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ברצוניהפראלימפייםלמשחקיםסיכוםגיליוןשזהולמרות

משתתפיםשאינםהספורטבענפיספורטאיםגםלברך

האחרוניםבחודשייםוהתחרוהפראלימפייםבמשחקים

:הבאבגיליוןנרחיבועליהם

פראלימפיבטיפוסהעולםאלוףבתוארשזכהספירמור•

בגלישהאירופהאלוףסגןבתוארשזכהחןהנרי•

(בכבליםמיםסקי)בוויקבורד

השתתפהשלראשונההקטועיםכדורגלנבחרת•

אירופהבאליפות

בירנבאוםאלישלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

.2020טוקיולמשחקיסיכוםגיליוןזהו

אלושמשחקיםספקאיןאך,בחיידבריםהרבהעשיתי

.שבהםהמשמעותיותהפסגותאחתהן

,אישיתדוגמאלתתהרצוןובשלהקורונהבשללצערי

כלכמולמשחקיםנסענולאדקלשוקיר"ודאני

.בארץלהישארלבקשתנושנענוהעסקנים

שלהקטנותבשעותעקבתיהשעותהפרשילמרות

מלאיוהספורטאיםהספורטאיותאחרהלילה

באמצעהתרחשוהגמריםמרבית,שלנוההשראה

שגרתאתשבועייםבמשךלעצורהיהנפלאכמה,היום

–הספורטאיםביצועימולאלגאווהולהתמלאיוםהיום

.'חיישראלעם'

יעקבהמאמן–ומיוחדיחידאחדבלטכולםמעל

חיפהן"מאילשלוהשחייניםאתשהביאביננסון

זכינופעמים6.בחייהםהגדוללרגעשיאבמוכנות

אתלשמוע,כולםמעלמתנופףישראלדגלאתלראות

,שלביאיאד:יעקבשלחניכיועםולהתרגשהתקווה

כסףמדלייתגםשהוסיפומליארומארקדדאוןעמי

מורןשלהכסףמדלייתובזכותבזכותן.ארדומדליית

ישראלסיימה,בחתירהאביבתלהלוחםמביתסמואל

!שהשתתפוהמדינותמבין22הבמקוםהמשחקיםאת

שנים3רקלנויש,הדפנהזריעללנוחלנואסור,כעת

אתמשכפליםאיךלראות,המשחקיםאתלתחקר

להעמידשנוכלמנתעל.מטעויותונמנעיםההצלחות

,מוצלחתפחותלאנבחרת2024פריזלמשחקי

.ומרגשתהישגית

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

לאחר נאומו של עמי בבית  עמי דדאון והמדליסט בירנבאום

הנשיא

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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הפראלימפיםלמשחקיםישראלמשלחתספורטאי

חגיגיפניםקבלתלאירועהנשיאבביתהתארחו,בטוקיו

התרבותושרהרצוגיצחקהמדינהנשיאבמעמד

.טרופרחיליוהספורט

צריםהזההביתקירות":ואמרפתחהרצוגהנשיא

הביתהשובכםעםמרגישיםשאנחנוהגאווהאתמלהכיל

,אישייםחדשיםשיאיםעם,והישגיםמדליותעטורי

רגעיםישראלעםלכלהבאתם.ובינלאומייםלאומיים

עקבנושבהםהרגעיםהיו.מאדומרגשיםמשמחים

אתעצרנו,כמעטיוםכל.בקשראתכםוהיינואחריכם

שהסבתםונחתגאווהשלרגעעודבשבילהעבודהשגרת

הכלרוצהכשהלבכשקשהשגםההוכחהאתם.לנו

הםשאלהממדינהחלקלהיותגאהאני.אפשרי

"!.ופסגותשיאיםועודעודלחיי,והצליחועלו.ספורטאיה

יצאנו":אמר,דקלשוקיר"ד,הפראלימפיהוועדר"יו

הנשיאלביתחזרנוהיוםוהנההנשיאברכתעםלטוקיו

!זאתעשינו"לומרכדילכאןחזרנו.מאודמכובדבמעמד

עלהרוחניצחוןאתלכולםוהוכחנו,וקיימנוהבטחנו

מעורריספורטאינו!אפשריהואאפשריושהבלתי,הגוף

"למגבלותומעללגבולותמעברעשוההשראה

הזהבמדליותשתיזוכההשחייןדיברהספורטאיםבשם

אתלייצגהאפשרות":שאמר,דדאוןעמיכסףואחת

זכותזו,כולוישראללעםושמחהכבודולהביא,המדינה

נציגיםשאנחנוהרגשנובמשלחתחבריוכלאני.ענקית

מקווהאני.ומפרגנים,בנושצופיםוהרגשנוהמדינהשל

גםאותנוילוועכשיוזוכיםאנחנולהוהאהבהשהפירגון

".השנהבהמשך

עםשהגיעה,אוחיוןרוני,הכדורשערשחקניתהוסיפה

עברנו":בתחרויותהגמררבעלשלבעדנבחרתה

הספורטאיםמולהתמודדנו,מדהימהחוויהבטוקיו

אתעשינו,מדליהללאחזרנואםוגםבעולםהטובים

מדינתאתוייצגנומאיתנוואחדאחתכלשלהאחוזמאה

.בעולםהגדולההספורטבמתעלבכבודישראל

היהלאזהכלשבלעדיהםמילכללהודותההזדמנותזו

למעטפת,למאמנים,הספורטאיםלחברי,מתאפשר

,המעסים,הפיזיותרפיסטים,התזונאים-המקצועית

,למועדונים,להנהלה,והפסיכולוגיםהמנטלייםהיועצים

,הספורטלמשרד

שלנולביטחוןכךכלשחשובותהחסותלחברות,לאתנה

הביטחוןמרשתחלקשהיושלנוהמשפחהולבניכספורטאים

והשאירהנגמרהטוקיו.בדרךחשובחלקוהיובנווהתמיכה

"2024בפריזנתראה.עודשלטעםלנו

הביטוחל"מנככיהמדינהנשיאבישרהטקסבמהלך

לאמעתהכיהודיע,באירועשנכח,שפיגלרמאירמר,הלאומי

אתשילוומשפחהבנישלההכנסההבטחתתיפגע

בעברשקרהכפי,ארוכותתקופותלמשךל"לחוהספורטאים

מהביטוחהכנסהלהבטחתהזכאישלביאיאדשלאביועם

לתחרויותבנועםשיצאלאחרממנונמנעהזואךהלאומי

.העולםברחבי

ר"יו,פינטושירליהכנסתחברת,באירועהשתתפועוד

נכיארגוןר"יו,בירנבאוםאלימרנכיםלספורטההתאחדות

,רצאביאהודח"רון"אילמרכזר"יו,קלימןעידןמרל"צה

שלהכבודנשיא,זינגראפריםהפראלימפיהועדר"יומ"מ

אפקארנון'פרופ,דאנוסאנדרומרהפראלימפיהוועד

תלמאוניברסיטתשיינוביץמיקי'פרופ,השומרתלל"מנכ

השיקומיהחוליםביתמנהלתרייזנרשטייןאוריתר"ודאביב

.רעות

שלביאיאדחיים הרצוג ושירלי פינטו עם 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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שגדולמשהוהואשספורטלחשוברוציםאנחנותמיד

אוהפודיוםעלמדליה,הלוחעלתוצאהמרקיותר

אתםהאחרוניםבשבועות.האחרונהבשנייהניצחון

ספורטעלועשיריפה,גדולסיפורלנוסיפרתם

עלויפהגדולסיפורלנוסיפרתםבעיקראבלוהישגיות

מפגןהיוהפראלימפייםהמשחקים.אדםבניועלהחיים

.גדולהאנושיתורוחלמצוינותשאיפה,רצוןכוחשל

,כולכם,אתם.הזההטובהרוחמשבעללכםתודה

.מחדשיוםכלמנצחיםאשראנשיםשלחבורהבעצם

שחיה,נגמרתשאינהמשוכותבריצתכמומצוייםאתם

הנחות,מעליביםסטראוטיפיםנגדוגם,הגליםכיווןנגד

בהליכהכלפיכםשמכוונתאצבע,מקטינותמוקדמות

מולגםלפעמים.מנמיכיםרחמיםגילויי,הומהבמקום

עלוחבלאפשרילאזהמדועלכםשהסבירואנשים

תמידשלאוחברהסיכוישאיןשקבעומומחים,הזמן

שלמחומרקורצתםאתם,כאמוראבל.קרדיטנתנה

גםלכםויש.מחדשיוםכל.שמנצחאנושיחומר,ווינרים

ולהכיראמיץלהיותצריךלנצחכדי.דופןיוצאאומץ

נכנסתםרבהבמידה.כישלונותגםיהיושבדרךבכך

שאוליתחומים,חולשהנקודותבהםלכםשישלאזורים

,לשחות,לרוץיצאתם.חסרונותגםבהםלכםיש

מעטלאמתקשהשהגוףהגםולחתורלהתעמל

פיעמהגדולהאנושיתרוחאותהאבל.אלהבפעולות

.אליהםשהגעתםלשיאיםעדהדרךכלבקרבכם

בשחייהגם.כפולהבמשמעותהעמוקיםלמיםקפצתם

.נדירמדליותמקבץוהבאתםפשוטיםלאבתנאים

שלהעמוקיםלמיםקפצתם–יותרהעמוקובמובן

,אתגריםעםהתמודדויות

כלולצד.אמרנוכבר,אתםאמיצים.בקשייםמאבקשל

שנאבקו,האמינושתמידמיגםהיו,והנמיכושהקטינואלה

הועד,העוטפותהמשפחות.איתכםניצחוושגםאיתכם

היוהם.והאימוןהניהולצוותיוכמובןהמסורהפראלימפי

ובעיקר.להםתודה.למעלהבדרךלכםלעזורכדישם

שלבכוחםגדולהאמונהשלחבורה–אתםשםהייתם

בעקשנות.דמיוןמכליותר,וגבוהרחוקלהגיעאדםבני

בדרךהמשכתםצניעותעלשמירהתוך,קץאיןובהתמדה

,רצוןכוחעלגדולשיעורלכולנוהענקתם.שלכםהמיוחדת

מאודהרבה.ואמונהתעוזה,שאפתנות,והרוחהגוףניצחון

נפעםבמבטאליכםמופניםרביםישראליםשלמבטים

ספורטיבייםלהישגיםהגעתםרקלאאתם.ומעריך

בשינוימשמעותיתתרומהתרמתםאלא,מדהימים

בדרך,אדםבניעלמביטיםאדםבניבהבדרך,המציאות

הערבותובחיזוקבדרךוקשייםמגבלותנתפסיםבה

–וזהספורטשלהכוחזה.הישראליתבחברהההדדית

.מספורטגדוליותרהרבהכבר–בזכותכם

עמי דדאוןלוחץ את ידו של טרופרחילי : בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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,רבשלום

השתתפותנושלהמוצלחסיומהלכבודדבריאלו

.6.9.21-בשהסתיימה(2020)טוקיובאולימפיאדת

רון'דרהמקצועיוהמנהלסספורטסניסיםל"המנכ

עלעובדיםשלנוהמקצועייםהצוותיםעםבולוטין

גםלקחיםהפקתוכן,והמלצותלקחיםהפקת,סיכומים

להמשיךכדי,באולימפיאדהלנושהייתהכפימהצלחות

לנוחשובפחותולא.יותרולהצליחבהשהלכנובדרך

שלאספורטאיםלנוהיושבהםמענפיםוללמודלבוא

לנתחחשוב,שלנוובציפיותעצמםשלבציפיותעמדו

טובלעשותפריזלאולימפיאדת,הקרובלעתידולהמליץ

.יותר

בתקופתנהנינוהאחרוןהחודשכלבמהלךובינתיים

מראשיזכינולהםהרביםוההערכהמהכבודהחגים

ורעייתוהרצוג(י'בוז)יצחקמרהמדינהמנשיאהמדינה

התרבותמשר,בנטנפתלימרהממשלהמראש,מיכל

ולאשלנואמיתיידידשהוא,טרופרחילימרוהספורט

,הפראלימפייםהספורטאיםכיקיר"אותוהכתרתיבכדי

.ומהתקשורתנוריתורעייתולוימיקימרהכנסתר"מיו

התקשורתאנשילכלהלבמכללהודותרוצהאני

שנתנוהחיבוקעלוהמצולמתהמשודרת,הכתובה

להביאלנועזרוובכךהמקיפההחשיפהעל.לספורטאנו

אחדכל"ש,מוביליםשאנחנווחינוכיהערכיהמסראת

צעירים,הציבורשללתודעהלהביאלנוסייעתם."יכול

"!!!אפשריכןהוא,אפשריהבלתי"ש...ומבוגרים

לכללהודותהמקוםכאןכןאבללסיכומיםהזמןזהאין

המקצועייםהצוותיםעםשלנווהאירגוניהמינהליהצוות

ומאחורימשמע-תרתי,הספורטאיםמאחורישעומדים

.בטוקיושהשגנוהתקדיםחסריההישגים

ובדבריםבנאוםיקריםקוראיםאתכםלשתףלנכוןמצאתי

ישראלבכנסתשנערךוהמכובדהמרגשבטכסשאמרתי

שלהחגיגיתהפתיחהלפנישעה,4.10.21-השניביום

.הכנסתשלהחורףמושב

ם   י י פ מ י ל א ר פ ה ם  י ק ח ש מ ה

ו  י ק ו 2ט 0 2 0

4.10.21-בבכנסתהפראלימפיהוועדר"יודברי

חיליהשרכבוד,ורעייתולוימיקימרהכנסתר"יוכבוד

,כולםמכובדיהכנסתחבריכבוד,טרופר

,יקריםופראלימפייםאולימפייםוספורטאיםספורטאיות

.הבאיםברוכים

,הספורטאיםבשםלךלהודותרוצהאני,הכנסתר"יוכבוד

פתיחתעל,שלנוהמקצועייםוהצוותיםההנהלהבשם

היוםבמיוחד,המרגשתהפניםקבלתועלהכנסתמשכן

.הכנסתשלהחורףמושבשלחגיגיתלפתיחה

כבודזהועבורנו!!!למצוינותהכנסתאתחיברתזהבצעד

!גדול

המדליותעטורי,המצויניםספורטאינועםלכאןבאנו

.ישראללמדינתעצומהוהתרגשותגאווה,כבודשהביאו

הקורונהשנתאףעלאלולהישגיםהגיעוספורטאינו

,לומרשמחאני.החייםאתשעצרהוהמאתגרתהמורכבת

המגבלותלמרות.עצרהלאהקורונהספורטאינושאת

,המקצועייםהצוותיםעםספורטאינו,המיוחדיםוהתנאים

עלולשמורלהתאמןבנחישותוהמשיכויצירתיותגילו

כללה,לטוקיושלנוהפראלימפיתהמשלחת.לטוקיוהכושר

שהם,גברים15-ונשים18,וספורטאיםספורטאיות–33

כולנו.ודרוזיםערבים,יהודים,בישראלהחברהשלייצוג

.מנצחיםוביחד,ביחדמתאמנים,ביחדחיים,ביחד

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ר שוקי דקל נואם בכנסת"ד: בתמונה
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,איתנווהתרגשתםראיתםהמצוינותבהיבטובתחילה

מדליות-2,זהבמדליות-6:מדליותבתשעזכוספורטאינו

על-אלישראלדגלאתוהניפוארדאחתומדליה,כסף

זה.התקווההתנגנהוברקע,פעמיםששהתורןלראש

.דמעותעדמרגשהיה

!!!זהבשווההתקווהאכן

,הגוףעלהרוחניצחוןשלאחדאירועעללכםאספר

עםאיתנוכאןשנמצאתהשחייהנבחרתשלסיפורהוהוא

.בנינסוןיעקבהלאומיהמאמן

שלושה,אירופהבאליפות,מאילחודש19-בקרהזה

טיליםמטחיבמפתיעכשנורו,האולימפיאדהלפניחודשים

השחיינים[?זוכריםאתם].המערביהגלילועלהקריותעל

אתשמעו,המערביובגלילחיים-בקריתשגרים,שלנו

חרף.אירופהבאליפותבפורטוגלבהיותםהחדשות

מהן,מדליות12והשיגו,למיםזינקוהם,האלוהחדשות

שיאיושני,אחדאירופהשיאשברו,זהבמדליותחמש

וחמש,התורןלראשישראלדגלהונףפעמיםחמש.עולם

ספורטאינושלהתשובהזאת.התקווההידהדהפעמים

.לטילים

.הרוחלניצחוןההוכחהזו

ומעל-לגבולותמעבר"-הסיסמהספורטאינועבור

.חייםדרךהיא"למיגבלות

-שהבלתיהוכיחוספורטאינו,ערכי-החינוכיבהיבט

!אפשריכן-הוא-אפשרי

,לדוגמאשלביאיאד,משפרעםשלנוהמעוטרהשחיין

ובחברהלכולנוומופתדוגמאהוא,כאןאיתנושנמצא

!!כןשאכןקשהובעבודהבנחישותהוכיחהוא,הערבית

!!אפשריהכול

החליטהעירשראשליאמרבשפרעםהספורטמנהל

לפעילותמוגבלויותעםולנוערלילדיםמועדוניםלפתוח

שחייהבריכתלהקמתלפעולגםוהבטיח.בספורט

.לספורטשמעברהישגזהבעיני.בשפרעם

לשנותלנוגרמה,הרעההקורונה,הבריאותיובהיבט

לנזקינחשפנובבדבד.אחרתבשגרהולחיותחייםדפוסי

הצורךעלהומכאן.הנפשבבריאותוהפגיעההקורונה

,הנפשבריאותלמען,ספורטיביתבפעילותלעסוק

מכאן."בריאבגוףבריאהנפש":ם"הרמבשלכמשנתו

.חיונימצרךהיאספורטיביתשפעילות

.שלנוהחייםתחומיבכלנוגעשספורטיודעיםהכול

הואהספורט,תרבותהואהספורט,חינוךהואהספורט

מונעהספורט,אלימותמפחיתהספורט,בריאחיים-אורח

,לוותיקיםעוליםביןגשרהואהספורט,בסמיםשימוש

וגאוותמצוינות,נחישותישבספורט,צעיריםביןומאחד

.יחידה

.מיליארדיםבספורטמשקיעיםבעולםבכדילא

הספורטמשרדשלמיוחדתתוכניתעלהתבשרנואתמול

מיליון700שלבהשקעהתוכניתעלחברתילשוויוןוהמשרד

.כךעלומברךשמחאני.הערביתלחברהבספורטח"ש

בחייהספורטשלוחשיבותמקומוועלהאמורכללאור

רעיוןלךלהציעמבקשאני,הכנסתר"יואדוני,האזרח

כנסתשלהיוםסדרעלשתעלה,וספורטיבימאתגר

.הכנסתבוועדותלדיוןבישראלהספורטאתישראל

ההזדמנותוזאת.המדינההקמתמאזנעשהלאכזהמהלך

המרכזיהנושאיהיההספורטבישראלהראשונהשבפעם

-רווחה,וספורט-כלכלה:כמוהכנסתוועדותשלהיוםבסדר

-בריאות,וספורטמשפט-חוקה,וספורט-חינוך,וספורט

השלטוןעםהפניםבוועדת,וספורט-תיירות,וספורט

את,קהילתי-העממיהספורטנושאיאת,והרשויותהמקומי

דיוןוכמובן,הספורט-מתקניבנייתאת,ההמונייםהאירועים

.פראלימפיוספורטאולימפיספורט,הישגיתחרותיבספורט

.וחיוביתספורטיביתברוחהרעיוןאתתשקולאםנשמח

.שצריךככלולסייעלרשותךנעמודבספורטאנחנו

לנושהענקתהכבודעל,ובשמיכולנובשםלךמודהשובאני

הכנסתשלהחורףמושבלקראתהצלחהלךומאחל

.הקרובהבשעהלהיפתחשעומד

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"ד

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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נדביה'הבוצשחקןהדגלנושאיבראשה,ישראלמשלחת

17מספרהנבחרתהייתה,סמואלמורןוהחותרת,לוי

.היפני'ב'האפיעלשהתנהלהמשלחותבמצעד

,עירקלמשלחתתימןמשלחתביןשצעדה,המשלחת

החולצהעליונהשלעיטורעם,לבןבכחוללבושההייתה

האופטימילמסרמתאיםשיצא,(ה"פלטחברתשלעיצוב)

We:הפתיחהטקסשל can fly

2016בריו).הפליטיםמשלחתכולל,צעדומדינות162

(מדינות164–2012ובלונדון,מדינות159השתתפו

שנהאחרי":מסרדקלשוקיר"ד,הפראלימפיהוועדר"יו

,המשחקיםדחייתבגללבמיוחדקשהשהייתה,מורכבת

רגעהםהפראלימפייםהמשחקים.עכשיוקורהזההנה

עםמתרגשאני.ספורטאיכלשלבקריירהגדול

להםומאחל,עלגיבוריהםשבעיני,שלנוהספורטאים

"זהבשווהבעינימהםאחדכל.במשחקיםהצלחה

:אמרבירנבאוםאלימר,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

פתיחת–המיוחלהרגעלפניממשאנחנוהנה"

המאמציםכלאתעשינוכמערכת.בטוקיוהמשחקים

השיאברגעיהיכולתלשיאהספורטאיםאתלהביא

להםומחזיקיםבהםגאים,בהםמאמיניםאנו,שלהם

."אצבעות

צופה,למחרתשחהכיבטקסהשתתףשלאשלביאיאד

המשלחתכובעעםהמשלחתבמגוריבטקס

חברי המשלחת צועדים באצטדיון

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

הקמע של המשחקיםסומאיטיחברי המשלחת עם 

לאצטדיוןהיציאהלפנירגע,המשלחתחברי
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סיכום כללי  

18)ספורטאים33כללההישראליתהמשלחת

.ספורטענפי11בשהתחרו(ספורטאים15ספורטאיות

,מאמנים-מקצועאנשי20כהמשלחתכללה,בנוסף

.נוסףביטחוןצוותוכןאישייםומלוויםומקצועירפואיצוות

כהצלחההישראליתהמשלחתהופעתאתלסכםניתן

.ורפואיתארגונית,תקשורתית,מקצועית-ההיבטיםמכל

מקצועית

(ארד1,כסף2,זהב6)מדליות9

,ישראליםשיאים4,פראלימפישיא,עולמישיאי4

גמרים8

.המדליותבטבלת22הבמקוםדורגהישראל

משחקימאזלפחותלישראלשהיוהטוביםהםההישגים

.2004אתונה

חיפהן"אילממועדוןכולם)השחייניםשהישגיספקאין

הכותרתגולתאתהיוו(ביננסוןיעקבהמאמןבהדרכת

.המשלחתשלהשיאוהישגי

עולמייםשיאיםושניארד1,זהב2|מליארמארק

פראלימפיושיאעולמישיא,כסף1,זהב2|דדאוןעמי

עולמיושיאזהב2|שלביאיאד

סמואלמורןשלהכסףמדלייתעםהחתירהנבחרתגם

הוסיפו(6מקוםעד)אבגמרהסירותכלולראשונה

.ההצלחהלתחושת

אכזבותגםישההצלחותלצדהישגיבספורטטבעיבאופן

בציפיותעמדומהספורטאים60%כבלבדראשוניבניתוח

לציפיותומעבר

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

למחציתכיוכןנשירובכללהשהמשלחתלצייןראוי

במשחקיםהראשונהההשתתפותזוהיתהמהספורטאים

.פראלימפיים

הייתהומקצועיתארגוניתמבחינהלמשחקיםההערכות

.הקורונהמגבלותבגללפעםמאימורכבת

:המשלחתוחבריהספורטאיםעלשהוטלוהמגבלותבין

התחרותלפניימים7ללטוקיוההגעהמועדהגבלת•

התחרותלפניבלבדאימוניםימי5

התחרויותסיוםלאחר48תוךעזיבה•

יומיותקורונהבדיקות•

תחרויותלמעט,האולימפימהכפריציאהאיסור•

ואימונים

ולעודדלצפותכדיאחריםלענפיםכניסהעלאיסור•

מהמשלחתאחריםחברים

משמעותימאודהיהבתחרויותהקהלהעדרוכמובן•

שלמיוחדתהערכותדרשבטוקיווהלחהחםהאווירמזג

גםאבל)בעיקרלספורטאיםלאפשרכדיקירורונהליציוד

.בתחרויותהמיטביבאופןלתפקד(לצוות

ברק חצור החותר מתקרר באמבטיית קרח לאחר עומס  
לחות80%מעלות ו למעלה מ 35חום של 



2020טוקיו 10

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

המשך-סיכום כללי  

תקשורתית

המשלחתהופעתזכתהלההתקשורתיתהחשיפה

,רדיו,טלוויזיה)בארץהתקשורתאמצעיבכלהישראלית

ביחסומדהימהרחבההייתה(חברתיתומדיהעיתונות

ספקאין.קודמיםבמשחקיםשהייתהלחשיפה

והחשיפהההתעניינותאתוקידמותרמושההישגים

.התקשורתית

ארגונית

המגוריםהכנת,טיסות)המורכבתהארגוניתההערכות

שלפעולהבשיתוף('וכוציוד,תלבושות,האולימפיבכפר

חשובמרכיבהיההפראלימפיוהוועדההתאחדותצוות

השקטאתולמאמניםלספורטאיםהאפשרותבמתן

.במשחקיםשלהםבמשימהלהתמקדהנפשי

רפואית

,פיזיותרפיסטים,רופאיםשכללומקצועימגווןרפואיצוות

ומיטביתמקצועיתמעטפתנתןמנטליויועץמעסים

,בטוקיושהותשלשבועות3כמעטלאורךלספורטאים

נוספיםואתגריםהיבטיםעםגםהתמודדהרפואיהצוות

.בפניהםאותנוהעמידההקורונהשמגפת

בימיםמשלימיםהישגילספורטוהיחידההפראלימפיהוועד

וכלענףכלעםהמקצועייםוהניתוחיםהסיכומיםאתאלו

.לעתידמסקנותלהסיקמנתעלמאמן

מתוכנניםלמפגשיםגםניצלנובטוקיוהשהותאת

ראשיועםאחריםפראלימפיםוועדיםנציגיעםואקראיים

ולקדםהקשריםלהדקכדיהבינלאומיהפראלימפיהוועד

.משותפיםנושאים

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בולוטיןרוניר"ד–מיסיוןדההשףשלהאישיתהזווית

כראשלשמשגדולהזכותליהייתה,אישיבאופן

.(החמישיתבפעם)המשלחת

מבחינההןאיכותיתממשלחתחלקלהיותגדולהגאווה

לספורטרבכבודשהביאהערכיתמבחינהוהןספורטיבית

.ישראלולמדינתהפראלימפי

במשחקיםמשתתףשאני11ההפעםזועבורי

גםמהםשניים,כשחייןהראשונים6ב)הפראלימפים

מרגשתהיאמחדשפעםכלהחוויהאבל,(כמאמן

ומיוחדיםמורכביםמשחקיםהיו,כאמור,הפעם.ומיוחדת

.הקורונהבגללולרעלטוב,במיוחד

ההתאחדותלראשיזובהזדמנותלהודותמבקשאני

הישגילספורטוהיחידהוהוועדההתאחדותלצוות,והוועד

,המשחקיםובזמןבהכנותמדהיםתומךעוגןשהיו

וכמובןושיבארעותהחוליםמביתהרפואילצוות

אחדכלשלהאישיתהתרומהעלולספורטאיםלמאמנים

.הגדולהלהצלחה

הספורטיביתההצלחהאתלמנףנשכילשאםספקליאן

הפראלימפילספורטהמודעותלהעלאתוהתקשורתית

שלההישגיםעללהעפילואףלשחזרנוכל,בישראל

.2024בפריזטוקיו

מתראייןמליארמארק:בתמונה
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שלביאיאד

קבלת הפנים  . איאדשל האינסטגרםמתוך עמוד 

לה זכה כאשר חזר מהמשחקים

:הישראליהפראלימפיהוועדשלהפייסבוקעמודמתוך

זהבבמדלייתזכהשלביאיאד-בבריכההיסטוריה

.גבמטר100לבמשחה

כנפימשקאתשמעלאהוא,בקירנגעכשאיאד

!אותההרגישהוא,ההיסטוריה

לאחרבמדליהסוףסוףזכהוחרשאילם,משותקאיאד

למקוםלהגיערקהצליחבהםאולימפיאדותשלוש

זהבבמדלייתוזוכהמנצחסוףסוףהואהיום,הרביעי

.בטוקיובבריכההיסטוריערב!ישראלילערביראשונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

1 דקות2.28:04 גב’ מ100

11
דקות  4.52:88

*שיא עולם
מעורב אישי’ מ150

1 דקות1.11:79 גב’ מ50

לא עלה לגמר כי התחרה עם , 1שיא עולם לקלאס *
3ו 2קלאס 

ומדליית הזהבאיאד

מטר גב50בסיום המשחה ל איאד



שחייה12

עמי שר את ההמנון

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

:הישראליהפראלימפיהוועדשלהפייסבוקעמודמתוך

!עמישלהתקווה

יעקבאצלמתאמןאשרחיפהן"אילממועדוןדדאוןעמי

נתןלאהוא,חופשימטר200בפראלימפיאלוףביננסון

עצר,להתקרבאפילוהזדמנותשלומהיריביםאחדלאף

!מדהיםעולםשיאוקבעדקות2.44:48עלהשעוניםאת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

עמי דדאון

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

פסילה חופשי’ מ100

2 דקות2:29:48 מעורב אישי  ’ מ150

1
דקות  2.44:84

שיא עולם
חופשי ’ מ200

1

שניות37:21

שיא משחקים  

ושיא אירופאי

חופשי’ מ50

9 שניות48:28 גב’ מ50

מטר גב50עמי בסיום המשחה ל 

עמי ומדליית הזהב



שחייה13

של מארקהאנסטגרםמתוך עמוד 

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

:הישראליהפראלימפיהוועדשלהפייסבוקעמודמתוך

!הכובשמארק

יעקבאצלמתאמןאשרחיפהאיל״ןממועדוןמליארמארק

.פסגהעודכבש,ביננסון

לאחרמעורבמטר200לבמשחהזהבבמדלייתזכהמארק

קובעשהואתוךדקות2.29:01שלבזמןהמשחהאתשסיים

!עולםשיא

עולםאלוף,אירופהאלוף:בתאריםכברשמחזיקמארק

אלוף:מכולםהנחשקהתואראתלעצמוהוסיףעולםושיאן

!פראלימפי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

מארק מליאר

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

1
דקות  2.29:01

שיא עולם
מעורב אישי’ מ200

1
דקות  4.31:06

שיא עולם
חופשי’ מ400

3
דקות  1.10:08

שיא ישראלי
גב’ מ100

5
שניות 28:57

שיא ישראלי
חופשי’ מ50

12 שניות33:90 פרפר’ מ50

לילך וייס: צלמת. עמי ומדליית הזהב

לילך וייס: צלמת. מעורב200עמי בסגנון הפרפר ב 



שחייה14

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

גורדיצוקיוליה 

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

10 דקות4.58:40 חופשי’ מ400

12 דקות2.52:48 מעורב’ מ200

7 דקות1.13:35 פרפר’ מ100*

גירנקוורוניקה 

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

16 דקות4.32:00 מעורב אישי’ מ150

10 דקות1.11:78 גב’ מ50

14 דקות2.37:00 חופשי’ מ100

14 דקות1.22:17 חזה’ מ50

בשאר חלבי
ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

13 דקות2.37:37 חזה’ מ100

של בשאר חלביהאנסטגרםמתוך עמוד 

המשחה שפתח את הופעות  , מטר400יוליה במשחה ל 

2020הנבחרת הישראלית במשחקי טוקיו 

ורוניקה ואביה ניקולאי במשחה האחרון שלה

ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

דקות שיא ישראלי במוקדמות1.13:08*



שחייה15

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

אראל הלוי

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

7 דקות5.44:97 חופשי’ מ400

6 דקות1.40:68 גב’ מ100

13 דקות1.20:08 חופשי’ מ100

:הלויאראלשלהאינסטגרםעמודמתוך

הפניםקבלתעלketer_plastic@לחברתענקיתתודה“

.לטוקיוהמשחקיםוסיכוםוהמרגשתהיפה

מהדרךלהנותליאפשרההאחרונותבשנתייםתמיכתכם

.שליהשיאלהישגיולהגיע

.אליכםשליוהערכההתודהגודלאתשיתארומיליםאין

.דופןיוצאתבחברהמדהימיםאנשיםלהכירזכיתיפשוט

בספורטהתמיכהעל,בנשיםהתמיכהעללכםתודה

��❤.מיצגיםשאתםמהועלשאתםמיעל,הפראלימפי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

אריאל מליאר

ן חיפה  "איל: מועדוןיעקב ביננסון           : מאמן

מיקום תוצאה משחה

9 דקות1.36:04 חופשי’ מ100מוקדמות 

13 דקות3.38:51 חופשי’ מ200מוקדמות 

7 שניות41:70 חופשי’ מ50גמר 

15 שניות58:81 גב’ מ50מוקדמות 

לילך וייס: צלמת. מטר100אריאל במוקדמות 



חתירה16

צלמת לילך וייס. מורן והמדליה

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מורן סמואל

מרגוליןדימה : מאמן. ע, גריזטיפאולה : מאמנת

בית הלוחם תל אביב  : מועדון

מיקום תוצאה מקצה

2 דקות11.18:39 סירת יחיד' מ2000

:מורןשלהפייסבוקעמודמתוך

:שניםחמשלסכםזמןהגיע

.בטוקיוהכסףלמדליתבריוהארדממדלית

דרששזהמהכלשלמכולתרשימתעכשיואעשהלא

.ת.שקוראמיאתיעייףסתםזהכי,ממני

אמיתיתבחירהמתוךעשייהשלשנים5אלובעיקר

.שצריךמהבדיוקזה,כזהמסעלצלוחוכדיואהבה

.בהכלובחרתיכלוםעלוויתרתילא

ופעמייםבהריוןכשאניעולםבאליפויותבמדליותזכיתי

!ובחירהאהבה-מניקהעודכשאני

-בעולםמקוםבכל,לצידי,איתיהיתהשליהמשפחה

!ובחירהאהבה

,הבנייןשלבמקלטהתאמנתיהסגריםתקופתכל

.מלאהבתמיכהוהילדיםכשלימור

שלהמשמעותעלשאפשרמקרובהכילמדוורוםארד

במטרהדבקות,עצמיתמשמעת,התמדה,קשהעבודה

רקשהןזמןמשבצותיוצרתאניאיךזהכלולצד

.אותםרואה,לחלוטיןומתמסרתשלהם

אתחילקתי,האלוהשניםבחמשמאודהרבהעשיתי

אחדבכל100%בוהייתישליהאהבותכלביןהזמן

.מהם

לאכי,מהתוצאהומרוצהשלמהכךכלאנילכן

.בדרךדברשוםעלהתפשרתי

אתלגלותיכולותהן,אמיתיתבחירהישלנשיםכאשר

לפוסטנושא)משהוחשבוןעללא,שלהןהעלכוחות

.(נפרד

שלצפויבלתימהלךעםלהתמודדנאלצתי,לסיום

ולאגדולעוולליעשהשלדעתי,העולמיהחתירהאיגוד

המנטלישהכחלהוכיחהצלחתי.בנושאבשקטאשב

מההם,רקערעשכלהצידהלהזיזשליוהיכולתשלי

.שאנילספורטאיתאותישעושה

צלמת לילך וייס. מורן רגע לאחר הזכייה

.  מורן ופאולה המאמנת רגע לאחר הזכייה



חתירה17

שמוליק רגע אחרי השגת הכרטיס לגמר: בתמונה

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 

שמוליק דניאל

מרגוליןדימה : מאמן. ע, גריזטיפאולה : מאמנת

בית הלוחם תל אביב  : מועדון

מיקום תוצאה מקצה

6 דקות10.23:02 סירת יחיד' מ2000

אחייה  , סימונה גורן, ברק חצור: רביעייה

מילר  מרלינה+ פיינבלטקליין ומיכל 

ההגאית  

מרגוליןדימה : מאמן

בית הלוחם תל אביב  : מועדון

מיקום תוצאה מקצה

6 דקות7.51:42
סירת רביעייה ' מ2000

הגאי+

:ברקשלהפייסבוקמתוך

.נפעם,האולימפיהכפרברחובותמסתובבאני

ממש.הזהמהדברחלקלהיותבגאווהמתמלא

.האולימפוספסגתשלהרגשה

מתחכךכרגעלהיותימעבר,עבורימיוחדכ"שכמה

"מתלכלך"והאנושיותהיכולותשלהשפיץשלבשפיץ

עושיםפהשכולםזה,פינהבכלהזההכוכביםמאבק

.מהרגילפחותשנייםאואחדאיברעםזהאת

החל.ומורכבותקלות,נכויותשלמטורףמגווןפהיש

דרךכמעטכלוםעליהםרואיםשלאכמונימאנשים

,נכונותהתשובותכל\אצבעות\רגל\ידקטועיאנשים

ענקים,קומהנמוכי,CP,קוואד,פראפלגים,עיוורים

הנעזריםכאלה,(2.46שגובהובאישבכפרנתקלתי)

.ועודועוד,שלאוכאלהממונעיםבכסאות

גבוהההכיברמהספורטאיםשהם,לכולםהמשותף

זהככה.המגבלהלא.אותםשמגדירמהזה.שיש

.שלהםבעיניים

.כולנושלבעינייםככההיהוזההלוואי

רגע אחרי השגת  , הרביעייה

הכרטיס לגמר

:שמוליקשלהפייסבוקעמודמתוך

מאזשלמותשנתיים!היהזהמטורףמסעאיזה...וואווו

.לכאןשהגעתיועדלאולימפיאדההקריטריוןאתהישגתי

שאלהוסימןודאותחוסר,משתנהמציאותשלשנתיים

.האולימפיאדהשללקיומהבאשרגדולאחד

הקרבההמוןעםסדורה,קשהיומיומיתעבודהשלמסע

.והסירההעבודה,הביתביןתמידיסנכרון.(...שלירקלא)

!!!חלוםהגשמתי-שליבהישגמאודגאהמכאןיוצאאני

6-הובמקוםשליהראשונהבאולימפיאדהאולימפיגמר

!בעולם

במחלקתכשהתעוררתישנה16לפנימאמיןהיהמי

הגוף,הפיזיתהטראומהשלמרותם"ברמבנמרץטיפול

כנראה?קשיםכ"כפיזייםבאתגריםיעמודשלי

תלוימעטולא,גמישיםכ"כשלנוהפיזייםשהגבולות

.לעצמנומציביםשאנחנוהמנטלייםבגבולות



כדורשער18

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

אורי  , ליהי בן דויד, חמרניגל : כדורשער

נעה , רוני אוחיון, מחמידאלהם, מזרחי

מלכה

אבנעיםורד : מאמן. ערז שוהם  : מאמן

בית הלוחם תל אביב ובית חינוך עיוורים: מועדון

:שלב הבתים

1-10: אוסטרליה–ישראל 

6-2: קנדה–ישראל 

3-8: רוסיה–ישראל 

4-1: סין–ישראל 

2: מקום בשלב הבתים

רבע גמר

4-1: יפן–ישראל 

6: מקום סופי

:חמרניגלשלהפייסבוקעמודמתוך
אך.עצמובפניהישגזהלאולימפיאדהשלהגיעשאומריםיש

,שליהציפייההיתהלאזולמטוסכשעליתי
כקבוצהשאנחנוליביבכלהאמנתיובאמת.גבוההכיכיוונתי
הכיהחלומותואלהמטרותאללהגיע,זאתלעשותיכולות
הפודיוםעללעמוד,מאוחדתאחתנבחרתבתורשלנוגדולים
.זאתשעשינוובהבנהבגאווהההמנוןאתולשיר
ניצחנו,לקנדההפסדנו,אוסטרליהאתניצחנוהבתיםבשלב

.לסיןופסדנורוסיהאת
,יפןמולוהתמודדנובביתהשנימהמקוםהגמרלרבעעלינו

המשחקיםאתוסיימנונפלנובומכלהמכריעהמשחק
.לאלתרהפראלימפיים

פספוסותחושתהחמצהזושמבחינתיואגידאשקרלאאני
.שלנוהיכולותהןמהיודעתכשאניבמיוחד,ענקית

ההבנה,עבורירבותמשמעויותישנןקבוצתילספורט
יהיוהקבוצהעבורמעצמישאתןכמהמשנהלאשלפעמים

.יספיקלאשזהפעמים
הכיאתולתתלעשותכדיהכליםכלאתלנושנתנוחושבתאני
,תזונאית,עיסויים,ריגשייםבטיפוליםזהאםבין,שלנוטוב

.וורדרזכמותםשאיןמסוריםבמאמניםזהאםוביןכושרמאמן
ולהסתכלהראשאתלהריםמלבדלעשותהרבהנותרלאכרגע

שלושאלינובדרךממשפריז,הבאההמטרהעבראלקדימה
ולצמוחללמוד,לקחיםלהפיקשלנוהזמןזה..שםואנחנושנים
בתוכושכוללהאולימפיהחלוםעללוותרלא.שהיהממה

..מדליהכמובן

:הישראליהפראלימפיהוועדשלהפייסבוקעמודמתוך
הפגיזו,הרצפהעלהשתטחו,פעמייםחשבולאהן,שבועבמשך

ועשוש"קמעשרותשלבמהירותכדוריםספגו,משלהןבכדורים
הכדורשערמשחקאתולחשוףבגאווהאותנולייצגבשבילהכול

עםובוגרותבוגריםנערות,נערים,ילדות,ילדיםשיותרלכמה
.ראייהליקוי

עיווריםחינוךמביתמשחקניותמורכבתאשרהכדורשערקבוצת
המאמןועוזרתשהםרזידיעלומואמנתאביבתלהלוחםובית
במשחקיםהכדורשערבטורנירדרכהאתסיימהאבנעיםורד

יפןנבחרתידיעלנוצחהכאשרהגמררבעבשלבהפראלימפיים
4-1.
,הכבודכל-לכןמצדיעיםאנחנוונועהאורי,רוני,אילהם,גל,ליהי

.מאודמאודבכןגאים

אורי בהתקפה: בתמונה

בהגנהאלהם: בתמונה



טניס בכסאות גלגלים19

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

בסקי וגיא ששון'אדם ברדיצ: 'אופן'

עופרי לנקרי: מאמנת

ן רמת גן  "איל: מועדון

תוצאה יריב שלב

1-60-2 ברזיל 1סיבוב –זוגות 

6-16-1 הולנד סיבוב שני–זוגות 

6-46-2
וויקס

(אוסטרליה)
1אדם סיבוב 

6-16-1 (יפן)דייסקו 1גיא סיבוב 

רותם סלע: מאמן יוסי|  עפרי לנקרי    : מאמנת שרגא

בית הלוחם  : מועדון יוסי| ן רמת גן    "איל: מועדון שרגא

תל אביב 

תוצאה יריב שלב

7-56-2 יפן רבע גמר–זוגות 

6-06-3 (הולנד)וינק  1שרגא סיבוב 

6-16-2 (הולנד)שכודר 1יוסי סיבוב 

שרגא וינברג ויוסי סעדון: 'קוואד'

הפייסבוקמתוך אתר 

של אדם

...רק הסוף, זה לא נגמר, שלום, להתראות

לצערי  . לטוקיו הגעתי בכושר מעולה עם תקוות להפתעה

מסיבות 2020לא עמדתי בציפיות של עצמי בטוקיו 

.כאלה ואחרות
הראשונים בעולם  20המטרה שלי השנה היתה להיכנס ל

10המטרה הבאה היא להתקרב ל. והמטרה הושגה

.שנתיים-הראשונים תוך שנה

כי הספורט שאני עוסק בו , אין צורך להגיד כבר ניצחת

הוא מקצועני לכל דבר ואני מנצח כשאני משיג את  

.  המטרות

בחרתי בטניס כי הוא הספורט הכי תחרותי שיש בספורט  

אבל עדיין , שנים 4-7ולא סביר לקחת מדליה תוך , הנכים

.ועוד יש זמן להגשים, טוב לחלום ולקוות

אדם וגיא לאחר הניצחון בזוגות: בתמונה

שרגא ויוסי במשחק הזוגות: בתמונה

שרגא ויוסי במשחק הזוגות: בתמונה



קליעה20

מטר מצב ישיבה10יוליה וגיא בסיום התחרות ל 
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

דורון שזירי

סטריקגיא : מאמן

בית הלוחם תל אביב: מועדון

מקום   תוצאה מקצה

10 1150-46x מצבים רובה חופשי3' מ50

21 613.5 שכיבה רובה חופשי' מ50

רנוי'ציוליה 

סטריקגיא : מאמן

בית הלוחם תל אביב: מועדון

מקום   תוצאה מקצוע

14 631.8 שכיבה רובע אוויר' מ10

10 616.3 שכיבה רובה חופשי' מ50

מתוך אתר  

של יוליההאינסטגרם

מצב שכיבה' מ50דורון בתחרות ל 

הודיע  , מדליות8משחקים פראלימפיים ו 8לאחר 

דורון שזירי על פרישה



ה ובדמינטון'בוצ21

וויסלילך : נינה במשחק בדמינטון צלמת: בתמונה
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NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נדבשלהפייסבוקעמודמתוך

הם,שבועייםנמשכיםלאפראלימפיים/אולימפייםמשחקים

.שניםועודשניםועודשניםשלהערכות

...לחצים,מתחים,הקרובהלסביבהסבל,סבל,פציעות,הקרבות

שנגמרהרגעלאותועדממש,קצרצראולי..קצרלזמןהנאהלעומת

.מההתחלההמרתוןמתחילששובמביןאתהובו,המשחק

ברמהלחשיפהזכהולראשונה,טוקיועדמוכרהיהלאיה'הבוצענף

.וישירחישידורועוד,ארצית

משפחהאיזואולי.כהעדשהיהגדולהכיההישגשזהחושבאני

גםויש..העולםסוףלאשזהתראה,מגבלהבעלעםמקוםבאיזשהו

.למגבלהשמתאיםהישגיספורט

נדב לוי–ה 'בוצ

חגאיברוך : מאמן

ן רמת גן  "איל: מועדון

:  שלב הבתים

תוצאה יריב

0-8 (ברזיל)פריה 

2-5 (פורטוגל)פרננדז 

10-0 (תאילנד)וונגסה

11מקום : דירוג סופי

גורודיצקינינה –בדמינטון 

פוגץלאון : מאמן

בית הלוחם חיפה: מועדון

:  שלב הבתים

תוצאה יריב

2-0 (סין)זאנג

2-0 (תילאנד)פוקהם

2-0 (שוויץ)מאטז

7מקום : דירוג סופי

נדב במשחק הראשון



אתלטיקה וקיאקים22

צלמת לילך וייס. אלכסנדר בהדיפה
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אלכסיינקואלכסנדר | אתלטיקה 

ן חיפה"איל: מועדון

הדיפת כדור ברזל

מטר  9.66: הדיפה מיטבית

9מקום : דירוג סופי

פסקל ברקוביץ| קיאקים 

דרוזדויטלי : מאמן

בית הלוחם תל אביב  : מועדון

מיקום תוצאה מקצה

10 דקות58.123 'גמר ב

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

צלמת לילך וייס. אלכסנדר לאחר הדיפה מוצלחת
פסקל במוקדמות

'פסקל בגמר ב



כחטניס שולחן והרמת 23

וויסצלמת לילך . וולרי רגע לפני ההנפהפולינה
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טביבקרולין–טניס שולחן 

,  חגאיברוך : מאמן במשחקים, בלנקבנצי: מאמן

יאיר מרקו: מאמן. ע

ן רמת גן  "איל: מועדון

:  שלב הבתים

9מקום : דירוג סופי

תוצאה יריבה

1-3 (ירדן)אווד

3-0 (תילאנד)סרינגם

כצמןפולינה| כחהרמת 

טומילובולרי : מאמן

בית הלוחם ירושלים: מועדון

קילו123: דחיקה מיטבית

7מקום : דירוג סופי

וויסקילו צלמת לילך 123דוחקת פולינה

בעולם2חוגגת לאחר ניצחון על הירדנית מספר קרולין

במשחק מול התאילנדיתקרולין

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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2020לספורטאי המשלחת הפראלימפית לטוקיו קותיאיגרת שהעבירה משפחתו של 

......
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ספורטאיםבקרבלדיכאוןנטייה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

המתעמלתשלפרישתהבעקבות,2020בטוקיובמשחקים

עלוויתורה,הקבוצתירב-הקרבגמרבמהלךביילססימון

הקפיצותבגמר,המדורגיםהמקביליםבגמרההשתתפות

מנעהאשרביילסשלמצוקתה,האישירב-הקרבובגמר

להיבטיםהמודעותאתהעלתהבגמריםמלהשתתףממנה

ספורטאיםמתמודדיםאיתםנפשיותומצוקותמנטאליים

הינהבתקשורתתהודהשמקבלתידועהתופעה.הישגיים

משקל"הסרטיצאשעברהבשנה."אולימפיפוסטדיכאון"

ההתמודדותעלאולימפייםספורטאיםשיתפובו,"הזהב

הסרטבתחילת.המשחקיםאחרישבאהדיכאוןעםשלהם

מהספורטאיםאחוז80שלפחותפלפסמייקלהשחייןאומר

ביילססימון,פלפסמייקל.אולימפי-פוסטמדיכאוןסובלים

ופותחיםבמהנותניםכשהםואחריותאומץמגלים,ואחרים

מטופלהיהשלאהזההחשובהנושאעללשיחמקום

.עברובשנים

לתקשורתיוצאיםספורטאיםויותריותרהאחרוןבעשור

מחקרים.דיכאוןעםשלהםבהתמודדותומשתפים

בקרביותרגבוההבשכיחותנמצאשדיכאוןמוכחים

,מכךיתרה.הכלליתבאוכלוסייהמאשרעליתספורטאי

או,בפרישה,פרישהלקראת,פציעהאחריספורטאים

יותרגבוהבסיכוןנמצאים,בביצועיםירידהשחווים

נמצאים,שחוובדיכאוןששיתפוהספורטאיםבין.לדיכאון

,(שחיה)בירדאמנדה:בספורטביותרהגדוליםהשמות

סרינה,(שחיה)פרנקליןמיסי,(ג׳ודו)איבשצ׳נקואלנה

פלפסמייקל,(שחיה)שמיטאליסון,(טניס)וויליאמס

,(בייסבול)וויליאמסריקי,(שחיה)סקסטוןקייטי,(שחיה)

ג׳ונסליזל,(שחיה)תורפאיאן,(כדורסל)ווסטדלונטה

כאלההינםמהספורטאיםניכרחלק.ועוד,(שחיה)

תופעהזוהי.אחריהםנפילהוחוובמשחקיםשהשתתפו

שהרובלזהותקל.אולימפי׳פוסט׳דיכאוןהנקראתידועה

היו,שחוובדיכאוןששיתפוהספורטאיםשלהמכריע

.שחיינים

,ומאמניםשחייניםשלודיווחיםמחקריםממצאילאור

לכךברורותסיבותישנןלפיהתמונהמצטיירת

;אחריםמספורטאיםלדיכאוןיותרחשופיםששחיינים

כדורסלכמוקבוצתייםבענפיםספורטאים,למשל

אחרישלהםהרגילההיוםלשגרתחוזרים,וכדורגל

בליגהלשחקוממשיכים,האולימפיאדהכמושיאאירוע

חוזרים,שחיינים;הקבוצתיבהוויונתמכיםקבועה

לאחרזאת,מבודדתבסביבהאימוניםהכוללתלשגרה

היאשחייה,בנוסף.המשחקיםבמהלךבכותרותשכיכבו

11בגילשכברדיווחובריטיםחוקרים.תובענימאודענף

יותר5פי-שבועיותשעות27מתאמניםשחיינים

שחייני,כןכמו.אחריםספורטבענפיגילבאותומילדים

לחץשלמאודגבוהותרמותעםמתמודדיםעלית

-לבמיטבךלהיותצריך״אתה.שלהםהקריירהבמהלך

מאטמספרהזוי״זה.שניםלארבעאחתשניות52

הואבשחייה״הלחץ.(אולימפיותמדליות6)גרברס

הזדמנותלךשישכדורסלמשחקכמולאזה.מטורף

לךישזריקהפספסתואםהמשחקבמהלךלהתחמם

מפקששאתהאם,בשחייה.נוספותהזדמנויותעוד

הטעות,טובנושםלאפשוטאו,מהקיריציאה,בזינוק

ולכןמושלםלהיותחייבהכל.המקצהוהלךקטנההכי

שחייהמדועמסביריםשחיינים,בנוסף.אדיר״הלחץ

,האימוןרובבמיםכשהראש:במיוחדבודדספורטהינה

שעושיםכפי,הנבחרתחברישארעםלתקשרניתןלא

עםלכודיםהשחייניםולכן,אחריםספורטבענפי

שחייניםמדועאפואברור,לפיכך.שלהםהמחשבות

:אחריםעליתספורטאימאשרלדיכאוןיותרחשופים

יותרומלחיץייתכן,במיוחדבודדספורטהואשחייה

אינהשלווהשגרהמאודתובעניהוא,אחריםמענפים

.אחריםספורטענפיכמוזוהרת



הקריירהבמהלךדיכאון

בארבעזכתהפרנקליןמיסי,2012לונדוןבאולימפיאדת

.בלבד17בתכשהיא,עולםשיאישניושברהזהבמדליות

הספורטאי)פלפסמייקלגם,פרנקליןמיסיכמו

מדליות28-הזמניםבכלביותרהמעוטרהאולימפי

הם,(אולימפיותמדליות8)שמיטואליסון(אולימפיות

בגילמאודגבוהיםלהישגיםשהגיעולשחייניםדוגמאות

מהמגרש"דוגמה,למשלהפראלימפיבספורט.מאודצעיר

זהבבמדלייתשזכתה,פיזרוענבלהיא"שלנוהביתי

.בלבד15בתכשהיאשלההראשונההעולםבאליפות

שהספורטאיםהממוצעהגילבוספורטהואהשחייה

לענפיביחסמשמעותיתנמוךהואשלהםלפיקמגיעים

Allen))אחריםספורט & Hopkins, שחיינים.2015

מכןולאחר,צעירבגילמאודגבוהיםלהישגיםשמגיעים

לגביוודאותאיחווים,קטןאםגם,כלשהוכישלוןחווים

בגילהצלחה.אותולשפראו,הישגלשחזרשלהםהיכולת

שלהציפיותאתמעלה,שחייניםהמאפיינת,צעיר

דבר,בספורטאיהטמוןהפוטנציאללגביהסביבה

מכישלוןהפחדאתלהעצים,ללחץלגרוםיכולשבהתאמה

.לדיכאוןלהובילועלול

,תחרותיתחרדהשלמימדיתהרבהתאוריהלפי

הפחדלפיו,קוגניטיביחרדהממרכיבסובליםספורטאים

,זהמצב.עליהםמשתלטאחריםשלואכזבהמכישלון

בגילגדולההצלחהשחוובספורטאיםיותרעודחמור

אתתואמותאינןלרובשכאלושליליותמחשבות.צעיר

,מזאתיתרה.בפועלהספורטאישלהגופניותהיכולות

עםלהתמודדרגיליםאולימפייםשספורטאיםבעוד

בהכרחאינםהם,תחרותיתחרדהשלהגופניהמרכיב

בגילובמיוחד,הנפשיהמרכיבעםלהתמודדמורגלים

,להתעצםעשויהוא,לדיכאוןנוטיםהםאם,לכן.צעיר

.שלהםהביצועעלמאודלהשפיעובכך

....

חם מהמעבדה27
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במינכןעולםשיאי7וזהבמדליות7)ספיץמארקהשחיין

היטיב,שלווהאחרוןהשביעיהמקצהלפניבראיון(72

לשחותרוצהלאשאניאומרשאנייודע״אני:זאתלבטא

אשחהאניאם.רציניאני,הפעםאבל,מקצהכללפני

אשחהאם.גיבוראהיהמקציםשישהואנצחמקציםשישה

״.כישלוןאהיהשישהואנצחמקציםשבעה

חרדה,דיכאוניותלמחשבותנטייהעםלספורטאים

ולירידהשלילי–הפנימיהדיבורלהגברתתגרוםתחרותית

רציונאליותלאמחשבותשיעלהדבר.העצמיבביטחון

המחקריםשרובהואהפרדוקס.דיכאוןשלמצבהמאפיינות

עםהתמודדותעלומעטכישלוןעםהתמודדותעלנעשים

עםשלהההתמודדותעלדיברהפרנקלין.הצלחה

על,מוצפתשהרגישהאיךעל,צעירבגילההצלחה

מהועל,האולימפיאדהלקראתממנהאנשיםשלהציפיות

עלדיברההיאכןכמו.האולימפיאדהשאחריביוםשקורה

,חוזקחוץכלפילהראות,לחיקויכמודל,שהרגישההלחץ

שהיאהרגישהכשבפנים,וביטחוןמנטליתקשיחות

למשחקיםנסעה2012בלונדוןשכיכבהפרנקלין.מתפרקת

:גבוהותציפיותממנהכשהיו2016בריוהאולימפיים

,פעםאישליביותרהטובהפיזיבמצבהייתיריו״לקראת

הייתההמשחקיםלקראתהאחרונההאימוניםשנת

בגללמשמעותאיבדזהכלאך,לישהייתהביותרהטובה

הגוף,תועלתחסרתהייתי.נוראהיהשליהמנטלישהמצב

המחשבותעלשליטהליהייתהלא.תועלתחסרהיהשלי

באיזהאועשיתיאימוניםכמהכללשינהלאזהולכן,שלי

ממקציבאחדרקבזהבזכתההיאבריו״.הייתיכושר

והיא,שלההאישייםהמקציםבכלונכשלה,השליחים

טובהכיבכושרהייתההיא.גדולהכאכזבהזאתראתה

אתהבינולאאנשים.מדיכאוןסבלהאך,פעםאישלה

ספורטאיםבקרבלדיכאוןנטייה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 



חם מהמעבדה28

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

אולימפייםספורטאיםבקרבזהיםהינםורווחה

נמוכהאלכוהולצריכתעלדיווחיםלמעט,ופראלימפיים

ספורטאיםבקרביותרנמוכהעצמיתוהערכהיותר

דיכאוןשלשתופעהבזהירותלהסיקניתןלכן.פראלימפיים

ספורטאיםבקרבגםקיימתתהיהאולימפיפוסט

.פראלימפיים

אולימפיפוסטודיכאוןהמגיפה,המשחקיםדחיית

איהרבההיה,העולםעלשנחתההקורונהמגפתבעקבות

אתלדחותהוחלטכשלבסוףהמשחקיםקיוםלגביוודאות

בכלכישררההוודאותאיעננתאזוגםבשנההמשחקים

למועדעדהציבוריבשיחהיההמשחקיםוביטלנתוןרגע

מעטולאלחץמאודהרבהעמוהביאזהמצב.פתיחתם

.מהספורטפרשוואףלפרוששקלוספורטאים

לפניעודקייםהיההדיכאוןכילשערניתן,הזהבהיבט

הספורטאיםבקרבשעשינובסקר.המשחקים

47עם,הקורונהבשיאהישראלייםהפראלימפיים

ומטהממוצעתמוטיבציההדיגמו51%כינמצא,משתתפים

.בינוניעדקלשלהסקלהעללדיכאוןנטייההייתה47%ול

תחרויותכשאיןשיאלאירועלהתכונןמאודקשה

חוליכשיש,ובידודיםסגריםכשיש,בינלאומיות

.מחוליוהתאוששות

ספורטאיאף,כהצלחההוכתרוהפראלימפייםהמשחקים

הקורונהעםוההתמודדותחלהלאהישראליתבמשלחת

זוהמשחקיםדחייתבעקבותשקרהנוסףדבר.יעילההיתה

כלומר.שנים3ל2024פריזעדהבאהסייקלהתקצרות

ישזולעובדה.לפינהמעברהםהבאיםהמשחקים

מכיווןהמשחקיםשלאחרהדיכאוןאתלהפחיתפוטנציאל

השיאלאירועיבהכנותמתחיליםהקרובהבתקופהשכבר

.הבאים

.במערכתשמוריםהכתבהמקורות

וכלפימצויןהיההפיזימצבה-שחוותההדיסוננסגודל

היההמנטלימצבה,בפניםאך,חייכהתמידהיאחוץ

הכלרואיםלאבביתשהצופיםמסבירהפרנקלין.בקרשים

שנים4במשךמוחלטתבטוטאליותמתאמןהשחיין-

,שבועייםשאורךשיאאירוע,האולימפיאדהלקראת

הגוףבהדקה,עצמואתלהוכיחכדקהלשחייןישבמהלכו

הביתהחוזרהשחייןואז.הביצועובשיאהמתחבשיאנמצא

לוריהאוסטרליהשחייהמאמן.נגמרהכלאחתובבת

מספר(עולםשיאי23,אולימפיותמדליות33)לורנס

מאודצעירמגילמבודדיםהגבוהותברמותששחיינים

מוקדםלישוןהולכים,בבוקר5-בקמיםהם.מהעולם

לורנס.אנשיםעםתקשורתלהםאיןהאימוניםובשעות

התקשורתשרמתלדעתצריכיםשמאמניםמסביר

הינוהמאמן.קריטיתהינהלשחייןמאמןביןוההכוונה

30-כאיתויחדהוא,לספורטאיביותרהקרובההדמות

עםבדיבורלהשקיעישהאלהבשעותולכן,בשבועשעות

שישנםטועןלורנס.המנטלימצבועלובשמירההספורטאי

הבכירהשחייןלגבי.לדיכאוןמועדיםשיותראישיותסגנונות

,שלווהסגורהמופנםשהאופיטועןלורנס,תורפאיאן

גדולהנטייההיוו,שלווההישגיותהבכירותרמתבשילוב

.תורפסבלממנו,לדיכאוןיותר

פראלימפיפוסטדיכאון

בקרבהתופעהאתחקרהלאעדייןהמדעיתהספרות

.פראלימפייםספורטאים

מנטאלייםהיבטיםהשוובו(2021)'ושותאוליבשלמחקרם

בקרבופראלימפייםאולימפייםספורטאיםביןשונים

שלמדגם)מאוסטרליהופראלימפייםאולימפייםספורטאים

נפשיתבריאותשלסימפטומיםכיהראה(ספורטאים749

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי



יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט  
:טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים

לשחקני כדורשערמתן פידבק בזמן אמת

המעוניינים , או רדאר/אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו

להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת 

סגלי נבחרות הבוגרים  , לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון

: ר אסנת פליס דואר במייל"מוזמנים לפנות לד, והבוגרות ונבחרות העתודה

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון
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פראלימפיתרכילות

בחיפהמתגוררתאניהאחרונותבשנים"

כשחייניתוהתעצבתיגדלתיבווהמועדון

.חיפהן"אילשליהביתבמועדוןהיהכספורטאית

.בליביומיוחדגדולמקוםחיפהלעיר

בשדרותומרגשתיפההסופרהמחווהעלתודה

."הכרמלבמרכזהפסנתררחבת,הנשיא

הלויאראלשלהפייסבוקעמודמתוך

הוסיפונוספיםואלפיםוהספורטהתרבותמשרד

העידודמסגרתאתשלהםהפרופיללמסגרת

2020טוקיולמשחקיהפראלימפיתלמשלחת

הוועדשלWeThe15הפרויקטבמסגרת

חייהםאתלשנותשנועדהבינלאומיהפראלימפי

15%המהווים,מוגבלותעםאזרחיםמיליונישל

בירושליםהמיתריםגשרהואר.העולםמאוכלוסיית

בעולםאייקונייםאתרים115עודעםיחדסגולבצבע

.הניאגרהומפליברומאהקולוסאוםכמו

'על רגל אחת'30

בילואמיר:צילום

לאמץשנבחרהיאטסוהיפניתהעיירהתושבי

,2020טוקיובמשחקיהישראליתהמשלחתאת

העירתושבישלברכותובוסרטבהכנתהשקיעו

!יאטסולתושביתודה–הישראליתלנבחרת
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'על רגל אחת'31

הספורטאים הפראלימפיים מדגמנים בשלטי חוצות  


