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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.

החודש ישבנו עם מרבית הוועדות הענפיות ותכננו את
הפעילות הספורטיבית לעונת .2020-2021
היקף הפעילות והמחויבות של חברי הוועדות ,ממלא

ברצוני לנצל במה זו ולהודות למשפחות הספורטאים

אותי בגאווה.
למרות הגיוון הרב בצרכים של כל ענף וענף אנו עושים
את כל המאמצים על מנת לתת לכל ענף את
הפתרונות הייחודיים לו.

בענפים הבאים :כדורסל בכסאות גלגלים ( 3ליגות +
ליגת נוער) כדורשער ( 2ליגות) רגבי בכסאות גלגלים,
טניס שולחן וליגות אתלטיקה ובוצ'ה למועדונים בית
ספריים בשיתוף משרד החינוך.
השנה אנו עושים ניסיון לפתוח ליגה חדשה בכדורסל
בכסאות

3X3

ואנשי הצוות שהחלו לחזור לטורנירים בחו"ל .לא פשוט
לחיות עם ספורטאי הישגי שמבלה שעות רבות במחנות
אימונים וטורנירים רחוק מהבית ,על אחת כמה וכמה
כאשר מדובר בימי הקורונה.

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,מפעילה ליגות

גלגלים

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שמאפשרת

יותר

מרחב

בהתאמת הענף למציאות הקורונה ,בשל היכולת
לקיים את המשחקים הראשונים במועדונים.

איחולי הצלחה לכל הספורטאים הסטודנטים שהתחילו
החודש את שנת הלימודים .ברכה מיוחדת לשחקן
הכדורשער אור בן דויד שהתחיל לימודים לתואר ראשון
במכללת וינגייט.
בברכה ובתקווה למציאת חיסון לקורונה במהרה
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

כמו כן אנו מקיימים טורנירים ואליפויות ישראל
בענפים הבאים :אתלטיקה ,בדמינטון ,בוצ'ה ,הרמת
כח ,טניס בכסאות גלגלים ,טניס שולחן ,סייף בכסאות
גלגלים ,קליעה ושחייה.
בענפים אופני יד וטנדם ,קשתות ,אתלטיקה ,חתירה,
טריאתלון ,קיאקים ,טקוואנדו ,ג'ודו וטניס שולחן אנו
משתפים פעולה ועורכים תחרויות עם האיגודים
בענפים המקבילים.
פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום
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מחזון למציאות
השתתפות נבחרת ישראל בסקי אלפיני
במשחקי

האולימפיים

החורף

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

והפראלימפיים
לפני כשלוש שנים וחצי ,לאחר תהליך של גיבוש החזון

איגוד

הפראלימפי ,הצבנו לעצמנו מספר מטרות לשנים

והספורטאים ,אבל פעילות האיגוד הייתה מינורית ולא

הקרובות .בין המטרות החשובות שהצבנו לעצמנו הייתה

הצליחה לקדם ספורטאי מענף הסקי שישתתף במשחקי

המטרה שנבחרת ישראלית תשתתף במשחקי החורף

החורף .הסיבה העיקרית הייתה היעדר תמיכה תקציבית.

הפראלימפיים הקרובים :אולימפיאדת החורף בבייג'ין

חברי הנהלה האיגוד הם אנשים חובבי סקי שלג שטיפלו

 ,2022וזאת בפעם הראשונה בתולדותיה .הצהרתי על כך

באיגוד בהתנדבות .שניים מהנהלת איגוד הסקי שלג עוזי

מאירופה

ברלב ,ואברם לסט כמו שאומרים "משוגעים לדבר" פנו

שאירחנו בארץ בנתניה במאי  .2019באותו כנס הגיעו גם

אליי לבקש סיוע .הזמנתי אותם לפגישה במנהל הספורט.

חברי הוועדה המארגנת של משחקי החורף בסין ,נפגשנו

ודיווחו לי על מצב האיגוד ואמרו שיש באיגוד  11ספורטאים

איתם לפגישה אישית ,הם עדכנו אותנו בתהליך

פעילים ,מהם  -7בנים ,ו -4 -בנות .הספורטאי המצטיין היה

ובהתקדמות ההכנות וברכו אותנו על המטרה שהצבנו

עולה מאוקראינה בשם מיכאל רנג'זין .המאמן היה סטנלי

גם

בכנס

לעצמנו:

נשיאי

הוועדים

השתתפות

הפראלימפיים

ראשונה

באולימפיאדת

חורף

פראלימפית!

הסקי

השתדל

מאוד

ופעל

לקידום

הענף

רובינשטיין ,מאמן מקצוען מעולה ובן אדם נפלא.
חשוב להזכיר שמדובר בענף שהעלויות שלו גבוהות מאוד.

הקיץ

הציוד האישי יקר מאוד ,צריך תקציב לאימונים ולתחרויות

הפראלימפיים ,לדעתי הגיע הזמן שנהיה חלק גם

בחו"ל שכרוכים בטיסות ,מלונות ,הסעות ועוד .כידוע אין

במשחקי החורף הפראלימפיים .זאת תהיה הפעם

בארץ מתקן או "מגרשי אימונים" עם מסלולים תקניים.

הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל ,אכן זו החלטה

בשנים האלה בחרמון היו מסלולי גלישה לחובבים

היסטורית בלי מרכאות!!! לפי דעתי יש לכך חשיבות

ולגולשים על שקיות ניילון .הואיל ואני ראיתי בזה חשיבות

עצומה מבחינה ספורטיבית ומעבר לספורט...

גדולה וגם אתגר למדינת ישראל לקדם את הענף ,הבאתי

אחרי

שביססנו

את

מעמדנו

במשחקי

תשמעו סיפור ,בשנת  1999בהיותי ראש מנהל הספורט
סייעתי ועודדתי את איגוד הסקי שלנו שהתכוננו
לאולימפיאדת החורף .כדי להבהיר לא אני התחלתי את
השתתפות ישראל באולימפיאדת החורף .כבר בשנת
 1994השתתף המחליק מיכאל שמרקין בענף החלקה
אומנותית ובשנת  1998הצטרפו אליו צמד בענף הריקוד
על הקרח

להחלטה בהנהלת מנהל הספורט לסיוע נקודתי ,באותן
שנים הייתי גם סגן ומ"מ יו"ר המועצה להימורים בספורט-
טוטו והבאתי גם בטוטו להחלטה להגדלת התמיכה באיגוד
הסקי שלג .חזרתי והסברתי שהתמיכה התקציבית לסקי
שלג היא לא על חשבון התקציב לענפי הספורט האחרים,
ממש לא .כצפוי ,הייתה התנגדות של ארגוני הספורט
שתקפו אותי אישית והתנגדו להחלטה הזאת .הם טענו
שאנחנו מדינה של קיץ ומדבר ,מה זה הענף הזה? 
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 אצלנו בארץ החורף הוא בקושי שלושה-ארבעה
חודשים של גשם בשנה .אין כאן שלג בכלל ,איך ואיפה הם
יתאמנו ועוד התקפות ציניות ...אבל זה לא עזר .בשיתוף
עם הנהלת איגוד הסקי הישראלי ,בשנת  2002יצרתי קשר
עם איגוד הסקי הבינלאומי .התברר לי שבהנהלת איגוד

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הסקי הבינלאומי יש ישראלי שגר בגרמניה בברלין .ושמו

מדוע סיפרתי את הסיפור? כי הוא עובדה מוכחת כאשר

יוסי מיינר הוא היה חבר בכיר בהנהלת האיגוד הסקי

מתכננים ,קובעים מטרות ויעדים ,גם מגיעים .חז"ל

הבינלאומי .יוסי מיינר מעבר להיותו איש מקסים ,נרתם

אומרים" :יגעת ומצאת תאמין" .רק כ  50מדינות שולחות

לסייע לנו ולקדם את ענייני נבחרת ישראל .הוא הזמין אותי

ספורטאים לענף הסקי האלפיני וישראל היא אחת מהן!

בשם ההנהלה לבוא לכנס השנתי שהתקיים בשוויץ,

והרי אני אדם מאמין ,כך עשינו גם בוועד הפראלימפי

כאורח הארגון הבינלאומי ועל חשבונו .נסעתי לכנס עם

הישראלי ובהתאחדות הישראלית לספורט נכים החלטנו

שני חברי הנהלת הסקי הישראלי ושם קיימנו שיחות עם

לשים לנו למטרה להשתתף בפעם הראשונה במשחקי

ראשי האיגוד הבינלאומי ,ולבקשתם הרצתי על הספורט

החורף הפראלימפיים .אני חושב שזו תעודת כבוד להנהלת

בישראל בכלל ,ועל ענף הסקי שלג בפרט .לדעתי המפגש

הוועד הפראלימפי ולהתאחדות הספורט שלנו שקיבלו

חיזק את הקשר של האיגוד הישראלי עם האיגוד

החלטה לעשות מהלך היסטורי .כן מהלך היסטורי פשוטו

הבינלאומי.

כמשמעו .

בשנת  2003הוזמנתי שוב על ידי איגוד הסקי הבינלאומי
ועל חשבונו לאליפות העולם בסקי שלג בסנט-מוריץ.
בעבורי היה זה בית ספר ממנו למדתי המון .נפגשתי עם
ההנהלה ביחד עם יוסי מיינר וחברי הנהלת האיגוד שלנו,
יו"ר הנהלת האיגוד לסקי החליט לתרום לנו

"תותחי-

שלג" ,אלו מכונות שממחזרות את הקרח שנוצר על
המסלול וזורקות אותו בחזרה על המסלול כפתיתי שלג.
התותחים היו בקפריסין על הר הטרוטורס ומשם הבאנו
אותם לארץ לאתר החרמון.
בשורה התחתונה אני שמח שהסיוע שקיבל איגוד הסקי

עם נבחרת ישראל בסקי  -שנת 1997

בארץ תרם לקידום הספורטאים והתוצאות לא איחרו
לבוא ,מיכאל רנג'זין השתתף באולימפיאדה בטורינו-
איטליה בשנת  2006ובוויסלר-וונקובר קנדה בשנת .2010
והספורטאית רוני קיט השתתפה באליפות העולם .זה
בהחלט כבוד וגאווה ישראלית ובעצם משנת  2006יש
לענף הסקי הישראלי

ייצוג בכל משחקי החורף מאז.
עם חברי הנהלת איגוד הסקי
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 כאן חשוב לי לברך ולציין את "עמותת ארז" ובמיוחד
את המובילים בה ,אייל ירימי ושמעון פריינטה וענבל
פיזרו שעושים בעמותה דברים נפלאים עם המון
השקעה של זמן ,לב ונשמה .כן וגם לא מעט כסף .אציין
שאת כל זאת הם עושים בהתנדבות מלאה .תודה
והוקרה

על

הכל.

למעשה

הם

אשר

גילו

את

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הספורטאיות ציפי ושיינה .אנחנו חברנו אליהם ופועלים

לפנות אלי גם באופן ישיר בכל מה שתצטרכו .הודיתי

ביחד על מנת לקדם ולפתח את הספורטאיות והענף

לה ואמרתי שזה מרגש ומחמם את הלב וכמובן שנעמוד

 ,2022ברשות המנהל

איתה בקשר ,אך לצערנו מחנה האימונים בצ'ילה בוטל

לקראת המשחקים בבייג'ין
המקצועי ד"ר רון בולוטין.

כי השנה לא היה מספיק שלג לגלישה.

בשלב הזה יש לנו נבחרת של שתי ספורטאיות שיצאו

התוכנית הייתה שציפי תתאמן העונה בווינטר-פארק

בקרוב למספר חודשים של אימונים ותחרויות במרכז

בקולורדו ארה"ב ,ושיינא במרכז קלגרי שבקנדה ,אבל

של ווינטרפארק בקולורדו בהדרכת המאמן המקצועי

בגלל מגבלות הקורונה נוכחנו לדעת ממש בימים

סקוט אולסן .אני מאמין ומקווה שלקראת המשחקים

האחרונים ,שאין אפשרות להיכנס לקנדה וככל הנראה

יהיו לנו עוד ספורטאי/ת או שניים .כדאי להזכיר שבענף

שיינא תצטרף לתוכנית שציפי נמצאת בה .הכל פתוח

הסקי האלפיני לא מדברים במאות ולעיתים גם לא

הכול ,אפשרי בשנה הבלתי אפשרית הזאת .אבל כמי

בעשרות ספורטאים .ועבורנו זו נבחרת ייצוגית ומכובדת.

שנפגש עם הספורטאיות הן נחושות ומכוונות מטרה והן

ואיתה אנחנו בדרך לבייג'ין.

תהיינה באולימפיאדת החורף בבייג'ין  . 2022אנחנו

בפראתון

בחודש ספטמבר

תיארנו

בהרחבה על

נעשה הכל כדי שיהיו שם ומאחלים להן המון בהצלחה.

הספורטאיות ולא אחזור על הפרטים .אזכיר בקצרה

שלכם ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי

שהספורטאית ציפי בלומברג נפצעה עם משפחתה

הישראלי

בפעולת טרור ומאז היא על כיסא גלגלים .ומתחרה
בישיבה על כיסא מותאם למגלש ונעזרת בשני מוטות
שבקצה יש מגלשים קטנים .ושיינא ווספי בגיל 3.5
שנים איבדה את רגלה בתאונת דרכים .היא גולשת
בעמידה על מגלש אחד ועם שני מוטות עם מגלשים
קטנים .בארץ הן מתאמנות בעיקר על כושר גופני ואת
האימונים על מסלולים הן עושות בחו"ל .זה מורכב ולא
פשוט .למשל בשנה שעברה ציפי הייתה מתוכננת לטוס
ולהתאמן בצ'ילה הכול היה מאורגן .גם השגרירה שלנו
בצ'ילה התקשרה אלי ואמרה שהיא שמחה לעזור
ולעמוד לרשות הספורטאית שלנו ,והוסיפה אתם יכולים

בתמונה :שיינא ווספי גולשת על רגל אחת .באדיבות
עמותת ארז.
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 07טניס בכסאות גלגלים
חוזרים להתחרות בחו"ל לאחר
חצי שנה
לאחר חצי שנה בהם לא התקיימו טורנירים בינלאומיים
בטניס בכסאות גלגלים ,החלו אט אט לחזור הטורנירים,

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תוך שמירה קפדנית על היגיינה וריחוק חברתי.

גיא ששון ממועדון איל"ן רמת גן שבר את הבצורת של

שני הישראלים הבכירים בקטגוריית 'האופן' בטניס

השתתפות הספורטאים בטורנירי הטניס בכסאות גלגלים.

בכסאות גלגלים .אדם ברדיצבסקי וגיא ששון ממועדון

בתחילת חודש אוקטובר השתתף גיא בטורניר הפיוצ'ר
 Citta di civitavecchiaשנערך באיטליה ,לאחר נצחונות

איל"ן רמת גן ,נפגשו בחצי הגמר בטורניר הפיוצ'ר שנערך

יפים על שני איטלקים הוא הפסיד בחצי הגמר לאנריקה

ב  setubalבפורטוגל .בדרך לשם ,ניצח גיא יריבים מצרפת

הספרדי .בטורניר הזוגות זכה גיא יחד עם דימאנטיס

והונגריה ואדם ניצח יריבים מצרפת וספרד .היה זה

היווני ,איתו זכה גם בעבר בטורניר  .BRD Arges Openזהו
התואר ה  12בזוגות בו זוכה גיא.

המפגש ה  11שלהם בטורנירים בינלאומיים .וגם הפעם
ניצח אדם (סך הכול  10ניצחונות לאדם ו  1לגיא) .בגמר
נוצח אדם על ידי הספרדי קוורסזי המדורג  19בעולם.
את אדם וגיא מאמנת עפרי לנקרי.

הטורנירים בטניס בכסאות גלגלים הצפויים להתקיים
עד סוף השנה בארץ:
 10-13.11אליפות ישראל במרכז הטניס בעכו
 24-27.11טורניר לזכרו של פיטר קולינס ז"ל במרכז
הטניס רמת השרון
בתמונה .אדם ויריב האימונים יהונתן גריל עם
גביע המקום השני

 1-4.11אליפות ישראל הפתוחה במרכז הטניס רמת
השרון
כרגע אסורה השתתפות קהל ,במקרה והדבר ישתנה,
נפרסם זאת באתר ובדף הפייסבוק.
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 08טריאתלון
אורן בליצבלאו מחדש את
המרוץ להשגת הכרטיס
למשחקים הפראלימפיים

בטוקיו 2021

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מקום שישי לאורן בליצבלאו מבית הלוחם תל אביב
בתחרות

הטריאתלון:

2020

ITU

Alhandra

 .Paratriathlon World Cupאורן שדורג שמיני בתחרות
והצליח לעקוף רצים המדורגים לפניו .יחד עם אורן,
רץ ,שחה ורכב המלווה שלו :ויטלי לייקין .את השניים
מאמן :אור ברגר.
את  780המטר בשחייה סיימו לאחר  11:02דקות.
החליפו לאופניים תוך דקה ו  10שניות .את הרכיבה
של  19.95הקילומטר גמעו תוך חצי שעה ,החליפו
לריצה תוך  48שניות וסיימו את חמשת הקילומטרים
של הריצה ב  20.5דקות .סך הכול  1:03.35שעות.
זה הוא הזמן הטוב ביותר של אורן בתחרויות עד כה.
התחרות חשובה לאורן על מנת לצבור נקודות לדירוג
העולמי שיקבע האם יהיה בין  12הספורטאים שיזכו
בכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2021

אורן וויטלי בשלב הריצה .ניתן לראות את החבל בו הם
אורן שלא רואה דבר .צלם :אור
נעזרים להנחייתו של
ברגר

מתוך דף הפייסבוק של אורן
אם הייתם אומרים לי לפני שנה שלא אתחרה כלל במשך
 12חודשם בתחרות בינ"ל לקראת המשחקים הפראלימפיים
לא הייתי מאמין
אם הייתם אומרים לי שאזנק לתחרות בחו"ל ורק רגע לפני
הזינוק אוריד מעליי מסכה ,לא הייתי מאמין .
אבל גם אם הייתם אומרים לי שבגיל  44.5ארוץ את הריצה
הכי טובה שלי בתוך תחרות טריאתלון מאז שאני מתחרה,
גם לא הייתי מאמין.
וכל זה מתחבר כחוט השני לכל מה שאני מאמין בו,
,יש דברים שהם בשליטתנו ,ויש דברים שלא"
זה לא היה בשליטתי שנפצעתי ,אבל זה כן היה בשליטתי
איך אני בוחר לחיות את חיי ואיך אני משתקם.
זה לא בשליטינו הקורנה ,אבל זה כן בשליטתי (כמעט ) איך
אני ממשיך לנסות לחלום את החלום האולימפי.
הייתה לי תחרות טובה ,קצת מאוכזב שלא הגעתי מעט
גבוה יותר במיקום אבל השארתי את כל כולי על מסלול
התחרות ,ועל זה אני מרוצה מאד.
שחיה טובה ,רכיבה על המספרים שלי ושל ויטאלי והריצה
הכי מהירה שרצתי בתחרות טריאתלון מאז שאני מתחרה.
החלום האולימפי עדיין פועם בליבי ,הסיכוי קטן אבל
התקרבתי עוד צעד.
אין קיצורי דרך הרמה מאד מאד מאד גבוהה ,ואני לא ילד........
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
תודה ענקית לרענן אלכסנדר tyr
ל Nike
לרוני הנר rudy
ל get
תודה לויטאלי לייקין על שנה מדהימה של אימונים יחד
התמדה הושקעה אין קץ אוהב אותך המון ויטאלי.
לצוות המקצועי ,אייל שלומי ,מיקי חליקה ,דניאל קסל
ולמי שממשיך לנצח על כל זה במסירות ,בסבלנות
ובמקצועיות ,למאמן שלי אור ברגר.
ולבסוף ל  3המדהימות שסובלות את החלום שלי יום יום,
שעה שעה
אוהב אתכן המון .
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 09זרקור החודש
"לכל אחד יש זכות לחלום וחובה
לנסות להגשים אותו" – ראיון עם
זיגי (אפריים זינגר)
נפגשנו עם זיגי ,על מנת לראיין אותו על חייו ותפקידיו
במהלך השנים אשר מייצגים קשת רחבה של ארגוני
ספורט בישראל .זיגי הינו נכה צה"ל שמתנדב באיל"ן,
בעברו מנכ"ל הוועד האולימפי הישראלי וכרגע מ"מ
של

הוועד

הפראלימפי

הישראלי

וחבר

הנהלת

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
 מאיפה השם זיגי? מבחינת השמות ברמה הכי פורמלית זה :ד"ראפריים זינגר ,יש כאלה שלא מכירים אותי אבל
רוצים לתת תחושה שהם מכירים ,אז קוראים לי
אפי .אחד שקורא לי אפי ,אני לא מכיר אותו ואין לו
מושג מי אני .זיגי זה סיפור ישן .כשהייתי בכיתה ד'
יצא סרט חדש' :סלאח שבתי' ,לכוכב הסרט ,אריק
אינשטיין ,קראו 'זיגי' והבנות בכיתה החליטו שזה
אני ,זה מהאלף הקודם.
 אתה מסגיר את הגיל שלך אני גאה בגיל שלי ,על כל יום עבדתי קשה ,חלקמחברי הטובים לא הגיעו לגיל הזה.
 עם חלק מהחברים האלו שרתת במלחמת יוםכיפור ביחידת האזנות (לימים  )8200בהר
החרמון ונפלת בשבי הסורי יחד עם  31מחבריך,
שם שהית בכלא  8חודשים .עם כל הסכמי
השלום עכשיו ,זה גורם לך לחשוב ,מה תעשה
אם יהיה הסכם שלום עם סוריה?
 החלום הזה של לחזור לסוריה ,לחזור לדמשק ,אוליאפילו לעשות 'ביקור נימוסין' בכלא ,זה תמיד חלום
כזה להביא את הילדים ולהראות להם איפה אבא /
סבא 'כייף'  8חודשים .תמיד יש את זה ואפילו פעם
אחת זה היה לכאורה אקטואלי ,היו שיחות שלום
בזמנו כשרבין היה ראש ממשלה וחפאז אל אסאד
בסוריה וכבר התחילו דיבורים על כך שיוצאת
משלחת ועשיתי כמה טלפונים לנסות להיות

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
 במשלחת הראשונה שתצא .כשהייתי בוועד האולימפי,יש מסגרת שנקראת משחקי הים התיכון ,שמתרחשת
אחת לארבע שנים בחסות הוועד האולימפי הבינלאומי,
וכמובן שבגלל הפוליטיקה ,ישראל לא חלק מזה.
השקעתי המון מאמצים כדאי שישראל תתקבל ,מתוך
חשיבה שמגיע לנו להשתתף בהם .באיזהשהו מקום
בתת מודע היתה כנראה גם חשיבה על לצעוד עם דגל
ישראל בדמשק ,אז יש חלומות.
 היית מנכ"ל הוועד האולימפי בין השנים ,1995-2014במבט לאחור ,מה הדברים המשמעותיים שהטמעת
שם?
 דבר ראשון :היתה לי תרומה משמעותית בהכנסת כלנושא הקריטריונים וההתנהלות המקצועית לתוך ניהול
והתנהלות הוועד .הכנסנו קריטריונים ברורים לקבלת
מלגות ,עבודה עם תוכנית רב שנתית ,דו שנתית וחד
שנתית והדברים קבועים וידועים מראש .דבר שני :גם
בחיים האישיים שלי וגם בחיים המקצועיים אני מאמין
שחייבים לייצר חלום ,חייבים לקבוע מטרה ,אחרי סידני
 ,2000הייתי זה שטבע את המונח' :התקווה שווה זהב'.
זה התקבל די בסקפטיות בזמנו ,התקשורת די 'חתכה
אותי' .בלי קשר אלי ,גל פרידמן השיג את הזהב באתונה
 .2004באיזה שהוא מקום זה כן מושך את הארגון
קדימה והיום זה כבר מטבע לשון ,אז זה נראה פסיכי
לחלוטין .דבר שלישי :התפיסה שלספורט יש משמעות
רבה יותר מעבר לרוץ מהר יותר ,חזק יותר ,יש לו ערך
משל עצמו ,ערך חברתי ,ערך חינוכי ,ערך תרבותי ,עולם
ערכים שלם והתפקיד של הוועד כארגון גג להעביר את
זה .גם זה התקבל בהמון סקפטיות ,בשיניים נלחמתי
שהחוויה האולימפית תקום' ,שחיתי נגד הזרם' .בסופו
של דבר זה קם על הרגליים ועמד על הרגליים והמסר
שעובר למי שמבקר בחוויה האולימפית הוא מסר שאני
מאמין בו והוא לא רק בספורט ,שלכל אחד יש זכות
לחלום משל עצמו וחובה לנסות להגשים אותו בעצמו.
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 10זרקור החודש
"לכל אחד יש זכות לחלום וחובה
לנסות להגשים אותו" | המשך
 -בשנת  2016ביקרת במשחקים הפראלימפיים

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שהתקיימו בריו ,מה לקחת משם?
 מצד אחד מאוד התחברתי לספורטאים ולספורטהפראלימפי העולמי שהיה שם ברמה הכי גבוהה
שלו ,מצד שני זיהיתי שתי מגמות שבלטו שם
ובשנים האחרונות :ירידה בהישגים של הנבחרת
הישראלית שסיימה שם רק עם  3מדליות ארד,
בסופו של דבר בספורט המקצועי ,זה המדד
להצלחה .לצד עליה בכל מה שקשור להקצאת
המשאבים ולחשיפה ולמחוברות הציבורית .צריך
להסיר את הכובע מול כל אלו שהיו כאן בעשור
האחרון ,שעשו עבודה מעולה ,כל אחד בתחומו על
מנת לייצר את העלייה הזאת ,עכשיו האתגר הוא
להשתמש במגמת העלייה הזו על מנת לשנות את
מגמת הירידה בהישגים – זה המבחן לשנים
הקרובות.
 לוועד הפראלימפי ,הגעת בעצם כחבר הנהלהמטעם איל"ן והיום אתה ממלא מקום היו"ר .איך
הגעת בעצם לאיל"ן ,אתה בעצם מוכר כנכה
צה"ל (איל"ן וארגון נכי צה"ל לצד בית חינוך
עיוורים ,הם הארגונים שמרכיבים את הנהלת

 משהו במה שהם אמרו כנראה הדליק אצלי איזה ניצוץ,התייעצתי עם כמה אנשים שאמרו לי" :אתה לא נורמלי,
אתה עוד תתגעגע לפוליטיקה של הוועד האולימפי ,כי
כמות הפוליטיקה בספורט הפראלימפי היא הרבה
יותר" .אמרתי שאני בא מפוזיציה אחרת במטרה לתרום.
לשמחתי אני יכול לראות באיל"ן שינוי בהתייחסות
לספורט שמעמדו באיל"ן עלה מאוד בשנים האחרונות,
כולל תקציבים ,יש משרה מלאה של רכז ספורט יש
עשייה ותנופה – תודות לשיתוף הפעולה של היו"ר
אהוד רצבי והמנכ"ל בועז הרמן .עוזר לכך זה התשתית
הנהדרת שקיימת :מועדון ספיבק בעל שם עולמי ,מושא
לקנאה בכל העולם ואיל"ן חיפה עם האימפריה של
יעקב (נבחרת השחייה של המאמן יעקב ביננסון) שזה
נהדר .אנחנו בעיצומו של תהליך של הקמת  2מרכזים
גאוגרפיים שיתנו מענה בכלל הארץ .אחד בחיפה שייתן
מענה לפעילות בצפון עם דגש לאוכלוסייה הערבית,
כולל מינוי רכזת מכפר קרא שעובדת על חיבור
האוכלוסייה הערבית בצפון לתחום הספורט .וישנו
פרויקט דרום – באזור באר שבע.

הוועד הפראלימפי הישראלי) ?
 החיים הם דבר מרתק ,למה הם דבר מרתק? כי הםצופנים בחובם דברים שלא תכננת ולא חשבת
שיקרו .אחרי  40שנה שהייתי פעיל בתחומי
הספורט כולל הוועד האולימפי האירופאי חשבתי
שמספיק .אחרי חצי שנה שבאמת נחתי מכל
התפקידים שמילאתי בעברי ,הגיעו אלי אהוד רצבי
והמנכ"ל הקודם של איל"ן שמעון צוריאלי ,שיש לי
הכרות אישית מקדימה איתם ואמרו לי תשמע:
"אנחנו עוקבים אחריך ,אתה מבלה ,אתה מסתובב,
אתה מספר לכולם שאתה לא מתכוון לחזור
לפעילות ציבורית אבל בא תתרום קצת".

בתמונה עם דגל ישראל בטריבונה בגמר מקצה
החתירה של מורן סמואל במשחקים הפראלימפיים ריו
2016
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 11זרקור החודש
זכות לחלום וחובה
ישזינגר
אפריים
לכל– אחד
"זיגי
לנסות להגשים אותו" | המשך
 מה חשוב לך לקדם בספורט הנכים בישראל? יש ספורט עממי ,ספורט תחרותי וספורט הישגיואצלנו יש גם ספורט שיקומי ,אי אפשר ללכת על

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מרכיב אחד ולהזניח אחר ,חייב להיות תרשים
זרימה שאחד מזין את השני .שחיינים כמו מיה פרי,
אין לי ספק כשהיא נכנסת לבריכה באיל"ן חיפה
וענבל פיזרו שוחה לידה זה עושה משהו ואני בטוח
שגם לענבל זה עושה משהו שהיא רואה את
ההשפעה שיש לה ,זה אחד מזין את השני.
בעבודה לטווח ארוך חייבים לעבוד על ארבעת סוגי
הספורט האלו ולייצר סינרגיה מהשיתוף ביניהם.
חשוב לקדם את כל נושא האיתור ,לא רק ילדים ,גם
נפגעי עבודה ותאונות דרכים .לשמחתנו יש פחות
נכי צה"ל ,ועם כל הכבוד לקורונה ,היא לא ממש
מגיפה 'שווה' ,היא לא מביאה ספורטאים חדשים.
ולכן מה שצריך לעשות זה לא לחפש מתחת לפנס,
צריך לראות איפה יש את הפוטנציאל הבא ,לדוגמא
במגזרים של האוכלוסייה הערבית והחרדים ,זה
אתגר גם ברמה התפיסתית של איפה הילד עם
המוגבלות ובכלל תפקיד הספורט.
אנחנו צריכים לאגם את המשאבים ולייצר את
האחדות – לא אחידות ,את העבודה המשותפת בין
הגופים .שכל גוף ישמור את הייחודיות שלו אבל
שבין הגופים תהייה אחדות .אני רואה את אלי
בירנבאום כשותף לדרך הזאת .לי כמי שבא מבחוץ
מצד אחד אבל גם מבפנים כי בסוף אני גם נכה
צה"ל ,יותר קל להגיד את זה.
גם אני וגם אלי משוחררים מחשבונאות העבר .יש
כאן הרבה שנאות והרבה אהבות ,התפקיד שלנו זה
לסלק את השנאות ולחזק את האהבות ,אין לנו זמן
ואנרגיה לבזבז על שנאות.

מתוך כתבה של מעריב על הצגת הסיסמא :התקווה שווה
זהב.

נובמבר  2020גיליון 61

 12זרקור החודש
"לכל אחד יש זכות לחלום וחובה
לנסות להגשים אותו" | המשך
כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 כשאתה היית המנכ"ל של הוועד האולימפי ,איךתפסת את הפעילות של הוועד הפראלימפי?
 גילוי נאות ,יש לי נאמנות מוחלטת למקום שבו אנינמצא ברגע נתון כי אני מוכן להילחם עבורו ואם לא
הייתי מוכן לא הייתי באותו מקום .זאת היתה

 אז אחרי שדיברנו על הסורים והוועד האולימפי והוועדהפראלימפי ,מה אתה חושב על הספורט הפראלימפי
כמותג?

תקופה אחרת ,כשאני התחלתי בוועד האולימפי

 -המותג נמצא במקום שהמותג האולימפי היה לפני 20

זאת היתה רק התחלה של שיתוף הפעולה בין

שנה ,בעמדת זינוק של צמיחה שלדעתי כרגע הוא רק ב

הוועד האולימפי והפראלימפי הבינלאומי ,זה עדיין

 25%מהפוטנציאל שלו .היות ויש לו את הערכים

לא חלחל .התפיסה אז היתה שזה שתי ישויות

האולימפיים של חמש הטבעות אבל יש לו גם ערכים

נפרדות .והרעיון והמעשים שבעצם יש גם קשר בין

נוספים שאין לאולימפיים ובגלל זה אפשר לראות היום

שני הארגונים האלו רק התחיל ,היום אנחנו במקום

שיותר ויותר תקציב של חסויות מגיע ממחלקות השיווק

אחר ששואף ליותר אינטגרציה בין המשחקים .ואני

והפרסום ולא רק ממחלקות של קשרי קהילה.

מאמין שהתהליך הזה יתמשך שאולי אפילו נגיע
ליום שהמשחקים יאוחדו באותו זמן ובאותו מקום.

 ושאלה אחרונה ,אתה תמיד יודע איך להתנסחוהטמעת את הסלוגן 'התקווה שווה זהב' ובכנסים

זאת היתה תקופה שגם הספורט האולימפי וגם

אתה תמיד יודע איך להגיד הרבה בכמה משפטים

הפראלימפי היו עניים ומרודים .הפראלימפי כל

קצרים ,אתה מתכנן להיכנס לתחום של כתיבה :סופר

הזמן באו ואמרו אנחנו כמו האולימפיים והגישה

או משורר?

שלי הייתה שאנחנו לא צריכים לריב ,למה ליפול
למלכודת של הפרד ומשול .היה צריך לשלב ידיים,
לתפוס את הדב הכי שמן שאפשר ,נכנס לחדר
נסגור את הדלת ונחלק את השלל .למה לריב כלפי

 האמת שאם הייתי יכול להגשים חלום הייתי רוצה להיותזמר ,אבל הבעיה שכשאני מתחיל לשיר ,מהר מאוד אני
מוצא את עצמי לבד בחדר.

חוץ .לצערי הפוליטיקה בשני הארגונים משכה יותר
לבואו נלך מכות.
אני בכל מקרה האמנתי שנקודת ההתחלה של
ספורטאי נכה יותר קשה מספורטאי לא נכה .כי
עצם ההגעה לאדן הזינוק ,או למגרש דורשת יותר
מאמץ .אבל בסופו של דבר היינו עסוקים בהישרדות
אז פחות היה שיתוף פעולה .לשמחתי היום יש
הרבה יותר שיתוף ויש גם הרבה יותר תקציב.

בתמונה :זיגי במגרש הטניס באולימפיאדת לונדון 2012
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 13בדרך לטוקיו 2021
הוועדה המארגנת של המשחקים הפראלימפים בטוקיו
קיימה סמינר און ליין לראשי משלחות CHEF DE MISSION
 WEBINARסמינר כזה היה אמור להיערך באופן רגיל
בטוקיו ,כולל סיור במתקנים אבל נערך ,לאור מגבלות
הקורונה ,באמצעות האינטרנט.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

במשך כ  3שעות עדכנו ראשי הוועדה המארגנת על
החודש קיימנו אימון המדמה תחרות בזום לפולינה כצמן

ההערכות למשחקים בהיבטים הארגוניים השונים.
העקרונות

המנחים

את

הוועדה

המארגנת

והוועד

מרימת הכח מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמנת אצל

הפראלימפי הבינלאומי הם:

ולרי טומילוב.

 1בטיחות ובריאות הספורטאים ,המשלחות והקהל

פולינה מתאמנת על מנת להשיג את הכרטיס למשחקים

 2פשטות וחיסכון (עד כה נחסכו כ  30מיליארד ין במרכיבים

הפראלימפיים בטוקיו  .2021הכרטיסים שנשארו לחלוקה

שונים של האירוע)

בענף הרמת הכח יחולקו בסוף יוני על פי דירוג עולמי.

 3שמירה על החוויה של המשתתפים
הוקמו מספר צוותים מקצועיים הבוחנים את התרחישים

בתמונה ,פולינה לאחר שדחקה  125קילו.

השונים למתווה המשחקים בהיבטים השונים שיעודכנו,
באופן טבעי ככל שנתקרב למשחקים.
הלו"ז המקורי לא השתנה וכך גם מתקני התחרויות.
הדרישה מכל המשתתפים תהיה לבדיקת קורונה  72שעות
לפני הטיסה לטוקיו ,בדיקה נוספת בנחיתה בשדה
התעופה בטוקיו ונטילת חיסון (אם יהיה עד אז).
בנוסף ,ידרשו המשתתפים לעטות מסיכות ,למעט בזמן
הפעילות ותוגבל כניסת אורחים לכפר האולימפי ויציאת
ספורטאים למפגשים מחוץ לכפר.
בימים אלה הוועדה המארגנת וממשלת יפן בוחנות ניסיון
בתחרויות עם קהל בענפים השונים.
טקסי הפתיחה והסיום יתקיימו כמתוכנן כשעדיין מגבשים
את מתווה ומדיניות לגבי מצעד המשלחות.
לראשונה בראש כל משלחת יישאו את הדגל ספורטאי
וספורטאית ביחד.
המסר החד משמעי מהסמינר שהכוונה לקיים את
המשחקים במועד עם התאמות ,ככל שידרשו על מנת
לשמור על בטיחות ובריאות המשתתפים.

הסיכוי הבא להשגת כרטיס למשחקים הפראלימפיים,
יתקיים בענף הטקוואנדו בתחרות קריטריון ב 30-
 31.1.2021שם ינסה אסף יסעור ממועדון שרעבי
אומנויות לחימה ,להשיג את הכרטיס הנחשק.
בחודש אפריל יחולקו כרטיסים בענפי האתלטיקה (לפי
דירוג עולמי) ,בדמינטון (לפי דירוג עולמי)
וטניס שולחן (לפי תחרות קריטריון)
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 14שגרירים
עמית ויגודה 'עושה' את
אמריקה
אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
באוגוסט השנה ,ארז עמית ויגודה שחקן איל"ן רמת גן

 -מהי שגרת האימונים?

בעברו ,את 'הפקלאות' וטס למכללת טקסס לעשות

 -שיגרת האימונים פה היא מאד אינטנסיבית ,זאת

תואר ראשון ולשחק בנבחרת הכדורסל בכסאות גלגלים,

אומרת שאנחנו מתאמנים בין  25-30שעות בשבוע

מאז הספיק להתאמן המון ,ללמוד המון ,להתראיין

 2-3אימונים ביום  +שלוש פעמיים בשבוע חדר

לתקשורת הישראלית ,לככב בסרטון בו הוא קולע

כושר כולל אימון קליעות יומי ואימון קבוצה כל

מהכיסא ממרחק של יותר מחצי מגרש ולפרסם פוסטים

בוקר בין  7בבוקר ל  .10וכמובן אי אפשר לשכוח

באינסטגרם שהשאירו 'טעם של עוד'.

שאנחנו פה ספורטאים אבל ראשית כל תלמידים

בשל הקורונה עונת המכללות תתחיל רק בחודש

אז בנוסף ל  25-30שעות אימון בשבוע אנחנו גם

נובמבר .כאשר המשחק הראשון של עמית וקבוצתו יהיה

לומדים.

מול נבחרת מכללת אלבמה ב  19לנובמבר .שם יפגוש
את פיטר ברי ,מלך הסלים של המכביה האחרונה
'לדרבי יהודי'.
וכזכור גם מרי סילברמן תשחק במכללת אלבמה
בנבחרת הבנות ,החל מחודש ינואר.
שאלנו אותו מספר שאלות ומקווים לעדכן על קורותיו
אחת לכמה חודשים.
 מה תפקידך בקבוצה? תפקידי בקבוצה מתחלק לכמה חלקים :חלק ראשוןהוא כמובן לייצר נקודות ולאיים על הסל ,ועם זה מגיע
עוד תפקיד שהוא למשוך הרבה אש אליי כדי לפתוח
את

המגרש

לעוד

אופציות

בהתקפה.

בנוסף

להשתמש בניסיון שיש לי בליגה האירופית שהיא
יותר פיזית ולהביא את הפיזיות הזאת גם להגנה.

בתמונה עמית במדי ה  MOVINמחזיק כדורסל על
רקע הלוגואים של מכללת טקסס
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 15שגרירים
עמית ויגודה 'עושה' את
אמריקה | המשך
 My Heritageמנותני החסות לספורט הפראלימפי
 למה התגעגעת החודש? -במשך השבוע אין כל כך זמן לחשוב על געגועים בגלל

 -מהרגע הראשון ידעתי שיהיה לנו קשר טוב ,אפשר

הלוז הצפוף ,אבל אני יכול להגיד שמרגישים את

להגיד שהוא החבר הכי טוב שלי פה בקבוצה אז יוצא

הגעגוע בסופ"שים .אני מתגעגע למשפחה ,לחברים,

לנו לשמוע מוזיקה יחד והאמת שהוא נדלק על אחד

לחברה וכמובן לחבריי בנבחרת ישראל הצעירה

מהשירים שאני שם לו במשך השבוע .ומפה לשלם יום

שעובדים קשה לקראת אליפות אירופה שנדחתה

אחד הוא החליט להוסיף את השיר לפליילסליט שלו.

שוב עקב הקורונה.
 מה הכי מאתגר בלהיות שחקן מכללות רחוק מאודמהבית?
 ברור שהמרחק מהבית הוא אחד האתגרים היותרגדולים בלהיות שחקן פה בליגת המכללות בארה"ב
או בכל ליגה אחרת מחוץ לישראל ,אבל ההבדל
הגדול בין לשחק פה מאשר לשחק בקבוצה
מקצוענית באירופה לדעתי הוא ,זה שאתה גם

סטודנט אתה צריך ממוצע ציונים בערך בסביבות
ה 75כדי לשחק אז זה אומר שלא רק עובדים קשה על

בתמונה עמית והשותף במדי ה  MOVINיושבים על
כסאות גלגלים ומראים את שרירי הידיים שלהם

המגרש אבל גם בכיתה .כאן כדורסל וציונים הולכים
יד ביד.
 ראינו בפוסט שפרסמת שאחד מחברי הקבוצה שלךשומע מוזיקה ישראלית  -איך זה קרה?
 שאלה מצויינת אז בדירה שלי יש לי שותף שהוא גםאיתי בקבוצה קוראים לו וינסנט ,וינסנט ניקוד 1.5
שחקן נבחרת קנדה בן  25שעבר לכאן איתי השנה.

בתמונה עמית במדי איל"ן רמת גן במאבק פיזי על
הכדור מול שחקן טורקי בליגת האלופות האירופאית
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 16דיגיטל  -הי
מה עשינו בדיגיטל
הפראלימפי בחודש אוקטובר?
דף הפייסבוק |

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ההתאחדות לספורט נכים Israel -
Paralympic Committee
• פורסמה סדרת פוסטים על ספורטאי ומאמני על

לומדות |

שהזמנו להיות אושפיזין בסוכה :המאמנת מרגלית
זוננפלד ז"ל ,השחיין יוסף ונגר ,הסייפת והכדורסלנית
איילה מלחן ,השחיין ד"ר אורי ברגמן ,הספורטאית אורה

• בשיתוף עם המיזם  WeDoGood.Techמיזם

אנלין (גולדשטיין) ,הספורטאי זוכה פרס ישראל ברוך

התנדבותי שמחבר בין עמותות לבין אנשי מקצוע

חגאי ,והספורטאית ציפי (רוזנבאום) רובין

שמטרתו לעשות טוב (וגם מוצר טוב) אנו בשלבי

• ליוונו את אורן בליצבלאו בתחרות הטריאתלון ואת

סיום של הכנת לומדה לענף הבוצ'ה

הטניסאים אדם ברדיצבסקי וגיא ששון בתחרויות הטניס
בכסאות גלגלים

דף האינסטגרם |

para_israel

• חודש אוקטובר הוכרז כחודש בוצ'ה וכמעט כל יום
פורסמו תמונות מתחרויות שונות ענף הבוצ'ה .בחודש
נובמבר יעלו תמונות מהמשחקים הפראלימפיים בלונדון

בתמונה :צילום מסך של דיון על הלומדה בשיחת זום

2012

האתר |
פראתון |

ISAD.ORG.IL

מגזין חודשי

• שודרג האתר לטוקיו  ,2020הוכנו דפי מידע אישיים לכל
• יצא המגזין החודשי שסיכם את חודש ספטמבר

הספורטאים שהשיגו את הכרטיס למשחקים ונבנתה
תשתית לאתר שילווה אותנו לאורך המשחקים
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 17לזכרם
דויד (דודיק) קושניר ז"ל
בקפיצה
ישראל
אלוף
והמאמן שהוביל למדליה
במשחקי סידני 2000
בחודש אוקטובר הלך לעולמו ,דויד קושניר ז"ל ,אלוף
ישראל בקפיצה לרוחק שהחזיק בשיא הישראלי קרוב
ל  18שנה.
דויד אימן גם ספורטאים אולימפיים רבים שהבולט
בהם הוא קופץ המשולשת רוגל נחום .לצד אימון
הספורטאים האולימפיים דויד אימן גם את יוגב קנזי
הקופץ לרוחק הפראלימפי וביחד הם זכו במדליית
הארד בקפיצה לרוחק במשחקים הפראלימפיים
בסידני  .2000למעשה,

זוהי המדליה האחרונה

שישראל זכתה בה בענף האתלטיקה.
חניכו יוגב קנזי ספד לו:
"על דודיק אפשר לקרא בהרחבה במדורי הספורט

בתמונה :יוגב ודודיק (משמאל) בלשכת ראש הממשלה.
התמונה מהאוסף הפרטי של יוגב קנזי.
רון בולוטין שהיה המנהל המקצועי במשחקי סידני 2000
(והשתתף גם כשחיין) סיפר על דודיק והקשר שלו ליוגב:
"דודיק הוביל את יוגב קנזי להישג שיא של זכייה במדליית

השונים ,אך רציתי לכתוב מי הוא היה בשבילי :המאמן

ארד בקפיצה לרוחק במשחקים הפראלימפים בסידני

הראשון שלי בבוגרים ,מי שגידל אותי ,חינך אותי

באתלטיקה למאמן אסור להיות בשטח האצטדיון והוא

והביא אותי להישג השיא :מדליית ארד במשחקים

נאלץ לתקשר עם הספורטאי בעזרת סימנים מוסכמים

הפראלימפיים סידני  .2000מהילדות בהדר יוסף,

מהיציע ,היה מרתק ומותח לראות את התקשורת בין דודיק

כשהכרתי את דודיק ,הבנתי שזכיתי בפרס נדיר.

ויוגב באותו יום של התחרות בסידני עד לקפיצה שזיכתה

לולא הדחיפה הבלתי פוסקת ,המקצועיות והאנושיות

את יוגב במדלייה לאחר שנים רבות שלישראל לא הייתה

שבו ,ספק רב אם אכן הייתי מגיע לאן שהגעתי .אז

מדלייה באתלטיקה במשחקים.

תודה לך דודיק על מה שעשית עבור האתלטיקה

כאמור ,דודיק  ,מעבר להיותו מאמן מוערך ומנוסה היה איש

בכלל ועבורי בפרט .יהי זכרך ברוך.

מיוחד ,צנוע ,רגיש ונעים הליכות,

שאהבת הספורט

והחינוך מוטמעת בו.
הוא תמיד היה נכון ופתוח לכל פנייה שלנו לסיוע ושילוב
של ספורטאים עם מוגבלויות במסגרת אימונים באגודה
שאימן ,יהי זכרו ברוך.
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 18לזכרם
–
ז”ל
קראוס
דויד
הקיבוצניק שרצה לשתף
את כולם
בחודש אוקטובר ,נפטר דויד קראוס ז”ל שהיה קפטן
נבחרת הכדורסל בכסאות גלגלים .יחד עם הנבחרת
זכה במשחקים הפראלימפיים שהתקיימו בתל אביב
 1968במדליית זהב ובמשחקי ארנהם  72וטורונטו
 76במדליית הכסף.
שמעון שלח (צ’ינגה) שהיה מאמנו ,סיפר שדויד היה
שחקן ברמה גבוהה ,שקט ,שתמיד חיפש איך לעזור
לכולם והוא לא זוכר מקרה אחד שרב עם מישהו.
בתמונה :דויד קראוס ז"ל.

במרבית

הענפים

הפראלימפים,

הספורטאים

מתחרים בספורטאים עם רמת מוגבלות דומה.

רועי רוזנברג ,קפטן הנבחרת בעברו סיפר כי דויד

בכדורסל כל קבוצה מורכבת משחקנים עם מוגבלות

בעצם היה הדמות הראשונה בשיקום אותה פגש

גבוהה ושחקנים עם מוגבלות נמוכה ,מה שגורם

שחשף אותו לעולם הכדורסל בכסאות גלגלים והביא

לכך שלעיתים השחקנים עם המוגבלות הגבוהה לא

אותו להתאמן בבית הלוחם .למרות שהיה אדם שקט

מקבלים את הכדור .שלח מספר שדויד היה

באישיותו ,הוא התווה את הדרך והראה שלמרות

מתעקש ,באימונים ובמשחקים ,שימסרו גם להם

הפציעה ניתן להשתקם ולהגיע לרמות הכי גבוהות

את הכדור.

של הכדורסל.

דויד קורן מנהל הנבחרת הנוכחית מספר“ :אני מכיר

אלון דוראון – הקפטן הנוכחי מסר:

את דוד מקרבה משפחתית ,ממנו למדתי לראשונה

פעם קפטן – תמיד קפטן!

שיש כדורסל בכיסאות גלגלים ,לימים שיחקנו על

דוד קראוס ,קפטן נבחרת ישראל בכדורסל על גלגלים

אותו מגרש .לצד הפעילות הספורטיבית דוד היה גם

בעבר ,היה ממובילי דור הנפילים שייצב את ישראל

אומן ויוצר בתחומים רבים ,בכל ביקור בביתו בגבעת

כמעצמת כדורסל והיה מחלוצי הספורט האהוב שלנו.

חיים הוקסמתי מכישוריו הרבים .דוד היה ספורטאי
ענק איש וחבר ,כך נזכור אותו”.

ממני ומכל שחקני הנבחרת בעבר ,בהווה ובעתיד –
תודה על תרומתך לענף שלנו ,על המנהיגות
והמורשת שהשארת בשביל כולנו פה.
יהי זכרו ברוך!
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 19השאלון
מעולה לעולה כוחנו עולה
מדי שנה מציינים את 'יום העלייה ב ז' חשוון בו מעלים
על נס את תרומת העולים למדינה .גם בספורט
הפראלימפי ,יש לא מעט ספורטאים ,מאמנים ואנשי

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

צוות שעשו עלייה.

ראיינו את חותרת הקיאק פסקל ברקוביץ שעלתה מצרפת בגיל  17ואת הקלעית יוליה צ'רנוי שעלתה מבלארוס
בגיל .18

מתי החלטתן לעלות לארץ?

לעלות לישראל ולהתגייס לצבא היה החלום שלי מאז שאני
זוכרת את עצמי .שנה לפני שעליתי ,הגעתי לצה"ל כמתנדבת
למשך חודש וחצי .חזרתי לצרפת להשלים בגרויות ,ואז נפצעתי.
אבל הפציעה לא עצרה אותי ,ומשדה התעופה הגעתי ישר
לצבא.

מייד כשהתחלתי להיות מדריכה של
הסוכנות .יישמתי את מה שחזרנו
ואמרנו" :בשנה הבאה בירושלים
הבנויה" .הגעתי כחלק מקבוצה.

מה הדבר הראשון שזכור לכן מייד עם הנחיתה בארץ?
החום! נחתי ביולי ,וכשפתחו את דלת המטוס הייתי
מופתעת .לא האמנתי שאוכל לחיות בחום כזה .דבר
נוסף זה ריח התפוזים מהפרדסים בדרך משדה
התעופה לבסיס.

הגעתי באמצע הלילה ,באחד מימי נובמבר ,היה
קר מאוד .נסענו משדה התעופה לקבוץ שובל
בנגב ,היה חושך מוחלט והרגשתי שהדרך ארוכה
מאוד ,נוסעים ונוסעים ונוסעים .רק אח"כ התברר
לי שהנגב לא באמת רחוק כל כך.

חזרתן לצרפת ובלארוס?
אני נוסעת לפחות פעם בשנה .כמובן שרק לבקר,
הבית שלי הוא כאן.

מאז שעליתי מעולם לא חזרתי לבלרוס

אם לא הייתן עולות לארץ ,גם אז הייתן הופכת לספורטאיות פראלימפיות?
קשה לדעת ,אבל אני מאמינה שכן ,כי מייד אחרי שנפצעתי הגיעו אלי
פניות מארגוני ספורט פראלימפי בצרפת ,מענפים שונים ,שייט ,שחייה
ואחרים.

פסקל
ברקוביץ

בטוח שלא .כנראה שהייתי
נעשית מורה.

יוליה
צ'רנוי

בתערוכה 2020גיליון 61
נובמבר
בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה

 20חם מהמעבדה
טרמינולוגיה בהקשר תרבותי והשפעותיה
על התדמית
החודש ,לציון  300יום למשחקי טוקיו ,הוספו לאתר
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים "תעודות זהות"
שהשיגו

לספורטאים

את

הכרטיס

למשחקים

הפראלימפיים .בתעודת הזהות של כל ספורטאי/ת ,לצד
אזכור פרטים כמו ענף ,מועדון ,מאמן ומקום מגורים,

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
כיצד מונחים עלולים להטעות ולהשפיע על דעת קהל

היתה התלבטות האם וכיצד להזכיר את הנכות.

לעיתים ,מונחים מסוימים עלולים להוביל לתפיסה

לא היתה זו התלבטות אחת אלא מספר התלבטויות:

מוטעית .אם ניקח לשם ההמחשה למשל ,את צמד

האם בכלל צריך/כדאי להוסיף את המידע? האם זה לא

המלים "שיתוק מוחין" – אשר בהגדרה זה "שם כולל

יעביר את הזרקור מהתמקדות בספורט ובהישגים

לקבוצת הפרעות נוירולוגיות ,בהן קיימת פגיעה מוחית

למגבלה? ואם לציין ,מה יהיה המושג המתאים :נכות?

בשלבים המוקדמים של התפתחות" .לדעת רבים ,השם

מגבלה? לקות? האם לתאר את המגבלה התפקודיות או

שניתן לפגיעה השכיחה "שיתוק מוחין" עושה עוול

לתת את השם הרפואי (הדיאגנוזה)? או אולי בכלל לציין

ללוקים בה ,מכיוון שאינו מיטיב לתאר את המצב

רק את הקטגוריה הספורטיבית (הקלאס)?

והשלכות הפגיעה .מי שאינו מצוי בפרטים ,אדם שאינו
מכיר מושגים רפואיים ,כשייקרא את צמד המלים "שיתוק

הדיון המרתק בעניין טרמינולוגיה ושימוש במונחים הביא

מוחין" ,ייתכן שהפרשנות שייתן לצמד המלים האלו תהיה

אותי לחשוב על האפקט שיש למילה ולמילים על תדמית

שמדובר במישהו עם מוח משותק ,מסקנה שגויה ורחוקה

ותפיסת הספורטאים שלנו .למשל ,האם שימוש במילים

שנות אור מהמצב בפועל.

כמו ליקוי ,מגבלה ,נכות ,מייצר את האפקט הרצוי
כשמדובר

בספורטאים

העוסקים

בענפי

ספורט

פראלימפיים?
מבירור

בספרות

המקצועית,

מסתבר

שהעיסוק

בטרמינולוגיה בהקשר לספורט הפראלימפי כמו גם
התדמית המושפעת מבחירת המלים מעסיקה גם את
הוועד הפראלימפי הבינלאומי ומדינות רבות.

בשיתוק מוחין הביטוי העיקרי הוא בהפרעה בתפקודים
המוטוריים ,והוא מלווה בדרך כלל בשיתוק ברמה כלשהי
(קלה עד חמורה) בגפיים ופגיעות נוספות ,כדוגמת
הפרעות ראייה והפרעות למידה .אבל המוח אינו משותק.
וגם לרוב  -פרט למקרים חמורים  -אין שיתוק מוחלט של
הגפיים אלא פגיעה תפקודית ברמה כלשהי.
כך גם שכשיש ספורטאי או ספורטאית עם פגיעה מסוג

מכאן שהמדור הפעם יוקדש לדיון הפילוסופי בשאלת

שיתוק מוחין בענף ספורט פראלימפי ,הקהל שאינו בקיא

הטרמינולוגיה בספורט הפראלימפי.

בתחום עלול לחשוב שמדובר בספורט שיש לו היבטים
טיפוליים ושיקומיים בלבד ולא ספורט הישגי/תחרותי כפי
שהוא בפועל .

יוני  2020גיליון 56

 21חם מהמעבדה
טרמינולוגיה בהקשר תרבותי והשפעותיה
על התדמית | המשך
 מלים וביטויים משפיעים על תפיסות ודעת קהל.

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מעצבי דעת קהל ,פעילים חברתיים ופעילי זכויות אדם
שמקדמים חברה שוויונית ומבקשים למגר סטיגמות,

על מגוון השונות ביניהם ,שייכים לקבוצת בני האדם .לכן

דעות קדומות וסטריאוטיפים ,עוסקים בבחירת מלים

חשוב במיוחד שהשפה בה אנו משתמשים כדי לדבר

שתשרת ותקדם את האג'נדה הזו .האם ניסוח ותיאור

ולכתוב על אנשים עם מוגבלות תדגיש בראש וראשונה

הספורטאים שלנו כ"ספורטאים עם מגבלה" משרת את

את העובדה שמדובר באנשים ,ולא בלקות או במוגבלות

החזון שלנו והאני מאמין שלנו? הרי בספורט הפראלימפי

שהיא רק אחד המאפיינים שלהם ולא המאפיין המרכזי.

אין אנו מדגישים מגבלה אלא מפארים יכולות והישגים.

רגע של היסטוריה

הספורט שלנו הוא ספורט הישגי ,תחרותי ,שמדגים
פעילות גופנית המותאמת להתמודדות עם מגבלות

יכולות מאוד גבוהות.

גופניות ונפשיות מוכרת כבר קרוב ל  250שנה .רבים
נשאלת השאלה :האם ניתן לשנות ביטויים השגורים בפי

מייחסים את שורשיו של תחום עיסוק זה לשוודי פר

הקהל הרחב? האם ניתן למגר שמות? דוגמה מעניינת

הנריק  .1776הנריק היה סייף ,פגוע ביד אחת ,שלמד את

היא השינויים שחלו לגבי המושג "מוגבלות שכלית

ההשפעה של תרגילים גופניים על שיקומו.

בעקבות

התפתחותית" .בעבר הלא רחוק ,נכות זו נקראה "פיגור

ניסיונו האישי פיתח מערכת של תרגילים שנודעה בשם

שכלי” .מתחילת שנות האלפיים ,נטו אנשי המקצוע

"התעמלות רפואית".

להחליף את המושג המקובל בציבור "פיגור" ,שאינו תקין

נקפוץ קדימה לשנות ה  40של המאה הקודמת ,במהלך

פוליטית ,במונחים "לקות אינטלקטואלית" או "לקות

מלחמת העולם השנייה ,חלה התפתחות משמעותית

שכלית" ובהגדרות אחרות שהן בגדר תקינות פוליטית.

נוספת ,כאשר הרופא היהודי סר לודוויג גוטמן קיבל את

בינואר  2017אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק להחליף

ניהול המחלקה לנפגעי חוט שדרה בבית החולים

את המונח "מפגר" ו"פיגור" על הטיותיהם השונות,

השיקומי בסטוק מנדוויל ,וחולל מהפכה בעקרונות

במונחים "אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית"

השיקומיים .תרומתו המשמעותית של גוטמן לעולם

ו"מוגבלות שכלית התפתחותית".

הרפואי ,לדבריו ,הייתה ההחדרה של פעילות גופנית

השינוי המתואר לגבי הדרת המושג "פיגור" כמו גם

וספורט למערכת השיקום .כאן כבר נכלל השימוש

הוצאת תוויות נוספות מהלקסיקון (למשל" :משוגע",

במושג הספציפי "ספורט שיקומי" .

"פיסח"" ,בעל מום" ,ועוד),

מתבססים על התפיסה

החברתית המתוקנת לפיה כל האנשים,
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בהמשך ,ולאורך שנים רבות היה נפוץ לתאר את

עולם התוכן שלנו כ"ספורט נכים" .לא בכדי בשמות
הארגונים העוסקים בספורט בארץ מופיע צמד המלים
האלו.

לדוגמה:

"איל"ן

מרכז

ספורט

לנכים".

או

"ההתאחדות הישראלית לספורט נכים" .פשוטו כמשמעו
– נכים העוסקים בספורט .בהגדרה זו אין כלל הבדל בין

 Kornitמנותני החסות לספורט הפראלימפי
למשל ,המשחקים שהתקיימו בתל אביב ב  1968נקראו
"אולימפיאדת הנכים השלישית” ,ובאופן רשמי "תל-אביב
 "1968בלי איזכור של המילה פראלימפי .לעומת זאת,
בטוקיו  4( 64שנים לפני כן) ,כן נעשה שימוש במילה
 Paralympicוכך נראה לוגו המשחקים:

אם העיסוק בספורט הוא למטרות שיקום ,למטרות בילוי
פנאי ונופש או להשתתפות בספורט ברמה תחרותית-

הישגית.
בשנות ה  50בארצות הברית נוסף מושג שהחליף את
הביטוי "פעילות גופנית מתקנת" ( ) )Correctiveומתייחס
לחינוך גופני וספורט בבתי הספר .כך נולד החינוך הגופני
המותאם  .Adapted Physical Educationבהיבט הרחב

מה שבטוח זה שעד משחקי סיאול ,המונח נכים היה בעל
תקינות פוליטית בינלאומית ,ומסיאול ,התקבע השם
"המשחקים הפראלימפיים".

יותר ,בשנות השבעים התווסף מונח נוסף" :פעילות

המושג "נכים" ו"בעלי נכויות" או "אנשים עם נכויות" עבר

גופנית מותאמת" ובאנגלית Adapted Physical Activity

תהפוכות ושינויים במרוצת השנים.

ובחזרה לסר לודוויג גוטמן .גוטמן החל לעסוק בספורט
השיקומי בתחילת שנות החמישים של המאה ה 20-
וייסד

את

המסורת

של

משחקי

סטוק

מנדוויל

המתקיימים עד היום .לימים ,הפכו משחקי סטוק מנדוויל
לאולימפיאדת הנכים .ישנה אי בהירות לגבי הטמעת
המונח "משחקים פראלימפיים" במקום "אולימפיאדת
הנכים" .במקורות מסויימים מצויין כי המושג נכנס
לשימוש באופן רשמי רק באולימפיאדת סיאול .1988

בשפה האנגלית ,למשל ,היה נהוג להדביק את התווית
של  Crippleאשר בתרגום חופשי לעברית זה "בעל מום".
לאחר מכן נעשה שימוש במילה

 Handicapובעברית

מונח זה מבטא "מכשול ומגבלה" .המילה Disabled -
אשר בתרגום מילולי לעברית מתפרשת כלא  Disיכול
 Ableהפכה שגורה ונשארה בשימוש עד עצם היום הזה
בשפה המדוברת ואף בכתובה .לימים הוסרו התוויות,
ונעשה שימוש בתיאורים שהם מבחינת תקינות פוליטית,
למשל.people with special needs :
המהפך הבא התרחש כאשר מסוף שנות ה  ,90תחילת
שנות ה  ,2000השתרשו המונחים האוניברסליים על פי

מודל לבריאות ותפקוד של ארגון הבריאות העולמי 
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The International Classification of Health and 
 .Function – ICFעל פי מודל זה ,במקום על המגבלה,
מסתכלים על היכולות והמסוגלויות ,וכתחליף לביטויים
הקודמים ,אומץ הביטויpersons with impairments :
ובעברית – אנשים עם ליקויים.
גם פה בארץ ,ביטויים שונים באו להחליף את המילה
נכה .למשל" ,ילדים/אנשים עם צרכים מיוחדים" ,או "אדם
עם מגבלה" .אולם ,המילים "צרכים מיוחדים" "ו/או
"מוגבל",

מעוררות

לעתים

קרובות

תפיסה

סטריאוטיפית ,כמילים המציינות אנשים הסובלים
מטרגדיה ,כגיבורים הסובלים ממר גורלם ונאבקים כדי
לחזור ולחיות חיים נורמליים או כקורבנות הנלחמים כדי

להתגבר על האתגרים העומדים בפניהם.
ד"ר גבריאלה עילם מסבירה במאמר העוסק ב"איך לדבר
ולכתוב על אנשים עם מוגבלות" ,מדוע חשובה כל כך
ההמשגה .מדוע חשוב באילו מילים ,מונחים וביטויים אנו
משתמשים כדי לדבר ולכתוב על אנשים עם מוגבלות?
לדבריה ,למילים יש כוח רב ,הן משמשות אותנו כדי
"לצייר" את המציאות ואת הגבולות האפשריים של
מציאותנו כפי שהצבעים משמשים את הצייר כדי לבטא
את רשמיו" .מילים בשפה טעונות במשמעות חברתית-
תרבותית ואם המילים הן שמעצבות את והמחשבות
מאפשרות לנו לחשוב את המחשבות שאנו חושבים ,הרי
ברור עד כמה חשוב באילו מילים אנו משתמשים כדי
לדבר ולכתוב על נושא מסוים  .תיאורים ישנים ולא
מדויקים ושימוש לא מתאים בתיאורים כאלה מנציחים

פלטה מנותני החסות לספורט הפראלימפי
סטריאוטיפים שליליים ומהווים מחסום בפני הכלה

ושילוב של אינדיבידואלים עם מוגבלות בחברה".
בישראל כמו במדינות רבות בעולם השתרש הביטוי
"עם אנשים עם מוגבלויות" .כך בחקיקה וכך גם
בארגונים שונים.
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  1998הוגדר:
"אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיזית ,נפשית או
שכלית לרבות קוגניטיבית,
קבועה או זמנית ,אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן
מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי

החיים העיקריים .הגדרה זו מתבססת על הגדרתו של
ארגון הבריאות העולמי ,וכן על ההגדרות של אדם עם
בחקיקה

מוגבלות

החדשה

בארה"ב

ובבריטניה,

שעניינה שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הוועדה שבחנה את החוק ב  1996המליצה לאמץ את
הלשון "אדם עם מוגבלות" ,להבדיל מ"נכה" ,כמינוח
חדש המבטא תפישה חדשה .לא עוד דיון במפגרים
ונכים; האדם הוא נקודת המוצא ,והיותו עם מוגבלות,
רלוונטית לצרכיו המיוחדים.
ובחזרה לספורט הפראלימפי .המונח "פראלימפי" בא
מהמילה "מקביל" – הספורט הפראלימפי "מקביל"
לספורט האולימפי .אתגר טרמינולוגי רב משמעות הוא
תיאור

הספורטאים

העוסקים

בענפי

ספורט

פראלימפיים ולא השתתפו במשחקים הפראלימפיים.
"ספורטאי

פראלימפי"

הינו

ספורטאי

שהשתתף

במשחקים .אם כן ,כיצד ייקרא ספורטאי שטרם
השתתף

במשחקים

אך

עוסק

פראלימפי? 
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במאמר של פרופ' דרמן וד"ר טוקלי-ווסרנו מהועדה
הרפואית של הוועד הפראלימפי הבינלאומי ,נידונה סוגיית
הטרמינולוגיה

והשפעתה

התרבותית

בתנועה

הפראלימפית.
החל משנת  ,2016הוועד הפראלימפי עודד את חבריו
להשתמש בביטוי פרה-אתלט

 Para-athleteולענפי

הספורט הפראלימפיים  .Para-sportsדבר זה בא לשקף את
השינויים

והתרבותיים

התדמיתיים

שחוללה

התנועה

הפראלימפית בעולם .המונח פרה-אתלט בא לתאר
ספורטאי עם ליקויים (מוטוריים ,סנסוריים או קוגניטיביים).
המונח  Para-sportבא להבדיל ולבדל את העיסוק בספורט
תחרותי/הישגי לעיסוק בספורט לבריאות ,לפנאי ולנופש,
שם נהוג להשתמש במונח "ספורט מותאם" Adapted
.sport
בנוסף ,שימוש במושג

 Para-sportמאפשר לעוסקים

בספורט בכל הרמות (תחרות מקומית ותחרות בינלאומית)
לקדם חברה שיוונית ומכלילה המתרחקת מסטיגמות

ומדעות קדומות המתלוות באסוציאציה למילים כמו מגבלה
ו/או נכות.

בעברית ,הוועד הפראלימפי הישראלי מלכתחילה לא
אימץ את המונח פרה-ספורט ,מהסיבה הפשוטה
שבעברית זה לא נשמע טוב .כך גם הספרדים ,כי גם
בספרדית ,אין קונוטציה טובה לצמד המלים האלה.
מכאן אנו למדים שהמציאות הרבה פעמים היא זו
שמכתיבה את הטרנדים ולא תמיד ניתן לכפות אימוץ

של ביטויים כאלה ואחרים.
בימים אלו התבשרנו כי הוועד המנהל של הוועד
הפראלימפי הבינלאומי החליט לחזור מההחלטה
להכתיב את השימוש במלים  Para-sportולקרוא
לספורטאים  - Para-athletesלמעשה ניתן "אור ירוק"
לחזור ולהשתמש בצמד המילים

Disability Sport

ולתאר את הספורטאים כ Athletes with disabilities
ובעברית" :ספורט נכים" ו"ספורטאים עם נכויות".
מכאן ,שאם מיישרים קו עם מדיניות הוועד הפראלימפי,
ניתן

לפתור

את

סוגיית

המשגת

הספורטאים

שהשתתפו ושלא השתתפו במשחקים .ניתן לומר שרק

על אף זאת ,במדינות רבות ובעיקר בצפון אמריקה (ארצות
הברית וקנדה) ,המונח  Para-sportאו  Para-athleteלא
נכנס כלל וכלל לז'רגון .שם ,ממשיכים לתאר את הספורט
כ"ספורט נכים"

קרן רודרמן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

-

 Disability sportואת הספורטאים

כ"ספורטאים עם נכויות"  Athletes with disabilitiesולא
"ספורטאים עם ליקויים" כפי שהוחלט בוועד הפראלימפי
. Athlete with impairment

ספורטאי

שהשתתף

במשחקים

הינו

"ספורטאי

פראלימפי" וכל היתר הם ספורטאים העוסקים
בספורט לנכים.
אולם ,באפריל  2020הוגשה הצעת חוק הביטוח
הלאומי (תיקון מס'  - )218שינוי המונח נכה אשר עברה
כבר בקריאה ראשונה ומחייבת לאסור על מוסדות

ציבור להשתמש במונח נכה.
מהפרוטוקול בוועדת הכנסת שדנה בהצעה ,אנו למדים
על התהליכים שקורים בחברה הישראלית וכיצד שפה
ותרבות קשורים זו לזו:
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 יעקב אשר (יהדות התורה):
"אדוני היושב-ראש ,בימים האלה של בין כסה לעשור,

א.צ.מ מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בתחילת שנה חדשה ,זה הזמן לעשות דברים טובים.

במונח הזה .זאת לא סתם מילה שמשתמשים בה.

ובתחום המעשים הטובים אני מביא גם את הצעת

למילים יש כוח – הן משנות מציאות ,הן קובעות תפיסת

החוק החשובה הזאת – הצעת חוק הביטוח הלאומי

עולם ,את היחס שלנו לאנשים עם מוגבלות .המילים

(תיקון מס' ( )218שינוי המונח נכה) ,שיזמתי יחד עם

והמונחים מקבלים סטיגמות ודעות קדומות .המילים

חברי חבר הכנסת הרב גפני....

מנמיכות את הציבור החשוב והעוצמתי הזה .המונח

מהותו של החוק הוא בעצם שינוי המילה והמונח "נכה",

"נכה" מציג את אנשים כחלשים ,והם לא".

שהפך להיות עם השנים שם לא מחמיא בכלל ,בלשון

ועוד הוא אומר:

המעטה ,ואף שם גנאי ,לכן החשיבות הגדולה .למרות

"אני שמח שנפלה בחלקי ובחלקו של חברי חבר הכנסת

שזאת הצעת חוק שהיא בעצם דקלרטיבית ,לא

הרב גפני הזכות הזאת לעשות את השינוי הזה .היה אתמול

תקציבית ולא משהו ארגוני ,היא בהחלט דבר חשוב

דיון בוועדה לאישור לקריאה ראשונה .אני אקריא מדברי

מאוד.

ההסבר שנמצאים גם כאן" :הצעת החוק מתקנת אך ורק

הייתי רוצה להקריא לכם כמה מילים שכתב ידיד שלי,

את המונח הלשוני ,ואין בהחלפת המונח כדי לשנות

אורן הלמן ,שהוא אב לבת מיוחדת .הוא כתב ואני אביא

הסדרים מהותיים שנוגעים לאותם אנשים ואת הזכויות

כמה ציטטות :הצעת החוק הזאת היא מהחשובות

שהחוק מקנה להם" – כמובן" .כמו כן ,השימוש במונח 'אדם

שאנחנו מכירים .למה? כי היא מתקנת עוול .היא

עם מוגבלות' אינו משנה מהותית את ההסדרים השונים

נלחמת באפליה כלפי אנשים עם מוגבלות .כהורים

שיש בחוק הביטוח הלאומי ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם

לילדה עם צרכים מיוחדים זה ממלא אותנו תקווה.

מוגבלות והמונח 'אדם עם מוגבלות' בכל אחד מהחוקים

עכשיו תראו ,כותב אורן ,השימוש במונח מפריע לנו לא

האמורים הוא בעל משמעות שונה ומקנה זכויות שונות.

סתם כטרמינולוגיה; זאת מהות .ישראל היא המדינה

השאיפה היא ששינוי המונח 'נכה' בחוק הביטוח הלאומי

הנאורות

יוביל גם לשינוי השיח היום-יומי השגור ,וכך השיח כלפי

היחידה

מבין

המדינות

המערביות

שמשתמשים בה עדיין במונח הסטיגמטי ,המתויג הזה.

אותם אנשים יהיה מכבד יותר ופוגעני פחות".

"נכה" מגדיר אדם על פי נכותו בתיוג בצורה שונה,

בעקבות זה ,הנהלת ההתאחדות הישראלית לספורט נכים,

בצורה שלילית וסטיגמטית .אנחנו לא מכירים נכים,

ככל הנראה בישיבתה בחודש הבא ,תדון בהצעה להחליף

אני מכיר אנשים – אנשים טובים ,אנשים מושלמים

את שם העמותה.

עם מוגבלות או אנשים עם צרכים מיוחדים .מעציב
אותנו שיש גורמים שממשיכים להנציח את הסטיגמות

כל המקורות שמורים במערכת.

באמצעות שימוש

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן
לפנות ל :ד"ר אסנת פליס דוארosnat@isad.org.il :
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סטודנט/ית לפסיכולוגיה?
הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות לספורט נכים
זקוקים לך.
לצורך השתלבות עם צוות המחקר שבודק את השפעת
מגפת הקורונה

ודחיית המשחקים הפראלימפיים על

משתנים פסיכולוגיים שונים.
מתאים לסטודנט/ית במסלול מדעי ההתנהגות לתואר שני
כנושא לעבודת התזה.
היכרות קודמת עם עולם הספורט ההישגי – יתרון.

בהנחיית ד"ר אסנת פליס דואר – ראש תחום מדע וטכנולוגיות
בוועד הפראלימפי הישראלי וד"ר שרגא שדה ,האחראי על מערך
הליווי המנטאלי לספורטאים.
לפרטים נוספים:
אסנת – osnat@isad.org.il 050-7390093

' 27על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו

ספורטאי הבוצ'ה ,נדב לוי ,התארח לשיחת און ליין
אצל אילן גזית .השיחה שהחלה על ילדותו של נדב,
היתה מרתקת ובסוף ,הזמן הספיק רק לחצי
מהדברים שתכננו ,מחכים לשיחת ההמשך.

בתו של אדם ברדיצבסקי ,הנמצאת בישראל,
מעודדת את אבא שנמצא בפורטוגל – 'יאללה אבא'

כך צריך :ליאור ברטל ,מעיתון 'דבר' בחר בתמונה של שי
ברביבאי ,אותה צילם חן גלילי ,כתמונה לכתבה שעוסקת
בספורט ישראלי .בכך מקדם ליאור את האמונה של
כולנו ,שאין הבדל בין כדורסלן עומד לכדורסלן בכיסא
גלגלים ,שניהם ספורטאים ושניהם סובלים מהקורונה,
יישר כח ליאור.

