענפים לספורטאים עם מוגבלויות

השאר תכנית תחרויות בינלאומית מסודרת ומוכחת,

שאינם נמנים על ענפי הספורט הפראלימפי אך לאורך

מספר ספורטאים משתתפים באליפויות עולם ואליפויות

השנים נרשמו הישגים יפים באליפויות עולם ואירופה

יבשתיות,

מספר

המדינות

והיבשות

המשתתפות

בתחרויות הבינלאומיות ,מערך סיווג מבוסס ראיות
והכשרת המסווגים.
על בסיס כל הנתונים שהוגשו על ידי כל האיגודים נבחרו

ואנו תקווה שייכנסו למשחקי לוס אנג'לס :2028
• גולף עיוורים
• באולינג עיוורים

 22ענפים שעומדים בתנאי הסף להשתתפות במשחקים.

• שחמט עיוורים

המטרה שבמשחקים יהיו רק ענפים ברמה מקצועית,

• סקי מים בכבלים

הישגית וארגונית ברמה הגבוהה ביותר .בנוסף ,היו גם
שיקולים נוספים של ענפים שוויוניים בייצוג מגדרי או
ענפים המאפשרים ייצוג ללקויות קשות יותר.
בעקבות בחינת כל המדדים הוצאו ממשחקי טוקיו 2021
שני ענפים שהיו בריו ( 2016שייט וכדורגל 7X7
לספורטאים עם שיתוק מוחין) ונכנסו שני ענפים חדשים –

• טיפוס
• גלישת גלים

• ריקודים בכסאות גלגלים
כמו כן הוקמה לפני שנתיים קבוצת כדורגל קטועים.

הטקוואנדו והבדמינטון.
לקראת פריז  2024נבחנו ונבדקו שוב נתוני כל הענפים
מחדש ,כולל ענפים חדשים שניסו להיכנס כמו קראטה,
טיפוס ,ריקודים בכסאות גלגלים ,ועוד וההחלטה הייתה
שכל  22הענפים שיהיו בטוקיו יהיו גם בפריז.
לקראת לוס אנג'לס  2028התהליך יפתח שוב מחדש.

בתמונה :המטפסים הישראלים שמקווים שמקצוע
הטיפוס יצטרף למשחקי לוס אנג'לס 2028
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 13בדרך לטוקיו 2021
תקציר המדריך למשחקים
בטוחים בטוקיו 2021
המארגנת

הוועדה

של

המשחקים

והפראלימפיים בטוקיו 2021

האולימפיים

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פרסמה את המדריך

בדיקות קורונה :כל משתתף יידרש להראות בדיקת קורונה

למשחקים בטוחים ומוצלחים ,תוך שהם מדגישים כי

שלילית לפחות  72שעות לפני העלייה למטוס ,בהגעה ליפן

"הבריאות והבטיחות של כולם במשחקים הם בראש סדר

ואחת ל  4ימים בכפר האולימפי.

העדיפויות שלנו!" .אלו הם עיקרי הדברים:
מזעור

מגע

פיזי:

הספורטאים

נקראו

למעט

באינטראקציות חברתיות ,לשמור על מרחק של  2מטר,
ולהימנע משהייה בחללים סגורים .שימוש בתחבורה
ציבורית לאימונים ,תחרויות ,שדה תעופה (ולא בתחבורה
הייעודית לכך) מותנה בקבלת אישור מיוחד.
שמירה על היגיינה :מעבר לדברים הרגילים ,הספורטאים

בדיקות חום :מי שחומו יהיה מעל ( 37.5תתאפשר בדיקה
שנייה) לא יורשה להיכנס למתקני המשחקים.

חיסונים :הוועדה מעודדת שימוש בחיסונים ואף פועלת
לעזור למדינות בהן יש בעיה להשיג אותם ,יחד עם זאת,
קבלת חיסון איננה רלוונטית לנהלים והם יחולו באופן זהה
על מחוסנים ולא מחוסנים.

מתבקשים לעודד את חבריהם רק על ידי מחיאות כפיים
ולא על ידי שירה או קריאות עידוד .כמו כן חלה חובת
עטיית מסיכות בחללים סגורים ובחוץ במקרה ונמצאים
אנשים בטווח של  2מטר .הספורטאים מתבקשים גם
לאוורר חדרים וחללים משותפים אחת לחצי שעה.
ניטור :כל משתתף ירשם באפליקציה ייעודית למשחקים
– ' 'COCOAבה יצטרכו לדווח על חום גוף ותסמינים החל מ
 14יום לפני ההגעה ליפן – המידע ישותף עם הרשויות

היפניות ,הוועדה המארגנת של המשחקים ואחראי

בתמונה :שער המדריך למשחקים

הקורונה של המשלחת ,האפליקציה תשמש גם עבור
מעקב אחר הניידות של האנשים על מנת להכניסם
לבידוד במקרה ויחשפו לחולה מאומת .כל משתתף
יתבקש להגיש רשימה של האנשים איתם תהיה לו
אינטראקציה באותו מרחב ,דוגמת מאמן ,מעסה ,שותף
לחדר וכו'.

המסמך המלא ,נמצא
במערכת
בתמונה :עמוד ממדריך המשחקים
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 14בדרך לטוקיו 2021
לו"ז השגת כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו 2021

אתלטיקה
 1.4דירוג עולמי

טקוואנדו
 9.5תחרות קריטריון

קיאקים
 12-16.5תחרות קריטריון

סייף בכסאות גלגלים
 31.5דירוג עולמי

טניס שולחן
 3-5.6תחרות קריטריון

טניס בכסאות גלגלים
 6.6דירוג עולמי

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אופני יד
 6.6דירוג עולמי

קליעה
 10-19.6תחרות קריטריון

הרמת כח
 27.6דירוג עולמי

בדמינטון
דירוג עולמי – התאריך
בבדיקה

טריאתלון
דירוג עולמי – טרם נקבע תאריך
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 15השאלון
נשים בקבוצות גברים
לקראת יום האישה הבינלאומי המצויין ב 8 -במרץ -
שאלנו שתי ספורטאיות איך זה לשחק בקבוצה
המורכבת כולה מגברים? מורן סמואל שמשחקת
בקבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים של בית הלוחם תל
אביב ודיאנה שנייר שמשחקת בקבוצת הרגבי בכיסאות
גלגלים של איל"ן רמת גן ונבחרת ישראל.

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

יש יחס מיוחד מצד חברי הקבוצה? המאמן?
אני לא מרגישה יחס מועדף מצד
השחקנים והמאמן על המגרש .יותר מזה,
הייתי צריכה לקבוע כללים ברורים
להתנהגות מכבדת באימונים.

בתחילת הדרך היתה תקופת הסתגלות שבה חברי לקבוצה
הבינו שיש לכבד את הנוכחות שלי ולהימנע משיח לא הולם,
פרט לכך תמיד התקבלתי כשווה ,תמיד מדדו אותי לפי רמת
הכדורסל שלי ולא לפי המגדר שלי.

נתקלתן בתגובות מיוחדות מחוץ לקבוצה?
בדרך כלל מתפלאים מכך שאישה עדינה
למראה יכולה לעסוק בספורט הנחשב
אלים וגברי.

לא קיבלתי אף פעם תגובות שליליות ,להיפך תמיד הופתעו
לטובה שבספורט הפראלימפי יש ענפים שמאפשרים
לגברים ונשים להרכיב קבוצה (כך למשל גם בסירת
רביעייה).

כך גם בחו"ל?
כאשר הנבחרת מגיעה לחו''ל כולנו
מכוונים מטרה אחת  -לנצח .אין יחס
מועדף מצד הנבחרות האחרות .מתנגשים
בי ,מעיפים אותי ורואים בי שחקנית שווה.

בכדורסל כסאות גלגלים קיימת הפחתת ניקוד לשחקניות,
דבר המאפשר יתרון בבניית חמישייה ,כך גם ברחבי העולם,
יחד עם זאת ,לא ניתן לשחק בנבחרת הלאומית ,רק בליגות
מקומיות.

למה בעצם אין קבוצת נשים?
נוכחות של נשים בספורט נכים ובכלל דלה במיוחד בענפי
ספורט הדורשים פיזיות משולבת טקטיקה ונחשבים גבריים.
זאת הסיבה להעדר קבוצות נשים ,אך קבוצות מעורבות
מדגימות את הטוב שבשילוב של שני העולמות.

בישראל אין קבוצת נשים כי חסרות בנות
עם מוגבלות שרוצות לשחק כדורסל ,אבל
זה בתהליך כל הזמן והמועדונים השונים
מנסים לקדם ולטפח שחקניות.

בתמונה :דיאנה במשחק רגבי
בתמונה :מורן מניפה את צלחת האליפות
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה מרץ
בתערוכה

 16חם מהמעבדה
עמדות החברה כלפי ספורטאים בענפי

הספורט הפראלימפיים בישראל
יפעת הולנדר ,סטודנטית לחינוך במכללת דוד ילין,
מחוברת מאוד לספורט הפראלימפי .היא הבת של יוסף
אבי יאיר אנג'ל – חבר ההנהלה שלנו המוכר יותר בכינוי

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ג'וחא.
יפעת בחרה לעשות את עבודת הסמינריון שלה בנושא:
עמדת הקהל בישראל על אנשים עם מוגבלויות בכלל
ועל הספורטאים בספורט הפראלימפי בפרט .במאמר
זה נביא את עיקרי הממצאים ,לקבלת תקציר מלא ,ניתן
לפנות למנחה :ד"ר אסנת פליס דואר .osnat@isad.org.il
• דעות קדומות בחברה הישראלית על אנשים עם
מוגבלויות | מעל ל  64%מהנשאלים סברו כי החברה
הישראלית לוקה בדעה קומה במידה רבה כלפי

בתמונה :גרף התפלגות דעות קדומות כלפי אנשים עם
מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות.
• מנעד הרגשות בחברה הישראלית על אנשים עם
מוגבלויות | הנשאלים התבקשו לסמן את הרגשות

שלהם כאשר הם פוגשים אדם עם מוגבלות ,כ 75%
סימנו את רגש האמפטיה ,כ  43%סימנו את רגש
הרחמים ,כ  32%סימנו את רגש ההערצה ,כ 7%
סימנו את רגש הדחייה והסלידה.
• מודעות החברה הישראלית לספורט הפראלימפי
ולספורטאים המשתתפים בו | יותר מ  52%נחשפו
ושמעו על הספורט הפראלימפי ,בעוד כ 23%כלל לא
שמעו ו  16%נחשפו במידה מועטה .יותר מ  78%סברו
כי ההישגים של הספורטאים הפראלימפיים משפרים

בתמונה :גרף התפלגות הרגשות שעולים במפגש עם
אדם עם מוגבלות

את היחס כלפי אנשים עם מוגבלויות בישראל במידה

השאלה האחרונה שנשאלה בסקר הייתה לזהות תמונה

רבה .כ  64%סברו שבישראל ספורטאי עם מוגבלויות

בה מופיע נועם גרשוני ,שהיה טייס קרב ונפצע במלחמת

יכול לעסוק בספורט באופן מקצועי כעיסוק מרכזי.

לבנון השנייה .רוב הנשאלים ,כ ,55%-לא זיהו את נועם
על אף העובדה שזכה במדליית זהב אולימפית בלונדון
בשנת  2012והביא כבוד רב למדינת ישראל .
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 17חם מהמעבדה
עמדות החברה כלפי ספורטאים בענפי
הספורט הפראלימפיים בישראל  -המשך
 הסמינריון

בדק

במקביל,

מה

הספורטאים

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הפראלימפיים חושבים בעצמם על אותן סוגיות ואלו
אך עדיין קיימות דעות קדומות וסטיגמות .לעומת זאת,

עיקרי הממצאים:
▪ האם החברה מתייחסת אליך בצורה שונה מעצם

מחצית הספורטאים הפראלימפיים חשים כי החברה

היותך עם מוגבלות? כ  28%חשבו שבמידה רבה ו כ

מתייחסת אליהם בצורה שונה מעצם היותם עם

 42%סברו כי כלל לא או במידה מועטה.

מוגבלות .באשר לספורט הפראלימפי נראה כי לא

▪ עד כמה לדעתך קיימת מודעות בחברה הישראלית

קיימת מודעות בחברה הישראלית לספורט זה כמו גם

לספורט פראלימפי בהשוואה לספורט האולימפי? כ

הערכה והתעניינות הראויה לספורט זה ולמשתתפים בו.

 14%חשבו כי כלל לא ו כ 56%חשבו שבמידה מועטה.

הכרה של הספורטאים הפראלימפיים כספורטאים ולא

הספורטאי

כאנשים עם מוגבלות חשובה מאין כמותה .מבחינה

הפראלימפי כמעורר השראה או מסכן? כ  83%אחוז

חברתית הם ספורטאים עם מגבלות המתחרים

סברו שהיא רואה אותו כמעורר השראה ,כ  8%חשבו

בתחרויות ברמה הגבוהה ביותר ,באותם המתקנים של

שהיא רואה אותו כמסכן.

הספורטאים האולימפיים ובתהליך סיווג קפדני שהם

▪ האם

החברה

בישראל

רואה

את

▪ האם אתה חושב שעצם היותך ספורטאי משנה את

עוברים כדי להגיע לתחרות הוגנת.

התייחסות החברה כלפייך? מעל ל  64%סבר שכן

נושא העבודה נבחר ממספר סיבות .המרכזית שבהן היא

במידה רבה.

כמובן הסקרנות לשמה .עוד מילדותי ,אנשים עם

▪ עם מה אתה מזוהה יותר ,עם היותך ספורטאי או

מוגבלויות עניינו אותי וחשיפה לאנשים אלו סקרנה

אדם עם מגבלה? כ  49%סברו שהם מזוהים באותה

אותי .מתוך תחומי העסוק הקיימים שלי ,ביניהם גם

מידה כאנשים עם מוגבלות וכספורטאים ,כ  41%סברו

חינוך ילדים ועבודה עם ילדים בגיל הרך ,נתקלתי לא

שהם מזוהים יותר כספורטאים ורק כ  11%סברו שהם

פעם בקשיים של ילדים עם מוגבלויות שונות :פיזיות או

מזוהים יותר כאדם עם מוגבלות.

קוגניטיביות .במשפחתי עיסוק מתמיד באנשים עם

מוגבלויות וכתוצאה מכך נבע בי הרצון לחקור ,ללמוד
יפעת סיכמה את הסמינריון במילים הבאות" :מהסקר

ולקרוא עליהם .אל הספורט הפראלימפי נחשפתי

ומסקירת הספרות עולה כי עדיין קיימות דעות קדומות,

בעקבות אבי ,שפעיל בוועד של ספורט זה .ברצוני

סטיגמות וסטריאוטיפים על אנשים עם מוגבלויות .אין

להודות לספורטאים הפראלימפיים שמלאו את הסקר

ספק כי היחס הינו במגמת שיפור ,אומנם מתון ,שכן

ולאחל

הפראלימפיים

החברה אומדת את האנשים עם המוגבלויות כשווים

שהתקיימו בטוקיו בקיץ הקרוב".

הצלחה

רבה

במשחקים

והתחושות כלפיהם חיוביות (תחושות של קבלה
אמפתיה והערצה),

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא
לפנות לosnat@isad.org.il :
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מהמגירה שלכם לידיים שלהם

פרויקט:
'לא עוצרים את הזמן'
לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב  ,8.12.20ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים יצאה בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא
נעשה בהם שימוש ,אך עדיין פועלים .הפרוייקט ממשיך.
השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים.
להבאת השעונים או שליחתם ,לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן

מרוכז מחברות הייטק וארגונים ,ניתן לפנת לד"ר אסנת פליס דואר במייל:
 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 19על רגל אחת'
לא נגענו

רכילות פראלימפית

לא נגענו 2

...

הקלעית יוליה צ'רנוי לאחר החיסון השני.

יאיר כרמל ,אלוף ישראל בטניס שולחן בשנת
 ,2018כיכב החודש בשלטי חוצות בגבעת שמואל.

עמית ויגודה ,שחקן הכדורסל בכסאות גלגלים
של מכללת טקסס ,נהנה מהשלג שדי נדיר שם.

