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הקלסיפיקציהחוקתלשיפורבהמלצותעוסקהמאמר

,שלנוהמטהשחבריגאהאני.גלגליםבכיסאותבכדורסל

.גלובלייםבפרויקטיםחלקלוקחים

הישראליתהחתירהנבחרתאתלברךברצוניולסיום

למרות,באולםבחתירההעולםבאליפותשהשתתפה

הרעבאתלפספסהיהאפשראי,מרחוקבכםשצפיתי

להתחרותנחזורשבקרובלכולנונאחל,לתחרותשלכם

.הקהלולצדהספורטיבייםהיריביםלצד,בשטח

בירנבאוםאלישלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

מנהרת'בקצההסוףאתכשרואים,עכשיודווקא

הכי,הכלליםעלולשמורלהקפידחשובהכי',הקורונה

להרפותולאבאימוניםבטוחהלסביבהלדאוגחשוב

.הבריאותהוראותשלקפדנימקיוםלרגע

ללכתלכולכםוקוראלישניתנההבמהאתמנצלאני

!בנפשנוזה–להתחסן

רעיבלילהסתדרנאלצנוהחודש."חוליםמרפאברוך"

,בריאותימקרהבשל,סספורטסניסיםל"המנכוידידי

ושתחזורלאיתנךבמהרהשתשובולנולךמאחלאני

.בהתאחדותעושהשאתההטובכלאתלעשות

השופטת,וויסבךאורנהאתלברךרוצהאני

עלה'בבוצחיפהן"אילשלוהמאמנתהבינלאומית

.הבינלאומיהמאמניםהסמכתבקורסהשתתפותה

מאמניםלהכשיראותהשהסמיךקורסעברהארנה

אתתעלהשהיאספקליואיןבינלאומיבתקןמתחילים

.בארץהאימוןרמת

לדוידהגםמגיעה,גדולשאפו"ימצאמיחילאשת"

עםיחדשכתבומאמר.דוארפליסאסנתר"ודקוסף

לפרסוםהתקבל,ופוליןבלגיה,מאוסטרליהקולגות

Journalהעתבכתב of Sport Science.
אלי ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים "יו:  בתמונה

סספורטסניסים ל ההתאחדות "עם מנכבירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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,נכבדיםוקוראיםהפראלימפיהספורטמשפחת

.רבשלום

.לחיינושפרצההקורונהעםשנהכבראנחנו,להאמיןלא

התנהגויותלעצמנושסיגלנולינראהלאחורבמבט

והצוותיםשההנהלהשמחאני.אחרתושיגרה

הכנו.והמשתנההמיוחדלמצבנערכנוהמקצועיים

ותוךהמגבלותעםאפשריתרחישלכלונערכנותוכניות

הבריאותמשרדשלוההנחיותהכלליםעלמלאההקפדה

באימוניםממשיכיםשלנוהספורטאים.הספורטומשרד

.לטוקיוהפניםועםשבדרךלתחרויותובהכנות

שיערכובטוקיוהפראלימפייםלמשחקיםההכנותלצד

שיערכוהחורףלמשחקיגםנערכיםאנו,שנהכחציעוד

–בשנההקיץמשחקידחייתבשל)כשנהעודין'בבייג

(והקיץהחורףמשחקישלבתאריכיםסמיכותנוצרה

לראשונהולהשתתףהיסטוריהלעשותמקוויםאנו

ושיינאבלומברגציפיהספורטאיות,החורףבמשחקי

המועמדותהן,האלפיניהסקיבענףמתחרותאשרוספי

.למשחקיםשלנו

אנשיםאותהשמנהלים"ארזעמותת"אתמברךאני

אנחנואיתםביחד.מדהימהעבודהועושיםנפלאים

כדישנדרשמהכלאתולשיינאלציפילתתממשיכים

ארצותבקולורדוהסקיבמרכזשלהןבאימוניםשיצליחו

.יצליחושהןבטוחואניהברית

באחדתאונהאירעהלציפיכחודשייםלפנילצערנו

פריינטהשמעוןידיעלטופלהמידהיא,האימונים

,סספורטסניסיםל"המנכעםביחד"ארזמעמותת"

הצוות,בוועדהסקיענףאתשמרכזתגולדברגלימור

"שיבאהרפואימהמרכזזקרמיר"דבראשותהרפואי

,אותהשמלווההמקצועיוהצוות

.לסייעשנרתםהביטוחסוכןארליךאבימרשלובעזרתו

,ב"בארהחולים-בביתכראוירפואיטיפולקבלהציפיואכן

אני.רפואיטיפולולהמשךלהתאוששותארצהוחזרה

עםמידבציפיבטיפולהאירועיםהשתלשלותאתמתאר

ממשהיהשזהלומרחשובאבל,פשוטהבצורהפציעתה

שציפיולמרחקלמצבפרט.פשוטלאולגמרימורכבמבצע

המגבלותעם,שונהשעוןעםבישראלואנחנוב"בארה

משרדישלחריגיםוועדותעםהטיסותעלהמיוחדות

בשלוםהגיעהשציפישמחאני.ועודבארץהממשלה

זמןכעבור.מהצפוימהרוהתאוששההחלימה,הביתה

ביקשהלמצוינותנחישותועםכספורטאית,ציפיקצר

כלמיד.שבקולורדוהסקיולמסלוללאימוניםלחזור

חזרנושוב,הביתהציפיאתלהביאשעמלוהצוותים

האימוניםלמגרשחזרהאותהלהטיסכדיידייםושילבנו

.אוהבתכךכלשהיאולסקי

קיימנו.זהאתנעשהאז,רוצהשציפימהזהאםאמרתי

בנושא,שלהוהכשירותהרפואיבנושאהתייעצויות

במדינתכאןשאנחנותשכחואל.ועודטיסות,הביטוח

,בפרטיםאתכםאלאהלא.סגורג"נתב,בסגרישראל

חזרהטסהציפי18.2.21-בחמישיביוםדברשלבסופו

מעוררתספורטאית.בהדרגהלהתאמןוהחלה.ב"לארה

המשמעותמהשלנוהספורטאיםמוכיחיםששוב,השראה

לעמותתתודהושוב..."למגבלותומעללגבולותמעבר"של

מיאשכחפןשמותאזכירלא).שלנוהצוותיםולכלארז

.(שהוא

עםיחד,ושיינאמציפימורכבתשלנוהנבחרתלהיוםנכון

עםקשריצרנו.ספורטאיםעודלגייסממשיכיםאנחנוזאת

פעולהאיתנולשתףששמחפרנקשחרישראלמכבישליח

לנויש.הקיץלענפיוגםהחורףלענפיספורטאיםולגייס

פועליםאנחנודרכםוגםUSAמכביאירגוןעםגםקשר

וגםובהתאחדותבוועדשלנוהפעילותכלשללחשיפה

.חסויותלגיוס

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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?החורףבאולימפיאדתהשתתפותפתאוםמה

?החורףאולימפיאדתפתאוםמההשואליםשישמניחאני

למההיאואמיתיתטבעיתתשובה:להשיבליבאלעיתים

,חמהמדינהאנחנונכון.?לאלמה...חושבבאמתאני?...לא

ומסלולשלגעםחורףלנואיןוגםגבוהיםהריםאצלנואין

שבועותלכמההואהטובבמקרהבחרמוןהשלג.אלפיני

הספורטמינהלראשבהיותי,אגב.לחובביםמתאיםוהוא

להשתתףשלג-הסקיאיגודאתועודדתיתמכתי

ציניקניםהיואזגם.(בעברלכםסיפרתי)באולימפיאדה

לנושישהיאהטובהההוכחה.גבהשהרימוכאלווהיו

מדועאז.האולימפייםהחורףבמשחקיספורטאיםהיום

?הפראלימפיםהחורץבמשחקיספורטאיםגםיהיושלא

בתנאיהתמודדותשלעצוםאתגרהואהאלפיניהספורט

הספורטאים.מיוחדיםגובהובתנאיקיצונייםאווירמזג

YES‘:ומצהיריםיכוליםשלנו I CAN,'ההוכחההם

מהוויםהם,POSSIBLEלIMPOSSIBLE–האתשהופכים

.הצעירלדורלחיקוידמות

וספורטאתגריםומחפשמתענייןהצעירהדור,בכלל

גליםגלישת,מיםסקיכמוהקיץשענפיבעוד,אקסטרים

,הפראלימפייםהקיץלמשחקילהיכנסהצליחולאוטיפוס

בתוכניתנמצאיםאלפיניתגלישהכמוהאקסטריםענפי

השלגסקיבספורט.הפראלימפייםהחורףמשחקי

עלהתגברות,התמודדות,נחישותשלערכיםישהאלפיני

מיוחדיםבתנאיםלמצוינותושאיפהקשיים

ומעל–לגבולותמעבר"שלנוהסלוגןאתזוכריםכולנו

סבוראני.סיסמהרקלאזוספורטאינועבור,"למגבלות

הפראלימפיהוועדתדמיתאתגםומשפרמוסיףשזה

.בעולםנכיםלספורטהישראליתוההתאחדותהישראלי

2018בשנתשברוסיהי'בסוצהאחרוניםהחורףבמשחקי

משתתפותהקיץשבמשחקינזכיר.מדינות49השתתפו

2022ין'בבייגהחורףבמשחקיאנחנווהנה.מדינות160

,החורףבאולימפיאדתשמשתתפת50-ההמדינהנהיה

.הגדולותהמדינותלמועדוןנכנסוכך

מדוברכללשבדרךלזכורצריך,אפשרישזהבטוחאני

.במאותלאובוודאיבעשרותמדוברלאבודדיםבספורטאים

יודעאני.כוחנובמלואשםונהיהזאתונעשהאפשריכןזה

ואחרתכזאתברמהסקיחובבי60.000-כבארץשיש

אנחנו.ל"בחוהחורףבחודשיומתאמניםשגולשים

שפועלת"ארזעמותת"עםגםהטובבקשרממשיכים

שמעונייניםלספורטאיםתשתיתבפיתוחשניםמספר

שלנוהחיבורוכאן.כתחביבהחורףספורטבענפילעסוק

למצוינותאותםלקדםהכישרונותאתולאתרלבואאיתם

נבחרתלנותהיהדברשלובסופו.החורףולאולימפיאדת

שיהיה.2022-ין'בבייגהחורץבאולימפיאדתמצוינת

!!!בהצלחה

טובהובבריאותבהצלחההספורטבברכת

דקלשוקי-יהושער"ד

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל

. ירימיאייל : צלם. גולשתבלומברגציפי : בתמונה

עמותת ארזיבותהתמונה באד
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הישראלית' נבחרת החלומות'

משחקשלנבחרתלישראלהיתהפעםאבללהאמיןקשה

נבחרת–עורריןללאבעולםששלטהקבוצתיכדור

לא1976משנתשנים7במשך.הפראלימפיתהכדורעף

ועד1976משנים9ובמשךמערכההנבחרתהפסידה

.משחקהפסידהלא1985

פופולאריהיההכדורעףמשחקוהשבעיםהשישיםבשנות

שנפצעורביםקיבוץחברי,הצעירהשומרבקיבוצי

ויוםהתשה,הימיםששת)שניםאותןשלבמלחמות

בביתכדורעףלשחקפציעתםלאחרהמשיכו(כיפור

,(שניםבאותןבארץהיחידישהיה)אביבתלהלוחם

הקבוצתיתהלכידות,ספורטאיםאותםשלהקודםהניסיון

במשךבעולםששלטהנבחרתיצרוהשליחותותחושת

.1975-1985שלםעשור

70הגילאתשחצה,לשעברהנבחרתשחקן,זמירחגי

אביבתלהלוחםביתבקבוצתפעילבאופןמשחקועדיין

,(הכדורעףאיגודשלהארציתבליגהמשחקתהקבוצה)

משבעשלוהזיכרונותועלנבחרתאותהעלאיתנושוחח

.בהןהשתתפהשהנבחרתהאולימפיאדות

התחרותרמת

היווהםתחרותממשלנבחרתהיתהלא70הבשנות

השונותובאליפויותהפראלימפייםבמשחקיםעורכים

באמצערק.האחרותהנבחרותמאמנימולראווהמשחקי

ובמקבילהזדקןהשחקניםשצוותלאחר,השמוניםשנות

,פולין,גרמניהנבחרותהחלו,לנבחרת'חדשדםזרם'לא

לנבחרתתחרותלהוותוצרפתב"ארה,קנדה,סלובקיה

.הישראלית

היהודיתהקהילה

למעט)משחקיהובכלאוהדמקהלגםנהנתההנבחרת

אתמילאו(גדולהיהודיתקהילההיתהלאשם,סיאול

.היהודיתהקהילהשלנלהביםאוהדיםהאולם

ענף הכדורעף במשחקים הפראלימפיים

הכדורעףלענףזהה,הפראלימפיהכדורעףענף

הואהיחידההבדל.חוקיםאותם,מגרשאותו,האולימפי

אחדשחקןרקלהיותיכולהמגרשעלהקבוצהשבהרכב

עםאחדשחקןלפחותלהיותוחייבקלהנכותדרגתעם

.(וקשהבינוני,קל:סיווגרמותשלושיש)קשהנכותדרגת

,2000שנתועד1976משנתבמשחקיםשוחקהענף

אליפויותגםהתקיימוהפראלימפייםלמשחקיםבמקביל

אתישראלאירחה1985בשנת.עולםואליפויותיבשתיות

המשחקיםמתוכניתהורדתועם.העולםאליפות

התמעטו,יחסימועטמדינותמספרבשל,הפראלימפיים

,ושםפהמשוחקעדייןהואכיום,הבינלאומיותהתחרויות

בשנתהשתתפותהאתסיימההישראליתהנבחרתאך

,בישיבההכדורעףענףלמשחקיםצורף1980בשנת.2002

.היוםעדשמשוחק

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

התאהבוהם,קנדיתאוהדתהכיראףהשחקניםאחד

.והתחתנו

.  חגי במדי נבחרת בית הלוחם תל אביב כיום: בתמונה



הנבחרת הישראלית

קלינהואליעזרפרדקיןרוני,פזייגאלגם,זמירחגיעםיחד

.ישראלנבחרתשלהמדליותלארבעתשותפיםהיו

שותפיםהיועצמוןוניצןדנצינגראהרון,ברבטלטמשה

.הזהבמדליותלשלושת

.ל"זקלינהאליעזר:1976בהנבחרתמאמן

.ל"זרבינאאליהו:המשחקיםבשארהמאמן

לזכור את הטיטאנים07
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הישראלית' נבחרת החלומות'

המצריתהנבחרת

המצריםמוללחמוהנבחרתמשחקנישחלקלמרות

בשנתהיה,במשחקיםאיתםהמפגש,ישראלבמלחמות

ונערך(1979שנת)השלוםהסכםחתימתלאחר1980

:המפגשאתמתארחגי.ידידותיתובאווירהטובהברוח

ללאשיחקוקטועיםשהיוהמצריםמהשחקניםחלק"

היהזה,הברכייםאתשעטפויוטהשקיעםפרוטזות

עליהיהלאשזהשנייםאוכדורלהםנתנו,רחמיםמעורר

העולמיתהתקשורתשלרבההתעניינותהיתה.האפס

."למצריםהישראליםביןבמפגש

יורקניו1984בהזהבמדליית

התחלנואנחנו,קשיםלהיותהתחילוהמשחקים"

ביותרהמשחקאתלקחתהתחילווהנבחרות,להתבגר

מערכהבכל,גרמניהמולבגמרקשהפייטהיה,רצינות

.צמודותמערכות3בניצחנובסוףאךבפיגורהיינו

לעבודצריכיםהיינו,טובהיותרהרבההייתההתחושה

לתחרותטוביותרטעםנתןוזהזהבשבילקשהמאוד

נכישלנבחרתהיינו,מרגשהיההפודיוםמעמד,עצמה

."מאודמרגשהיה,למדינהמגופםשתרמואנשים,ל"צה

סיאול88הכסףמדליית

טובהלאתנועהעשיתיהמוקדמיםהמשחקיםבאחד

דלתכמושכבתי,אכזריתבצורההגבליונתפסבחימום

אבל,והפסדנושיחקתילא,לזוזיכולתילא,הרצפהעל

מאותו.הרבהלנושינהלאוזההמוקדםבשלבהיהזה

אתליפירק,חזקקוריאניאיזהעלילעבודהתחילהערב

למחרת,הרגלייםעלחזרהאותיהעמידואיכשהוהצורה

לגמרהעלייהעלהפולניםנגדחשובמשחקלנוהיה

בתחבושתאותיחבשהואהמשחקלפניואיכשהו

חזרתילאטלאטאבללנשוםיכולתיבקושי,אלסטית

.לגמרועלינונצחנו,לעצמי

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

חלק,מאיתנוטוביםיותרהיושכברלגרמניםהפסדנובגמר

זכינו89בשנת.38בןכברהייתיאני,עזבוכברמהחברה

באליפותכסףומדלייתאירופהבאליפותארדבמדליית

."האחרונותהמדליותהיואלואבלהעולם

,92ברצלונהלמשחקיהנבחרתהעפילה,88סיאוללאחר

.השישיבמקוםסיימהבכולם2000וסידני96אטלנטה

השליחותתחושת

גםשיחקואנשיםהרבה,מוותרכךכלשלאדוראנחנו

כשעוליםאבל,אחרותוצרותהגדםעםבעיותלהםכשהיו

,חוכמותואיןישראלמדינתאתמייצגיםאנחנוהמגרשעל

מחניתה,הארץקצבימכלהגיעואנשים.ומשחקיםעולים

לא,התייצבובאו,שאלותשאלוולאזיקים,ירושליםמגינוסר

,נסיעההוצאותהחזריששאלולא,מזהלייצאמהשאלו

.גדולהזכותהיתההנבחרתאתלייצגבשבילנו

76הנבחרת במעמד הפודיום בטורונטו : בתמונה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

ה   ר י ת ח ב ם  ל ו ע ה ת  ו פ י ל א

ם ל ו א ב

לחתירהמיםבמקורחתירהביןהעיקרייםההבדלים

:הםבאולם

,בחוץחתירהעלרבותלהשפיעשיכוליםהרוחתנאי•

קיימיםאינם(הרוחבכיווןתלוי–לשלילהאולחיוב)

באולם

לכמותורקאךמופנית,באולםהחותרשלהחשיבה•

להפנותצריךאיננווהואלהפעילשעליוהמאמץ

הסירהלניווטאנרגיה

בזמןהוראותולתתנוכחלהיותיכולהמאמן,באולם•

החתירה

למקוםהגיעהסמואלמורןהפראלימפיתהחותרת

indoorבאולםבחתירההעולםבאליפותהשני

סמואל.העולםברחביפברוארבחודששהתקיימה

דניאלבמרכזשהתחרו,לנבחרתמחבריהושלושה

אחריהכסףבמדלייתזכתה,אביבבתללחתירה

ארגומטר)סירההמדמהסימולטורבמכשיר'חתרה'ש

.דקות8:26.2:בתוצאהמטרים2000(2קונספטמסוג

נכותבדרגת,אחרבמקצהשהתחרתה,מזרחילישי

8:49.2:בתוצאההשלישילמקוםהגיעה,מורןמשלשונה

.דקות

הרביעילמקוםקלייןאחיההגיעהגבריםבמקצה

.לחמישי(דקות6:41.9)חצורוברק(דקות6:32.2)

במשחקיםהכלולענףשאינו)מקובלבמקצועמדובר

עלבאולםנעשיתהחתירהכאשר(הפראלימפיים

זואליפותהתקיימה,חריגבאופן,הסימולטורמכשיר

במדינהמתחרהספורטאיכשכלוירטואליתבמתכונת

מחובריםהחתירהמכשירי.לייןאוןבשידורשלו

יכוליםשהחותריםכךממוחשבתאלקטרוניתלמערכת

באליפות.העולםברחבישלהםהמתחריםאתלראות

.מדינות63מספורטאים750כהשתתפוהיום

מטראלפייםאחריאני":סמואלאמרההתחרותבתום

הרבה,בחתירהשישגדולהכיהעינוישזה,המכונהעל

וכיףתחרויותשישכיףאבל,המיםעלמאשרגרועיותר

היתהשליוהמטרה,וירטואליזהאםגם,מטרותשיש

אותוושיפרתי,שליהאישיהשיאאתלשפרכלקודם

ליהיתה.מטרלאלפייםהמוןשזה,שניותמשלושביותר

,הנורווגיתאתלנצחסוףסוףלהצליחוזהמטרהעוד

היא,שניםכמהכברשליהיריבהבאמתשהיא,בירגיט

צמצמתיאבל,מתרחקתהזמןכל,להתקרבלינותנתלא

הזמןוזה,לטוקיועדעבודההרבהעודישאבלהפעראת

,מסביבשתומךמילכלתודהלהגיד

השניהביתוהוא,פהאותנושמארחלחתירהדניאללמרכז

ובאמת,הפראלימפילוועד,אביבתלהלוחםלבית,שלנו

רצוףשנים7כברשליהחסותנותנישהםשחםלאטשולר

".הזההמסעאתלעשותיכולההייתילאובלעדיהם

המתאמנים,אביבתלהלוחםביתחבריהםהחותריםכל

גריזטיפאולההמאמנתעם,בירקוןלחתירהדניאלבמרכז

.מנדזוחביארמרגוליןדימההמאמנתועוזרי

בתמונה אחיה קליין חותר על מכשיר החתירה
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Z O O M  י פ מ י ל א ר פ

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

אסףביןמרגשמפגשבארץנערך,הקורונהמשברבצל

לביןהטאקוואנדובענףהפראלימפיהספורטאי,יסעור

ביוזמת,אגוסטיןפרננדוליאנדרו,הארגנטינאימקבילו

וגבריאלשרעבייחיעםהמאמנים,הפראלימפיהוועד

וחברתברמלהלחימהאומנויותשרעביממועדוןדולמון

.יסעורשלהראשיתהחסותנותנת,ופיננסיםביטוחכלל

והתחרויותהאימוניםמחנותבשגרתשפגעה,הקורונה

פתרונותלמצואהמשתתפיםאתהובילה,העולמיות

שתתקייםהקריטריוןלתחרותלהיערךכדייצירתיים

לצורךאגוסטיןשלהבאתואתוליזום2021מאיבחודש

המשחקיםלקראת,יסעורעםמשותפתאימוניםסדרת

.2021בטוקיוהפראלימפיים

במהלכו,וחציכחודשבארץשהההארגנטינאיהספורטאי

אסףשנותרהפנויובזמן,באינטנסיביותהשנייםהתאמנו

בוהאזור,הגולןרמתשלהטבעמנופיגםלולהכירדאג

.גדל

שי בשיחת הזום: בתמונה

.  אסף ולאונרדו לאחר שהחליפו חולצות: בתמונה

צ חברת כלל"התמונה באדיבות יח

ילדישלהשנהמרכזינושאהואפראלימפיספורט

.לציוןבראשוןגוריוןבןהספרבבית'ושכבת

מכתביםלכתובהתלמידיםהתבקשולאחרונה

בשיעורמהמשימותכחלק,פראלימפייםלספורטאים

ביותרהמרגשיםהמכתביםאחדאתשקבלמי.לשון

אליונחשפושהילדים,ברביבישיהכדורסלןהיה

בו,שעברההשנהשלבפסטיגלוגםאישיתבשיחה

.גלגליםבכיסאמופיעכשהוא,מרכזיתפקידלוהיה

אורןאיריסהמנהלתסגניתידיעלשיהוזמןהשבוע

.לליבםנגעשסיפורו,השכבהתלמידיעםזוםלשיחת

מראהפיעללתייגלאממנולמדוכיאמרוהתלמידים

.חלומותלהגשיםולשאוףלעצמםלוותרלא,חיצוני

אתשהטמעתםשמחאני":ואמרלתלמידיםהודהשי

,הלבאתלימחממיםאתם,הפראלימפייםהערכים

לארחשבחרתםגאהממשואניהאגואתלימנפחים

".שלכםבשיעוראותי



למאמניםגורמים,התחרויותוהעדרהקורונהימי

,התחרויותהיעדרעללפצותכיצד',הראשאתלשבור'

התחרויותחסרוןאשר,הסגליםשחקניאצלביחוד

בכשירותפוגעברמתםיריביםעםומפגשהבינלאומיות

.שלהםהספורטיבית

ה'הבוצומאמנתהבינלאומיתהשופטתויסבךאורנה

המאמנתעםחבריבקשרנמצאתחיפהן"אילשל

,האחרונותבשניםהכירהאותה,ריאקובהמיכאלה

שלהמקצועיבצוותהיתהמיכאלהכאשרתחילה

כאשריותרומאוחרכיה'צשלה'הבוצנבחרת

מגווירסטף(2015שנת)העולםאלוףעםהתארסה

.איתויחדעברהלשם,מסקוטלנד

ONLINEמשחקארגנוהןובדיקותשיחותמספרלאחר

.הסקוטימגווירלסטףהישראליחיימובגרשוןבין

.הזוםבעזרתהתקייםהמשחק

אחרי,במגרששלהםבתיבותהתמקמוהשחקניםשני

אתמטרעםמדדו,הלבןהכדור–הראשוןהכדורשנזרק

ולפיאורךומבחינתרוחבמבחינתהכדורמיקום

כדורזריקתכללאחר.השניבמגרשמוקםהואהמדידה

שלוהמיקוםאתושידרוהניידבעזרתהתקרבו,נוסף

.הלבןלכדורביחס
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צ ו ב ק  ח ש Oה ’מ N L I N E

אתשידרו,שנזרקהנוסףהכדוראתמיקמוהשניבמגרש

.למיקוםאישורוקיבלושלוהמיקום

בעולםהעשיריבמקוםשמדורגסטףעצמובמשחק

בטוקיוהפראלימפייםבמשחקיםהשתתפותואתוהבטיח

.גרשוןאתניצח2021

בשלמאתגרמאודהיההמשחק,ארנהשללדבריה

לאטלאט.הסקוטיבצדבעייתיתאינטרנטתקשורת

נערכיםכברוהםהשתפרהכדוריםומיקוםהתקשורת

.נוסףמשחקלקיים

ארנה משדרת את  : בתמונה

מיקום הכדורים

וסטףארנה וגרשון מדברים עם מיכאלה : בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 



ם   י פ ת ת ש מ ה ם  י פ נ ע ה ת  ר י ח ב

ם י י פ מ י ל א ר פ ה ם  י ק ח ש מ ב
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ברומאשנערכוהראשוניםהפראלימפייםבמשחקים

היהמהםאחד,ענפים8בתחרויותהתקיימו1960בשנת

,ענפים10כבתחרויותהתקיימוהשבעיםבשנות.סנוקר

2000הובשנות,ענפים16להכמותעלתה80הבשנות

.ספורטענפי20סביבהמספרהתייצב

מתכניתענפיםוהוצאתלצרוףהתהליך2016ריועד

בהחלטותוהתקבלושקוףמובנהפחותהיההמשחקים

הצגתללאהבינלאומיהפראלימפיהוועדהנהלת

.ובשקיפותמדידיםשיקולים

המשחקיםלתוכניתשהתווספוענפיםהיוהשניםבמהלך

דשאהכדורתלמשל)מהתוכניתשהוצאויחסיתומעט

.(סופיתוהוצא1996בשובשוחק,1988עד1968בשנכנס

וההיקףוהספורטאיםהענפיםבמספרהגידולעם

האולימפייםהמשחקיםשלוהתקציביהארגוני

האולימפיהוועדביןבהסכםנקבע,והפראלימפיים

המירביוהספורטאיםהענפיםמספר,והפראלימפי

.הפראלימפייםבמשחקים

.23עלעומדהמירביהענפיםמספרכיום

הפראלימפיהוועדלראשונההחל2016ריולפני

מדידיםתבחיניםעלהמושתת,מובנהבתהליךהבינלאומי

,שניתןכמהעד,אובייקטיביתלהחלטהשיובילושקופים

.ובפריזבטוקיוהמשחקיםלתוכניתשיכנסוהענפיםעל

המבקשיםוהחדשיםהוותיקיםהענפיםכל,בפועל

במשחקיםומקומםמידהאמותבאותןנבחנולהצטרף

.מחדשנבחן

ענף השייט

במשחקיםלראשונההשתתף,השייטענף

הדגמהבהופעת1996באטלנטההפראלימפיים

.רשמיבאופןהראשונהבפעם2000סידניובמשחקי

הענףהשתתףבההאחרונההשנההיתה2016שנת

.הקרובותבשניםלחזורצפויאינווהואבמשחקים

הפעמיםבכלהשתתפותרשמההישראליתהנבחרת

אףוקסלרובניאפרתיארנון,כהןדרור:הסונארוצוות

.2004אתונהבמשחקיהזהבבמדלייתזכו

הפראלימפייםהמשחקיםמתוכניתהורדהענף

יחסיתנמוךמדינותמספרבשלהשארבין,בטוקיו

.בעולםבוהמשתתפות

,  גורר את הסירה הביתה, הצוות הישראלי: בתמונה

בפעם האחרונה במשחקים הפראלימפיים שנערכו  

.2016בריו בשנת 

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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מגוביםונתוניםמסמכיםלהגישנדרשבינלאומיאיגודכל

בין,שכללושוניםבהיבטיםהענףומקצועיותהיקףעל

,ומוכחתמסודרתבינלאומיתתחרויותתכניתהשאר

ואליפויותעולםבאליפויותמשתתפיםספורטאיםמספר

המשתתפותוהיבשותהמדינותמספר,יבשתיות

ראיותמבוסססיווגמערך,הבינלאומיותבתחרויות

.המסווגיםוהכשרת

נבחרוהאיגודיםכלידיעלשהוגשוהנתוניםכלבסיסעל

.במשחקיםלהשתתפותהסףבתנאישעומדיםענפים22

,מקצועיתברמהענפיםרקיהיושבמשחקיםהמטרה

גםהיו,בנוסף.ביותרהגבוההברמהוארגוניתהישגית

אומגדריבייצוגשוויונייםענפיםשלנוספיםשיקולים

.יותרקשותללקויותייצוגהמאפשריםענפים

2021טוקיוממשחקיהוצאוהמדדיםכלבחינתבעקבות

7X7וכדורגלשייט)2016בריושהיוענפיםשני

–חדשיםענפיםשניונכנסו(מוחיןשיתוקעםלספורטאים

.והבדמינטוןהטקוואנדו

הענפיםכלנתונישובונבדקונבחנו2024פריזלקראת

,קראטהכמולהיכנסשניסוחדשיםענפיםכולל,מחדש

הייתהוההחלטהועוד,גלגליםבכסאותריקודים,טיפוס

.בפריזגםיהיובטוקיושיהיוהענפים22שכל

.מחדששוביפתחהתהליך2028לס'אנגלוסלקראת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

מוגבלויותעםלספורטאיםענפיםמספרקיימיםבארץ

לאורךאךהפראלימפיהספורטענפיעלנמניםשאינם

ואירופהעולםבאליפויותיפיםהישגיםנרשמוהשנים

:2028לס'אנגלוסלמשחקישייכנסותקווהואנו

עיווריםגולף•

עיווריםבאולינג•

עיווריםשחמט•

בכבליםמיםסקי•

טיפוס•

גליםגלישת•

גלגליםבכסאותריקודים•

.קטועיםכדורגלקבוצתשנתייםלפניהוקמהכןכמו

המטפסים הישראלים שמקווים שמקצוע  : בתמונה

2028לס 'הטיפוס יצטרף למשחקי לוס אנג
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האולימפייםהמשחקיםשלהמארגנתהוועדה

המדריךאתפרסמה2021בטוקיווהפראלימפיים

כימדגישיםשהםתוך,ומוצלחיםבטוחיםלמשחקים

סדרבראשהםבמשחקיםכולםשלוהבטיחותהבריאות"

:הדבריםעיקריהםאלו.!"שלנוהעדיפויות

למעטנקראוהספורטאים:פיזימגעמזעור

,מטר2שלמרחקעללשמור,חברתיותבאינטראקציות

בתחבורהשימוש.סגוריםבחלליםמשהייהולהימנע

בתחבורהולא)תעופהשדה,תחרויות,לאימוניםציבורית

.מיוחדאישורבקבלתמותנה(לכךהייעודית

הספורטאים,הרגיליםלדבריםמעבר:היגיינהעלשמירה

כפייםמחיאותידיעלרקחבריהםאתלעודדמתבקשים

חובתחלהכןכמו.עידודקריאותאושירהידיעלולא

ונמצאיםבמקרהובחוץסגוריםבחלליםמסיכותעטיית

גםמתבקשיםהספורטאים.מטר2שלבטווחאנשים

.שעהלחציאחתמשותפיםוחלליםחדריםלאוורר

למשחקיםייעודיתבאפליקציהירשםמשתתףכל:ניטור

–'COCOA'מהחלותסמיניםגוףחוםעללדווחיצטרכובה

הרשויותעםישותףהמידע–ליפןההגעהלפנייום14

ואחראיהמשחקיםשלהמארגנתהוועדה,היפניות

עבורגםתשמשהאפליקציה,המשלחתשלהקורונה

להכניסםמנתעלהאנשיםשלהניידותאחרמעקב

משתתףכל.מאומתלחולהויחשפובמקרהלבידוד

לותהיהאיתםהאנשיםשלרשימהלהגישיתבקש

שותף,מעסה,מאמןדוגמת,מרחבבאותואינטראקציה

.'וכולחדר

ם   י ק ח ש מ ל ך  י ר ד מ ה ר  י צ ק ת

ו  י ק ו ט ב ם  י ח ו ט 2ב 0 2 1

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

קורונהבדיקתלהראותיידרשמשתתףכל:קורונהבדיקות

ליפןבהגעה,למטוסהעלייהלפנישעות72לפחותשלילית

.האולימפיבכפרימים4לואחת

בדיקהתתאפשר)37.5מעליהיהשחומומי:חוםבדיקות

.המשחקיםלמתקנילהיכנסיורשהלא(שנייה

פועלתואףבחיסוניםשימושמעודדתהוועדה:חיסונים

,זאתעםיחד,אותםלהשיגבעיהישבהןלמדינותלעזור

זההבאופןיחולווהםלנהליםרלוונטיתאיננהחיסוןקבלת

.מחוסניםולאמחוסניםעל

שער המדריך למשחקים: בתמונה

עמוד ממדריך המשחקים: בתמונה

נמצא  , המסמך המלא
במערכת
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ו  י ק ו ט ב ם  י י פ מ י ל א ר פ 2ה 0 2 1

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תחרות קריטריון3-5.6
טניס שולחן

התאריך  –דירוג עולמי 
בבדיקה

בדמינטון

דירוג עולמי1.4
אתלטיקה

תחרות קריטריון10-19.6
קליעה

תחרות קריטריון12-16.5
קיאקים

דירוג עולמי6.6
טניס בכסאות גלגלים

קריטריוןתחרות 9.5
טקוואנדו

דירוג עולמי31.5
סייף בכסאות גלגלים

דירוג עולמי6.6
אופני יד

דירוג עולמי27.6
כחהרמת 

טרם נקבע תאריך–דירוג עולמי 
טריאתלון



השאלון15

ם י ר ב ג ת  ו צ ו ב ק ב ם  י ש נ

-במרץ8-בהמצוייןהבינלאומיהאישהיוםלקראת

בקבוצהלשחקזהאיךספורטאיותשתישאלנו

שמשחקתסמואלמורן?מגבריםכולההמורכבת

תלהלוחםביתשלגלגליםבכסאותהכדורסלבקבוצת

בכיסאותהרגביבקבוצתשמשחקתשניירודיאנהאביב

.ישראלונבחרתגןרמתן"אילשלגלגלים

65גיליון 2021מרץ רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

מורן מניפה את צלחת האליפות: בתמונה

דיאנה במשחק רגבי: בתמונה

?  המאמן? יש יחס מיוחד מצד חברי הקבוצה

לקבוצהחברישבההסתגלותתקופתהיתההדרךבתחילת

,הולםלאמשיחולהימנעשליהנוכחותאתלכבדשישהבינו

רמתלפיאותימדדותמיד,כשווההתקבלתיתמידלכךפרט

.שליהמגדרלפיולאשליהכדורסל

מצדמועדףיחסמרגישהלאאני

,מזהיותר.המגרשעלוהמאמןהשחקנים

ברוריםכלליםלקבועצריכההייתי

.באימוניםמכבדתלהתנהגות

?נתקלתן בתגובות מיוחדות מחוץ לקבוצה

הופתעותמידלהיפך,שליליותתגובותפעםאףקיבלתילא

שמאפשריםענפיםישהפראלימפישבספורטלטובה

בסירתגםלמשלכך)קבוצהלהרכיבונשיםלגברים

.(רביעייה

עדינהשאישהמכךמתפלאיםכללבדרך

הנחשבבספורטלעסוקיכולהלמראה

.וגבריאלים

?ל"כך גם בחו

,לשחקניותניקודהפחתתקיימתגלגליםכסאותבכדורסל

,העולםברחביגםכך,חמישייהבבנייתיתרוןהמאפשרדבר

בליגותרק,הלאומיתבנבחרתלשחקניתןלא,זאתעםיחד

.מקומיות

כולנול''לחומגיעההנבחרתכאשר

יחסאין.לנצח-אחתמטרהמכוונים

מתנגשים.האחרותהנבחרותמצדמועדף

.שווהשחקניתביורואיםאותימעיפים,בי

?למה בעצם אין קבוצת נשים

בנותחסרותכינשיםקבוצתאיןבישראל

אבל,כדורסללשחקשרוצותמוגבלותעם

השוניםוהמועדוניםהזמןכלבתהליךזה

.שחקניותולטפחלקדםמנסים

בענפיבמיוחדדלהובכללנכיםבספורטנשיםשלנוכחות

.גברייםונחשביםטקטיקהמשולבתפיזיותהדורשיםספורט

מעורבותקבוצותאך,נשיםקבוצותלהעדרהסיבהזאת

.העולמותשנישלשבשילובהטובאתמדגימות



בענפיספורטאיםכלפיהחברהעמדות

בישראלהפראלימפייםהספורט

,יליןדודבמכללתלחינוךסטודנטית,הולנדריפעת

יוסףשלהבתהיא.הפראלימפילספורטמאודמחוברת

בכינוייותרהמוכרשלנוההנהלהחבר–ל'אנגיאיראבי

.וחא'ג

:בנושאשלההסמינריוןעבודתאתלעשותבחרהיפעת

בכללמוגבלויותעםאנשיםעלבישראלהקהלעמדת

במאמר.בפרטהפראלימפיבספורטהספורטאיםועל

ניתן,מלאתקצירלקבלת,הממצאיםעיקריאתנביאזה

.osnat@isad.org.ilדוארפליסאסנתר"ד:למנחהלפנות

עםאנשיםעלהישראליתבחברהקדומותדעות•

החברהכיסברומהנשאלים64%למעל|מוגבלויות

כלפירבהבמידהקומהבדעהלוקההישראלית

.מוגבלויותעםאנשים

עםאנשיםעלהישראליתבחברההרגשותמנעד•

הרגשותאתלסמןהתבקשוהנשאלים|מוגבלויות

75%כ,מוגבלותעםאדםפוגשיםהםכאשרשלהם

רגשאתסימנו43%כ,האמפטיהרגשאתסימנו

7%כ,ההערצהרגשאתסימנו32%כ,הרחמים

.והסלידההדחייהרגשאתסימנו

הפראלימפילספורטהישראליתהחברהמודעות•

נחשפו52%מיותר|בוהמשתתפיםולספורטאים

לאכלל23%כבעוד,הפראלימפיהספורטעלושמעו

סברו78%מיותר.מועטהבמידהנחשפו16%ושמעו

משפריםהפראלימפייםהספורטאיםשלההישגיםכי

במידהבישראלמוגבלויותעםאנשיםכלפיהיחסאת

מוגבלויותעםספורטאישבישראלסברו64%כ.רבה

.מרכזיכעיסוקמקצועיבאופןבספורטלעסוקיכול

חם מהמעבדה16

תמונהלזהותהייתהבסקרשנשאלההאחרונההשאלה

במלחמתונפצעקרבטייסשהיה,גרשונינועםמופיעבה

נועםאתזיהולא,55%-כ,הנשאליםרוב.השנייהלבנון

בלונדוןאולימפיתזהבבמדלייתשזכההעובדהאףעל

.ישראללמדינתרבכבודוהביא2012בשנת

65גיליון 2021מרץ 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

גרף התפלגות הרגשות שעולים במפגש עם : בתמונה

אדם עם מוגבלות

גרף התפלגות דעות קדומות כלפי אנשים עם : בתמונה

מוגבלויות

mailto:osnat@isad.org.il


חם מהמעבדה17

הספורטאיםמה,במקבילבדקהסמינריון

ואלוסוגיותאותןעלבעצמםחושביםהפראלימפיים

:הממצאיםעיקרי

מעצםשונהבצורהאליךמתייחסתהחברההאם▪

כורבהשבמידהחשבו28%כ?מוגבלותעםהיותך

.מועטהבמידהאולאכללכיסברו42%

הישראליתבחברהמודעותקיימתלדעתךכמהעד▪

כ?האולימפילספורטבהשוואהפראלימפילספורט

.מועטהשבמידהחשבו56%כולאכללכיחשבו14%

הספורטאיאתרואהבישראלהחברההאם▪

אחוז83%כ?מסכןאוהשראהכמעוררהפראלימפי

חשבו8%כ,השראהכמעורראותורואהשהיאסברו

.כמסכןאותורואהשהיא

אתמשנהספורטאיהיותךשעצםחושבאתההאם▪

שכןסבר64%למעל?כלפייךהחברההתייחסות

.רבהבמידה

אוספורטאיהיותךעם,יותרמזוההאתהמהעם▪

באותהמזוהיםשהםסברו49%כ?מגבלהעםאדם

סברו41%כ,וכספורטאיםמוגבלותעםכאנשיםמידה

שהםסברו11%כורקכספורטאיםיותרמזוהיםשהם

.מוגבלותעםכאדםיותרמזוהים

מהסקר":הבאותבמיליםהסמינריוןאתסיכמהיפעת

,קדומותדעותקיימותעדייןכיעולההספרותומסקירת

אין.מוגבלויותעםאנשיםעלוסטריאוטיפיםסטיגמות

שכן,מתוןאומנם,שיפורבמגמתהינוהיחסכיספק

כשוויםהמוגבלויותעםהאנשיםאתאומדתהחברה

קבלהשלתחושות)חיוביותכלפיהםוהתחושות

,(והערצהאמפתיה

56גיליון 2020יוני 

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בענפיספורטאיםכלפיהחברהעמדות

המשך-בישראלהפראלימפייםהספורט

,זאתלעומת.וסטיגמותקדומותדעותקיימותעדייןאך

החברהכיחשיםהפראלימפייםהספורטאיםמחצית

עםהיותםמעצםשונהבצורהאליהםמתייחסת

לאכינראההפראלימפילספורטבאשר.מוגבלות

גםכמוזהלספורטהישראליתבחברהמודעותקיימת

.בוולמשתתפיםזהלספורטהראויהוהתעניינותהערכה

ולאכספורטאיםהפראלימפייםהספורטאיםשלהכרה

מבחינה.כמותהמאיןחשובהמוגבלותעםכאנשים

המתחריםמגבלותעםספורטאיםהםחברתית

שלהמתקניםבאותם,ביותרהגבוההברמהבתחרויות

שהםקפדניסיווגובתהליךהאולימפייםהספורטאים

.הוגנתלתחרותלהגיעכדיעוברים

היאשבהןהמרכזית.סיבותממספרנבחרהעבודהנושא

עםאנשים,מילדותיעוד.לשמההסקרנותכמובן

סקרנהאלולאנשיםוחשיפהאותיעניינומוגבלויות

גםביניהם,שליהקיימיםהעסוקתחומימתוך.אותי

לאנתקלתי,הרךבגילילדיםעםועבודהילדיםחינוך

אופיזיות:שונותמוגבלויותעםילדיםשלבקשייםפעם

עםבאנשיםמתמידעיסוקבמשפחתי.קוגניטיביות

ללמוד,לחקורהרצוןבינבעמכךוכתוצאהמוגבלויות

נחשפתיהפראלימפיהספורטאל.עליהםולקרוא

ברצוני.זהספורטשלבוועדשפעיל,אביבעקבות

הסקראתשמלאוהפראלימפייםלספורטאיםלהודות

הפראלימפייםבמשחקיםרבההצלחהולאחל

."הקרובבקיץבטוקיושהתקיימו

נא  , שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור, לתגובות

osnat@isad.org.il: לפנות ל

mailto:osnat@isad.org.il


מהמגירה שלכם לידיים שלהם

:  פרויקט
'לא עוצרים את הזמן'

ההתאחדות הישראלית  , 8.12.20לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב 

לספורט נכים יצאה בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא 

. הפרוייקט ממשיך. אך עדיין פועלים, נעשה בהם שימוש

.השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים

לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן  , להבאת השעונים או שליחתם

: ר אסנת פליס דואר במייל"ניתן לפנת לד, מרוכז מחברות הייטק וארגונים

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון

mailto:osnat@isad.org.il


'על רגל אחת'19
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

.השניהחיסוןלאחררנוי'ציוליההקלעית

...

גלגליםבכסאותהכדורסלשחקן,ויגודהעמית

.שםנדירשדימהשלגנהנה,טקססמכללתשל

בשנתשולחןבטניסישראלאלוף,כרמליאיר

.שמואלבגבעתחוצותבשלטיהחודשכיכב,2018

2לא נגענו 


