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 03מה יקרה במרץ?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש מרץ
 3.3אתלטיקה – מועדוני בתי הספר | הדר יוסף
 4.3טקס הפתיחה משחקי החורף הפראלימפיים | סין
 5.3משחקי הדירוג בטניס שולחן | בית הלוחם תל אביב
 8-13.3סבב בגביע העולמי בבדמינטון | ספרד
 10-11.3ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים
 10.3טורניר החורף טניס שולחן ל  | CPאיל"ן רמת גן
 10.3טורניר בוצ'ה | איל"ן רמת גן
 11,13.3סקי אלפיני ,משחקים פראלימפיים | סין

 12-15.3טורניר פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | טורקיה
 17-20.3מוקדמות גביע העולם טניס בכסאות גלגלים | טורקיה
 15-19.3גמר ליגת המכללות כדורסל בכסאות גלגלים ארה"ב | טקסס
 14-20אליפות אירופה בקליעה – רובה אוויר | נורבגיה
 21-23סבב הגביע העולמי באתלטיקה | דובאי

 25.3תחרות קליעה | בית הלוחם חיפה
 24-25.3ליגה לאומית בכדורשער | בית חינוך עיוורים
 26.3טורניר בינלאומי טניס שולחן | ספרד
 27.3אליפות ישראל בשחייה (בריכות  25מטר) | איל"ן חיפה

 04לזכרו של נמר וולף ז"ל
נדם קולו של הנמר – אך הוא יהדהד אצל
הרבה אנשים
היכרותי עם נמר – נמשכה כ –  30שנה ,עוד בתקופת
היותו נחמן.
נמר גייס אותי למשחק כדורסל על כסאות גלגלים לאחר
שרדף אחרי זמן רב – מה שמתאים לאופיו המיוחד:
כאשר יש לך מטרה ,אל תוותר.
יחד זכינו במדליית הזהב במכביה שנערכה בנתניה.

החברות ביננו חרגה מתחום הכדורסל באיל"ן חיפה
ונמתחה על תחומים שונים בחיים.
ניסינו לפעול למען מוגבלי הפוליו בארץ ,חשבנו איך
למשוך שחקנים למועדון ולא פסחנו כמובן על חברות
משפחתית.
נמר היה מנהיג מלידה ,לא פחד מאתגרים ולא נרתע
מאנשים שניסו להכשיל אותו.

בתמונה :נמר וולף ז"ל משחק כדורסל בכסאות גלגלים

דרכו היתה ברורה לו לכל אורך חייו – גם אם חרגה
לעיתים מהמקובלים אצל אנשים רגילים.

המדליות של נמר וולף ז"ל במשחקים

נמר יצא לפנסיה שנתיים לפני ,דברנו על בילויים

הפראלימפיים

משותפים לאחר הפרישה ,לצערי התוכניות נגנזו.
בשנים האחרונות ,נמר כאב את היחס לנכים והדבר

▪ מדליית זהב | זריקת דיסקוס ,ניו יורק 1984

ניכר היטב על פניו ,נראה היה שמפעל חייו לא מגיע

▪ מדליית זהב | הדיפת כדור ברזל ,ניו יורק

להגשמה לפי תפיסתו.

1984

נמר מצא את ניחומיו במשפחתו המרשימה ,בה היה

▪ מדליית זהב | זריקת דיסקוס  ,סיאול 1988

גאה בכל שיחה בינינו ,אשתו ילדיו ונכדיו מלאו בשנותיו

▪ מדליית כסף | הטלת כידון ,ניו יורק 1984

האחרונות את רוב ימיו.

▪ מדליית כסף | קרב חמש מודרני ,ניו יורק

יחסרו לי המפגשים אתו לארוחות קטנות ,ההוצאות

1984

להתקפה מתפרצת במשחק כדורסל והלהט שלו לעזור

▪ מדליית כסף | הטלת כידון ,סיאול 1988

לכל נכי הפוליו.

▪ מדליית כסף | הטלת כדור ברזל ,סיאול

"איפה ישנם עוד אנשים כמו הנמר ההוא".
ד"ר ארקין יחיאל – מעל  30שנות חברות

1988
▪ מדליית כסף | קרב חמש מודרני ,סיאול
1988
▪ מדליית כסף | זריקת דיסקוס | אטלנטה
1996
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 05אליפויות עולם
חתירה באולם
שמוליק דניאל מבית הלוחם תל אביב שחותר במרכז
דניאל לחתירה ומתאמן אצל דימה מרגולין ,זכה בתואר
סגן אלוף העולם בחתירה באולם.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

שמוליק חתר את המרחק של  2000מטר בזמן של 7.29:1
דקות וקבע שיא ישראלי חדש.

 -מה מתוכנן להמשך?

ענף החתירה באולם נהיה פופולארי בעקבות הקורונה,

 -התחרות הבאה תתקיים באמצע מאי באיטליה.

היות והוא מאפשר לכל חותר להתחרות מהמדינה שלו,
כאשר כל מה שדרוש זה חיבור און ליין למחשבי הנהלת
התחרות וצילום חי של החותר .בדרך זו יכולים החותר
והמאמן לראות את שאר המתחרים ביחס אליו.

תחרות זו הינה ראשונה ברצף של תחרויות
שתתקיימנה במהלך חודשי הקיץ ,כאשר תחרויות
המטרה השנה הינן אליפות אירופה (אוגוסט )22
ואליפות עולם (ספטמבר )22

בשנה שעברה זכתה מורן סמואל בתואר סגנית אלופת

אלי בירנבאום יו״ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

העולם ,אך השנה בשל מחלת הקורונה פרשה מתחרות

והוועד הפראלימפי הישראלי ,בירך את שמוליק דניאל

הגמר.

סגן אלוף העולם החדש בחתירה באולם :״ כל הכבוד

שאלנו את שמוליק מספר שאלות:
 האם צפית שתגיע למקום השני? -במקצה המוקדמות הזמן שלי היה אחד משלושת

לשמוליק שבתנאים לא פשוטים ,ללא סירה ,ללא נהר,
וללא כל החוויה הנלווית לתחרות חתירה ,הצליח להגיע
לתוצאה נפלאה .אלוף בים וביבשה ואנחנו כולנו גאים
בו״.

הראשונים ,לכן הערכתי שאהיה חלק מהפודיום .העניין
הוא שבניגוד לתחרות רגילה ,לא היה ניתן להתרשם
ממקצה המוקדמות של המתחרים האחרים ולהבין עד
כמה הזמן שקבעו אכן משקף את יכולתם האמיתית.

 איזה הכנות עשית בשביל האליפות באולם? ההכנות התקיימו בשיאו של גל האומיקרון ,שהגיע גםאליי ושיבש את תוכנית האימונים .אני חושב שמילת

המפתח בהכנה היא מיקוד .נעשו התאמות בתוכנית
שכללה  1-2אימונים שבועיים על מכשיר החתירה
ואימונים ייעודיים

לקראת התחרות.

שמוליק בתחילת החתירה .צלם :ראובן מגנאג'י
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 06משחקי החורף בייג'ין 2022
כל מה שצריך לדעת על משחקי
החורף הפראלימפיים בייג'ין 2022
 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

המשחקים יערכו בין ה
 4למרץ עד ה  13למרץ

במשחקים ישתתפו כ
 50מדינות .ישראל,
אזרבייג'ן ופורטו ריקו
יתחרו לראשונה
במשחקי החורף

זמן
המשחקים:
מוטו
“Together for a
”Shared Future
ביחד למען עתיד
משותף

מוטו
שיינא ווספי ממועדון
עמותת ארז – עמותה
מאפשרת
אשר
וחושפת אנשים עם
לספורט
מוגבלויות
אתגרי

שותפים

מדינות

במשחקים ישתתפו 763
ספורטאים מתוכם אחת
שלנו :שיינא וספי

ספורטאים
במשחקים  6ענפים:
קרלינג
קרח,
הוקי
בכסאות גלגלים ,סקי
קרוס
סקי
אלפיני,
ביאתלון
קאנטרי,
וסנובורד

Shuey
Rhon
Rhon

קמע
משחקי החורף
הפראלימפיים הראשונים
נערכו בשנת  1976ב
 ORNSKOLDSVIKשוודיה

היסטוריה

ענפים
שיינא תתחרה ב 11.3
במקצה הסלאלום הענק
ו ב  13.3במקצה
הסלאלום

תחרויות
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 07שגרירים בעולם
כדורסל בכסאות גלגלים | פלג
זלצמן בטור מיוחד על הצטרפותו
לקבוצת ויאודליד
הכל התחיל לפני כמה חודשים .בארץ הקורונה חוגגת
והמקום שבו אני הרגשתי את הפגיעה הכי קשה זה
בהנחיות שהגבילו את משחקי ואימוני הכדורסל .בשלב
הזה אלון דור-און מקשר ביני לבין חוסה אנטוניו דה

קסטרו המאמן של קבוצת ויאדודליד מהליגה הבכירה
בספרד.
משא ומתן די קצר ,חתימה על החוזה ,ומכאן יצאנו
לכחודשיים וחצי מורטי עצבים של בירוקרטיות עד הרגע
המיוחל בו הגעתי ביחד עם אישתי המדהימה והתומכת
לאדמת ספרד לפני כחודש.
החברה בקבוצה קיבלו אותי מאוד יפה ,השתכנו בדירה
קטנה לא רחוק ממרכז העיר ,הצטיידנו ברכב כדי ליסוע
לאימונים (ולטיולים בימי מנוחה) והתחלנו את חיינו כאן

בויאדוליד.
מבחינת כדורסל הקבוצה עוברת עונה מורכבת ולא
פשוטה שכוללת את העיכוב בהגעה שלי ושל שחקן נוסף
שהגיע מעט לפניי ,מה שמייצר קשיי התאקלמות של
הגעה באמצע העונה ,כמו גם פציעות ארוכות של שחקני
מפתח לאורך העונה.
כמו כן ,אני הגעתי היישר אל תוך סדרת משחקים
מהקשות שהכדורסל האירופאי יכול להציע נגד קבוצות

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
כשקהל של כ 250אוהדים מקומיים צופה ומעודד ומריע
לנו על כל סל או מהלך הגנתי טוב זו הייתה חוויה
שכספורטאי אני רק פנטזתי עליה וייחלתי לה והיא אכן
מדהימה וממכרת.
אז הכדורסל כאן הוא חזק יותר ,מהיר יותר ,מלא
בכישרונות ולי יש עוד הרבה על מה לעבוד ,אבל לשם כך
עזבתי את כל מה שהיה לי בארץ ובאתי עד ויאדוליד

הרחוקה ,כדי לעבוד קשה ולשחק ברמות הגבוהות של
הכדורסל האירופאי.
ביום ראשון שיחקנו נגד בורגוס במשחק שעדכנו אותי
לגביו שהוא הדרבי הגדול של מחוז קסטיליה ולאון
ולשמחתי במשחק הזה שהיה כל כך

חשוב לאוהדים

שלנו ולתושבי העיר השגנו את הניצחון הראשון של
הקבוצה מאז הגעתי ,באותו ערב גם יצאנו לראות את
קבוצת הכדורגל ולחזות בעוד שער של שון וויסמן בדרך
לניצחון  5:1כדי לסגור יום מוצלח לויאדוליד ולכל

הישראלים שגרים בה.
בקיצור יש עוד המון עבודה ואיתה גם המון אופטימיות
להמשך ,אמשיך לעדכן.
פלג עם המדים

כמו גראן קנריה ,מידבה ,אילוניון מדריד ואלבסטה החזקה,

הסגולים

מול שחקנים שעד לפני כמה חודשים הייתי רואה מהבית,

של

ויאודליד.

מעריץ ולומד מהלכים שלהם.

התמונה מעמוד

החוויה המיוחדת ביותר בשבילי עד כה הייתה במשחק

האינסטגרם של

הבית הראשון שלי שהיה נגד מידבה .אומנם את המשחק

הקבוצה.

הפסדנו אבל החוויה של להיכנס לתוך אולם האימונים
ולראות איך האולם לובש חג לכבוד המשחק הביתי,
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 08שגרירים בעולם
כדורסל בכסאות גלגלים | דוידה
קוסף מסווגת באליפות אפריקה
שוחחנו עם דוידה קוסף ,המסווגת הראשית של ישראל

ומסווגת בינלאומית בכדורסל בכסאות גלגלים שהגיעה
לארץ הולדתה דרום אפריקה על מנת לסווג את משתתפי
אליפות אפריקה לנבחרות עד גיל  23ושחקנים בוגרים
שהגיעו לטורניר שהתקיים במקביל.
למרות שזכייה באליפות הבטיחה מקום באליפות העולם
שתערך בספטמבר בתאילנד ,הצליחו להגיע רק  3מדינות:
דרום אפריקה ,קניה וקונגו .הדבר נובע בעיקר בגלל
תקציבים כאשר חלק מהמדינות לא הגיעו פשוט ,כי לא
שילמו את דמי הרישום של כמה אלפי שקלים להתאחדות

הכדורסל הבינלאומית בכסאות גלגלים.
גם הקבוצות שהגיעו סובלות מחוסר תקציב אקוטי
שהתבטא בציוד ירוד וחסר שהשפיעה על ביצועי
השחקנים.
נשיא ההתאחדות הבינלאומית לכדורסל בכסאות גלגלים

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בתהליך הסיווג עצמו ,שרובו מבוסס על מסמכים רפואיים
אשר מעידים על המגבלה ומקורה ,נתקלו המסווגים
בבעיות אצל חלק מהספורטאים שלא יכלו להביא
מסמכים כי הם פשוט לא נבדקו או לא תועדו.
במקרים אלו ניסו המסווגים להתגמש עד כמה שניתן ,אך

לא יכלו לוותר לגמרי על הדרישות המחמירות של הוועד
הפראלימפי הבינלאומי מה שגרם לפסילה של חלק
מהספורטאים.
לסיכום אמרה דוידה כי היא שמחה על ההזדמנות לסווג
באליפות זו ,אליפות ששמה בפרופורציות את האתגרים
שיש לנו בישראל ומראה כמה התשוקה לספורט היא
בינלאומית ולא תלויה בתקציב.

 Ulf Mehrensונשיא ההתאחדות האפריקאית Charles
Saunders

הבינו שיש צורך 'בעזרה ראשונה' בסיסית

ופעלו להבאת ציוד שלפחות יעזור לקשור את השחקנים
כמו שצריך ,על מנת שלא יפלו מהכיסאות.

למרות העוני והקשיים בהגעה (לנבחרת קונגו לקח 20
דקות להגיע בשל מחסור בטיסות באפריקה בשל
הקורונה) דוידה מספרת שהנערים (רובם בגילאי )15-16
היו מלאי מוטיבציה ותשוקה למשחק.
כמן כן ,הארגון ,אנשי המזכירות ורמת השופטים שהגיעו

ספורטאי שנפל מהכיסא ,בשל מחסור באמצעי קשירה

ממצרים קונגו ניגריה ליבריה ואתיופיה היתה גבוהה

הולמים

כנדרש באירועים בינלאומיים.
בשל עברה של דוידה כאזרחית דרום אפריקאית ,זאת
הפעם הראשונה שלא התייחסו לזה שהיא מישראל אלא

התייחסו לעברה הדרום אפריקאי.

דוידה וחברותיה המסווגות
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 09שגרירים בעולם
קשתות
אלה מצקין ,מסווגת בינלאומית בענף הקשתות ומאמנת
הקשתות של איל"ן רמת גן נסעה לסווג בדובאי וכתבה לנו

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טור אישי על החוויה:
החודש התקיימה אליפות העולם בקשתות בדובאי.
נסעתי אליה כמסווגת בינלאומית אחת מצוות של ארבעה
מסווגים שמשויכים לתחרות .המסווגים בענף הקשתות
באים רובם מתחום הפיזיותרפיה ,כמוני .הפעם היינו צוות

תחרות לנכים קשים יותר שהפגיעה מערבת גפיים
עליונות תחתונות ופגיעה בגב וכל השאר .השאר  -הוא
מגוון רחב מאד של נכויות .המגוון כולל קטועים ,פגיעות
עמוד שדרה ,שיתוק מוחין ברמות שונות של פגיעה.

שבא מקנדה ,מלזיה ,אירן וישראל .צוות שעבד יחד

בזמן האחרון יש עליה במספר ספורטאים שהם בעלי

בשיתוף פעולה מלא ,ללא גבולות פוליטיים .מקצועיות

קטיעות מרובות או חוסר גפיים מולד .מאחר שהגו

לשמה.
המסווגים בענף הקשתות עוברים הסמכות ברמות שונות

שלהם תקין הם נמצאים בקלאס עם מגוון הנכויות

מהרמה שבה הם נחשבים מסווגים ברמה ארצית ועד

הרחב .יש היום ארבעה קשתים קטועי או חסרי גפיים

רמה בינלאומית .ההכשרה כוללת נסיעות לקורסים

עליונות לחלוטין ולא אחת שאלתי את עצמי האם נכה

השונים בחו"ל ובחינות בכתב ובע"פ.
הקלסיפיקציה

היא

תהליך

לשמירה

על

ההגינות

עם חוסר בשלוש גפיים – שתי ידיים ורגל חסרות

והשוויוניות של הספורט הפראלימפי ,והיא קובעת איזה

מתאונת רכבת או חוסר בשתי ידיים מלידה נמצאים

נכה יכול להשתתף בתחרויות הנכים בספורט ספציפי .כל

בקלאס הנכון.

אדם עם מוגבלות יכול להשתתף ולהנות מפעילות
ספורטיבית ,אבל לא כל אדם עם מוגבלות יכול להשתתף
בתחרות המוגדרת כתחרות לנכים.
בתחרות הזו הסיווג כלל לא רק בדיקות של :האם יש
לספורטאים את רמת המינימום להתחרות ,לאיזה קלאס
המתחרה שייך ואישור אביזרי עזר ,אלא גם מספר
ערעורים על החלטות קודמות שנעשו .היו מתחרים
שעברו בדיקות חוזרות כדי לוודא שאכן הם נמצאים

בקלאס הנכון ,תהליך שאינו פשוט ומערב הרבה דאגה
ומתח אצל המתחרים והנבחרות.
זה לא המקום להאריך לגבי סוגי הסיווג בקשתות אבל
בקצרה ,יש חלוקה בתחרויות לשני סוגי קלאס על פי סוג
הקשת והנכות:

התמונה באדיבותWorld Archery :

מרץ גיליון 77

 10שגרירים בעולם
קשתות  -המשך
בתחרות הזו השניים
חוסר בשתי ידיים ורגל ו

 Gombozhapovהרוסי עם
 Stutzmanהאמריקאי שחסר

שתי ידיים עמדו אחד מול השני בגמר על הזהב מנצחים
בדרכם את שאר מתחריהם ברמות נכות שונות,

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מוכיחים לכולם שבהחלט הם בקלאס הנכון .חוויה

היתה לראות אותם יורים בדיוק פנטסטי באמצעות
מערכת ירי פשוטה שפיתח

 Stutzmanהאמריקאי

שהווה השראה ל  Gombozhapovהרוסי.

התמונות באדיבותWorld Archery :

בתחרות הזו השתתפו גם מוגבלי ראיה .זה שנים
שהפדרציה העולמית לקשתות מנסה לפתח תחום זה.
הפדרציה שממוקמת בלוזאן שוויץ מכילה  156פדרציות
ארציות

אבל רק  8שלחו מתחרים לסווג זה .זה

בתחילה זה נראה מוזר ,ירי למטרה ללא ראיה אך הם
משתמשים בעזרי חישה ובעוזר ומצליחים בהחלט

קשתים עם מוגבלות ראייה .צלמת אלה מצקין

לפגוע .אחד המתחרים אמר לי שענף ספורט זה מחזק
את תחושת החלל (פרופריוספציה) שלו ומעשיר אותו
בשקט ,מיקוד וחווית ספורט בחייו .בהחלט היינו רוצים
לראות בארץ התקדמות גם בשטח זה.

להצטרפות למועדוני הקשתות יש להכנס לאתר איגוד
הקשתות http://archery-il.co.il/ :ולחפש את המועדון
הקרוב .במועדונים יודעים לפנות אלינו על מנת לעשות
את ההתאמות הנדרשות לספורטאים עם מוגבלות
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 11תחרויות בעולם
טניס בכסאות גלגלים
הטניסאים הישראלים בכיסאות גלגלים ,השתתפו בשני

טורנירים עוקבים בבולטון – בריטניה .התוצאות הבולטות:
• סרגי ליזוב מאיל"ן רמת גן ניצח את הצרפתי ג'ופרי
המדורג  45בעולם
• מעיין זקרי מאיל"ן רמת גן נצחה שחקניות אשר

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

טאקוונדו

מדורגות במקומות 34 :ו  28בעולם ,בעקבות הניצחונות

אסף יסעור ממועדון שרעבי אומנויות לחימה ,אשר מתאמן

היא מדורגת כעת במקום ה  49בעולם

אצל יחיעם שרעבי ,זכה במדליית ארד בסבב הגביע העולמי

• יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב זכה בתואר סגן
אלוף טורניר הזוגות בדרגת  ITF3יחד עם בן זוג קוריאני
• שרגא ויינברג העפיל לחצי גמר טורניר היחידים ,שם
נוצח על ידי וגנר האמריקאי
• עילי חיות מבית הלוחם תל אביב ,שיחק את משחקיו

שנערך באלבניה.
אסף שזכה לאחרונה באליפות העולם ,ניצח ברבע הגמר את
זוכה מדליית הארד באליפות אירופה הטורקי מיקאיל אקאי,
תוך שהוא מפגין עליונות ברורה .8-38

הבינלאומיים הראשונים ואף ניצח ברבע גמר טורניר
הניחומים את משחקו הראשון.
המאמנת של שרגא ,סרגי ומעיין :עופרי לנקרי ,המאמן
של יוסי סעדון :רותם סלע והמאמן של עילי חיות :נמרוד

בחצי הגמר פגש את סגן אלוף העולם הטורקי עלי אוקזן ,עליו
גבר באליפות העולם ,אך הפעם היה זה הטורקי שניצח בקרב
צמוד ומותח  29-27ואסף הסתפק במדליית הארד.

ביכלר.

הזכייה באליפות העולם ומדליית הארד בסבב הגביע העולמי,
העניקו לאסף נקודות דירוג יקרות והוא כרגע ממוקם במקום
השלישי בעולם.

יוסי סעדון עם גביע המקום
השני בזוגות
התמונה באדיבות איגוד הטאקוונדו הבינלאומי
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 12פעילויות בארץ
אופני יד
כ  40רוכבי אופני יד ,ממועדוני בתי הלוחם פתחו את
אירועי מרתון תל אביב במקצה החצי מרתון בשעה
חמש בבוקר .במקום הראשון זכה :עמית חסדאי מבית

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הלוחם תל אביב לאחר שסיים את המסלול ב 47:40
דקות ,במקום השני קובי גרשוני מבית הלוחם תל אביב
שהגיע  2שניות אחרי עמית ובמקום השלישי מיכאל
הואש מבית הלוחם חיפה.

בתמונה :משחק בליגת הטניס שולחן

רגבי בכסאות גלגלים
לאחר  5משחקים ,ספגה המובילה 'פתח תקווה –
טיגרסים' את הפסדה האשון בליגה לאחר שנוצחה על
ידי קבוצת 'הרצליה – שועלים'.
בתמונה :מתארגנים ליציאה .צלם מאיר כרמון

טניס שולחן

'הטיגרסים'

מובילים

את

הטבלה

עם

9

נקודות,

'השועלים' במקום השני עם  8נקודות' ,נס ציונה – אריות'
במקום השלישי עם  7נקודות וסוגרת את הטבלה 'רמת
גן נשרים' עם  6נקודות.

בחודש פברואר נערך המפגש השני של ליגת הטניס
שולחן ולאחר  6מחזורים מובילות הקבוצות הבאות עם
 6ניצחונות :בית הלוחם ירושלים  ,1בית הלוחם תל
אביב  3ואיל"ן רמת גן.
כמו כן התקיים הסבב השני של משחקי הדירוג בבית
הלוחם חיפה .ב  5.3יתקיים הסבב השלישי בבית
הלוחם תל אביב ושם גם יוכרזו הזוכים של שלושת
הסבבים.

בתמונה :מאבק על הכדור .צלם ד"ר אורן חסון
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 13פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים
בחודש פברואר נערך טקס פרידה והוקרה לשופט
הכדורסל בכסאות גלגלים ,רפי לוי בנוכחות קולגות
וחברים .אנו מודים לרפי על פועלו הרב ,על מקצועיות
אשר גידל תחתיו דורות של שופטים מוערכים
ומאחלים לו המון הערכה והצלחה בהמשך.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ישראמן (מתוך דף הפייסבוק של בית חינוך עיוורים)
"וואו ישראמן אילת ,האירוע הכי מדהים שיצא לנו לחוות.
ביום שישי האחרון ב  28.1.22התקיים אירוע ישראמן
אילת שבו השתתפו  7אנשים 4 -לקויי ראייה ו  3מלווים.
יצאנו יחד כצוות אחד במטרה לסיים את כל המרוץ הזה
כקבוצה .התחלנו עם  4קילומטר שחייה של ראובן ,בליווי

בתמונה רפי מקבל את גביע ההוקרה

מני .ללא מנוחה ,קפצנו ישר לאופניים ורכבנו 180ק״מ-

גביע:

אורי בליווי רפי.

לגמר גביע ליגה לאומית ב' העפילו קבוצת מג'דל

מיד לאחר מכן עם הרבה חיוכים ,נעלנו נעליים ויצאנו

כרום וקבוצת איל"ן חיפה הגמר יערך ב  6.3באולם
מג'דל כרום בשעה .20:00

לרוץ  42.2קילומטר -יולי בליווי מני וגרצייה בליווי גדעון.

משחקי חצי הגמר של גביע של ליגה לאומית א'

וואו!! היה מרגש ומדהים לחוות את כל המשתתפים

יערכו בחודש מרץ.

הנחושים האלה".

משחקי חצי גמר הגביע של ליגת העל ישוחקו ב
 6.3ו ב  .10.3משחק הגמר ישוחק בהיכל שלמה

ב.5.4
ליגה
לאחר הפוגה בשל הקורונה ,כל שלושת הליגות
חזרו לפעילות מלאה.
אליפות העולם לנבחרות עתודה
אליפות העולם נדחתה לספטמבר ותערך בתאילנד
ולא ביפן.
בתמונה המשתתפים עם מדליות ההשתתפות
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 14חם מהמעבדה
אופטימיזציה של ממשקי ספורטאי-ציוד
היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות מנצלת את תקופת
החורף וטרם היציאה לאליפויות משמעותיות ,כדי לשפר
את ממשקי הציוד-ספורטאי .הענפים בהם יש צורך
בתהליך קפדני ובתפירה אישית הינם ענפי החתירה,
הקיאקים (ממשק ספורטאי עם מושב הסירה) ,בענף
האופניים ,בענף האתלטיקה בישיבה ובענפים בהם
נעשה שימוש בכיסאות גלגלים.
ענף הקיאקים זכה בחודש האחרון לתשומת לב
משמעותית מכיוון שהספורטאים מזהים כי הממשק בינם

לבין הסירה עלול להוות חולשה גדולה .אופטימיזציה של
ממשקי ציוד-ספורטאי נועדה בראש ובראשונה לאפשר
לגוף לייצר אנרגיה ביעילות גבוהה ולתעל אותה
למקסימום

כוח.

ספורטאים

פראלימפים

נדרשים

להשקיע חלק ניכר מהאנרגיה שלהם כדי להתמודד עם
חוסר האיזון שמתגבר כתוצאה מהליקוי שלהם .ישיבה
במנח שמאפשר פיצוי יעיל על מגבלות בשל הליקוי
ולתעל את האנרגיה לפעולה הנדרשת כדי לקדם את
הסירה (לגריפה) ,יעשה את ההבדל.
כדי ליצור את הגריפה הטובה ביותר ,משענת הרגליים
והמושב חייבים להיות במיקומים האופטימליים עבור כל
ספורטאי ובהתאמה גם לתנאי התחרות .הדבר מצריך
התאמה עדינה ומדויקת (התאמות קדמיות ,אחוריות
וזוויתיות) של התקנים אלו כך שלמעשה לא ניתן לעשות
שימוש בתצורה המקורית של המושב ומדרך הרגליים
כפי

שהגיעו

ממפעל

ייצור

הסירות.

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מטריצות

אלו

יחד

עם

מפגשי

"סיעור

מוחות"

עם

הספורטאים וצוות המאמנים מאפשרים דירוג של פתרונות
אפשריים .הרעיון הוא ליצור מושב קל משקל ,חזק ועמיד,
מונע פצעי לחץ ,מאפשר נידוף זעה ובעיקר ,מאפשר תיעול
אנרגיה מכסימלית לטובת הגריפה .בנוסף ,חשוב שעיצובי
המושב והמשענת הסופיים יאפשרו התאמה נוספת בזמן
שהספורטאי יהיה ממוקם בסירה .כפועל יוצא של תכנון
ויצור נכונים ,ההוכחה תהיה בכך שיהיה שיפור משמעותי
בזמני המירוץ.
להלן מספר דוגמאות להתאמות שנעשו:
הקיאקיסטית טליה אילת (מאמן ויטלי דרוזד) חותרת גם
בקיאקים וגם בקאנו .בשל אסימטריה וחולשה של רגל
שמאל ,במהלך החתירה ,רגל שמאל "צונחת" הצידה .בכך,
אין תיעול מכסימלי של האנרגיה למישור החיצי ,מה גם
שעם הזמן ,הגריפה נעשית עוד יותר אסימטרית .ללא יכולת
היגוי ,קשה לטליה לשמור על קו ישר לאורך זמן והפיצוי
שפלג הגוף העליון צריך לעשות הוא גדול מאוד .מהנדס
המוצר ומומחה לטקסטיל לידור יעיש מסטודיו חלק ,עיצב
עבור טליה תוספת למושב שמונעת את נפילת הרגל הצידה.

לספורטאים

פראלימפיים יש קושי נוסף מכיוון שרבים מהם אינם
יכולים להפעיל את מערכות ההיגוי הקיימות.
בשלב הראשון התמקד צוות הפיתוח במושב ובמדרך
הרגל ורק בהמשך יעשה מיקוד במציאת פיתרון להיגוי.
תהליך התכנון של מכלולי המושבים והמשענות נעשה
על ידי יצירת מפרט שנגזר מהתייעצות של צוותי הפיתוח
עם הספורטאים ומאמניהם ויצירת "מטריצות החלטה".

התאמת מושב הקיאק של טליה
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 15חם מהמעבדה
לעדי עזרא (קיאקים  -מאמן רועי לב) ואירן שפיר (קאנו
 מאמן ויטלי דרוזד) נדרש מושב חדש לקראת יציאתםלסבב גביע העולם בפוזנן פולין בחודש מאי ,שם יעברו גם
תהליך סיווג .צוות הכולל את אסא לונטל (מהנדס
חומרים ,מומחה לקרבון) ומעיין כהנא (מעצבת מוצר,

מומחית בהתאמות) ,פיתחו שיטה חדשנית למדידת

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הספורטאים כך שניתן לייצר תבנית של גופם ,בזווית

בענף האתלטיקה ,נדרש לבנות מושב להודף יאיר ניזר.

הישיבה הנדרשת ,שלא באמצעות גבס אלא מחומרים

צוות המורכב מהספורטאי ,המאמן ,הפיזיותרפיסטית גניה

פלסטיים .הטכניקה שפיתחו מאפשרת לייצר אב טיפוס

ברגר ,אסנת פליס דואר ודורון שזירי – מי שהופקדה בידיו

מחומרים קלים ,כך שהספורטאי יכול לנסות את המושב

המשימה לתכנן ולייצר את המושב – קיימו סיעור מוחות

לפני שלב יצירת המושב הסופי מסיבי פחמן (קרבון).

שכלל בין היתר את הבנת הדרישות וההיתרים של חוקת
האתלטיקה וגם את הצרכים של יאיר .האתגר במקרה של
יאיר הינו מצב הספסטיות ביד שמאל .יאיר נדרש לאחוז
במוט ולייצר רוטציה של פלג הגוף העליון כדי לייצר תנופה
משמעותית לפני ההטלה/הדיפה .לצערנו הרחקת המוט
מהמושב תגרור הפחתת סנטימטרים מהתוצאה שישיג יאיר
בזריקה (מפחיתים את מרחק המוט מהמושב מהמרחק
שהושג בהדיפה) .לכן הוחלט להצמיד את המוט למושב ,אך

מדידות מדויקות בטכניקה מתקדמת למושב של עדי עזרא
בעמק הירדן

מדידות מושב קאנו לאירן שפיר בסטודיו של אסא
לונטל ב"ירוק" רופין

המושב יהיה רחב דיו כדי להגדיל את הזווית במרפק על ידי
ישיבה מרוחקת.

מתכננים את המושב בסדנה של דורון שזירי
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 16חם מהמעבדה
בענף הטאקוונדו נעשתה בקשה להתאים את ציוד

האימונים של אסף יסעור .מעצב המוצר ומומחה
הטקסטיל לידור יעיש עיצב ותפר עבור אסף פד (לפה)
המותאם לגדמים של אסף ובהמשך ייצר מגני ידיים

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מותאמים לתחרויות.

עילי חיות עם
הפתרון כרגע
לאחיזת המחבט

לפני – פד שלא מתאים לאסף

אחרי – פד מותאם

מכדורגל לכדורשער
ענף הספורט הגדול ביותר בעולם הוא ללא ספק הכדורגל,

התנעת פרוייקט Makers for Heroes 2022
של עמותת ריסטארט

עשרות מליארדי דולרים בכל שנה ,ולכן מובן מדוע הכדורגל

החודש התקיים אירוע השקת פרוייקט Makers for heroes

מושך השקעות ענק בטכנולוגיה ובחדשנות.

בזום ,במסגרתו מוקמים צוותים לצורך בניית מוצר משנה
חיים עבור פצועי

ופצועות צה"ל .השנה הפרויקט

הפראלימפי הוא של עילי חיות – האתגר :אחיזה נוחה של

מחבט טניס .בעקבות הפציעה ,אין לעילי אחיזה טובה

הרבה לפני כל שאר הענפים .כלכלת הכדורגל מגלגלת

איך יוכל ענף פראלימפי קטן כמו כדורשער להנות
מטכנולוגיה שמפותחת לכדורגל?
חברת  PlayeMakerהישראלית מפתחת מערכת הכוללת
מדידים (סנסורים) המוצמדים לנעלי הכדורגלנים ומודדת את
תנועת הרגלים בדיוק רב .המערכת מפיקה נתונים רבים על

במחבט הטניס .כיום הוא קושר את המחבט ליד בעזרת

ביצועי הכדורגלן .המערכת נמצאת בשימוש בקבוצות כדורגל

סרט דביק ,אבל זה לא מספיק מדויק ,נוח ומבזבז זמן וכסף.

ברחבי העולם.

עילי מחפש פתרון יצירתי ,שיוכל לעזור לו בפתרון האחיזה

הבאנו את אנשי החברה והציוד שלה לאימון של נבחרת

של המחבט  -גם מבחינת נוחות וגם מבחינת חוזק

הכדורשער ,חיברנו את המדידים לשחקניות ואספנו נתונים

וגמישות התנועה .הפתרון נועד לסייע לו בהגשמת מטרתו

על תנועתן .גילינו כי המערכת יכולה לתת לצוות המאמנים

להיות שחקן ברמה הגבוהה ביותר ויקדם אותו לעבר
המטרה :להגיע למשחקים הפראלימפיים .ספורטאי נוסף
שמשתתף השנה במיזם הוא רון הלוי ,חותר הקיאקים,

שביקש עיצוב מותאם של הפרוטזה שלו.

נתונים טובים על תאוצות והיבטים של כח מתפרץ.
הכוונה היא להמשיך ולאסוף נתונים במהלך אימונים
ומשחקים ולבחון את תרומת המערכת לשורה התחתונה –
שיפור האימונים וההישגים של שחקניות הנבחרת.
מעבר למטרת העל של החדשנות הפראלימפית – שיפור
ההישג הספורטיבי ,אנו משפרים גם את החיבור בין תעשיית
הספורט-טק הישראלית והספורט הפראלימפי.
תודה גדולה לחברת !PlayerMaker
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 18לזכרו של אלי האובן ז"ל
כחודש לאחר לכתו של המאמן הלאומי בכדורסל
בכסאות גלגלים ורגבי בכסאות גלגלים אנו מביאים
מספר סיפורים ממי שעבדו איתו ומחניכיו.
הסיפור על אלי האובן מתחיל כמאמן משקיע במשמעת.
מוסר עבודה .וטקטיקה ברמה גבוהה .הגענו לאליפות
אירופה דרג  cבספרד אוויאדו .אחרי ישיבה עם הנהלת
הטורניר אלי הבין דבר אחד שאף אחד לא חשב עליו.
שכדי לעלות לדרג

 bהכי חשוב לנצח את המשחק

הרביעי .בטקטיקה והרבה אומץ אלי העלה אותנו
לשחק לא בשיא הכוח כדי לשמור כוחות .בשלושת
המשחקים הראשונים ניצחנו רק משחק אחד .במשחק
הרביעי והחשוב אלי שינה טקטיקה .הפתענו את
האיטלקים במשחק מושלם וניצחנו אותם שהם לא
הבינו איך לשחק מולנו .אחד המשחקים הכי טובים שלנו
שלא נשכח לעולם .עלינו לדרג ... bלזכרו של אליעזר
האובן מאמן גדול וטקטיקן ענק ...כבר מתגעגעים.

שלומי ספיבק

המשפטים של אלי:
▪ יאללה גן חיות
▪ את הלא כבר יש לי
▪ שהייתי בבוסטון..
▪ יותר גרוע כבר לא יכול להיות
▪ חווק

▪ בית דגון
▪ אלוני אלוני
▪ אכלתי חמשוקה..
▪ שלומי ..תקן אותי אם אני טועה
▪ מכירים את הסיפור על הגפרורים?
▪ שלומי ראית עדיין יש לי את זה..
▪ מספיק עם השטויות שלכם
▪ וגאס..
▪ אתה הרי יודע שנילי עבדה באל על...
▪ הרגתם אותי מצחוק...
▪ שתהיו לי בריאים
כל אלה משפטים שאלי היה אומר על בסיס קבוע
חלקם בהומור ,ועד היום הנבחרת מזכירה אותם  ,וזה

בשבילנו עוד זיכרון מתוק מאלי ז''ל.
חברי ליגת הרגבי בכסאות גלגלים

אלי עם גביע העלייה לדרג B
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 19לזכרו של אלי האובן ז"ל
את אלי פגשתי אי שם בשנות ה  20של חיי ,כשהייתי
עוזרת מאמן של אבי מוססקו בארגון נכי נתניה .נבחרת

בשנים האחרונות שיתפנו פעולה בפעילות הרוגבי .אלי

הגברים שאומנה על ידי איקסי ,ונבחרת הנשים

לקח את הענף תחת אחריותו והנהגתו ואותה תשוקה

(שאומנה על ידי אלי האובן) ,התאמנו בסוף שבוע

שליותה אותו בכדורסל ,המשיכה בעוצמה רבה גם עם

בשדות ים ,ואני קפצתי לבקר את השחקנים שלנו.

שחקני הרוגבי.

הזיכרון הראשון שיש לי מאלי ,הוא של צעקות .או ליתר

כשיזמנו והטצאנו לפועל את קורס מדריכי הרוגבי ,זכיתי

דיוק שאגות! נבהלתי ממש .בחיים שלי לא ראיתי מאמן

שוב להיות לצידו והתרשמתי שעם השנים הוא קצת

מתעצבן בעוצמות כאלה .אני חושבת שקצת הרבה

התרכך.

פחדתי ממנו.

השחקנים נכנסו לו עמוק ללב והוא עשה הכל כדי לקדם

כעבור שנתיים ,אני סטודנטית בבלגיה ,אלי מאמן את

אותם  -על הפרקט ומחוצה לו .אלי היה כמו אבא שני

נבחרת הגברים שמגיעה לאליפות אירופה בהולנד,

שלהם .לאלי תמיד היה אכפת.

האליפות שתקבע מי מהנבחרות תגיע לאליפות העולם

הידיעה על המחלה הארורה הגיעה ממש מאוחר ותפסה

ביפן .אני נמצאת ביום הראשון של קורס המסווגים .עדיין

אותי לא מוכנה.

לא יודעת שום דבר .אלי ניגש אליי ,כולו עצבים .החליטו

לא הספקתי להגיד לאלי עד כמה אני מודה לו ,עד כמה

לשנות את הקלאס של גדי סלוביק ,ילד צעיר בטורניר

אני מעריכה .על המודל והדוגמה ששימש ,על שהדביק

הראשון שלו בחו"ל ,וחייבים לערער .אלי מבהיר שאם

את כל מי שמסביבו בחיידק – קודם בכדורסל ואחר כך

גדי לא נשאר בקלאס  ,1.0אין לו הרכבים .אני מוצאת

ברוגבי .לומר לו שאת התרומה שלו לספורט ולספורטאים

את עצמי יושבת וכותבת את הערעור הראשון בחיים

לא ניתן לכמת ,והמעשים שעשה והעצים שנטע ,ימשיכו

שלי .לשמחתי ,הערעור התקבל ואז זכיתי לראות את

להניב פירות לעוד שנים רבות.

אלי מאושר ,מחייך ,שמח מכל הלב.
זה מי שהיה אלי .איש מלא תשוקה .איש חכם מאוד.

אסיים עם המלים שכתבתי בפוסט בפייסבוק עם הידיעה

גאון ,בעל יכולות מנהיגות נדירות ,כריזמה ,ואמונה

על מותו:

בצדקת הדרך.
אלי היה נדיב .שמח ללמד ,לייעץ ,לתת טיפים גם אם

תחסר לנו כל כך,

שיחקנו נגדו.

על הפרקט ומעבר לקווים.

היה את אלי שעל המגרש ואת אלי שמחוצה לו .על

השחקן השישי בכל חמישייה

המגרש היה אויב מושבע ,בסוף המשחק היה החבר הכי

שחקן ומאמן נשמה,

טוב.

האיש שסימן ההיכר שלו הוא גפרור בפה וחיוך ענק.

בזכות אותו ערעור שהתקבל ,זכיתי לפינה חמה

תודה על כל מה שנתת למען שחקני הכדורסל והרוגבי

והערכה לאורך כל השנים מצידו של אלי .אלי זכר.

בכיסאות גלגלים.

והערכה הזו היתה הדדית.

עכשיו תורם של המלאכים להינות מנוכחותך.
אסנת פליס דואר
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' 20על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

המדליסטים הפראלימפים והמאמן יעקב ביננסון
הוזמנו ליום הולדתו של קיסר יפן בבית השגריר
בהרצליה.
דף האינסטגרם של נבחרת הכדורשער של
רוסיה ,העלה פוסט התומך בספורטאים
באוקראינה.

מדבקות לווטצאפ מתוך
סט המדבקות המיוחד
למשלחת
שהוכן
למשחקי
הישראלית
החורף בייג'ין 2022

בנות הכדורשער ,בוחנות את תותח הכדורים
שצוות המייקרז של ערוץ  11בנה עבורן במיוחד.

