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בתקופתעוד,שנה30–כנמשכה–נמרעםהיכרותי

.נחמןהיותו

לאחרגלגליםכסאותעלכדורסללמשחקאותיגייסנמר

:המיוחדלאופיושמתאיםמה–רבזמןאחרישרדף

.תוותראל,מטרהלךישכאשר

.בנתניהשנערכהבמכביההזהבבמדלייתזכינויחד

חיפהן"באילהכדורסלמתחוםחרגהביננוהחברות

.בחייםשוניםתחומיםעלונמתחה

איךחשבנו,בארץהפוליומוגבלילמעןלפעולניסינו

חברותעלכמובןפסחנוולאלמועדוןשחקניםלמשוך

.משפחתית

נרתעולאמאתגריםפחדלא,מלידהמנהיגהיהנמר

.אותולהכשילשניסומאנשים

חרגהאםגם–חייואורךלכללוברורההיתהדרכו

.רגיליםאנשיםאצלמהמקובליםלעיתים

בילוייםעלדברנו,לפנישנתייםלפנסיהיצאנמר

.נגנזוהתוכניותלצערי,הפרישהלאחרמשותפים

והדברלנכיםהיחסאתכאבנמר,האחרונותבשנים

מגיעלאחייושמפעלהיהנראה,פניועלהיטבניכר

.תפיסתולפילהגשמה

היהבה,המרשימהבמשפחתוניחומיואתמצאנמר

בשנותיומלאוונכדיוילדיואשתו,בינינושיחהבכלגאה

.ימיורובאתהאחרונות

ההוצאות,קטנותלארוחותאתוהמפגשיםלייחסרו

לעזורשלווהלהטכדורסלבמשחקמתפרצתלהתקפה

.הפוליונכילכל

."ההואהנמרכמואנשיםעודישנםאיפה"

חברותשנות30מעל–יחיאלארקיןר"ד

אצליהדהדהואאך–הנמרשלקולונדם

אנשיםהרבה

ל משחק כדורסל בכסאות גלגלים"נמר וולף ז: בתמונה

ל  במשחקים  "המדליות  של נמר וולף ז

הפראלימפיים

1984ניו יורק , זריקת דיסקוס| מדליית זהב ▪

ניו יורק , הדיפת כדור ברזל| מדליית זהב ▪

1984

1988סיאול, זריקת דיסקוס | מדליית זהב ▪

1984ניו יורק , הטלת כידון| מדליית כסף ▪

ניו יורק  , קרב חמש מודרני| מדליית כסף ▪

1984

1988סיאול, הטלת כידון| מדליית כסף ▪

סיאול, הטלת כדור ברזל| מדליית כסף ▪

1988

סיאול, קרב חמש מודרני| מדליית כסף ▪

1988

אטלנטה  | זריקת דיסקוס | מדליית כסף ▪

1996



במרכזשחותראביבתלהלוחםמביתדניאלשמוליק

בתוארזכה,מרגוליןדימהאצלומתאמןלחתירהדניאל

.באולםבחתירההעולםאלוףסגן

7.29:1שלבזמןמטר2000שלהמרחקאתחתרשמוליק

.חדשישראלישיאוקבעדקות

,הקורונהבעקבותפופולארינהיהבאולםהחתירהענף

,שלומהמדינהלהתחרותחותרלכלמאפשרוהואהיות

הנהלתלמחשבילייןאוןחיבורזהשדרושמהכלכאשר

החותריכוליםזובדרך.החותרשלחיוצילוםהתחרות

.אליוביחסהמתחריםשאראתלראותוהמאמן

אלופתסגניתבתוארסמואלמורןזכתהשעברהבשנה

מתחרותפרשההקורונהמחלתבשלהשנהאך,העולם

.הגמר

:שאלותמספרשמוליקאתשאלנו

?השנילמקוםשתגיעצפיתהאם-

משלושתאחדהיהשליהזמןהמוקדמותבמקצה-

העניין.מהפודיוםחלקשאהיההערכתילכן,הראשונים

להתרשםניתןהיהלא,רגילהלתחרותשבניגודהוא

עדולהביןהאחריםהמתחריםשלהמוקדמותממקצה

.האמיתיתיכולתםאתמשקףאכןשקבעוהזמןכמה

?באולםהאליפותבשבילעשיתהכנותאיזה-

גםשהגיע,האומיקרוןגלשלבשיאוהתקיימוההכנות-

שמילתחושבאני.האימוניםתוכניתאתושיבשאליי

בתוכניתהתאמותנעשו.מיקודהיאבהכנההמפתח

החתירהמכשירעלשבועייםאימונים1-2שכללה

.התחרותלקראתייעודייםואימונים

אליפויות עולם05
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חתירה באולם

?להמשךמתוכנןמה-

.באיטליהמאיבאמצעתתקייםהבאההתחרות-

תחרויותשלברצףראשונההינהזותחרות

תחרויותכאשר,הקיץחודשיבמהלךשתתקיימנה

(22אוגוסט)אירופהאליפותהינןהשנההמטרה

(22ספטמבר)עולםואליפות

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותיו״רבירנבאוםאלי

דניאלשמוליקאתבירך,הישראליהפראלימפיוהוועד

הכבודכל״:באולםבחתירההחדשהעולםאלוףסגן

,נהרללא,סירהללא,פשוטיםלאשבתנאיםלשמוליק

להגיעהצליח,חתירהלתחרותהנלוויתהחוויהכלוללא

גאיםכולנוואנחנווביבשהביםאלוף.נפלאהלתוצאה

.בו״

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

י'מגנאגראובן : צלם. שמוליק בתחילת החתירה
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כל מה שצריך לדעת על משחקי  

2022ין 'החורף הפראלימפיים בייג

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ספורטאיםמדינותזמן

ענפיםקמעמוטו

תחרויותהיסטוריהשותפים

הביןיערכוהמשחקים
למרץ13העדלמרץ4

במשחקים ישתתפו כ  
,  ישראל. מדינות50

ן ופורטו ריקו  'אזרבייג
יתחרו לראשונה  
במשחקי החורף

763ישתתפובמשחקים
אחתמתוכםספורטאים

וספישיינא:שלנו

:המשחקיםמוטו
“Together for a

Shared Future”
עתידלמעןביחד

משותף

Shuey
Rhon
Rhon

:ענפים6במשחקים
קרלינג,קרחהוקי

סקי,גלגליםבכסאות
קרוססקי,אלפיני

ביאתלון,קאנטרי
וסנובורד

ממועדוןווספישיינא
עמותה–ארזעמותת

מאפשרתאשר
עםאנשיםוחושפת

לספורטמוגבלויות
אתגרי

משחקי החורף  
הפראלימפיים הראשונים  

ב  1976נערכו בשנת 
ORNSKOLDSVIKשוודיה

11.3בתתחרהשיינא
הענקהסלאלוםבמקצה

במקצה13.3בו
הסלאלום



חוגגתהקורונהבארץ.חודשיםכמהלפניהתחילהכל

זהקשההכיהפגיעהאתהרגשתיאנישבווהמקום

בשלב.הכדורסלואימונימשחקיאתשהגבילובהנחיות

דהאנטוניוחוסהלביןבינימקשראון-דוראלוןהזה

הבכירהמהליגהויאדודלידקבוצתשלהמאמןקסטרו

.בספרד

יצאנוומכאן,החוזהעלחתימה,קצרדיומתןמשא

הרגעעדבירוקרטיותשלעצביםמורטיוחצילכחודשיים

והתומכתהמדהימהאישתיעםביחדהגעתיבוהמיוחל

.כחודשלפניספרדלאדמת

בדירההשתכנו,יפהמאודאותיקיבלובקבוצההחברה

ליסועכדיברכבהצטיידנו,העירממרכזרחוקלאקטנה

כאןחיינואתוהתחלנו(מנוחהבימיולטיולים)לאימונים

.בויאדוליד

ולאמורכבתעונהעוברתהקבוצהכדורסלמבחינת

נוסףשחקןושלשליבהגעההעיכובאתשכוללתפשוטה

שלהתאקלמותקשיישמייצרמה,לפניימעטשהגיע

שחקנישלארוכותפציעותגםכמו,העונהבאמצעהגעה

.העונהלאורךמפתח

משחקיםסדרתתוךאלהיישרהגעתיאני,כןכמו

קבוצותנגדלהציעיכולהאירופאישהכדורסלמהקשות

,החזקהואלבסטהמדרידאילוניון,מידבה,קנריהגראןכמו

,מהביתרואההייתיחודשיםכמהלפנישעדשחקניםמול

.שלהםמהלכיםולומדמעריץ

במשחקהייתהכהעדבשביליביותרהמיוחדתהחוויה

המשחקאתאומנם.מידבהנגדשהיהשליהראשוןהבית

האימוניםאולםלתוךלהיכנסשלהחוויהאבלהפסדנו

,הביתיהמשחקלכבודחגלובשהאולםאיךולראות

שגרירים בעולם07
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פלג  | כדורסל בכסאות גלגלים 

בטור מיוחד על הצטרפותו  זלצמן

ויאודלידלקבוצת 

המדיםעםפלג

שלהסגולים

.ויאודליד

מעמודהתמונה

שלהאינסטגרם

.הקבוצה

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

ומריעומעודדצופהמקומייםאוהדים250כשלכשקהל

חוויההייתהזוטובהגנתימהלךאוסלכלעללנו

אכןוהיאלהוייחלתיעליהפנטזתירקאנישכספורטאי

.וממכרתמדהימה

מלא,יותרמהיר,יותרחזקהואכאןהכדורסלאז

כךלשםאבל,לעבודמהעלהרבהעודישוליבכישרונות

ויאדולידעדובאתיבארץלישהיהמהכלאתעזבתי

שלהגבוהותברמותולשחקקשהלעבודכדי,הרחוקה

.האירופאיהכדורסל

אותישעדכנובמשחקבורגוסנגדשיחקנוראשוןביום

ולאוןקסטיליהמחוזשלהגדולהדרבישהואלגביו

לאוהדיםחשובכךכלשהיההזהבמשחקולשמחתי

שלהראשוןהניצחוןאתהשגנוהעירולתושבישלנו

אתלראותיצאנוגםערבבאותו,הגעתימאזהקבוצה

בדרךוויסמןשוןשלשערבעודולחזותהכדורגלקבוצת

ולכללויאדולידמוצלחיוםלסגורכדי5:1לניצחון

.בהשגריםהישראלים

אופטימיותהמוןגםואיתהעבודההמוןעודישבקיצור

.לעדכןאמשיך,להמשך



ישראלשלהראשיתהמסווגת,קוסףדוידהעםשוחחנו

שהגיעהגלגליםבכסאותבכדורסלבינלאומיתומסווגת

משתתפיאתלסווגמנתעלאפריקהדרוםהולדתהלארץ

בוגריםושחקנים23גילעדלנבחרותאפריקהאליפות

.במקבילשהתקייםלטורנירשהגיעו

העולםבאליפותמקוםהבטיחהבאליפותשזכייהלמרות

:מדינות3רקלהגיעהצליחו,בתאילנדבספטמברשתערך

בגללבעיקרנובעהדבר.וקונגוקניה,אפריקהדרום

לאכי,פשוטהגיעולאמהמדינותחלקכאשרתקציבים

להתאחדותשקליםאלפיכמהשלהרישוםדמיאתשילמו

.גלגליםבכסאותהבינלאומיתהכדורסל

אקוטיתקציבמחוסרסובלותשהגיעוהקבוצותגם

ביצועיעלשהשפיעהוחסרירודבציודשהתבטא

.השחקנים

גלגליםבכסאותלכדורסלהבינלאומיתההתאחדותנשיא

Ulf MehrensהאפריקאיתההתאחדותונשיאCharles

Saundersבסיסית'ראשונהבעזרה'צורךשישהבינו

השחקניםאתלקשוריעזורשלפחותציודלהבאתופעלו

.מהכיסאותיפלושלאמנתעל,שצריךכמו

20לקחקונגולנבחרת)בהגעהוהקשייםהעונילמרות

בשלבאפריקהבטיסותמחסורבשללהגיעדקות

(15-16בגילאירובם)שהנעריםמספרתדוידה(הקורונה

.למשחקותשוקהמוטיבציהמלאיהיו

שהגיעוהשופטיםורמתהמזכירותאנשי,הארגון,כןכמן

גבוהההיתהואתיופיהליבריהניגריהקונגוממצרים

.בינלאומייםבאירועיםכנדרש

זאת,אפריקאיתדרוםכאזרחיתדוידהשלעברהבשל

אלאמישראלשהיאלזההתייחסושלאהראשונההפעם

.אפריקאיהדרוםלעברההתייחסו

שגרירים בעולם08
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דוידה | כדורסל בכסאות גלגלים 

קוסף מסווגת באליפות אפריקה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

רפואייםמסמכיםעלמבוססשרובו,עצמוהסיווגבתהליך

המסווגיםנתקלו,ומקורההמגבלהעלמעידיםאשר

להביאיכלושלאמהספורטאיםחלקאצלבבעיות

.תועדולאאונבדקולאפשוטהםכימסמכים

אך,שניתןכמהעדלהתגמשהמסווגיםניסואלובמקרים

הוועדשלהמחמירותהדרישותעללגמרילוותריכלולא

חלקשללפסילהשגרםמההבינלאומיהפראלימפי

.מהספורטאים

לסווגההזדמנותעלשמחההיאכידוידהאמרהלסיכום

האתגריםאתבפרופורציותששמהאליפות,זובאליפות

היאלספורטהתשוקהכמהומראהבישראללנושיש

.בתקציבתלויהולאבינלאומית

קשירהבאמצעימחסורבשל,מהכיסאשנפלספורטאי

הולמים

המסווגותוחברותיהדוידה



ומאמנתהקשתותבענףבינלאומיתמסווגת,מצקיןאלה

לנווכתבהבדובאילסווגנסעהגןרמתן"אילשלהקשתות

:החוויהעלאישיטור

.בדובאיבקשתותהעולםאליפותהתקיימההחודש

ארבעהשלמצוותאחתבינלאומיתכמסווגתאליהנסעתי

הקשתותבענףהמסווגים.לתחרותשמשויכיםמסווגים

צוותהיינוהפעם.כמוני,הפיזיותרפיהמתחוםרובםבאים

יחדשעבדצוות.וישראלאירן,מלזיה,מקנדהשבא

מקצועיות.פוליטייםגבולותללא,מלאפעולהבשיתוף

.לשמה

שונותברמותהסמכותעובריםהקשתותבענףהמסווגים

ועדארציתברמהמסווגיםנחשביםהםשבהמהרמה

לקורסיםנסיעותכוללתההכשרה.בינלאומיתרמה

.פ"ובעבכתבובחינותל"בחוהשונים

ההגינותעללשמירהתהליךהיאהקלסיפיקציה

איזהקובעתוהיא,הפראלימפיהספורטשלוהשוויוניות

כל.ספציפיבספורטהנכיםבתחרויותלהשתתףיכולנכה

מפעילותולהנותלהשתתףיכולמוגבלותעםאדם

להשתתףיכולמוגבלותעםאדםכללאאבל,ספורטיבית

.לנכיםכתחרותהמוגדרתבתחרות

ישהאם:שלבדיקותרקלאכללהסיווגהזובתחרות

קלאסלאיזה,להתחרותהמינימוםרמתאתלספורטאים

מספרגםאלא,עזראביזריואישורשייךהמתחרה

מתחריםהיו.שנעשוקודמותהחלטותעלערעורים

נמצאיםהםשאכןלוודאכדיחוזרותבדיקותשעברו

דאגההרבהומערבפשוטשאינותהליך,הנכוןבקלאס

.והנבחרותהמתחריםאצלומתח

אבלבקשתותהסיווגסוגילגבילהאריךהמקוםלאזה

סוגפיעלקלאססוגילשניבתחרויותחלוקהיש,בקצרה

:והנכותהקשת

שגרירים בעולם09
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קשתות

גפייםמערבתשהפגיעהיותרקשיםלנכיםתחרות

הוא-השאר.השארוכלבגבופגיעהתחתונותעליונות

פגיעות,קטועיםכוללהמגוון.נכויותשלמאדרחבמגוון

.פגיעהשלשונותברמותמוחיןשיתוק,שדרהעמוד

בעלישהםספורטאיםבמספרעליהישהאחרוןבזמן

שהגומאחר.מולדגפייםחוסראומרובותקטיעות

הנכויותמגווןעםבקלאסנמצאיםהםתקיןשלהם

גפייםחסריאוקטועיקשתיםארבעההיוםיש.הרחב

נכההאםעצמיאתשאלתיאחתולאלחלוטיןעליונות

חסרותורגלידייםשתי–גפייםבשלושחוסרעם

נמצאיםמלידהידייםבשתיחוסראורכבתמתאונת

.הנכוןבקלאס

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

World:באדיבותהתמונה Archery



איגודלאתרלהכנסישהקשתותלמועדונילהצטרפות

המועדוןאתולחפש/http://archery-il.co.il:הקשתות

לעשותמנתעלאלינולפנותיודעיםבמועדונים.הקרוב

מוגבלותעםלספורטאיםהנדרשותההתאמותאת

עםהרוסיGombozhapovהשנייםהזובתחרות

שחסרהאמריקאיStutzmanוורגלידייםבשתיחוסר

מנצחיםהזהבעלבגמרהשנימולאחדעמדוידייםשתי

,שונותנכותברמותמתחריהםשאראתבדרכם

חוויה.הנכוןבקלאסהםשבהחלטלכולםמוכיחים

באמצעותפנטסטיבדיוקיוריםאותםלראותהיתה

האמריקאיStutzmanשפיתחפשוטהירימערכת

.הרוסיGombozhapovלהשראהשהווה

שניםזה.ראיהמוגבליגםהשתתפוהזובתחרות

.זהתחוםלפתחמנסהלקשתותהעולמיתשהפדרציה

פדרציות156מכילהשוויץבלוזאןשממוקמתהפדרציה

זה.זהלסווגמתחריםשלחו8רקאבלארציות

הםאךראיהללאלמטרהירי,מוזרנראהזהבתחילה

בהחלטומצליחיםובעוזרחישהבעזרימשתמשים

מחזקזהספורטשענףליאמרהמתחריםאחד.לפגוע

אותוומעשירשלו(פרופריוספציה)החללתחושתאת

רוציםהיינובהחלט.בחייוספורטוחוויתמיקוד,בשקט

.זהבשטחגםהתקדמותבארץלראות

שגרירים בעולם10

77מרץ גיליון 

המשך-קשתות 

World:באדיבותהתמונות Archery

צלמת אלה מצקין. קשתים עם מוגבלות ראייה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

http://archery-il.co.il/


בשניהשתתפו,גלגליםבכיסאותהישראליםהטניסאים

:הבולטותהתוצאות.בריטניה–בבולטוןעוקביםטורנירים

ופרי'גהצרפתיאתניצחגןרמתן"מאילליזובסרגי•

בעולם45המדורג

אשרשחקניותנצחהגןרמתן"מאילקריזמעיין•

הניצחונותבעקבות,בעולם28ו34:במקומותמדורגות

בעולם49הבמקוםכעתמדורגתהיא

סגןבתוארזכהאביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי•

קוריאניזוגבןעםיחדITF3בדרגתהזוגותטורניראלוף

שם,היחידיםטורנירגמרלחציהעפילויינברגשרגא•

האמריקאיוגנרידיעלנוצח

משחקיואתשיחק,אביבתלהלוחםמביתחיותעילי•

טורנירגמרברבעניצחואףהראשוניםהבינלאומיים

.הראשוןמשחקואתהניחומים

המאמן,לנקריעופרי:ומעייןסרגי,שרגאשלהמאמנת

נמרוד:חיותעילישלוהמאמןסלערותם:סעדוןיוסישל

.ביכלר

תחרויות בעולם11
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טניס בכסאות גלגלים

הבינלאומיהטאקוונדואיגודבאדיבותהתמונה

אשר מתאמן  , ממועדון שרעבי אומנויות לחימהאסף יסעור 

זכה במדליית ארד בסבב הגביע העולמי  , יחיעם שרעביאצל 

.שנערך באלבניה

אתהגמרברבעניצח,העולםבאליפותלאחרונהשזכהאסף

,אקאימיקאילהטורקיאירופהבאליפותהארדמדלייתזוכה

.8-38ברורהעליונותמפגיןשהואתוך

עליו , אוקזןעלי בחצי הגמר פגש את סגן אלוף העולם הטורקי 

אך הפעם היה זה הטורקי שניצח בקרב , גבר באליפות העולם

.ואסף הסתפק במדליית הארד29-27צמוד ומותח 

,  הזכייה באליפות העולם ומדליית הארד בסבב הגביע העולמי

העניקו לאסף נקודות דירוג יקרות והוא כרגע ממוקם במקום 

.  השלישי בעולם

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

טאקוונדו

המקוםגביעעםסעדוןיוסי

בזוגותהשני
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גלגליםבכסאותרגבי

אתפתחוהלוחםבתיממועדוני,ידאופנירוכבי40כ

בשעהמרתוןהחציבמקצהאביבתלמרתוןאירועי

מביתחסדאיעמית:זכההראשוןבמקום.בבוקרחמש

47:40בהמסלולאתשסייםלאחראביבתלהלוחם

אביבתלהלוחםמביתגרשוניקוביהשניבמקום,דקות

מיכאלהשלישיובמקוםעמיתאחרישניות2שהגיע

.חיפההלוחםמביתהואש

משחק בליגת הטניס שולחן: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

שולחןטניס

ידאופני

צלם מאיר כרמון. מתארגנים ליציאה: בתמונה

–תקווהפתח'המובילהספגה,משחקים5לאחר

עלשנוצחהלאחרבליגההאשוןהפסדהאת'טיגרסים

.'שועלים–הרצליה'קבוצתידי

,נקודות9עםהטבלהאתמובילים'הטיגרסים'

'אריות–ציונהנס',נקודות8עםהשניבמקום'השועלים'

רמת'הטבלהאתוסוגרתנקודות7עםהשלישיבמקום

.נקודות6עם'נשריםגן

ר אורן חסון"צלם ד. מאבק על הכדור: בתמונה

הטניסליגתשלהשניהמפגשנערךפברוארבחודש

עםהבאותהקבוצותמובילותמחזורים6ולאחרשולחן

תלהלוחםבית,1ירושליםהלוחםבית:ניצחונות6

.גןרמתן"ואיל3אביב

בביתהדירוגמשחקישלהשניהסבבהתקייםכןכמו

בביתהשלישיהסבביתקיים5.3ב.חיפההלוחם

שלושתשלהזוכיםיוכרזוגםושםאביבתלהלוחם

.הסבבים
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גלגליםבכסאותכדורסל

לשופטוהוקרהפרידהטקסנערךפברוארבחודש

קולגותבנוכחותלוירפי,גלגליםבכסאותהכדורסל

מקצועיותעל,הרבפועלועללרפימודיםאנו.וחברים

מוערכיםשופטיםשלדורותתחתיוגידלאשר

.בהמשךוהצלחההערכההמוןלוומאחלים
שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

.לחוותלנושיצאמדהיםהכיהאירוע,אילתישראמןוואו"

ישראמןאירועהתקיים28.1.22בהאחרוןשישיביום

.מלווים3וראייהלקויי4-אנשים7השתתפושבואילת

הזההמרוץכלאתלסייםבמטרהאחדכצוותיחדיצאנו

בליווי,ראובןשלשחייהקילומטר4עםהתחלנו.כקבוצה

-ק״מ180ורכבנולאופנייםישרקפצנו,מנוחהללא.מני

.רפיבליוויאורי

ויצאנונעלייםנעלנו,חיוכיםהרבהעםמכןלאחרמיד

.גדעוןבליוויוגרצייהמניבליווייולי-קילומטר42.2לרוץ

המשתתפיםכלאתלחוותומדהיםמרגשהיה!!וואו

."האלההנחושים

ההוקרהגביעאתמקבלרפיבתמונה

:גביע

דל'מגקבוצתהעפילו'בלאומיתליגהגביעלגמר

באולם6.3ביערךהגמרחיפהן"אילוקבוצתכרום

.20:00בשעהכרוםדל'מג

'אלאומיתליגהשלגביעשלהגמרחציחקימש 

.מרץבחודשיערכו

בישוחקוהעלליגתשלהגביעגמרחצימשחקי

שלמהבהיכלישוחקהגמרמשחק.10.3בו6.3

.5.4ב

ליגה

הליגותשלושתכל,הקורונהבשלהפוגהלאחר

.מלאהלפעילותחזרו

עתודהלנבחרותהעולםאליפות

בתאילנדותערךלספטמברנדחתההעולםאליפות

.ביפןולא

(עיווריםחינוךביתשלהפייסבוקדףמתוך)ישראמן

ההשתתפותמדליותעםהמשתתפיםבתמונה



ציוד-ספורטאיממשקישלאופטימיזציה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

תקופתאתמנצלתוחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידה

לשפרכדי,משמעותיותלאליפויותהיציאהוטרםהחורף

צורךישבהםהענפים.ספורטאי-הציודממשקיאת

,החתירהענפיהינםאישיתובתפירהקפדניבתהליך

בענף,(הסירהמושבעםספורטאיממשק)הקיאקים

בהםובענפיםבישיבההאתלטיקהבענף,האופניים

.גלגליםבכיסאותשימושנעשה

לבלתשומתהאחרוןבחודשזכההקיאקיםענף

בינםהממשקכימזהיםשהספורטאיםמכיווןמשמעותית

שלאופטימיזציה.גדולהחולשהלהוותעלולהסירהלבין

לאפשרובראשונהבראשנועדהספורטאי-ציודממשקי

אותהולתעלגבוההביעילותאנרגיהלייצרלגוף

נדרשיםפראלימפיםספורטאים.כוחלמקסימום

עםלהתמודדכדישלהםמהאנרגיהניכרחלקלהשקיע

ישיבה.שלהםמהליקויכתוצאהשמתגברהאיזוןחוסר

הליקויבשלמגבלותעליעילפיצוישמאפשרבמנח

אתלקדםכדיהנדרשתלפעולההאנרגיהאתולתעל

.ההבדלאתיעשה,(לגריפה)הסירה

הרגלייםמשענת,ביותרהטובההגריפהאתליצורכדי

כלעבורהאופטימלייםבמיקומיםלהיותחייביםוהמושב

מצריךהדבר.התחרותלתנאיגםובהתאמהספורטאי

אחוריות,קדמיותהתאמות)ומדויקתעדינההתאמה

לעשותניתןלאשלמעשהכךאלוהתקניםשל(וזוויתיות

הרגלייםומדרךהמושבשלהמקוריתבתצורהשימוש

לספורטאים.הסירותייצורממפעלשהגיעוכפי

אינםמהםשרביםמכיווןנוסףקושיישפראלימפיים

.הקיימותההיגוימערכותאתלהפעיליכולים

ובמדרךבמושבהפיתוחצוותהתמקדהראשוןבשלב

.להיגויפיתרוןבמציאתמיקודיעשהבהמשךורקהרגל

נעשהוהמשענותהמושביםמכלולישלהתכנוןתהליך

הפיתוחצוותישלמהתייעצותשנגזרמפרטיצירתידיעל

."החלטהמטריצות"ויצירתומאמניהםהספורטאיםעם

עם"מוחותסיעור"מפגשיעםיחדאלומטריצות

פתרונותשלדירוגמאפשריםהמאמניםוצוותהספורטאים

,ועמידחזק,משקלקלמושבליצורהואהרעיון.אפשריים

תיעולמאפשר,ובעיקרזעהנידוףמאפשר,לחץפצעימונע

שעיצוביחשוב,בנוסף.הגריפהלטובתמכסימליתאנרגיה

בזמןנוספתהתאמהיאפשרוהסופייםוהמשענתהמושב

תכנוןשליוצאכפועל.בסירהממוקםיהיהשהספורטאי

משמעותישיפורשיהיהבכךתהיהההוכחה,נכוניםויצור

.המירוץבזמני

:שנעשולהתאמותדוגמאותמספרלהלן

גםחותרת(דרוזדויטלימאמן)אילתטליההקיאקיסטית

רגלשלוחולשהאסימטריהבשל.בקאנווגםבקיאקים

,בכך.הצידה"צונחת"שמאלרגל,החתירהבמהלך,שמאל

גםמה,החיצילמישורהאנרגיהשלמכסימליתיעולאין

יכולתללא.אסימטריתיותרעודנעשיתהגריפה,הזמןשעם

והפיצויזמןלאורךישרקועללשמורלטליהקשה,היגוי

מהנדס.מאודגדולהואלעשותצריךהעליוןהגוףשפלג

עיצב,חלקמסטודיויעישלידורלטקסטילומומחההמוצר

.הצידההרגלנפילתאתשמונעתלמושבתוספתטליהעבור

התאמת מושב הקיאק של טליה
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.ניזריאירלהודףמושבלבנותנדרש,האתלטיקהבענף

גניההפיזיותרפיסטית,המאמן,מהספורטאיהמורכבצוות

בידיושהופקדהמי–שזיריודורוןדוארפליסאסנת,ברגר

מוחותסיעורקיימו–המושבאתולייצרלתכנןהמשימה

חוקתשלוההיתריםהדרישותהבנתאתהיתרביןשכלל

שלבמקרההאתגר.יאירשלהצרכיםאתוגםהאתלטיקה

לאחוזנדרשיאיר.שמאלבידהספסטיותמצבהינויאיר

תנופהלייצרכדיהעליוןהגוףפלגשלרוטציהולייצרבמוט

המוטהרחקתלצערנו.הדיפה/ההטלהלפנימשמעותית

יאירשישיגמהתוצאהסנטימטריםהפחתתתגרורמהמושב

מהמרחקמהמושבהמוטמרחקאתמפחיתים)בזריקה

אך,למושבהמוטאתלהצמידהוחלטלכן.(בהדיפהשהושג

ידיעלבמרפקהזוויתאתלהגדילכדידיורחביהיההמושב

.מרוחקתישיבה

קאנו)שפירואירן(לברועימאמן-קיאקים)עזראלעדי

יציאתםלקראתחדשמושבנדרש(דרוזדויטלימאמן-

גםיעברושם,מאיבחודשפוליןבפוזנןהעולםגביעלסבב

מהנדס)לונטלאסאאתהכוללצוות.סיווגתהליך

,מוצרמעצבת)כהנאומעיין(לקרבוןמומחה,חומרים

למדידתחדשניתשיטהפיתחו,(בהתאמותמומחית

בזווית,גופםשלתבניתלייצרשניתןכךהספורטאים

מחומריםאלאגבסבאמצעותשלא,הנדרשתהישיבה

טיפוסאבלייצרמאפשרתשפיתחוהטכניקה.פלסטיים

המושבאתלנסותיכולשהספורטאיכך,קליםמחומרים

.(קרבון)פחמןמסיביהסופיהמושביצירתשלבלפני

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

מדידות מדויקות בטכניקה מתקדמת למושב של עדי עזרא  

בעמק הירדן

מדידות מושב קאנו לאירן שפיר בסטודיו של אסא  

מתכננים את המושב בסדנה של דורון שזירירופין" ירוק"לונטל ב



ציודאתלהתאיםבקשהנעשתההטאקוונדובענף

ומומחההמוצרמעצב.יסעוראסףשלהאימונים

(לפה)פדאסףעבורותפרעיצביעישלידורהטקסטיל

ידייםמגניייצרובהמשךאסףשללגדמיםהמותאם

.לתחרויותמותאמים
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Makersפרוייקטהשקתאירועהתקייםהחודש for heroes

משנהמוצרבנייתלצורךצוותיםמוקמיםבמסגרתו,בזום

הפרויקטהשנה.ל"צהופצועותפצועיעבורחיים

שלנוחהאחיזה:האתגר–חיותעילישלהואהפראלימפי

טובהאחיזהלעיליאין,הפציעהבעקבות.טניסמחבט

בעזרתלידהמחבטאתקושרהואכיום.הטניסבמחבט

.וכסףזמןומבזבזנוח,מדויקמספיקלאזהאבל,דביקסרט

האחיזהבפתרוןלולעזורשיוכל,יצירתיפתרוןמחפשעילי

חוזקמבחינתוגםנוחותמבחינתגם-המחבטשל

מטרתובהגשמתלולסייענועדהפתרון.התנועהוגמישות

לעבראותוויקדםביותרהגבוההברמהשחקןלהיות

נוסףספורטאי.הפראלימפייםלמשחקיםלהגיע:המטרה

,הקיאקיםחותר,הלוירוןהואבמיזםהשנהשמשתתף

.שלוהפרוטזהשלמותאםעיצובשביקש

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

פד מותאם  –אחרי פד שלא מתאים לאסף–לפני 

2022Makers for Heroesפרוייקטהתנעת 

ריסטארטשל עמותת 

עילי חיות עם  

הפתרון כרגע  

לאחיזת המחבט

לכדורשערמכדורגל 

,  ענף הספורט הגדול ביותר בעולם הוא ללא ספק הכדורגל

כלכלת הכדורגל מגלגלת  . הרבה לפני כל שאר הענפים

ולכן מובן מדוע הכדורגל  , דולרים בכל שנהמליארדיעשרות 

.מושך השקעות ענק בטכנולוגיה ובחדשנות

איך יוכל ענף פראלימפי קטן כמו כדורשער להנות  

?מטכנולוגיה שמפותחת לכדורגל

הישראלית מפתחת מערכת הכוללת  PlayeMakerחברת 

המוצמדים לנעלי הכדורגלנים ומודדת את  ( סנסורים)מדידים 

המערכת מפיקה נתונים רבים על . תנועת הרגלים בדיוק רב

המערכת נמצאת בשימוש בקבוצות כדורגל  . ביצועי הכדורגלן

.ברחבי העולם

הבאנו את אנשי החברה והציוד שלה לאימון של נבחרת 

חיברנו את המדידים לשחקניות ואספנו נתונים , הכדורשער

גילינו כי המערכת יכולה לתת לצוות המאמנים  . על תנועתן

.  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

שיפור  –מעבר למטרת העל של החדשנות הפראלימפית 

אנו משפרים גם את החיבור בין תעשיית  , ההישג הספורטיבי

.טק הישראלית והספורט הפראלימפי-הספורט

!PlayerMakerתודה גדולה לחברת 



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי

050-7390093: או בטלפוןosnat@isad.org.il: במייל

איזיקסוןוקרןוויסלילך:צילום

mailto:osnat@isad.org.il
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.במשמעתמשקיעכמאמןמתחילהאובןאליעלהסיפור

לאליפותהגענו.גבוההברמהוטקטיקה.עבודהמוסר

הנהלתעםישיבהאחרי.אוויאדובספרדcדרגאירופה

.עליוחשבלאאחדשאףאחדדברהביןאליהטורניר

המשחקאתלנצחחשובהכיbלדרגלעלותשכדי

אותנוהעלהאליאומץוהרבהבטקטיקה.הרביעי

בשלושת.כוחותלשמורכדיהכוחבשיאלאלשחק

במשחק.אחדמשחקרקניצחנוהראשוניםהמשחקים

אתהפתענו.טקטיקהשינהאליוהחשובהרביעי

לאשהםאותםוניצחנומושלםבמשחקהאיטלקים

שלנוטוביםהכיהמשחקיםאחד.מולנולשחקאיךהבינו

אליעזרשללזכרו...bלדרגעלינו.לעולםנשכחשלא

.מתגעגעיםכבר...ענקוטקטיקןגדולמאמןהאובן

ספיבקשלומי

בכדורסלהלאומיהמאמןשללכתולאחרכחודש

מביאיםאנוגלגליםבכסאותורגביגלגליםבכסאות

.ומחניכיואיתושעבדוממיסיפוריםמספר

Bאלי עם גביע העלייה לדרג 

:אלישלהמשפטים

חיותגןיאללה▪

ליישכברהלאאת▪

..בבוסטוןשהייתי▪

להיותיכוללאכברגרועיותר▪

חווק▪

דגוןבית▪

אלוניאלוני▪

..חמשוקהאכלתי▪

טועהאניאםאותיתקן..שלומי▪

?הגפרוריםעלהסיפוראתמכירים▪

..זהאתליישעדייןראיתשלומי▪

שלכםהשטויותעםמספיק▪

..וגאס▪

...עלבאלעבדהשנילייודעהריאתה▪

...מצחוקאותיהרגתם▪

בריאיםלישתהיו▪

קבועבסיסעלאומרהיהשאלימשפטיםאלהכל

וזה,אותםמזכירההנבחרתהיוםועד,בהומורחלקם

.ל''זמאלימתוקזיכרוןעודבשבילנו

גלגליםבכסאותהרגביליגתחברי
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כשהייתי,חיישל20הבשנותשםאיפגשתיאליאת

נבחרת.נתניהנכיבארגוןמוססקואבישלמאמןעוזרת

הנשיםונבחרת,איקסיידיעלשאומנההגברים

שבועבסוףהתאמנו,(האובןאליידיעלשאומנה)

.שלנוהשחקניםאתלבקרקפצתיואני,יםבשדות

ליתראו.צעקותשלהוא,מאלילישישהראשוןהזיכרון

מאמןראיתילאשליבחיים.ממשנבהלתי!שאגותדיוק

הרבהשקצתחושבתאני.כאלהבעוצמותמתעצבן

.ממנופחדתי

אתמאמןאלי,בבלגיהסטודנטיתאני,שנתייםכעבור

,בהולנדאירופהלאליפותשמגיעההגבריםנבחרת

העולםלאליפותתגיעמהנבחרותמישתקבעהאליפות

עדיין.המסווגיםקורסשלהראשוןביוםנמצאתאני.ביפן

החליטו.עצביםכולו,אלייניגשאלי.דברשוםיודעתלא

בטורנירצעירילד,סלוביקגדישלהקלאסאתלשנות

שאםמבהיראלי.לערערוחייבים,ל"בחושלוהראשון

מוצאתאני.הרכביםלואין,1.0בקלאסנשארלאגדי

בחייםהראשוןהערעוראתוכותבתיושבתעצמיאת

אתלראותזכיתיואזהתקבלהערעור,לשמחתי.שלי

.הלבמכלשמח,מחייך,מאושראלי

.מאודחכםאיש.תשוקהמלאאיש.אלישהיהמיזה

ואמונה,כריזמה,נדירותמנהיגותיכולותבעל,גאון

.הדרךבצדקת

אםגםטיפיםלתת,לייעץ,ללמדשמח.נדיבהיהאלי

.נגדושיחקנו

על.לושמחוצהאליואתהמגרששעלאליאתהיה

הכיהחברהיההמשחקבסוף,מושבעאויבהיההמגרש

.טוב

חמהלפינהזכיתי,שהתקבלערעוראותובזכות

.זכראלי.אלישלמצידוהשניםכללאורךוהערכה

.הדדיתהיתההזווהערכה

אלי.הרוגביבפעילותפעולהשיתפנוהאחרונותבשנים

תשוקהואותהוהנהגתואחריותותחתהענףאתלקח

עםגםרבהבעוצמההמשיכה,בכדורסלאותושליותה

.הרוגבישחקני

זכיתי,הרוגבימדריכיקורסאתלפועלוהטצאנוכשיזמנו

קצתהואהשניםשעםוהתרשמתילצידולהיותשוב

.התרכך

לקדםכדיהכלעשהוהואללבעמוקלונכנסוהשחקנים

שניאבאכמוהיהאלי.לוומחוצההפרקטעל-אותם

.אכפתהיהתמידלאלי.שלהם

ותפסהמאוחרממשהגיעההארורההמחלהעלהידיעה

.מוכנהלאאותי

כמהעד,לומודהאניכמהעדלאלילהגידהספקתילא

שהדביקעל,ששימשוהדוגמההמודלעל.מעריכהאני

כךואחרבכדורסלקודם–בחיידקשמסביבומיכלאת

ולספורטאיםלספורטשלוהתרומהשאתלולומר.ברוגבי

ימשיכו,שנטעוהעציםשעשהוהמעשים,לכמתניתןלא

.רבותשניםלעודפירותלהניב

הידיעהעםבפייסבוקבפוסטשכתבתיהמליםעםאסיים

:מותועל

,כךכללנותחסר

.לקוויםומעברהפרקטעל

חמישייהבכלהשישיהשחקן

,נשמהומאמןשחקן

.ענקוחיוךבפהגפרורהואשלוההיכרשסימןהאיש

והרוגביהכדורסלשחקנילמעןשנתתמהכלעלתודה

.גלגליםבכיסאות

.מנוכחותךלהינותהמלאכיםשלתורםעכשיו

דוארפליסאסנת



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'20

מתוךלווטצאפמדבקות

המיוחדהמדבקותסט

למשלחתשהוכן

למשחקיהישראלית

2022ין'בייגהחורף

ביננסוןיעקבוהמאמןהפראלימפיםהמדליסטים

השגרירבביתיפןקיסרשלהולדתוליוםהוזמנו

.בהרצליה

שלהכדורשערנבחרתשלהאינסטגרםדף

בספורטאיםהתומךפוסטהעלה,רוסיה

.באוקראינה

הכדוריםתותחאתבוחנות,הכדורשערבנות

.במיוחדעבורןבנה11ערוץשלהמייקרזשצוות


