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הפראלימפיות ,כאן בעיתון שלנו.
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כתבות
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הישג החודש
קרולין טביב –
מדליית ארד
באליפות העולם
בטניס שולחן

מועדון הזוכים במדליות באליפויות העולם ,הוא
מועדון

מצומצם

ואקסקלוסיבי,

הצטרפות

של

ספורטאי חדש למועדון ,היא מאורע נדיר.

שרת הספורט בירכה את קרוליין טביב ומאמנה עידו

בן שמחון ,על זכייתם במדלית ארד באליפות העולם.
שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב בירכה את

קרולין טביב טניסאית השולחן מאיל"ן רמת גן,

הספורטאית הפראלימפית קרולין טביב שזכתה

הצטרפה החודש למועדון זה.

במדליית ארד באליפות העולם בטניס שולחן.

קרולין אשר מתאמנת אצל עידו בן שמחון ,זכתה
במדליית הארד באליפות העולם בטניס שולחן

"ברכות לקרולין טביב מאילן רמת גן ולמאמנה עידו בן

שנערכה בסלובניה.

שמחון על הזכייה במדליית הארד באליפות העולם

בשלב הבתים נצחה קרולין את  Chen Xiinהסינית

בטניס שולחן.

ואת  Roden Vakaceguמאיי פיג'י.

אחרי שבמשחקים האולימפיים בריו הצליחה קרולין

בשלב רבע הגמר נצחה את  Wong Puiמהונק קונג.
ובחצי הגמר הפסידה לשוודית .Back Ingela
המאמן עידו בן שמחון ,הגיב" :זהו הישג מדהים
לספורטאית מחוננת ,שעמלה שעות כדי להגיע

להעפיל עד לרבע הגמר ,אתמול בבימה היוקרתית
ביותר שיש ,הצליחה הספורטאית המוכשרת לשחזר
את הישג השיא שלה מאליפות אירופה לפני שלוש
שנים והביאה לכך שדגל ישראל יתנפנף על פודיום
המנצחים בסלובניה עם זכייתה במדליית הארד.

לרגע הזה .אין ספק שהמדליה הזאת היא אבן דרך

דבריה של קרולין העלו בי דמעות של אושר וגאווה

לקראת טוקיו ועוד שלב בדרך לצמרת טניס השולחן

ואני נרגשת לצטט חלק מהפוסט שפרסמה אתמול:

העולמי .כולנו כרגע עם הפנים ל."2020-
'בין כל נקודה לנקודה ,בין כל מצמוץ לנשימה ,ראיתי
מגן דוד כחול על רקע לבן עם שני פסים ,אחד מעליו
אחד מתחתיו...בכל נקודה רציתי לעשות את זה
בשביל עצמי אבל בעיקר בשביל כולנו ,בשביל שלא
יהיה מצב שבאליפות העולם לא יתנופף על הפודיום
דגל ישראל'.
תודה לך קרולין על הכוח ,העוצמה והנחישות .גאים

בך ומאושרים יחד איתך על ההישג המרשים"

 04מה קרה באוקטובר

אירועים ותחרויות שהתקיימו באוקטובר
• בטורניר הפיוצ'ר – פיטר קולינס
שנערך באשקלון זכו:
• דרגת אופן – אדם ברדיצ'בסקי
מאיל"ן רמת גן ,דרגת קוואד –
שרגא ווינברג מאיל"ן רמת גן
• זוגות – גיא ששון מאיל"ן רמת גן
ולזלו פארק מהונגריה

טניס

הבינלאומי

• בטורניר
שנערך
לראשונה

בבוציה

בסרדיניה

השתתף

בטורניר

בינלאומי

• באליפות דנמרק הפתוחה ,זכו
אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים
ומשה זהבי מבית הלוחם תל
אביב

במדליית הכסף בזוגות,

גרשון חיימוב מאיל"ן חיפה וסיים

אמיר זכה במדליית הארד ביחידים

במקום השישי

בעוד משה ,הגיע למקום החמישי

בוצ'ה

בדמינטון
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מה יקרה בנובמבר?

טורנירים בארץ ובעולם בחודש נובמבר
 31.10-2.11אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים | מרכז הטניס
עכו
 6-9.11טורניר פיוצר -בתי הלוחם בטניס בכסאות גלגלים | אילת

 8-11.11גביע העולם בסייף | גאורגיה | נבחרת ישראל

 | 12.11אליפות פולין הפתוחה בשחייה | ורוניקה גרנקו

 14-19.11אליפות ספרד הפתוחה בטניס שולחן

 14-19.11טורניר רוגבי בכסאות גלגלים | צ'כיה | נבחרת ישראל
 21-25.11טורניר פראג בטניס בכסאות גלגלים | אדם ברדיצ'בסקי
ושרגא וינברג
 22.11אליפות ישראל בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות
אחרות | איל"ן רמת גן
 25-29.11אליפות אוסטרליה הפתוחה בבדמינטון | אמיר לוי

 30/11-1/12מחזור  1ליגה לאומית בכדורשער | בית חינוך עיוורים

השאלון
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 50שנה למשחקי תל אביב
1968
לפני  50שנה הן השתתפו במשחקים הפראלימפים שהתקיימו בתל אביב .ולמרות שעברו כל כך הרבה שנים הן
עדין מתרגשות כשהן נזכרות .איילה כץ (מלחן) וגאולה סרי מזכירות נשכחות
באיזה ענף הייתן פעילות
כדורסל
כסאות.

ואתלטיקה.

הייתי

חזקה

במרוצי

בכדורסל וסייף ,בסייף קבלתי מדלית ארד

מה החוויה הכי חזקה שזכורה לכן מהמשחקים.
הקהל הרב שהגיע למשחק הגמר של נבחרת
ישראל בכדורסל .משה דיין היה בקהל ,ישבתי קרוב
אליו ,וכשהוא ראה את הביצועים של ברוך חגאי,
ראיתי שהוא מתלהב .ריגש אותי מאוד שכל כך
הרבה קהל מגיע לאירועים של נכים.

ללא ספק טקס הפתיחה בירושלים ,מצעד
המשלחות ,היופי מסביב ,הקהל העצום,
המכובדים על הבמה ,טדי קולק ואחרים .זו
הייתה חוויה ממש עוצמתית.

האם אתן עוקבות אחרי הספורט הפראלימפי היום?
ברור!!! אני משחקת טניס שולחן ,ואני באה
להרבה למשחקי כדורסל בכיסאות
גלגלים ,חוץ מזה אני מנויה במכבי ת"א
כבר  40שנה.

מי שספורטאי נשאר ספורטאי כל החיים .אני כבר לא
משחקת כדורסל ולא עוסקת בסייף ,אבל אני רוכבת על אופני
יד .הקמתי מרכז רכיבה לאופני יד וטנדם לבעלי מוגבלויות
לכל סוגי הנכויות ,באים אלי מכל האזור ,ואני בהחלט
מרגישה מחוברת עדין לספורט פראלימפי

איזה עצה תתנו לספורטאי פראלימפי בתחילת דרכו?
להגיע למועדונים .אני מפרגנת לכל צעיר
נכה שפונה לספורט ,ואני שמחה שיש דור
חדש של ספורטאים ,אנחנו את שלנו כבר
עשינו!

גאולה סרי,
ראשונה מימין

להתמיד להתמיד ולהתמיד ,לא להתייאש .יש לי
ההרצאה שאני מעבירה :איך להצליח מתוך הקושי
ובזכותו .עבורנו הספורט הוא סם .סם החיים .נכון שצריך
אופי חזק ,אבל אין לי ספק הספורט מעניק בטחון בכל
תחומי החיים.

איילה כץ (מלחן),
ראשונה משמאל
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אירועים בארץ

מרוץ טנדם  -הספורטיאדה

במסגרת

הספורטיאדה

ה
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שנערכה

באילת,

השתתפו כ  150זוגות אופניים במירוץ הטנדם .ו 34רצים
עיוורים.
במקומות הראשונים זכו:
אופני טנדם גברים עד  | 45שי מנדל ושי כהן מבית חינוך
עיוורים – מועדון 'כן ולא מרכז'
אופני טנדם מעורב עד  | 45קובי גולן ותמי טייר מבית
חינוך עיוורים – מועדון גלגל-אור
אופני טנדם מעורב  | 45-59גולן לוי ורחלי אדמון מבית
חינוך עיוורים – מועדון 'כן ולא מרכז'

אופני טנדם גברים  | 45-59בני רוזנר ועופר גרוסו מבית
חינוך עיוורים – מועדון 'כן ולא מרכז'
אופני טנדם מעורב  | +60סופי וראובן ברון מבית חינוך
עיוורים – מועדון 'כן ולא מרכז'
אופני טנדם גברים  | +60אילן אביטל ואלי יבלונק מבית
חינוך עיוורים – מועדון 'כן ולא מרכז'
המסלולים (שני ימי רכיבה) באורך של כ 20-קילומטר
עברו בנוף של הרי אילת וכללו עליות וירידות קשות ,ואף
רכיבה בחול (דשדש) טובעני שאתגרו את הרוכבים.

תמונות:

 08אליפויות עולם
אליפות העולם בטניס
שולחן

נבחרת ישראל בטניס שולחן השתתפה באליפות
העולם אשר התקיימה בסלובניה.
באליפות השתתפו  330ספורטאים מ  50מדינות.
הספורטאים התקבלו לאליפות על סמך דירוגם
העולמי ,כאשר את ישראל ייצגו  5ספורטאים:
קרולין טביב שכאמור זכתה במדליית הארד
חגית בריל ממועדון בית הלוחם ירושלים ,מאמן:
אלכס בליאחוב ,חגית משתייכת לקלאס  ( 1דרגת
הנכות הגבוהה ביותר ) אך בשל מחסור בשחקניות

הדרך לטוקיו 2020

בקלאס  ,1אוחדו קלאסים  1ו  2מה שחייב את חגית

השגת הכרטיס למשחקים הפראלימפים בטוקיו

להתחרות מול שחקניות עם דרגת נכות קלה משלה

עבור ענף הטניס שולחן ,יכולה להיעשות באחת

ולהפסיד בשני משחקיה.

הדרכים הבאות:

שי סיאדה ממועדון איל"ן רמת גן ,מאמן :דודי אלטרץ,

 זכייה בזהב באליפות אירופה בשנת 2020

שי המתחרה

בקלאס  ,4דורג בתחילת התחרות

במקום ה  15 -מתוך  18משתתפים והפסיד את כל
משחקיו בשלב הבתים.
דני בוברוב ממועדון איל"ן רמת גן ,מאמן :עידו בן
שמחון ,דני המתחרה בקלאס  ,6דורג בתחילת
התחרות במקום ה  14 -מתוך  18משתתפים והפסיד

 אחד המקומות הראשונים בדירוג העולמי על
סמך ניקוד שייצבר מ ה  1.1.2019ועד 31.3.2020
(לאחר שהורדו מהדירוג האלופים היבשתיים)
 טורניר ההזדמנות האחרונה שייערך אחרי ה
31.3.2020
 קבלת כרטיס חופשי – כאשר בכל קלאס
מספר שונה של מוזמנים

את כל משחקיו בשלב הבתים ,אך הצליח להפתיע
את פטר רוסנימאר אלוף העולם ולנצח אותו מערכה

כל אחת מהדרכים היא אפשרית בתנאי

אחת.

שהספורטאי השתתף לפחות ב 5טורנירים

אביב גורדון ממועדון נס ציונה ,מאמן :בן ציון בלנק,

בינלאומיים.

אביב המתחרה בקלאס  ,9דורג בתחילת התחרות
במקום ה  14מתוך  16והפסיד את כל משחקיו בשלב
הבתים ,כאשר במשחקו מול הפיני מיטיאן אסה היה
קרוב מאוד לניצחון ,אך בסיום ניצח הפיני .3-2

 09הוקי קרח  -מזחלות
הוקי קרח – מזחלות
מחנה אימון בארמניה
לאחר מחנה החשיפה שהתקיים בארץ לענף ההוקי
קרח – מזחלות שנערך בשנה שעברה בארץ ,התגבשה
קבוצה של כ  15שחקנים ,אשר מנסה לקדם את הענף
בארץ ומתאמנת במרכז הקרח בחולון.
קרן אגיטוס מטעם הוועד הפראלימפי הבינלאומי קיימה

מחנה אימונים למדינות בהם ההוקי הוא רק 'בחיתולים',
אליו הגיעו  4ספורטאים מישראל עם מאמנם סמיון
ליבוביץ ולבב וינברג ,מאמן הוקי ממטולה שנחשף
לספורט החורף הפראלימפי ,כאשר אחד הספורטאים
שלו נפצע ולא יכול היה לשחק יותר הוקי על רגליו ,גם
הגיע למחנה.
כן הגיעו ספורטאים ומאמנים מהונגריה ,קזחסטן
ולטביה.
במחנה שנערך במשך  3ימים ,למדו הספורטאים
והמאמנים

על

טקטיקות

שונות,

הכנה

לקראת

המשחקים ,סיווגים ועוד .ראובן מגנג'י אחד הספורטאים
שהשתתף אמר על המחנה" :נחשפנו לעולם ההוקי
קרח עי מאמנים מצ'כיה וסלובקיה שחקן בליגה
המובילה באיטליה ושופט מארה"ב .למדנו על הדרך
הנכונה והמומלצת החל מאימון הספורטאי על מגרש
ההחלקה וכן אימונים "יבשים" וכלה בבניית קבוצה

והכנתה לתחרויות .במשחק ידידות ראשוני שנערך בינינו
לבין קבוצה יריבה הבנו את חשיבות הטקטיקה
וההקשבה הקבוצתית .סה"כ היה מחנה מוצלח מאוד .
האווירה היתה ספורטיבית וחזרנו עם ידע רב .מחכים
רק לעלות למשטח ההחלקה ולהתחיל להתאמן".

 10הפינה לשיפוטכם
עדכונים בחוק ה  24שניות

עדכונים לפי החוקה החדשה.

דוגמאות:

 כאשר הכדור נתקע בין הטבעת לקרש .המצב הינו

יוני מקבוצה א' מכדרר בדרכו לסל ,בהתקפה

מצב כדור ביניים .שליטה בכדור תהיה לפי החץ.

מתפרצת ,נורית מקבוצה ב' אוחזת בחולצתו על

הנגיעה בטבעת מאפסת את השעון  14/24בהתאם

מנת לעכב אותו .השופט שורק לעבירה שבגינה

לצורך

יוני ,יזרוק  2זריקות עונשין ,לאחריהם הכדור יוכנס

 כאשר נשרקת עבירה בה העונש הינו  2זריקות

בחלק הקדמי לתקופה של  14שניות.

+שליטה ,השליטה תתבצע בחלק הקדמי מול שולחן
המזכירות (הקו החדש) ויינתנו  14שניות בלבד.
 עבירה טכנית | כאשר נשרקת עבירה טכנית (כנגד

קבוצה א' שולטת בכדור בחלק האחורי שעון 24
מורה  18שנ' ,בו בעת מאמן קבוצה ב' מוחה בפני

ההגנה) היא נחשבת כעבירה רגילה .כלומר ,במידה

השופט ומעונש בעבירה טכנית.

והקבוצה שולטת בכדור בחלק האחורי  -יינתנו

העונש -תינתן זריקת עונשין לזכות קבוצה א',

לקבוצה  24שניות חדשות ,אם הקבוצה שולטת

לאחריה המשחק יחודש בחלק האחורי עם

בחלק הקדמי יינתנו לה

14שנ' חדשות או הזמן

תקופה של  24שניות חדשות.

שנותר במידה והשעון הראה מעל  14שנ' .במידה
והעבירה היא כנגד קבוצת ההתקפה  -שעון  24שנ'

בדומה לאירוע הנ"ל אך הפעם יוגב מקבוצה א'

לא ישתנה וימשך מאותה נק' בה הופסק המשחק

מוענש בעבירה טכנית.

 במהלך פסק זמן ב  2הדק' האחרונות של המשחק
 לאחר סל | בסיום פסק הזמן יאמר המאמן
לשופט מהיכן הוא מעדיף להכניס את הכדור.

העונש -קבוצה ב' תבצע זריקת עונשין שלאחריה

המשחק יחודש ע" קבוצה א' בחלק האחורי כאשר
שעון  24שניות יראה  18שנ'.

במידה וירצה בחלק האחורי ,יקבל תקופה חדשה
של  24שנ' .במידה ויחליט להכניס את הכדור

כאשר על שעון המשחק נותר  1:30דק' לסיום

בחלק הקדמי  -יקבל תקופה של  14שניות.

המשחק ,קבוצה א' שולטת בכדור בחלק האחורי

 במידה ופסק הזמן נלקח לאחר פרק זמן של שעון

של שעון  24נשאר  17שנ' ,בעת מסירה מאגרף

(לאחר הוצאת כדור מחוץ לתחום ,לא בביצוע

דויד מקבוצה ב' את הכדור אל מחוץ לתחום .מאמן

הפרה) .יגיד המאמן מהיכן הוא רוצה להכניס את

קבוצה א' מבקש פסק זמן  .בתום פסק הזמן

הכדור .במידה וירצה בחלק האחורי  -השעון

מורה המאמן על הכנסת כדור בחלק האחורי.

יישאר בזמן שנותר ,במידה וירצה בחלק הקדמי,

הליך -מאחר ושחקן קבוצה ב' ביצע הפרה (אגרוף

השעון יתאפס ל 14-שנ' או פחות במידה ונשארו

הכדור) לקבוצה א' יינתן פרק זמן של  24שנ'

פחות מ 14-שנ'

חדש.

בדרך לטוקיו
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האם יש קשר בין התוצאות
של הנבחרות האולימפיות
לתוצאות של הנבחרות
הפראלימפיות?
על פי בדיקה שערכנו בה השווינו בין דירוגי
המדינות שזכו במדליות במשחקים האולימפיים
בריו  2016לבין אלו שזכו במדליות במשחקים
הפראלימפים בריו  .2016עלו התוצאות הבאות:

 כ  58%מהמדינות היו בדירוג כמעט זהה
( הבדל של עד  10מקומות בדירוג )
 כ  20%מדינות נוספות היו בדירוג דומה
( הבדל של עד  20מקומות בדירוג )
כלומר כמעט  80%אחוז מהמדינות השיגו דירוג
די דומה .מה שמעיד לדעתנו על כך שההצלחה

איך נקבע דירוג הנבחרות?
הדירוג

לפי

נעשה

האחרונים

המשחקים

שהתקיימו בריו 2016
על כל מדליית זהב ניתנו  3נקודות ,על כל מדיית
כסף ניתנו  2נקודות ועל כל מדליית ארד ניתנה
נקודה אחת.

סך הכול השתתפו במדגם  99מדינות.

קשורה לגורמים כלליים שמשפיעים הן על
הספורטאים האולימפיים והן על הספורטאים

הפראלימפים כמו :תרבות ספורט במדינה
תקציב ותשתיות ספורט.
ישראל אגב היתה במקום ה  65בפראלימפי
ו  72באולימפי.
עיון

נוסף

העלה

כמה

תוצאות

מעניינות:
• שבע המדינות :קזחסטן ,אתיופיה ,רומניה,

גאורגיה ,אינדונזיה ,ג'מייקה וקנייה ,שבהן
היה פער גדול לטובת המשלחת האולימפית
(מעל  25מקומות) הן מדינות יחסית עניות
(נמצאות במקום  75ולמטה מבחינת התמ"ג
לנפש)

שבהן

הנובע

לדעתנו

מהעלויות

הגבוהות של הספורט הפראלימפי ביחס
לספורט האולימפי במקצועות מסוימים

היה

פער

גדול

לטובת

המשלחת

הפראלימפית (מעל  39מקומות) הן מדינות עוד
יותר עניות ( נמצאות במקום ה  142מבחינת
התמ"ג

בדירוגים

דבר

• ארבעת המדינות :ניגריה ,תוניס ,תימן ומרוקו

לנפש)

דבר

הנובע

לדעתנו

מכך

שבמקומות אלו יש יותר נכים יחסית למדינות
אחרות והן הצליחו להתמקד בענפי ספורט היותר
'זולים' של הספורט הפראלימפי
• במדינות המובילות ,בלטה חריגה אחת :אוקראינה
שהגיעה למקום הרביעי בפראלימפי ורק למקום
ה  26באולימפי .באוקראינה מקובל למסור ילדים
עם מוגבלות לבתי יתומים ,שם פועלת מערכת
איתור נרחבת שמטרתה לאתר כבר בגיל צעיר
ילדים עם פוטנציאל ספורטיבי – פראלימפי וייתכן
שמכך נובע ההבדל.
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חם מהמעבדה

הכנה מנטאלית
לשחקני טניס שולחן
פראלימפים
לכבוד זכייתה המשמחת והמרשימה של קרוליין
טביב במדליית הארד באליפות העולם בטניס שולחן
בסלובניה ,החלטתי להקדיש את המדור הפעם
לענף .מחקר שפורסם ביוני השנה ,שיתף את
הקוראים בהשפעת טכניקות אימון מנטאלי שונות
על ביצועי שחקני הטניס שולחן הקוריאנים בתהליך
ההכנה למשחקים הפראלימפים בלונדון .2012
טניס שולחן הוא דוגמה לענף ספורט בו המיומנות
היא פתוחה וקצב קבלת ההחלטות בו הוא מהיר
ומשתנה מרגע לרגע .מחקרים מראים שענף זה
מזמן מצבים רבים בהם רמות החרדה עולות כמו גם
הופעתה של חשיבה שלילית ,וקשה לשלוט ברגש
של השחקן .כתוצאה מכך ,טניס שולחן נחשב לענף
ספורט בו קשה ביותר לספורטאי לשמור בעקביות
על ביצועי שיא.

הספרות מדווחת כי ביטחון עצמי ,חשיבה חיובית,
והיכולת לשחרר מתח ולשלוט ברגשות הם הגורמים
הפסיכולוגיים המרכזיים להם השפעה טובה על
הביצועים בטניס שולחן .ספורטאים ברמה עולמית
נוטים להפגין לא רק ביצועים פיזיים טובים יותר ,אלא
גם יכולות שליטה רגשית טובה יותר.
אחת הסיבות העיקריות לכך שיש מחסור במחקר
הבוחן אימון מיומנויות פסיכולוגיות Psychological
 Skill Trainingבקרב ספורטאים פראלימפים עשויה
להיות בשל הקושי לעמוד על הקשר בין השפעת
ההכנה המנטאלית לביצועים שלהם בתחרות.

דוגמה לטכניקות אימון מנטאלי פופולריות הן :דיבור
עצמי ,הדמיה והרפיה המשולבים באופן עקבי
בתהליך האימון לצד האימון הפיזי .לדברי הרדי ושות'
( ,)2001דיבור עצמי הוא טכניקה יעילה לשלוט
בחרדה .דיבור עצמי יכול לשפר את החשיבה
החיובית ולהגדיל את רמת הריכוז .יתר על כן ,אימון
מנטאלי המשלב דיבור עצמי והדמיה מביא לשיפור
בביצועים אצל ספורטאים שאינם פראלימפים.
המשתתפים בהתערבות היו שלושה שחקני טניס

שולחן עם פגיעת חוט שדרה (קלאס  .)2הנבדקים
השתתפו בסך הכל בשמונה פגישות של אימון
מנטאלי על פני תקופה של שלושה חודשים .האימון
המנטאלי כלל דיבור עצמי ,הדמיה ,שחזור קוגניטיבי
והרפיה.
ההתערבות לוותה בשאלון אסטרטגיית ביצועים
אותו מילאו הספורטאים לפני ההתערבות ,במהלכה
ובסופה .בנוסף נמדדו ההישגים של הספורטאים
במשחקים

הפראלימפים

בלונדון

והמשתתפים

התבקשו למלא את השאלון גם לאחר המשחקים.
מהשוואת התשובות של לפני ואחרי ההתערבות,
עלה כי היה שיפור חיובי בדיבור העצמי ,ביכולת
השליטה העצמית ויכולת הצבת המטרות של
הספורטאים .האלמנט היחיד שלא חל בו שיפור היה
יכולת ההרפיה.
מבחינת

ההישגים

של

שלושת

הספורטאים

במשחקים עצמם :שלושת השחקנים זכו במדליית

הארד בקטגוריה הקבוצתית .שחקן  1זכה במדליית
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

הכסף בקטגוריית יחידים .שחקן  2הודח בשלב
המוקדמות .ספורטאי  3הודח בשלב רבע הגמר.

 13חם מהמעבדה  -המשך
הכנה מנטאלית לשחקני
טניס שולחן פראלימפים
המשךלאחר

לסיכום ,המחקר הזה הוכיח כי אימון מנטאלי מובנה,

ראיונות

עומק

השפעת

המתקיים כחלק משגרת ההכנות לקראת תחרות

ההתערבות המנטאלית על הביצועים .הספורטאים

חשובה ,פוטנציאל לסייע לשחקנים להגיע לביצועים

נשאלו באיזו מידה הם מרגישים שרכשו שליטה

טובים .מבין כל הטכניקות שתורגלו ,השימוש בדיבור

מידה

עצמי התגלה כטכניקה הכי אפקטיביות שכן דיבור

השפיעה ההכנה המנטאלית על הביצוע במשחקים,

עצמי יכול לשפר את הריכוז והפנית תשומת הלב

ואת היחס והגישה הכללית שלהם כלפי ההתערבות.

לדברים החשובים שקורים בזמן המשחק ,כמו גם

ספורטאי  1החל את ההכנות למשחקים בלונדון

מאפשר לווסת ולגרש מחשבות שליליות ולייצר

כשהוא נוטה לחשיבה שלילית לאחר שחווה כישלון

מחשבות חיוביות .נדרש מחקר עם יותר משתתפים

בסידני  .2000עם זאת ,בשל ההשפעות של האימון

ומקטגוריות משחק שונות כדי להכליל את התוצאות

המנטאלי לקראת המשחקים הפראלימפים בלונדון,

על כלל אוכלוסיית השחקנים.

הוא דיווח שהיה מסוגל לווסת מחשבות שליליות

ההמלצה שלי היא לשלב גם אצלנו אימונים

בצורה טובה .הוא ציין כי דיבור עצמי הוא המיומנות

מנטאליים סיסטמתיים בענפים בהם נדרש ריכוז

היעילה ביותר עבורו והיא שתרמה לתוצאות היוצאות

גבוה לאורך זמן כמו גם בענפים בהם הספורטאי

המשחקים

במיומנויות

נערכו

בלונדון

כדי

המנטאליות

עם

הספורטאים

לחקור

שתרגלו,

את

באיזו

מן הכלל שלו בלונדון ( 2012מדליית כסף בקטגוריית
יחיד וארד בקטגוריה הקבוצתית) .שני הספורטאים
האחרים דיווחו כי הכישורים המנטאליים שלהם
השתפרו באופן כללי והיו מאוד מרוצים מהאימון
המנטאלי כחלק מההכנה למשחקים בלונדון ,אך

נחשף למצבי תסכול רבים בזמן המשחק .היתרון
בקידום

מחקרים

שמלווים

פסיכולוגיים

התערבויות מאין אלה זה שהם בודקים בצורה
אובייקטיבית

את

השפעת

ההתערבות

התאמה

מדויקת

ההכנה

של

לצערם הם לא היו מסוגלים לנצל את מלוא

ומאפשרים

היתרונות של כישורים אלה בזמן המשחקים.

העתידית על פי הצרכים האישיים של כל

ספורטאי  3ציין שלטעמו משך האימון המנטאלי היה

ספורטאי.

קצר מדי.

מקורות
Lim TH, Jang CY, O’Sullivan D, Oh H. (2018). Applications of psychological skills training for
Paralympic table tennis athletes. J Exerc Rehabil; 14(3): 367–374.
Hardy J, Gammage K, Hall C. A descriptive study of athlete self-talk. Sport Psychol. 2001;15:306–318.
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מציינים  50שנה

יום פתיחת משחקי תל אביב –
 4בנובמבר 1968
כל  20אלף הכרטיסים לטקס פתיחת המשחקים

הפראלימפים באצטדיון האוניברסיטה בירושלים
אזלו ,דיווח יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי דאז מר
אריה פינק לעיתונאים .עוד אמר כי אלף מתנדבים
עומדים לרשות מארגני המשחקים.
המארגנים החליטו להזמין לטקס הפתיחה את "כל
פצועי צהל המאושפזים עדין בבתי חולים ,וכן נכים
ממלחמת

ששת

הימים

שיובאו

לאצטדיון

באמבולנסים מיוחדים".
ואכן בירת המדינה לבשה חג ביום טקס הפתיחה.

קודם לטקס שנפתח בשלוש אחר הצהרים ,ערכו

צילום :אלכסנדר שושקינד

הספורטאים ומלוויהם סיורים בירושלים המערבית
והמזרחית.
הטקס אותו הנחה עזריה רפפורט ,ארך  90דקות,
ולפניו נערך משחק ראווה של כדורסל בין נכי צה'ל
ובין קבוצת איל"ן .
את הטקס פתח סגן ראש הממשלה מר יגאל אלון,
שמילא את מקומו של הנשיא שזר ,שרופאיו אסרו
עליו לצאת מביתו בשל מחלה.

אחרי ברכתו של אלון ,נשאו דברים סר לודוויג גוטמן
נשיא הוועד הבינלאומי של המשחקים ומר אריה

צילום :אלכסנדר שושקינד

פינק יו"ר הוועד הישראלי.
לקול צלילי תזמורת צה"ל החל מצעד המשלחות,
כשבראש כל משלחת

שני תלמידים ,אחד נושא

שלט עם שם המדינה והשני את דגל המדינה .ביציע
המכובדים ישבו גם שר החינוך מר אהרון ידלין וראש
עירית ירושלים מר טדי קולק.
למירב תשואות הקהל זכו נבחרות הולנד ,ארה"ב

בריטניה וישראל כמובן .לתשומת לב מיוחדת זכתה
הנבחרת היפנית שבראשה צעדו שלוש נשים בלבוש
מסורתי.
צילום :אריה קנפר
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מציינים  50שנה

יום פתיחת משחקי תל אביב –
 4בנובמבר  - 1968המשך

לאחר שהמשלחות הסתדרו על הרחבה הופרחו 500
יונים וגדנ"עים צעירים הדליקו עשרות אבוקות ,החל
מופע 'פולקלור' בהשתתפות עשרות רקדנים חברי
להקות מחול מעמק הירדן ,חולון ורמת גן ,ונגני
התזמורות העירוניות של ירושלים וחיפה.
בתום המופע האמנותי הונפו דגלים ,וצבי בן צבי
קפטן נבחרת ישראל בכדורסל ,נשבע את שבועת
הספורטאים והבטיח "לשמור על אחווה ,אחדות ורוח

ספורטיבית".
הטקס ננעל בשירת 'ירושלים של זהב' מפי הסולנית
שולי נתן כשמלווה אותה מקהלת קול ישראל לנוער.
בסיום קיבלו ראשי המשלחות תיק ובו מפה עתיקה
של ירושלים בצרוף ברכה מאת תושבי העיר
בחתימתו של טדי קולק ויצאו לביקור בבית הנשיא
שזר .בברכתו השווה שזר את "כוח רצונם של הנכים
להתגבר על מגבלותיהם לכוח רצונו של עם ישראל
לגבור על פגעיו".
בעיתוני אותו יום דווח כי לאור החשיבות הרבה
שייחסו כל הגורמים לערך הרב של משחקי ספורט
כאמצעי לשיקום נכים ולנוכח ההדים החיוביים בכל
רחבי תבל למאורע בינלאומי זה ,החליטו שלטונות
הדואר בישראל להנפיק בול זיכרון שיופיע ביום .6.11
את הבול צייר מר צ .נרקיס מתל אביב וערכו הנקוב
היה  40אגורות.
עוד נכתב כי משרד החינוך והתרבות הורה למנהלי

בתי הספר במדינה לנהל שיחות הסברה עם
התלמידים על נושא שיקום נכים בארץ ובעולם לרגל
עריכת האולימפיאדה בארץ.

צילום :אריה קנפר

 16פרחי ספורט
פותחים

עונה

עם

כוכבי

הכדורשער
אימוני הכדור שער בקרית ביאליק נפתחו השנה
בפעילות ייחודית וחגיגית.
למאמנת וויסאל שופאניה הצטרפו אלהם מחאמיד -
קפטנית נבחרת הנשים ,מיכאל רוזין  -שחקן נבחרת
הגברים ,ומרים בן דוד  -שחקנית נבחרת העתודה.
יחד הם הדריכו אימון מעורר השראה ומוטיבציה לילדים
ולהוריהם כאחד!
האימון נפתח במפגש ובו כל ספורטאי חשף את סיפורו
האישי ,אופן ההתמודדות עם הלקות ביומיום ,והערכים
הבונים והמעצימים של הספורט בחייהם כגון עצמאות,
ביטחון עצמי ,הכרת חברים חדשים ,התמדה וחיזוק

גופני .אלהם מחאמיד סיכמה במשפט מעורר ההשראה:
״אני לא מרגישה שיש דבר המונע ממני לעשות את מה
שאני רוצה בגלל המגבלה בראייה״.
לאחר מכן התקיים האימון ,בו הילדים צפו במשחק
ראווה ,ובשחקנים מדגימים טקטיקות ומהלכים ,וכן
התנסו בעצמם בתרגילים שהועברו באופן מקצועי
ומרשים!
גילי אריאלי ,רכזת פרויקט פרחי ספורט של ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים בצפון ,הילדים והוריהם שיבחו
את המפגש המשמעותי עם ספורטאי הענף.

' 17על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

השחיין הפראלימפי האוסטרלי ,היהודי מתיו לוי ,שהיה

לא נגענו

הספורטאי המצטיין במכביה האחרונה ,נבחר לספורטאי
השנה באוסטרליה – כל הכבוד ( מתיו במרכז התמונה)

מגזין הוועד הפראלימפי הבינלאומי הקדיש כתבה לברוך
חגאי

הפראתון חוגג  3שנים להיווסדו ,מדי
חודש בחודשו ,אנו מביאים לכם את
הסיפורים

החמים

והעדכניים

של

הספורט הפראלימפי הישראלי.
בגיליון הראשון שיצא לפני  3שנים,
הוקדש השער לספורטאית צעירה
שרק זכתה במדליית ארד באליפות
אירופה – קרולין טביב ,וההישג שלה
נבחר להישג החודש....

 18חיים גיטה  -לזכרו
מוטי רגב – סופד לחיים(חי) גיטה ,ספורטאי מבית

משפחה יקרה ,האחיות נסיה ,מזל וטובה

חינוך עיוורים שנהרג בתאונת דרכים בחזרה מתחרות

הילדים מירב מיטל וליאור

אופני טנדם.

הנכדים יאיר יואב וזהר

רותי ,היקרה רותי היקרה מאוד,
לפני למעלה מעשור הגיע חי למתחם המרכז לכלבי
נחיה ,ללא תאום מוקדם עם בקשה להצטרף לקבוצת

המסע המופלא של חי בקבוצת 'כן ולא'

הרכיבה הצעירה 'כן ולא'.

נקטע באבחה בשיאו ,בסיומם של שבועיים עמוסי חוויות

פגשתי אדם נחוש החלטה לצאת מהבור השחור אליו

שכללו מסע אופניים מאתגר בקפריסין וספורטיאדה

נשאב בעקבות מגבלת הראיה שהכתה בו ,לטפס

תחרותית מופלאה באילת.

החוצה ולקחת את עצמו לחיים חדשים.

היו אלו שבועיים של אושר גדול לחי

תוך פרק זמן קצר ממחבקים ,תומכים ,מנחים

ואושר גדול לנו עם חי.

ומעודדים הפכנו חברי הקבוצה למאותגרים ונמשכנו

נשתדל כולנו למצוא נחמה בכך

מעלה על ידי המוטיבציה האישית של חי להתמודדויות

ובתקווה והאמונה שעשינו הכל

עם שיאים חדשים.

למען חי אהובנו.
ונזכור שגם אם הלך מאתנו באמצע הדרך

הרוכב חי ,הפך 'לאיש הברזל חי'

והותיר אותנו המומים

המגבלה נזרקה לשולי החיים

הוא עזב מאושר.

והאתגר הבא קבע את סדר היום.

אנו כאן משפחה אחת גדולה וכואבת

הקהל הגדול הזה שהתכנס כאן היום בנסיבות נוראיות,

עם חי כמופת...לתמיד!

מורכב מרבים שחי הכיר ,רתם ,הפעיל ,הלהיב והוביל

לך לדרכך חבר אהוב.

אל תוך חייו החדשים.
אנשים שלא היו במעגלי חייו הקודמים
אנשים טובים שהושיטו לו יד וכתף
הפכו למעריצי חי הלוחם והתומך בחבריו לקויי הראיה.
מתחשב ,צנוע ,ידען רב תחומי
מלא ההומור ושמחת החיים
איש של צוות ושיתוף פעולה
איש רעים להתרועע
איש משפחה אוהב ודואג.

