
חוצים , לייקיןוהמלווה ויטאלי בליצבלאואורן 
המאמן אור ברגר: צלם. את קו הסיום
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:  עורכות העיתון
קרן איזיקסון ולאה שניידר

שגרירים

2020נובמבר 

מדורים קבועים

3| ר ההתאחדות"דבר יו

4| ר הוועד  "דבר יו

9| זרקור החודש

16| הי  –דיגיטל

19| השאלון

  20| חם מהמעבדה

  27| על רגל אחת

,יקריםוחבריםחברות

המתבטאנמצאיםאנובו'הקורונהאקורדיון'מצב

היפניםאך,נמשךפעילויותשלוסגירהבפתיחה

והחודשעוצרלאהשעון,"כרגילעסקים"משדרים

הפראלימפייםהקיץמשחקילקראתיום300ציינו

.2022ין'בבייגהחורףלמשחקייום500ו2021בטוקיו

הכנתעלעמליםהענפייםהצוותיםכל,המצבלמרות

,שיתאפשרוברגעהחדשהלשנההפעילותתוכניות

המרץ,המחויבותבכלבארץלפעילותנחזור

.והמקצועיות

הפראתוןצוות-מהנהקריאה
כתבות  

  7| טניס בכסאות גלגלים

8| טריאתלון

13| בדרך לטוקיו

14| ל"שגרירים בחו

17| לזכרם

61



הספורטאיםלמשפחותולהודותזובמהלנצלברצוני

פשוטלא.ל"בחולטורניריםלחזורשהחלוהצוותואנשי

במחנותרבותשעותשמבלההישגיספורטאיעםלחיות

וכמהכמהאחתעל,מהביתרחוקוטורניריםאימונים

.הקורונהבימימדוברכאשר

שהתחילוהסטודנטיםהספורטאיםלכלהצלחהאיחולי

לשחקןמיוחדתברכה.הלימודיםשנתאתהחודש

ראשוןלתוארלימודיםשהתחילדוידבןאורהכדורשער

.וינגייטבמכללת

במהרהלקורונהחיסוןלמציאתובתקווהבברכה

בירנבאוםאלי

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

61גיליון 2020נובמבר 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

אתותכננוהענפיותהוועדותמרביתעםישבנוהחודש

.2020-2021לעונתהספורטיביתהפעילות

ממלא,הוועדותחברישלוהמחויבותהפעילותהיקף

.בגאווהאותי

עושיםאנווענףענףכלשלבצרכיםהרבהגיווןלמרות

אתענףלכללתתמנתעלהמאמציםכלאת

.לוהייחודייםהפתרונות

ליגותמפעילה,נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

+ליגות3)גלגליםבכסאותכדורסל:הבאיםבענפים

,גלגליםבכסאותרגבי(ליגות2)כדורשער(נוערליגת

ביתלמועדוניםה'ובוצאתלטיקהוליגותשולחןטניס

.החינוךמשרדבשיתוףספריים

בכדורסלחדשהליגהלפתוחניסיוןעושיםאנוהשנה

מרחביותרשמאפשרת3X3גלגליםבכסאות

היכולתבשל,הקורונהלמציאותהענףבהתאמת

.במועדוניםהראשוניםהמשחקיםאתלקיים

ישראלואליפויותטורניריםמקיימיםאנוכןכמו

הרמת,ה'בוצ,בדמינטון,אתלטיקה:הבאיםבענפים

בכסאותסייף,שולחןטניס,גלגליםבכסאותטניס,כח

.ושחייהקליעה,גלגלים

,חתירה,אתלטיקה,קשתות,וטנדםידאופניבענפים

אנושולחןוטניסודו'ג,טקוואנדו,קיאקים,טריאתלון

האיגודיםעםתחרויותועורכיםפעולהמשתפים

.המקביליםבענפים

אלי  ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים "יו:  בתמונה
בירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392

mailto:office@isad.org.il
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

למציאותמחזון

אלפיניבסקיישראלנבחרתהשתתפות

האולימפייםהחורףבמשחקי

והפראלימפיים

החזוןגיבוששלתהליךלאחר,וחצישניםכשלושלפני

לשניםמטרותמספרלעצמנוהצבנו,הפראלימפי

הייתהלעצמנושהצבנוהחשובותהמטרותבין.הקרובות

החורףבמשחקיתשתתףישראליתשנבחרתהמטרה

ין'בבייגהחורףאולימפיאדת:הקרוביםהפראלימפיים

כךעלהצהרתי.בתולדותיההראשונהבפעםוזאת,2022

מאירופההפראלימפייםהוועדיםנשיאיבכנסגם

גםהגיעוכנסבאותו.2019במאיבנתניהבארץשאירחנו

נפגשנו,בסיןהחורףמשחקישלהמארגנתהוועדהחברי

בתהליךאותנועדכנוהם,אישיתלפגישהאיתם

שהצבנוהמטרהעלאותנווברכוההכנותובהתקדמות

חורףבאולימפיאדתראשונההשתתפות:לעצמנו

!פראלימפית

הקיץבמשחקימעמדנואתשביססנואחרי

גםחלקשנהיההזמןהגיעלדעתי,הפראלימפיים

הפעםתהיהזאת.הפראלימפייםהחורףבמשחקי

החלטהזואכן,ישראלמדינתשלבהיסטוריההראשונה

חשיבותלכךישדעתילפי!!!מרכאותבליהיסטורית

...לספורטומעברספורטיביתמבחינהעצומה

הספורטמנהלראשבהיותי1999בשנת,סיפורתשמעו

שהתכוננושלנוהסקיאיגודאתועודדתיסייעתי

אתהתחלתיאנילאלהבהירכדי.החורףלאולימפיאדת

בשנתכבר.החורףבאולימפיאדתישראלהשתתפות

החלקהבענףשמרקיןמיכאלהמחליקהשתתף1994

הריקודבענףצמדאליוהצטרפו1998ובשנתאומנותית

הקרחעל

הענףלקידוםופעלמאודהשתדלהסקיאיגוד

ולאמינוריתהייתההאיגודפעילותאבל,והספורטאים

במשחקישישתתףהסקימענףספורטאילקדםהצליחה

.תקציביתתמיכההיעדרהייתההעיקריתהסיבה.החורף

שטיפלושלגסקיחובביאנשיםהםהאיגודהנהלהחברי

עוזישלגהסקיאיגודמהנהלתשניים.בהתנדבותבאיגוד

פנו"לדברמשוגעים"שאומריםכמולסטואברם,ברלב

.הספורטבמנהללפגישהאותםהזמנתי.סיועלבקשאליי

ספורטאים11באיגודשישואמרוהאיגודמצבעלליודיווחו

היההמצטייןהספורטאי.בנות-4-ו,בנים-7מהם,פעילים

סטנליהיההמאמן.זין'רנגמיכאלבשםמאוקראינהעולה

.נפלאאדםובןמעולהמקצועןמאמן,רובינשטיין

.מאודגבוהותשלושהעלויותבענףשמדוברלהזכירחשוב

ולתחרויותלאימוניםתקציבצריך,מאודיקרהאישיהציוד

איןכידוע.ועודהסעות,מלונות,בטיסותשכרוכיםל"בחו

.תקנייםמסלוליםעם"אימוניםמגרשי"אומתקןבארץ

לחובביםגלישהמסלוליהיובחרמוןהאלהבשנים

חשיבותבזהראיתיואניהואיל.ניילוןשקיותעלולגולשים

הבאתי,הענףאתלקדםישראללמדינתאתגרוגםגדולה

באותן,נקודתילסיועהספורטמנהלבהנהלתלהחלטה

-בספורטלהימוריםהמועצהר"יומ"ומסגןגםהייתישנים

באיגודהתמיכהלהגדלתלהחלטהבטוטוגםוהבאתיטוטו

לסקיהתקציביתשהתמיכהוהסברתיחזרתי.שלגהסקי

,האחריםהספורטלענפיהתקציבחשבוןעללאהיאשלג

הספורטארגונישלהתנגדותהייתה,כצפוי.לאממש

טענוהם.הזאתלהחלטהוהתנגדואישיתאותישתקפו

?הזההענףזהמה,ומדברקיץשלמדינהשאנחנו
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

1997שנת -עם נבחרת ישראל בסקי  

ארבעה-שלושהבקושיהואהחורףבארץאצלנו

הםואיפהאיך,בכללשלגכאןאין.בשנהגשםשלחודשים

בשיתוף.עזרלאזהאבל...ציניותהתקפותועודיתאמנו

קשריצרתי2002בשנת,הישראליהסקיאיגודהנהלתעם

איגודשבהנהלתליהתברר.הבינלאומיהסקיאיגודעם

ושמו.בברליןבגרמניהשגרישראליישהבינלאומיהסקי

הסקיהאיגודבהנהלתבכירחברהיההואמיינריוסי

נרתם,מקסיםאישלהיותומעברמיינריוסי.הבינלאומי

אותיהזמיןהוא.ישראלנבחרתענייניאתולקדםלנולסייע

,בשוויץשהתקייםהשנתילכנסלבואההנהלהבשם

עםלכנסנסעתי.חשבונוועלהבינלאומיהארגוןכאורח

עםשיחותקיימנוושםהישראליהסקיהנהלתחברישני

הספורטעלהרצתיולבקשתם,הבינלאומיהאיגודראשי

המפגשלדעתי.בפרטשלגהסקיענףועל,בכללבישראל

האיגודעםהישראליהאיגודשלהקשראתחיזק

.הבינלאומי

הבינלאומיהסקיאיגודידיעלשובהוזמנתי2003בשנת

.מוריץ-בסנטשלגבסקיהעולםלאליפותחשבונוועל

עםנפגשתי.המוןלמדתיממנוספרביתזההיהבעבורי

,שלנוהאיגודהנהלתוחברימיינריוסיעםביחדההנהלה

-תותחי"לנולתרוםהחליטלסקיהאיגודהנהלתר"יו

עלשנוצרהקרחאתשממחזרותמכונותאלו,"שלג

.שלגכפתיתיהמסלולעלבחזרהאותווזורקותהמסלול

הבאנוומשםהטרוטורסהרעלבקפריסיןהיוהתותחים

.החרמוןלאתרלארץאותם

הסקיאיגודשקיבלשהסיועשמחאניהתחתונהבשורה

איחרולאוהתוצאותהספורטאיםלקידוםתרםבארץ

-בטורינובאולימפיאדההשתתףזין'רנגמיכאל,לבוא

.2010בשנתקנדהוונקובר-ובוויסלר2006בשנתאיטליה

זה.העולםבאליפותהשתתפהקיטרוניוהספורטאית

יש2006משנתובעצםישראליתוגאווהכבודבהחלט

.מאזהחורףמשחקיבכלייצוגהישראליהסקילענף

כאשרמוכחתעובדההואכי?הסיפוראתסיפרתימדוע

ל"חז.מגיעיםגם,ויעדיםמטרותקובעים,מתכננים

שולחותמדינות50כרק."תאמיןומצאתיגעת":אומרים

!מהןאחתהיאוישראלהאלפיניהסקילענףספורטאים

הפראלימפיבוועדגםעשינוכך,מאמיןאדםאניוהרי

החלטנונכיםלספורטהישראליתובהתאחדותהישראלי

במשחקיהראשונהבפעםלהשתתףלמטרהלנולשים

להנהלתכבודתעודתשזוחושבאני.הפראלימפייםהחורף

בלוישקשלנוהספורטולהתאחדותהפראלימפיהוועד

פשוטוהיסטורימהלךכן.היסטורימהלךלעשותהחלטה

.כמשמעו

עם חברי הנהלת איגוד הסקי
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הפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"דשלכם

הישראלי

ובמיוחד"ארזעמותת"אתולצייןלברךליחשובכאן

וענבלפריינטהושמעוןירימיאייל,בההמוביליםאת

המוןעםנפלאיםדבריםבעמותהשעושיםפיזרו

אציין.כסףמעטלאוגםכן.ונשמהלב,זמןשלהשקעה

תודה.מלאהבהתנדבותעושיםהםזאתכלשאת

אתגילואשרהםלמעשה.הכלעלוהוקרה

ופועליםאליהםחברנואנחנו.ושיינהציפיהספורטאיות

והענףהספורטאיותאתולפתחלקדםמנתעלביחד

המנהלברשות,2022ין'בבייגהמשחקיםלקראת

.בולוטיןרוןר"דהמקצועי

שיצאוספורטאיותשתישלנבחרתלנוישהזהבשלב

במרכזותחרויותאימוניםשלחודשיםלמספרבקרוב

המקצועיהמאמןבהדרכתבקולורדוווינטרפארקשל

המשחקיםשלקראתומקווהמאמיןאני.אולסןסקוט

שבענףלהזכירכדאי.שנייםאות/ספורטאיעודלנויהיו

לאגםולעיתיםבמאותמדבריםלאהאלפיניהסקי

.ומכובדתייצוגיתנבחרתזוועבורנו.ספורטאיםבעשרות

.ין'לבייגבדרךאנחנוואיתה

עלבהרחבהתיארנוספטמברבחודשבפראתון

בקצרהאזכיר.הפרטיםעלאחזורולאהספורטאיות

משפחתהעםנפצעהבלומברגציפישהספורטאית

ומתחרה.גלגליםכיסאעלהיאומאזטרורבפעולת

מוטותבשניונעזרתלמגלשמותאםכיסאעלבישיבה

3.5בגילווספיושיינא.קטניםמגלשיםיששבקצה

גולשתהיא.דרכיםבתאונתרגלהאתאיבדהשנים

מגלשיםעםמוטותשניועםאחדמגלשעלבעמידה

ואתגופניכושרעלבעיקרמתאמנותהןבארץ.קטנים

ולאמורכבזה.ל"בחועושותהןמסלוליםעלהאימונים

לטוסמתוכננתהייתהציפישעברהבשנהלמשל.פשוט

שלנוהשגרירהגם.מאורגןהיההכולילה'בצולהתאמן

לעזורשמחהשהיאואמרהאליהתקשרהילה'בצ

יכוליםאתםוהוסיפה,שלנוהספורטאיתלרשותולעמוד

הודיתי.שתצטרכומהבכלישירבאופןגםאלילפנות

שנעמודוכמובןהלבאתומחמםמרגששזהואמרתילה

בוטלילה'בצהאימוניםמחנהלצערנואך,בקשראיתה

.לגלישהשלגמספיקהיהלאהשנהכי

פארק-בווינטרהעונהתתאמןשציפיהייתהתוכניתה

אבל,שבקנדהקלגריבמרכזושיינא,ב"ארהבקולורדו

בימיםממשלדעתנוכחנוהקורונהמגבלותבגלל

הנראהוככללקנדהלהיכנסאפשרותשאין,האחרונים

פתוחהכל.בהנמצאתשציפילתוכניתתצטרףשיינא

כמיאבל.הזאתאפשריתהבלתיבשנהאפשרי,הכול

והןמטרהומכוונותנחושותהןהספורטאיותעםשנפגש

אנחנו.2022ין'בבייגהחורףבאולימפיאדתתהיינה

.בהצלחההמוןלהןומאחליםשםשיהיוכדיהכלנעשה

באדיבות  . גולשת על רגל אחתווספישיינא: בתמונה
.עמותת ארז

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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בינלאומייםטורניריםהתקיימולאבהםשנהחצילאחר

,הטורניריםלחזוראטאטהחלו,גלגליםבכסאותבטניס

.חברתיוריחוקהיגיינהעלקפדניתשמירהתוך

בטניס'האופן'בקטגורייתהבכיריםהישראליםשני

ממועדוןששוןוגיאברדיצבסקיאדם.גלגליםבכסאות

שנערךר'הפיוצבטורנירהגמרבחצינפגשו,גןרמתן"איל

מצרפתיריביםגיאניצח,לשםבדרך.בפורטוגלsetubalב

זההיה.וספרדמצרפתיריביםניצחואדםוהונגריה

הפעםוגם.בינלאומייםבטורניריםשלהם11ההמפגש

בגמר.(לגיא1ולאדםניצחונות10הכולסך)אדםניצח

.בעולם19המדורגקוורסזיהספרדיידיעלאדםנוצח

.לנקריעפרימאמנתוגיאאדםאת

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שלהבצורתאתשברגןרמתן"אילממועדוןששוןגיא

.גלגליםבכסאותהטניסבטורניריהספורטאיםהשתתפות

ר'הפיוצבטורנירגיאהשתתףאוקטוברחודשבתחילת

Citta di civitavecchiaנצחונותלאחר,באיטליהשנערך

אנריקהלהגמרבחציהפסידהואאיטלקיםשניעליפים

דימאנטיסעםיחדגיאזכההזוגותבטורניר.הספרדי

BRDבטורנירבעברגםזכהאיתו,היווני Arges Open.זהו

.גיאזוכהבובזוגות12ההתואר

להתקייםהצפוייםגלגליםבכסאותבטניסהטורנירים

:בארץהשנהסוףעד

בעכוהטניסבמרכזישראלאליפות10-13.11

במרכזל"זקולינספיטרשללזכרוטורניר24-27.11

השרוןרמתהטניס

רמתהטניסבמרכזהפתוחהישראלאליפות1-4.11

השרון

,ישתנהוהדברבמקרה,קהלהשתתפותאסורהכרגע

.הפייסבוקובדףבאתרזאתנפרסם

עם  יהונתן גריל אדם ויריב האימונים . בתמונה
גביע המקום השני
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הםבוהחבלאתלראותניתן.הריצהבשלבוויטליאורן

אור:צלם.דבררואהשלאאורןשללהנחייתונעזרים

ברגר

אביבתלהלוחםמביתבליצבלאולאורןשישימקום

2020Alhandra:הטריאתלוןבתחרות ITU

Paratriathlon World Cup.בתחרותשמינישדורגאורן

,אורןעםיחד.לפניוהמדורגיםרציםלעקוףוהצליח

השנייםאת.לייקיןויטלי:שלוהמלווהורכבשחה,רץ

.ברגראור:מאמן

.דקות11:02לאחרסיימובשחייההמטר780את

הרכיבהאת.שניות10ודקהתוךלאופנייםהחליפו

החליפו,שעהחציתוךגמעוהקילומטר19.95של

הקילומטריםחמשתאתוסיימושניות48תוךלריצה

.שעות1:03.35הכולסך.דקות20.5בהריצהשל

.כהעדבתחרויותאורןשלביותרהטובהזמןהואזה

לדירוגנקודותלצבורמנתעללאורןחשובההתחרות

שיזכוהספורטאים12ביןיהיההאםשיקבעהעולמי

.2021בטוקיוהפראלימפייםלמשחקיםבכרטיס

של אורןהפייסבוקמתוך דף 

אם הייתם אומרים לי לפני שנה שלא אתחרה כלל במשך 

ל לקראת המשחקים הפראלימפיים  "חודשם בתחרות בינ12

לא הייתי מאמין 

ל ורק רגע לפני "אם הייתם אומרים לי שאזנק לתחרות בחו

.לא הייתי מאמין ,הזינוק אוריד מעליי מסכה 

ארוץ את הריצה  44.5אבל גם אם הייתם אומרים לי שבגיל 

,  הכי טובה שלי בתוך תחרות טריאתלון מאז שאני מתחרה

.גם לא הייתי מאמין

,וכל זה מתחבר כחוט השני לכל מה שאני מאמין בו

"ויש דברים שלא, יש דברים שהם בשליטתנו,

אבל זה כן היה בשליטתי  ,זה לא היה בשליטתי שנפצעתי 

.איך אני בוחר לחיות את חיי ואיך אני משתקם

איך  ( כמעט )אבל זה כן בשליטתי ,זה לא בשליטינו הקורנה 

.  אני ממשיך לנסות לחלום את החלום האולימפי

קצת מאוכזב שלא הגעתי מעט  ,הייתה לי תחרות טובה 

גבוה יותר במיקום אבל השארתי את כל כולי על מסלול  

.ועל זה אני מרוצה מאד, התחרות

רכיבה על המספרים שלי ושל ויטאלי והריצה  ,שחיה טובה 

.הכי מהירה שרצתי בתחרות טריאתלון מאז שאני מתחרה

הסיכוי קטן אבל  , החלום האולימפי עדיין פועם בליבי

.התקרבתי עוד צעד

........ואני לא ילד, גבוההמאדמאדאין קיצורי דרך הרמה מאד 

תודה ענקית לארגון נכי צהל והתאחדות לספורט נכים על 

התמיכה המדהימה בשנתיים האחרונות  

.ובחודשים האחרונים בפרט

לעדי שטראוס וליוסי אברהמי שלולא עזרתם כל הדבר הזה  

.........בכלל לא היה יוצא לדרך

תודה רבה לאיגוד הטריאתלון  

tyrתודה ענקית לרענן אלכסנדר 

 Nikeל 

rudyלרוני הנר 

 getל 

על שנה מדהימה של אימונים יחד לייקיןלויטאליתודה 

.התמדה הושקעה אין קץ אוהב אותך המון ויטאלי

קסלדניאל , מיקי חליקה, אייל שלומי, לצוות המקצועי

בסבלנות , ולמי שממשיך לנצח על כל זה במסירות

.למאמן שלי אור ברגר, ובמקצועיות

,  המדהימות שסובלות את החלום שלי יום יום3ולבסוף ל 

שעה שעה  

.  אוהב אתכן המון 

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן  
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וחובהלחלוםזכותישאחדלכל"
עםראיון–"אותולהגשיםלנסות

(זינגראפריים)זיגי

ותפקידיוחייועלאותולראייןמנתעל,זיגיעםנפגשנו

ארגונישלרחבהקשתמייצגיםאשרהשניםבמהלך

,ן"באילשמתנדבל"צהנכההינוזיגי.בישראלספורט

מ"מוכרגעהישראליהאולימפיהוועדל"מנכבעברו

הנהלתוחברהישראליהפראלימפיהוועדשל

.נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

?זיגיהשםמאיפה-

ר"ד:זהפורמליתהכיברמההשמותמבחינת-

אבלאותימכיריםשלאכאלהיש,זינגראפריים

ליקוראיםאז,מכיריםשהםתחושהלתתרוצים

לוואיןאותומכירלאאני,אפילישקוראאחד.אפי

'דבכיתהכשהייתי.ישןסיפורזהזיגי.אנימימושג

אריק,הסרטלכוכב',שבתיסלאח':חדשסרטיצא

שזההחליטובכיתהוהבנות'זיגי'קראו,אינשטיין

.הקודםמהאלףזה,אני

שלךהגילאתמסגיראתה-

חלק,קשהעבדתייוםכלעל,שליבגילגאהאני-

.הזהלגילהגיעולאהטוביםמחברי

יוםבמלחמתשרתתהאלומהחבריםחלקעם-

בהר(8200לימים)האזנותביחידתכיפור

,מחבריך31עםיחדהסוריבשביונפלתהחרמון

הסכמיכלעם.חודשים8בכלאשהיתשם

תעשהמה,לחשובלךגורםזה,עכשיוהשלום

?סוריהעםשלוםהסכםיהיהאם

אולי,לדמשקלחזור,לסוריהלחזורשלהזההחלום-

חלוםתמידזה,בכלא'נימוסיןביקור'לעשותאפילו

/אבאאיפהלהםולהראותהילדיםאתלהביאכזה

פעםואפילוזהאתישתמיד.חודשים8'כייף'סבא

שלוםשיחותהיו,אקטואלילכאורההיהזהאחת

אסאדאלוחפאזממשלהראשהיהשרביןכבזמנו

שיוצאתכךעלדיבוריםהתחילווכברבסוריה

להיותלנסותטלפוניםכמהועשיתימשלחת

,האולימפיבוועדכשהייתי.שתצאהראשונהבמשלחת-

שמתרחשת,התיכוןהיםמשחקישנקראתמסגרתיש

,הבינלאומיהאולימפיהוועדבחסותשניםלארבעאחת

.מזהחלקלאישראל,הפוליטיקהשבגללוכמובן

מתוך,תתקבלשישראלכדאימאמציםהמוןהשקעתי

מקוםבאיזהשהו.בהםלהשתתףלנושמגיעחשיבה

דגלעםלצעודעלחשיבהגםכנראההיתהמודעבתת

.חלומותישאז,בדמשקישראל

,1995-2014השניםביןהאולימפיהוועדל"מנכהיית-

שהטמעתהמשמעותייםהדבריםמה,לאחורבמבט

?שם

כלבהכנסתמשמעותיתתרומהליהיתה:ראשוןדבר-

ניהוללתוךהמקצועיתוההתנהלותהקריטריוניםנושא

לקבלתברוריםקריטריוניםהכנסנו.הוועדוהתנהלות

וחדשנתיתדו,שנתיתרבתוכניתעםעבודה,מלגות

גם:שנידבר.מראשוידועיםקבועיםוהדבריםשנתית

מאמיןאניהמקצועייםבחייםוגםשליהאישייםבחיים

סידניאחרי,מטרהלקבועחייבים,חלוםלייצרשחייבים

.'זהבשווההתקווה':המונחאתשטבעזההייתי,2000

חתכה'דיהתקשורת,בזמנובסקפטיותדיהתקבלזה

באתונההזהבאתהשיגפרידמןגל,אליקשרבלי.'אותי

הארגוןאתמושךכןזהמקוםשהואבאיזה.2004

פסיכינראהזהאז,לשוןמטבעכברזהוהיוםקדימה

משמעותיששלספורטהתפיסה:שלישידבר.לחלוטין

ערךלויש,יותרחזק,יותרמהרלרוץמעבריותררבה

עולם,תרבותיערך,חינוכיערך,חברתיערך,עצמומשל

אתלהעבירגגכארגוןהוועדשלוהתפקידשלםערכים

נלחמתיבשיניים,סקפטיותבהמוןהתקבלזהגם.זה

בסופו.'הזרםנגדשחיתי',תקוםהאולימפיתשהחוויה

והמסרהרגלייםעלועמדהרגלייםעלקםזהדברשל

שאנימסרהואהאולימפיתבחוויהשמבקרלמישעובר

זכותישאחדשלכל,בספורטרקלאוהואבומאמין

.בעצמואותולהגשיםלנסותוחובהעצמומשללחלום

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 
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הפראלימפייםבמשחקיםביקרת2016בשנת-

?משםלקחתמה,בריושהתקיימו

ולספורטלספורטאיםהתחברתימאודאחדמצד-

גבוהההכיברמהשםשהיההעולמיהפראלימפי

שםשבלטומגמותשתיזיהיתישנימצד,שלו

הנבחרתשלבהישגיםירידה:האחרונותובשנים

,ארדמדליות3עםרקשםשסיימההישראלית

המדדזה,המקצועיבספורטדברשלבסופו

להקצאתשקשורמהבכלעליהלצד.להצלחה

צריך.הציבוריתולמחוברותולחשיפההמשאבים

בעשורכאןשהיואלוכלמולהכובעאתלהסיר

עלבתחומואחדכל,מעולהעבודהשעשו,האחרון

הואהאתגרעכשיו,הזאתהעלייהאתלייצרמנת

אתלשנותמנתעלהזוהעלייהבמגמתלהשתמש

לשניםהמבחןזה–בהישגיםהירידהמגמת

.הקרובות

הנהלהכחברבעצםהגעת,הפראלימפילוועד-

איך.ר"היומקוםממלאאתהוהיוםן"אילמטעם

כנכהמוכרבעצםאתה,ן"לאילבעצםהגעת

חינוךביתלצדל"צהנכיוארגוןן"איל)ל"צה

הנהלתאתשמרכיביםהארגוניםהם,עיוורים

?(הישראליהפראלימפיהוועד

הםכי?מרתקדברהםלמה,מרתקדברהםהחיים-

חשבתולאתכננתשלאדבריםבחובםצופנים

בתחומיפעילשהייתישנה40אחרי.שיקרו

חשבתיהאירופאיהאולימפיהוועדכוללהספורט

מכלנחתישבאמתשנהחציאחרי.שמספיק

רצביאהודאליהגיעו,בעברישמילאתיהתפקידים

לישיש,צוריאלישמעוןן"אילשלהקודםל"והמנכ

:תשמעליואמרואיתםמקדימהאישיתהכרות

,מסתובבאתה,מבלהאתה,אחריךעוקביםאנחנו"

לחזורמתכווןלאשאתהלכולםמספראתה

."קצתתתרוםבאאבלציבוריתלפעילות

,ניצוץאיזהאצליהדליקכנראהאמרושהםבמהמשהו-

,נורמלילאאתה":לישאמרואנשיםכמהעםהתייעצתי

כי,האולימפיהוועדשללפוליטיקהתתגעגעעודאתה

הרבההיאהפראלימפיבספורטהפוליטיקהכמות

.לתרוםבמטרהאחרתמפוזיציהבאשאניאמרתי."יותר

בהתייחסותשינוין"באיללראותיכולאנילשמחתי

,האחרונותבשניםמאודעלהן"באילשמעמדולספורט

ישספורטרכזשלמלאהמשרהיש,תקציביםכולל

ר"היושלהפעולהלשיתוףתודות–ותנופהעשייה

התשתיתזהלכךעוזר.הרמןבועזל"והמנכרצביאהוד

מושא,עולמישםבעלספיבקמועדון:שקיימתהנהדרת

שלהאימפריהעםחיפהן"ואילהעולםבכללקנאה

שזה(ביננסוןיעקבהמאמןשלהשחייהנבחרת)יעקב

מרכזים2הקמתשלתהליךשלבעיצומואנחנו.נהדר

שייתןבחיפהאחד.הארץבכללמענהשיתנוגאוגרפיים

,הערביתלאוכלוסייהדגשעםבצפוןלפעילותמענה

חיבורעלשעובדתקראמכפררכזתמינויכולל

וישנו.הספורטלתחוםבצפוןהערביתהאוכלוסייה

.שבעבארבאזור–דרוםפרויקט

וחובהלחלוםזכותישאחדלכל"
המשך|"אותולהגשיםלנסות

בתמונה עם דגל ישראל בטריבונה בגמר מקצה  

החתירה של מורן סמואל במשחקים הפראלימפיים ריו 

2016

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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זינגראפריים–זיגי

?בישראלהנכיםבספורטלקדםלךחשובמה-

הישגיוספורטתחרותיספורט,עממיספורטיש-

עלללכתאפשראי,שיקומיספורטגםישואצלנו

תרשיםלהיותחייב,אחרולהזניחאחדמרכיב

,פרימיהכמושחיינים.השניאתמזיןשאחדזרימה

חיפהן"באיללבריכהנכנסתכשהיאספקליאין

בטוחואנימשהועושהזהלידהשוחהפיזרווענבל

אתרואהשהיאמשהועושהזהלענבלשגם

.השניאתמזיןאחדזה,להשישההשפעה

סוגיארבעתעללעבודחייביםארוךלטווחבעבודה

.ביניהםמהשיתוףסינרגיהולייצרהאלוהספורט

גם,ילדיםרקלא,האיתורנושאכלאתלקדםחשוב

פחותישלשמחתנו.דרכיםותאונותעבודהנפגעי

ממשלאהיא,לקורונההכבודכלועם,ל"צהנכי

.חדשיםספורטאיםמביאהלאהיא',שווה'מגיפה

,לפנסמתחתלחפשלאזהלעשותשצריךמהולכן

לדוגמא,הבאהפוטנציאלאתישאיפהלראותצריך

זה,והחרדיםהערביתהאוכלוסייהשלבמגזרים

עםהילדאיפהשלהתפיסתיתברמהגםאתגר

.הספורטתפקידובכללהמוגבלות

אתולייצרהמשאביםאתלאגםצריכיםאנחנו

ביןהמשותפתהעבודהאת,אחידותלא–האחדות

אבלשלוהייחודיותאתישמורגוףשכל.הגופים

אליאתרואהאני.אחדותתהייההגופיםשבין

מבחוץשבאכמילי.הזאתלדרךכשותףבירנבאום

נכהגםאניבסוףכימבפניםגםאבלאחדמצד

.זהאתלהגידקליותר,ל"צה

יש.העברמחשבונאותמשוחרריםאליוגםאניגם

זהשלנוהתפקיד,אהבותוהרבהשנאותהרבהכאן

זמןלנואין,האהבותאתולחזקהשנאותאתלסלק

.שנאותעללבזבזואנרגיה

וחובהלחלוםזכותישאחדלכל"
המשך|"אותולהגשיםלנסות

התקווה שווה  : מתוך כתבה של מעריב על הצגת הסיסמא

.זהב

מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 
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איך,האולימפיהוועדשלל"המנכהייתכשאתה-

?הפראלימפיהוועדשלהפעילותאתתפסת

אנישבולמקוםמוחלטתנאמנותלייש,נאותגילוי-

לאואםעבורולהילחםמוכןאניכינתוןברגענמצא

היתהזאת.מקוםבאותוהייתילאמוכןהייתי

האולימפיבוועדהתחלתיכשאני,אחרתתקופה

ביןהפעולהשיתוףשלהתחלהרקהיתהזאת

עדייןזה,הבינלאומיוהפראלימפיהאולימפיהוועד

ישויותשתישזההיתהאזהתפיסה.חלחללא

ביןקשרגםיששבעצםוהמעשיםוהרעיון.נפרדות

במקוםאנחנוהיום,התחילרקהאלוהארגוניםשני

ואני.המשחקיםביןאינטגרציהליותרששואףאחר

נגיעאפילושאולייתמשךהזהשהתהליךמאמין

.מקוםובאותוזמןבאותויאוחדושהמשחקיםליום

וגםהאולימפיהספורטשגםתקופההיתהזאת

כלהפראלימפי.ומרודיםענייםהיוהפראלימפי

והגישההאולימפייםכמואנחנוואמרובאוהזמן

ליפוללמה,לריבצריכיםלאשאנחנוהייתהשלי

,ידייםלשלבצריךהיה.ומשולהפרדשללמלכודת

לחדרנכנס,שאפשרשמןהכיהדבאתלתפוס

כלפילריבלמה.השללאתונחלקהדלתאתנסגור

יותרמשכההארגוניםבשניהפוליטיקהלצערי.חוץ

.מכותנלךלבואו

שלההתחלהשנקודתהאמנתימקרהבכלאני

כי.נכהלאמספורטאיקשהיותרנכהספורטאי

יותרדורשתלמגרשאו,הזינוקלאדןההגעהעצם

בהישרדותעסוקיםהיינודברשלבסופואבל.מאמץ

ישהיוםלשמחתי.פעולהשיתוףהיהפחותאז

.תקציביותרהרבהגםויששיתוףיותרהרבה

וחובהלחלוםזכותישאחדלכל"
המשך|"אותולהגשיםלנסות

והוועדהאולימפיוהוועדהסוריםעלשדיברנואחריאז-

הפראלימפיהספורטעלחושבאתהמה,הפראלימפי

?כמותג

20לפניהיההאולימפישהמותגבמקוםנמצאהמותג-

ברקהואכרגעשלדעתיצמיחהשלזינוקבעמדת,שנה

הערכיםאתלווישהיות.שלומהפוטנציאל25%

ערכיםגםלוישאבלהטבעותחמששלהאולימפיים

היוםלראותאפשרזהובגלללאולימפייםשאיןנוספים

השיווקממחלקותמגיעחסויותשלתקציבויותרשיותר

.קהילהקשרישלממחלקותרקולאוהפרסום

להתנסחאיךיודעתמידאתה,אחרונהושאלה-

ובכנסים'זהבשווההתקווה'הסלוגןאתוהטמעת

משפטיםבכמההרבהלהגידאיךיודעתמידאתה

סופר:כתיבהשללתחוםלהיכנסמתכנןאתה,קצרים

?משורראו

להיותרוצההייתיחלוםלהגשיםיכולהייתישאםהאמת-

אנימאודמהר,לשירמתחילשכשאניהבעיהאבל,זמר

.בחדרלבדעצמיאתמוצא

2012במגרש הטניס באולימפיאדת לונדון זיגי: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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בטוקיוהפראלימפיםהמשחקיםשלהמארגנתהוועדה

CHEFמשלחותלראשילייןאוןסמינרקיימה DE MISSION

WEBINARרגילבאופןלהיערךאמורהיהכזהסמינר

מגבלותלאור,נערךאבלבמתקניםסיורכולל,בטוקיו

.האינטרנטבאמצעות,הקורונה

עלהמארגנתהוועדהראשיעדכנושעות3כבמשך

.השוניםהארגונייםבהיבטיםלמשחקיםההערכות

והוועדהמארגנתהוועדהאתהמנחיםהעקרונות

:הםהבינלאומיהפראלימפי

והקהלהמשלחות,הספורטאיםובריאותבטיחות1

במרכיביםיןמיליארד30כנחסכוכהעד)וחיסכוןפשטות2

(האירועשלשונים

המשתתפיםשלהחוויהעלשמירה3

התרחישיםאתהבוחניםמקצועייםצוותיםמספרהוקמו

,שיעודכנוהשוניםבהיבטיםהמשחקיםלמתווההשונים

.למשחקיםשנתקרבככלטבעיבאופן

.התחרויותמתקניגםוכךהשתנהלאהמקוריז"הלו

שעות72קורונהלבדיקתתהיההמשתתפיםמכלהדרישה

בשדהבנחיתהנוספתבדיקה,לטוקיוהטיסהלפני

.(אזעדיהיהאם)חיסוןונטילתבטוקיוהתעופה

בזמןלמעט,מסיכותלעטותהמשתתפיםידרשו,בנוסף

ויציאתהאולימפילכפראורחיםכניסתותוגבלהפעילות

.לכפרמחוץלמפגשיםספורטאים

ניסיוןבוחנותיפןוממשלתהמארגנתהוועדהאלהבימים

.השוניםבענפיםקהלעםבתחרויות

מגבשיםכשעדייןכמתוכנןיתקיימווהסיוםהפתיחהטקסי

.המשלחותמצעדלגביומדיניותמתווהאת

ספורטאיהדגלאתיישאומשלחתכלבראשלראשונה

.ביחדוספורטאית

אתלקייםשהכוונהמהסמינרמשמעיהחדהמסר

מנתעלשידרשוככל,התאמותעםבמועדהמשחקים

.המשתתפיםובריאותבטיחותעללשמור

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

כצמןלפולינהבזוםתחרותהמדמהאימוןקיימנוהחודש

אצלמתאמנתאשרירושליםהלוחםמביתהכחמרימת

.טומילובולרי

למשחקיםהכרטיסאתלהשיגמנתעלמתאמנתפולינה

לחלוקהשנשארוהכרטיסים.2021בטוקיוהפראלימפיים

.עולמידירוגפיעליוניבסוףיחולקוהכחהרמתבענף

.קילו125שדחקהלאחרפולינה,בתמונה

,הפראלימפייםלמשחקיםכרטיסלהשגתהבאהסיכוי

-30בקריטריוןבתחרותהטקוואנדובענףיתקיים

שרעביממועדוןיסעוראסףינסהשם31.1.2021

.הנחשקהכרטיסאתלהשיג,לחימהאומנויות

לפי)האתלטיקהבענפיכרטיסיםיחולקואפרילבחודש

(עולמידירוגלפי)בדמינטון,(עולמידירוג

(קריטריוןתחרותלפי)שולחןוטניס
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גןרמתן"אילשחקןויגודהעמיתארז,השנהבאוגוסט

לעשותטקססלמכללתוטס'הפקלאות'את,בעברו

,גלגליםבכסאותהכדורסלבנבחרתולשחקראשוןתואר

להתראיין,המוןללמוד,המוןלהתאמןהספיקמאז

קולעהואבובסרטוןלככב,הישראליתלתקשורת

פוסטיםולפרסםמגרשמחצייותרשלממרחקמהכיסא

.'עודשלטעם'שהשאירובאינסטגרם

בחודשרקתתחילהמכללותעונתהקורונהבשל

יהיהוקבוצתועמיתשלהראשוןהמשחקכאשר.נובמבר

יפגוששם.לנובמבר19באלבמהמכללתנבחרתמול

האחרונההמכביהשלהסליםמלך,בריפיטראת

.'יהודילדרבי'

אלבמהבמכללתתשחקסילברמןמריגםוכזכור

.ינוארמחודשהחל,הבנותבנבחרת

קורותיועללעדכןומקוויםשאלותמספראותושאלנו

.חודשיםלכמהאחת

?בקבוצהתפקידךמה-

ראשוןחלק:חלקיםלכמהמתחלקבקבוצהתפקידי-

מגיעזהועם,הסלעלולאייםנקודותלייצרכמובןהוא

לפתוחכדיאלייאשהרבהלמשוךשהואתפקידעוד

בנוסף.בהתקפהאופציותלעודהמגרשאת

שהיאהאירופיתבליגהלישישבניסיוןלהשתמש

.להגנהגםהזאתהפיזיותאתולהביאפיזיתיותר

?האימוניםשגרתמהי-

זאת,אינטנסיביתמאדהיאפההאימוניםשיגרת-

בשבועשעות25-30ביןמתאמניםשאנחנואומרת

חדרבשבועפעמייםשלוש+ביוםאימונים2-3

כלקבוצהואימוןיומיקליעותאימוןכוללכושר

לשכוחאפשראיוכמובן.10לבבוקר7ביןבוקר

תלמידיםכלראשיתאבלספורטאיםפהשאנחנו

גםאנחנובשבועאימוןשעות25-30לבנוסףאז

.לומדים

ת  י מ הע ד ו ג י ה'ו ש ו ת  ' ע א

ה ק י ר מ א

מחזיק כדורסל על  MOVINבתמונה עמית במדי ה 

רקע הלוגואים של מכללת טקסס

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל
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?החודשהתגעגעתלמה-

בגללגעגועיםעללחשובזמןכךכלאיןהשבועבמשך-

אתשמרגישיםלהגידיכולאניאבל,הצפוףהלוז

,לחברים,למשפחהמתגעגעאני.שים"בסופהגעגוע

הצעירהישראלבנבחרתלחברייוכמובןלחברה

שנדחתהאירופהאליפותלקראתקשהשעובדים

.הקורונהעקבשוב

מאודרחוקמכללותשחקןבלהיותמאתגרהכימה-

?מהבית

היותרהאתגריםאחדהואמהביתשהמרחקברור-

ב"בארההמכללותבליגתפהשחקןבלהיותגדולים

ההבדלאבל,לישראלמחוץאחרתליגהבכלאו

בקבוצהלשחקמאשרפהלשחקביןהגדול

גםשאתהזה,הואלדעתיבאירופהמקצוענית

בסביבותבערךציוניםממוצעצריךאתהסטודנט

עלקשהעובדיםרקשלאאומרזהאזלשחקכדי75ה

הולכיםוציוניםכדורסלכאן.בכיתהגםאבלהמגרש

.בידיד

שלךהקבוצהמחברישאחדשפרסמתבפוסטראינו-

?קרהזהאיך-ישראליתמוזיקהשומע

גםשהואשותףלייששליבדירהאזמצויינתשאלה-

1.5ניקודוינסנט,וינסנטלוקוראיםבקבוצהאיתי

.השנהאיתילכאןשעבר25בןקנדהנבחרתשחקן

ת  י מ הע ד ו ג י ה'ו ש ו ת  ' ע א

ה  ק י ר מ ך| א ש מ ה

אפשר,טובקשרלנושיהיהידעתיהראשוןמהרגע-

יוצאאזבקבוצהפהשליטובהכיהחברשהואלהגיד

אחדעלנדלקשהואוהאמתיחדמוזיקהלשמועלנו

יוםלשלםומפה.השבועבמשךלושםשאנימהשירים

.שלולפליילסליטהשיראתלהוסיףהחליטהואאחד

יושבים על  MOVINבתמונה עמית והשותף במדי ה 

כסאות גלגלים ומראים את שרירי הידיים שלהם

ן רמת גן במאבק פיזי על  "בתמונה עמית במדי איל

הכדור מול שחקן טורקי בליגת האלופות האירופאית

My Heritageמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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Paralympic Committee

ל   ט י ג י ד ב ו  נ י ש ע ה  מ
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עלומאמניספורטאיעלפוסטיםסדרתפורסמה•

מרגליתהמאמנת:בסוכהאושפיזיןלהיותשהזמנו

והכדורסלניתהסייפת,ונגריוסףהשחיין,ל"זזוננפלד

אורההספורטאית,ברגמןאוריר"דהשחיין,מלחןאיילה

ברוךישראלפרסזוכההספורטאי,(גולדשטיין)אנלין

רובין(רוזנבאום)ציפיוהספורטאית,חגאי

ואתהטריאתלוןבתחרותבליצבלאואורןאתליוונו•

הטניסבתחרויותששוןוגיאברדיצבסקיאדםהטניסאים

גלגליםבכסאות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

יוםכלוכמעטה'בוצכחודשהוכרזאוקטוברחודש•

בחודש.ה'הבוצענףשונותמתחרויותתמונותפורסמו

בלונדוןהפראלימפייםמהמשחקיםתמונותיעלונובמבר

2012

ספטמברחודשאתשסיכםהחודשיהמגזיןיצא•

לכלאישייםמידעדפיהוכנו,2020לטוקיוהאתרשודרג•

ונבנתהלמשחקיםהכרטיסאתשהשיגוהספורטאים

המשחקיםלאורךאותנושילווהלאתרתשתית

מיזםWeDoGood.Techהמיזםעםבשיתוף•

מקצועאנשילביןעמותותביןשמחברהתנדבותי

בשלביאנו(טובמוצרוגם)טובלעשותשמטרתו

ה'הבוצלענףלומדההכנתשלסיום

| האינסטגרםדף 
para_israel

|  פראתון
מגזין חודשי

| לומדות 

|האתר 

ISAD.ORG.IL

זוםבשיחתהלומדהעלדיוןשלמסךצילום:בתמונה
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2000סידניבמשחקיהמקצועיהמנהלשהיהבולוטיןרון

:ליוגבשלווהקשרדודיקעלסיפר(כשחייןגםוהשתתף)

במדלייתזכייהשלשיאלהישגקנזייוגבאתהובילדודיק"

בסידניהפראלימפיםבמשחקיםלרוחקבקפיצהארד

והואהאצטדיוןבשטחלהיותאסורלמאמןבאתלטיקה

מוסכמיםסימניםבעזרתהספורטאיעםלתקשרנאלץ

דודיקביןהתקשורתאתלראותומותחמרתקהיה,מהיציע

שזיכתהלקפיצהעדבסידניהתחרותשליוםבאותוויוגב

הייתהלאשלישראלרבותשניםלאחרבמדלייהיוגבאת

.במשחקיםבאתלטיקהמדלייה

אישהיהומנוסהמוערךמאמןלהיותומעבר,דודיק,כאמור

הספורטשאהבת,הליכותונעיםרגיש,צנוע,מיוחד

.בומוטמעתוהחינוך

ושילובלסיועשלנופנייהלכלופתוחנכוןהיהתמידהוא

באגודהאימוניםבמסגרתמוגבלויותעםספורטאיםשל

.ברוךזכרויהי,שאימן

.הממשלהראשבלשכת(משמאל)ודודיקיוגב:בתמונה

.קנזייוגבשלהפרטימהאוסףהתמונה

ד י ו ק)ד י ד ו ר(ד י נ ש ו ל"זק

ף ו ל לא א ר ש הי צ י פ ק ב

ן מ א מ ה לו י ב ו ה הש י ל ד מ ל

י ק ח ש מ יב נ ד י 2ס 0 0 0

אלוף,ל"זקושנירדויד,לעולמוהלךאוקטוברבחודש

קרובהישראליבשיאשהחזיקלרוחקבקפיצהישראל

.שנה18ל

שהבולטרביםאולימפייםספורטאיםגםאימןדויד

אימוןלצד.נחוםרוגלהמשולשתקופץהואבהם

קנזייוגבאתגםאימןדוידהאולימפייםהספורטאים

במדלייתזכוהםוביחדהפראלימפילרוחקהקופץ

הפראלימפייםבמשחקיםלרוחקבקפיצההארד

האחרונההמדליהזוהי,למעשה.2000בסידני

.האתלטיקהבענףבהזכתהשישראל

:לוספדקנזייוגבחניכו

הספורטבמדוריבהרחבהלקראאפשרדודיקעל"

המאמן:בשביליהיההואמילכתוברציתיאך,השונים

אותיחינך,אותישגידלמי,בבוגריםשליהראשון

במשחקיםארדמדליית:השיאלהישגאותיוהביא

,יוסףבהדרמהילדות.2000סידניהפראלימפיים

.נדירבפרסשזכיתיהבנתי,דודיקאתכשהכרתי

והאנושיותהמקצועיות,פוסקתהבלתיהדחיפהלולא

אז.שהגעתילאןמגיעהייתיאכןאםרבספק,שבו

האתלטיקהעבורשעשיתמהעלדודיקלךתודה

.ברוךזכרךיהי.בפרטועבוריבכלל
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קפטןשהיהל”זקראוסדוידנפטר,אוקטוברבחודש

הנבחרתעםיחד.גלגליםבכסאותהכדורסלנבחרת

אביבבתלשהתקיימוהפראלימפייםבמשחקיםזכה

וטורונטו72ארנהםובמשחקיזהבבמדליית1968

.הכסףבמדליית76

היהשדוידסיפר,מאמנושהיה(ינגה’צ)שלחשמעון

לעזוראיךחיפששתמיד,שקט,גבוההברמהשחקן

.מישהועםשרבאחדמקרהזוכרלאוהואלכולם

הספורטאים,הפראלימפיםהענפיםבמרבית

.דומהמוגבלותרמתעםבספורטאיםמתחרים

מוגבלותעםמשחקניםמורכבתקבוצהכלבכדורסל

שגורםמה,נמוכהמוגבלותעםושחקניםגבוהה

לאהגבוהההמוגבלותעםהשחקניםשלעיתיםלכך

היהשדוידמספרשלח.הכדוראתמקבלים

להםגםשימסרו,ובמשחקיםבאימונים,מתעקש

.הכדוראת

מכיראני“:מספרהנוכחיתהנבחרתמנהלקורןדויד

לראשונהלמדתיממנו,משפחתיתמקרבהדודאת

עלשיחקנולימים,גלגליםבכיסאותכדורסלשיש

גםהיהדודהספורטיביתהפעילותלצד.מגרשאותו

בגבעתבביתוביקורבכל,רביםבתחומיםויוצראומן

ספורטאיהיהדוד.הרביםמכישוריוהוקסמתיחיים

.”אותונזכורכך,וחבראישענק

.ל"זקראוסדויד:בתמונה

ד י ו סד ו א ר –ל”זק

ק י נ צ ו ב י ק הה צ ר ףש ת ש ל

ת םא ל ו כ

דוידכיסיפרבעברוהנבחרתקפטן,רוזנברגרועי

פגשאותהבשיקוםהראשונההדמותהיהבעצם

והביאגלגליםבכסאותהכדורסללעולםאותושחשף

שקטאדםשהיהלמרות.הלוחםבביתלהתאמןאותו

שלמרותוהראההדרךאתהתווההוא,באישיותו

גבוהותהכילרמותולהגיעלהשתקםניתןהפציעה

.הכדורסלשל

:מסרהנוכחיהקפטן–דוראוןאלון

!קפטןתמיד–קפטןפעם

גלגליםעלבכדורסלישראלנבחרתקפטן,קראוסדוד

ישראלאתשייצבהנפיליםדורממוביליהיה,בעבר

.שלנוהאהובהספורטמחלוציוהיהכדורסלכמעצמת

–ובעתידבהווה,בעברהנבחרתשחקניומכלממני

המנהיגותעל,שלנולענףתרומתךעלתודה

.פהכולנובשבילשהשארתוהמורשת

!ברוךזכרויהי
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שלמדריכהלהיותכשהתחלתימייד

שחזרנומהאתיישמתי.הסוכנות

בירושליםהבאהבשנה":ואמרנו

.מקבוצהכחלקהגעתי."הבנויה

שאנימאזשליהחלוםהיהלצבאולהתגייסלישראללעלות

כמתנדבתל"לצההגעתי,שעליתילפנישנה.עצמיאתזוכרת

.נפצעתיואז,בגרויותלהשליםלצרפתחזרתי.וחציחודשלמשך

ישרהגעתיהתעופהומשדה,אותיעצרהלאהפציעהאבל

.לצבא

יוליה  

רנוי'צ

ה ל ו ע ו  נ ח ו כ ה  ל ו ע ל ה  ל ו ע מ

מעליםבוחשוון'זבהעלייהיום'אתמצייניםשנהמדי

בספורטגם.למדינההעוליםתרומתאתנסעל

ואנשימאמנים,ספורטאיםמעטלאיש,הפראלימפי

.עלייהשעשוצוות

?מה הדבר הראשון שזכור לכן מייד עם הנחיתה בארץ

היה,נובמברמימיבאחד,הלילהבאמצעהגעתי

שובללקבוץהתעופהמשדהנסענו.מאודקר

ארוכהשהדרךוהרגשתימוחלטחושךהיה,בנגב

התבררכ"אחרק.ונוסעיםונוסעיםנוסעים,מאוד

.כךכלרחוקבאמתלאשהנגבלי

הייתיהמטוסדלתאתוכשפתחו,ביולינחתי!החום

דבר.כזהבחוםלחיותשאוכלהאמנתילא.מופתעת

משדהבדרךמהפרדסיםהתפוזיםריחזהנוסף

.לבסיסהתעופה

רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

פסקל  

ברקוביץ

?חזרתן לצרפת ובלארוס

לבלרוסחזרתילאמעולםשעליתימאז ,לבקרשרקכמובן.בשנהפעםלפחותנוסעתאני

.כאןהואשליהבית

61גיליון 2020נובמבר 

מבלארוסשעלתהרנוי'ציוליההקלעיתואת17בגילמצרפתשעלתהברקוביץפסקלהקיאקחותרתאתראיינו

.18בגיל
?מתי החלטתן לעלות לארץ

?גם אז הייתן הופכת לספורטאיות פראלימפיות, אם לא הייתן עולות לארץ

שהייתיכנראה.שלאבטוח

.מורהנעשית

אליהגיעושנפצעתיאחרימיידכי,שכןמאמינהאניאבל,לדעתקשה

שחייה,שייט,שוניםמענפים,בצרפתפראלימפיספורטמארגוניפניות

.ואחרים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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קהלדעתעלולהשפיעלהטעותעלוליםמונחיםכיצד

לתפיסהלהובילעלוליםמסוימיםמונחים,לעיתים

צמדאת,למשלההמחשהלשםניקחאם.מוטעית

כוללשם"זהבהגדרהאשר–"מוחיןשיתוק"המלים

מוחיתפגיעהקיימתבהן,נוירולוגיותהפרעותלקבוצת

השם,רביםלדעת."התפתחותשלהמוקדמיםבשלבים

עוולעושה"מוחיןשיתוק"השכיחהלפגיעהשניתן

המצבאתלתארמיטיבשאינומכיוון,בהללוקים

שאינואדם,בפרטיםמצוישאינומי.הפגיעהוהשלכות

שיתוק"המליםצמדאתכשייקרא,רפואייםמושגיםמכיר

תהיההאלוהמליםלצמדשייתןשהפרשנותייתכן,"מוחין

ורחוקהשגויהמסקנה,משותקמוחעםבמישהושמדובר

.בפועלמהמצבאורשנות

בתפקודיםבהפרעההואהעיקריהביטוימוחיןבשיתוק

כלשהיברמהבשיתוקכללבדרךמלווהוהוא,המוטוריים

כדוגמת,נוספותופגיעותבגפיים(חמורהעדקלה)

.משותקאינוהמוחאבל.למידהוהפרעותראייההפרעות

שלמוחלטשיתוקאין-חמוריםלמקריםפרט-לרובוגם

.כלשהיברמהתפקודיתפגיעהאלאהגפיים

מסוגפגיעהעםספורטאיתאוספורטאישכשישגםכך

בקיאשאינוהקהל,פראלימפיספורטבענףמוחיןשיתוק

היבטיםלושישבספורטשמדוברלחשובעלולבתחום

כפיתחרותי/הישגיספורטולאבלבדושיקומייםטיפוליים

.בפועלשהוא

56גיליון 2020יוני 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

והשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה

התדמיתעל

לאתרהוספו,טוקיולמשחקייום300לציון,החודש

"זהותתעודות"נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

למשחקיםהכרטיסאתשהשיגולספורטאים

לצד,ת/ספורטאיכלשלהזהותבתעודת.הפראלימפיים

,מגוריםומקוםמאמן,מועדון,ענףכמופרטיםאזכור

.הנכותאתלהזכירוכיצדהאםהתלבטותהיתה

:התלבטויותמספראלאאחתהתלבטותזוהיתהלא

לאזההאם?המידעאתלהוסיףכדאי/צריךבכללהאם

ובהישגיםבספורטמהתמקדותהזרקוראתיעביר

?נכות:המתאיםהמושגיהיהמה,לצייןואם?למגבלה

אוהתפקודיותהמגבלהאתלתארהאם?לקות?מגבלה

לצייןבכללאוליאו?(הדיאגנוזה)הרפואיהשםאתלתת

?(הקלאס)הספורטיביתהקטגוריהאתרק

הביאבמונחיםושימושטרמינולוגיהבענייןהמרתקהדיון

תדמיתעלולמיליםלמילהשישהאפקטעללחשובאותי

במיליםשימושהאם,למשל.שלנוהספורטאיםותפיסת

הרצויהאפקטאתמייצר,נכות,מגבלה,ליקויכמו

ספורטבענפיהעוסקיםבספורטאיםכשמדובר

?פראלימפיים

שהעיסוקמסתבר,המקצועיתבספרותמבירור

גםכמוהפראלימפילספורטבהקשרבטרמינולוגיה

אתגםמעסיקההמליםמבחירתהמושפעתהתדמית

.רבותומדינותהבינלאומיהפראלימפיהוועד

בשאלתהפילוסופילדיוןיוקדשהפעםשהמדורמכאן

.הפראלימפיבספורטהטרמינולוגיה
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לכן.האדםבנילקבוצתשייכים,ביניהםהשונותמגווןעל

לדברכדימשתמשיםאנובהשהשפהבמיוחדחשוב

וראשונהבראשתדגישמוגבלותעםאנשיםעלולכתוב

במוגבלותאובלקותולא,באנשיםשמדוברהעובדהאת

.המרכזיהמאפייןולאשלהםהמאפייניםאחדרקשהיא

היסטוריהשלרגע

מגבלותעםלהתמודדותהמותאמתגופניתפעילות

רבים.שנה250לקרובכברמוכרתונפשיותגופניות

פרלשוודיזהעיסוקתחוםשלשורשיואתמייחסים

אתשלמד,אחתבידפגוע,סייףהיההנריק.1776הנריק

בעקבות.שיקומועלגופנייםתרגיליםשלההשפעה

בשםשנודעהתרגיליםשלמערכתפיתחהאישיניסיונו

."רפואיתהתעמלות"

במהלך,הקודמתהמאהשל40הלשנותקדימהנקפוץ

משמעותיתהתפתחותחלה,השנייההעולםמלחמת

אתקיבלגוטמןלודוויגסרהיהודיהרופאכאשר,נוספת

החוליםבביתשדרהחוטלנפגעיהמחלקהניהול

בעקרונותמהפכהוחולל,מנדווילבסטוקהשיקומי

לעולםגוטמןשלהמשמעותיתתרומתו.השיקומיים

גופניתפעילותשלההחדרההייתה,לדבריו,הרפואי

השימושנכללכברכאן.השיקוםלמערכתוספורט

."שיקומיספורט"הספציפיבמושג

56גיליון 2020יוני 

קהלודעתתפיסותעלמשפיעיםוביטוייםמלים.

אדםזכויותופעיליחברתייםפעילים,קהלדעתמעצבי

,סטיגמותלמגרומבקשיםשוויוניתחברהשמקדמים

מליםבבחירתעוסקים,וסטריאוטיפיםקדומותדעות

ותיאורניסוחהאם.הזונדה'האגאתותקדםשתשרת

אתמשרת"מגבלהעםספורטאים"כשלנוהספורטאים

הפראלימפיבספורטהרי?שלנומאמיןוהאנישלנוהחזון

.והישגיםיכולותמפאריםאלאמגבלהמדגישיםאנואין

שמדגים,תחרותי,הישגיספורטהואשלנוהספורט

.גבוהותמאודיכולות

בפיהשגוריםביטוייםלשנותניתןהאם:השאלהנשאלת

מעניינתדוגמה?שמותלמגרניתןהאם?הרחבהקהל

שכליתמוגבלות"המושגלגבישחלוהשינוייםהיא

פיגור"נקראהזונכות,רחוקהלאבעבר."התפתחותית

המקצועאנשינטו,האלפייםשנותמתחילת.”שכלי

תקיןשאינו,"פיגור"בציבורהמקובלהמושגאתלהחליף

לקות"או"אינטלקטואליתלקות"במונחים,פוליטית

.פוליטיתתקינותבגדרשהןאחרותובהגדרות"שכלית

להחליףחוקהצעתהכנסתמליאתאישרה2017בינואר

,השונותהטיותיהםעל"פיגור"ו"מפגר"המונחאת

"התפתחותיתשכליתמוגבלותעםאדם"במונחים

."התפתחותיתשכליתמוגבלות"ו

גםכמו"פיגור"המושגהדרתלגביהמתוארהשינוי

,"משוגע":למשל)מהלקסיקוןנוספותתוויותהוצאת

התפיסהעלמתבססים,(ועוד,"מוםבעל","פיסח"

,האנשיםכללפיההמתוקנתהחברתית

והשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה
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ENERGEAN  לקידום הספורט הפראלימפישותפים
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נקראו1968באביבבתלשהתקיימוהמשחקים,למשל

אביב-תל"רשמיובאופן,”השלישיתהנכיםאולימפיאדת"

,זאתלעומת.פראלימפיהמילהשלאיזכורבלי"1968

במילהשימושנעשהכן,(כןלפנישנים4)64בטוקיו

Paralympicהמשחקיםלוגונראהוכך:

בעלהיהנכיםהמונח,סיאולמשחקישעדזהשבטוחמה

השםהתקבע,ומסיאול,בינלאומיתפוליטיתתקינות

."הפראלימפייםהמשחקים"

עבר"נכויותעםאנשים"או"נכויותבעלי"ו"נכים"המושג

.השניםבמרוצתושינוייםתהפוכות

התוויתאתלהדביקנהוגהיה,למשל,האנגליתבשפה

."מוםבעל"זהלעבריתחופשיבתרגוםאשרCrippleשל

ובעבריתHandicapבמילהשימושנעשהמכןלאחר

Disabledהמילה."ומגבלהמכשול"מבטאזהמונח -

יכולDisכלאמתפרשתלעבריתמילוליבתרגוםאשר

Ableהזההיוםעצםעדבשימושונשארהשגורההפכה

,התוויותהוסרולימים.בכתובהואףהמדוברתבשפה

,פוליטיתתקינותמבחינתשהםבתיאוריםשימושונעשה

people:למשל with special needs.

תחילת,90השנותמסוףכאשרהתרחשהבאהמהפך

פיעלהאוניברסלייםהמונחיםהשתרשו,2000השנות

העולמיהבריאותארגוןשלותפקודלבריאותמודל

56גיליון 2020יוני 

אתלתארנפוץהיהרבותשניםולאורך,בהמשך

בשמותבכדילא."נכיםספורט"כשלנוהתוכןעולם

המליםצמדמופיעבארץבספורטהעוסקיםהארגונים

או."לנכיםספורטמרכזן"איל":לדוגמה.האלו

כמשמעופשוטו."נכיםלספורטהישראליתההתאחדות"

ביןהבדלכללאיןזובהגדרה.בספורטהעוסקיםנכים–

בילוילמטרות,שיקוםלמטרותהואבספורטהעיסוקאם

-תחרותיתברמהבספורטלהשתתפותאוונופשפנאי

.הישגית

אתשהחליףמושגנוסףהבריתבארצות50הבשנות

ומתייחס((Corrective)"מתקנתגופניתפעילות"הביטוי

הגופניהחינוךנולדכך.הספרבבתיוספורטגופנילחינוך

Adaptedהמותאם Physical Education.הרחבבהיבט

פעילות":נוסףמונחהתווסףהשבעיםבשנות,יותר

Adaptedובאנגלית"מותאמתגופנית Physical Activity

בספורטלעסוקהחלגוטמן.גוטמןלודוויגלסרובחזרה

20-ההמאהשלהחמישיםשנותבתחילתהשיקומי

מנדווילסטוקמשחקישלהמסורתאתוייסד

מנדווילסטוקמשחקיהפכו,לימים.היוםעדהמתקיימים

הטמעתלגביבהירותאיישנה.הנכיםלאולימפיאדת

אולימפיאדת"במקום"פראלימפייםמשחקים"המונח

נכנסהמושגכימצוייןמסויימיםבמקורות."הנכים

.1988סיאולבאולימפיאדתרקרשמיבאופןלשימוש

עלוהשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה
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Kornitמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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The International Classification of Health and

Function – ICF.המגבלהעלבמקום,זהמודלפיעל,

לביטוייםוכתחליף,והמסוגלויותהיכולותעלמסתכלים

persons:הביטויאומץ,הקודמים with impairments

.ליקוייםעםאנשים–ובעברית

המילהאתלהחליףבאושוניםביטויים,בארץפהגם

אדם"או,"מיוחדיםצרכיםעםאנשים/ילדים",למשל.נכה

או/ו""מיוחדיםצרכים"המילים,אולם."מגבלהעם

תפיסהקרובותלעתיםמעוררות,"מוגבל"

הסובליםאנשיםהמציינותכמילים,סטריאוטיפית

כדיונאבקיםגורלםממרהסובליםכגיבורים,מטרגדיה

כדיהנלחמיםכקורבנותאונורמלייםחייםולחיותלחזור

.בפניהםהעומדיםהאתגריםעללהתגבר

לדבראיך"בהעוסקבמאמרמסבירהעילםגבריאלהר"ד

כךכלחשובהמדוע,"מוגבלותעםאנשיםעלולכתוב

אנווביטוייםמונחים,מיליםבאילוחשובמדוע.ההמשגה

?מוגבלותעםאנשיםעלולכתובלדברכדימשתמשים

כדיאותנומשמשותהן,רבכוחישלמילים,לדבריה

שלהאפשרייםהגבולותואתהמציאותאת"לצייר"

לבטאכדיהצייראתמשמשיםשהצבעיםכפימציאותנו

-חברתיתבמשמעותטעונותבשפהמילים".רשמיואת

והמחשבותאתשמעצבותהןהמיליםואםתרבותית

הרי,חושביםשאנוהמחשבותאתלחשובלנומאפשרות

כדימשתמשיםאנומיליםבאילוחשובכמהעדברור

ולאישניםתיאורים.מסויםנושאעלולכתובלדבר

מנציחיםכאלהבתיאוריםמתאיםלאושימושמדויקים

הכלהבפנימחסוםומהוויםשלילייםסטריאוטיפים

."בחברהמוגבלותעםאינדיבידואליםשלושילוב

הביטויהשתרשבעולםרבותבמדינותכמובישראל

גםוכךבחקיקהכך."מוגבלויותעםאנשיםעם"

.שוניםבארגונים

:הוגדר1998מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןבחוק

אונפשית,פיזיתלקותעםאדם–"מוגבלותעםאדם"

,קוגניטיביתלרבותשכלית

באופןתפקודומוגבלבשלהאשר,זמניתאוקבועה

מתחומייותראואחדבתחוםמהותי

שלהגדרתועלמתבססתזוהגדרה.העיקרייםהחיים

עםאדםשלההגדרותעלוכן,העולמיהבריאותארגון

,ובבריטניהב"בארההחדשהבחקיקהמוגבלות

.מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןשעניינה

אתלאמץהמליצה1996בהחוקאתשבחנההוועדה

כמינוח,"נכה"מלהבדיל,"מוגבלותעםאדם"הלשון

במפגריםדיוןעודלא.חדשהתפישההמבטאחדש

,מוגבלותעםוהיותו,המוצאנקודתהואהאדם;ונכים

.המיוחדיםלצרכיורלוונטית

בא"פראלימפי"המונח.הפראלימפילספורטובחזרה

"מקביל"הפראלימפיהספורט–"מקביל"מהמילה

הואמשמעותרבטרמינולוגיאתגר.האולימפילספורט

ספורטבענפיהעוסקיםהספורטאיםתיאור

.הפראלימפייםבמשחקיםהשתתפוולאפראלימפיים

שהשתתףספורטאיהינו"פראלימפיספורטאי"

שטרםספורטאיייקראכיצד,כןאם.במשחקים

ספורטבענףעוסקאךבמשחקיםהשתתף

?פראלימפי

עלוהשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיפלטה 
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והשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה
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מהועדהווסרנו-טוקליר"ודדרמן'פרופשלבמאמר

סוגייתנידונה,הבינלאומיהפראלימפיהוועדשלהרפואית

בתנועההתרבותיתוהשפעתההטרמינולוגיה

.הפראלימפית

חבריואתעודדהפראלימפיהוועד,2016משנתהחל

ולענפיPara-athleteאתלט-פרהבביטוילהשתמש

אתלשקףבאזהדבר.Para-sportsהפראלימפייםהספורט

התנועהשחוללהוהתרבותייםהתדמיתייםהשינויים

לתארבאאתלט-פרההמונח.בעולםהפראלימפית

.(קוגניטיבייםאוסנסוריים,מוטוריים)ליקוייםעםספורטאי

בספורטהעיסוקאתולבדללהבדילבאPara-sportהמונח

,ולנופשלפנאי,לבריאותבספורטלעיסוקהישגי/תחרותי

Adapted"מותאםספורט"במונחלהשתמשנהוגשם

sport.

לעוסקיםמאפשרPara-sportבמושגשימוש,בנוסף

(בינלאומיתותחרותמקומיתתחרות)הרמותבכלבספורט

מסטיגמותהמתרחקתומכלילהשיווניתחברהלקדם

מגבלהכמולמיליםבאסוציאציההמתלוותקדומותומדעות

.נכותאו/ו

ארצות)אמריקהבצפוןובעיקררבותבמדינות,זאתאףעל

לאPara-athleteאוPara-sportהמונח,(וקנדההברית

הספורטאתלתארממשיכים,שם.רגון'לזוכללכללנכנס

Disability-"נכיםספורט"כ sportהספורטאיםואת

Athletes"נכויותעםספורטאים"כ with disabilitiesולא

הפראלימפיבוועדשהוחלטכפי"ליקוייםעםספורטאים"

Athlete with impairment.

לאמלכתחילההישראליהפראלימפיהוועד,בעברית

הפשוטהמהסיבה,ספורט-פרההמונחאתאימץ

גםכי,הספרדיםגםכך.טובנשמעלאזהשבעברית

.האלההמליםלצמדטובהקונוטציהאין,בספרדית

זוהיאפעמיםהרבהשהמציאותלמדיםאנומכאן

אימוץלכפותניתןתמידולאהטרנדיםאתשמכתיבה

.ואחריםכאלהביטוייםשל

הוועדשלהמנהלהוועדכיהתבשרנואלובימים

מההחלטהלחזורהחליטהבינלאומיהפראלימפי

ולקרואPara-sportבמליםהשימושאתלהכתיב

"ירוקאור"ניתןלמעשה-Para-athletesלספורטאים

Disabilityהמיליםבצמדולהשתמשלחזור Sport

Athletesכהספורטאיםאתולתאר with disabilities

."נכויותעםספורטאים"ו"נכיםספורט":ובעברית

,הפראלימפיהוועדמדיניותעםקומיישריםשאם,מכאן

הספורטאיםהמשגתסוגייתאתלפתורניתן

שרקלומרניתן.במשחקיםהשתתפוושלאשהשתתפו

ספורטאי"הינובמשחקיםשהשתתףספורטאי

העוסקיםספורטאיםהםהיתרוכל"פראלימפי

.לנכיםבספורט

הביטוחחוקהצעתהוגשה2020באפריל,אולם

עברהאשרנכההמונחשינוי-(218'מסתיקון)הלאומי

מוסדותעללאסורומחייבתראשונהבקריאהכבר

.נכהבמונחלהשתמשציבור

למדיםאנו,בהצעהשדנההכנסתבוועדתמהפרוטוקול

שפהוכיצדהישראליתבחברהשקוריםהתהליכיםעל

:לזוזוקשוריםותרבות

מנותני החסות לספורט הפראלימפירודרמןקרן 



ניתןזהבמדורהמובאהמידעלגביהערה/שאלהלכל

osnat@isad.org.il:דוארפליסאסנתר"ד:ללפנות
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והשפעותיהתרבותיבהקשרטרמינולוגיה
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(התורהיהדות)אשריעקב:

,לעשורכסהביןשלהאלהבימים,ראש-היושבאדוני"

.טוביםדבריםלעשותהזמןזה,חדשהשנהבתחילת

הצעתאתגםמביאאניהטוביםהמעשיםובתחום

הלאומיהביטוחחוקהצעת–הזאתהחשובההחוק

עםיחדשיזמתי,(נכההמונחשינוי)(218'מסתיקון)

....גפניהרבהכנסתחברחברי

,"נכה"והמונחהמילהשינויבעצםהואהחוקשלמהותו

בלשון,בכללמחמיאלאשםהשניםעםלהיותשהפך

למרות.הגדולההחשיבותלכן,גנאישםואף,המעטה

לא,דקלרטיביתבעצםשהיאחוקהצעתשזאת

חשובדברבהחלטהיא,ארגונימשהוולאתקציבית

.מאוד

,שליידידשכתבמיליםכמהלכםלהקריארוצההייתי

אביאואניכתבהוא.מיוחדתלבתאבשהוא,הלמןאורן

מהחשובותהיאהזאתהחוקהצעת:ציטטותכמה

היא.עוולמתקנתהיאכי?למה.מכיריםשאנחנו

כהורים.מוגבלותעםאנשיםכלפיבאפליהנלחמת

.תקווהאותנוממלאזהמיוחדיםצרכיםעםלילדה

לאלנומפריעבמונחהשימוש,אורןכותב,תראועכשיו

המדינההיאישראל.מהותזאת;כטרמינולוגיהסתם

הנאורותהמערביותהמדינותמביןהיחידה

.הזההמתויג,הסטיגמטיבמונחעדייןבהשמשתמשים

,שונהבצורהבתיוגנכותופיעלאדםמגדיר"נכה"

,נכיםמכיריםלאאנחנו.וסטיגמטיתשליליתבצורה

מושלמיםאנשים,טוביםאנשים–אנשיםמכיראני

מעציב.מיוחדיםצרכיםעםאנשיםאומוגבלותעם

הסטיגמותאתלהנציחשממשיכיםגורמיםשישאותנו

שימושבאמצעות

.בהשמשתמשיםמילהסתםלאזאת.הזהבמונח

תפיסתקובעותהן,מציאותמשנותהן–כוחישלמילים

המילים.מוגבלותעםלאנשיםשלנוהיחסאת,עולם

המילים.קדומותודעותסטיגמותמקבליםוהמונחים

המונח.הזהוהעוצמתיהחשובהציבוראתמנמיכות

."לאוהם,כחלשיםאנשיםאתמציג"נכה"

:אומרהואועוד

הכנסתחברחברישלובחלקובחלקישנפלהשמחאני"

אתמולהיה.הזההשינויאתלעשותהזאתהזכותגפניהרב

מדבריאקריאאני.ראשונהלקריאהלאישורבוועדהדיון

ורקאךמתקנתהחוקהצעת":כאןגםשנמצאיםההסבר

לשנותכדיהמונחבהחלפתואין,הלשוניהמונחאת

הזכויותואתאנשיםלאותםשנוגעיםמהותייםהסדרים

אדם'במונחהשימוש,כןכמו".כמובן–"להםמקנהשהחוק

השוניםההסדריםאתמהותיתמשנהאינו'מוגבלותעם

עםלאנשיםזכויותשוויוןובחוקהלאומיהביטוחבחוקשיש

מהחוקיםאחדבכל'מוגבלותעםאדם'והמונחמוגבלות

.שונותזכויותומקנהשונהמשמעותבעלהואהאמורים

הלאומיהביטוחבחוק'נכה'המונחששינויהיאהשאיפה

כלפיהשיחוכך,השגוריומי-היוםהשיחלשינויגםיוביל

."פחותופוגענייותרמכבדיהיהאנשיםאותם

,נכיםלספורטהישראליתההתאחדותהנהלת,זהבעקבות

להחליףבהצעהתדון,הבאבחודשבישיבתההנראהככל

.העמותהשםאת

.במערכתשמוריםהמקורותכל

מנותני החסות לספורט הפראלימפימ.צ.א

mailto:osnat@isad.org.il


נכיםלספורטוההתאחדותהישראליהפראלימפיהוועד

.לךזקוקים

השפעתאתשבודקהמחקרצוותעםהשתלבותלצורך

עלהפראלימפייםהמשחקיםודחייתהקורונהמגפת

.שוניםפסיכולוגייםמשתנים

שנילתוארההתנהגותמדעיבמסלולית/לסטודנטמתאים

.התזהלעבודתכנושא

.יתרון–ההישגיהספורטעולםעםקודמתהיכרות

?לפסיכולוגיהית/סטודנט

וטכנולוגיותמדעתחוםראש–דוארפליסאסנתר"דבהנחיית

מערךעלהאחראי,שדהשרגאר"ודהישראליהפראלימפיבוועד

.לספורטאיםהמנטאליהליווי

:נוספיםלפרטים

050-7390093osnat@isad.org.il–אסנת



'על רגל אחת'27
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

,בישראלהנמצאת,ברדיצבסקיאדםשלבתו

'אבאיאללה'–בפורטוגלשנמצאאבאאתמעודדת

התארח לשיחת און ליין  , נדב לוי, ה'ספורטאי הבוצ

,  השיחה שהחלה על ילדותו של נדב. אילן גזיתאצל 

הזמן הספיק רק לחצי , היתה מרתקת ובסוף

.  מחכים לשיחת ההמשך, מהדברים שתכננו

שישלבתמונהבחר'דבר'מעיתון,ברטלליאור:צריךכך

שעוסקתלכתבהכתמונה,גליליחןצילםאותה,ברביבאי

שלהאמונהאתליאורמקדםבכך.ישראליבספורט

בכיסאלכדורסלןעומדכדורסלןביןהבדלשאין,כולנו

,מהקורונהסובליםושניהםספורטאיםשניהם,גלגלים

.ליאורכחיישר


