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הישג החודש

יעקב ביננסון – מאמן נבחרת השחייה
רק לפני פחות משנה ,חוותה הנבחרת הישראלית רעידת אדמה במקסיקו סיטי באליפות העולם
שנדחתה בשל כך .באליפות אירופה ,היתה זאת הנבחרת שגרמה בעצמה ,לרעידת אדמה :מדליות,
שיאים ותשבחות מקיר לקיר מאנשי המקצוע .כאשר מעל כולם בלט המאמן של איל"ן חיפה:
יעקב ביננסון .היות ויעקב הוא איש של תוצאות ולא של מילים ,פשוט נציג כאן את רשימת ההישגים של
ספורטאיו וניתן להם לדבר בשם עצמם:

שם

משחה

מיקום

שיאים

איאד שלבי

 150מעורב  -קלאס 1

ארד

עולמי

אראל הלוי

 400חופשי – קלאס 7

ארד

אריק מליאר

 50גב – קלאס 4

6

ישראלי

בשאר חלבי
יוליה
גורדיצ'וק
יוליה
גורדיצ'וק

 100חזה – קלאס 3

5

ישראלי

 100פרפר – קלאס 9

6

ישראלי

 400חופשי – קלאס 9

4

ישראלי

מרק מליאר

 100חזה – קלאס 6

ארד

ישראלי

מרק מליאר

 100גב – קלאס 7

ארד

ישראלי

מרק מליאר

 400חופשי – קלאס 7

כסף

ישראלי

עמי דדאון

 100חופשי  -קלאס 4

זהב

ישראלי

עמי דדאון

 50חזה – קלאס 3

כסף

ישראלי

עמי דדאון

 200חופשי – קלאס 4

כסף

ישראלי

עמי דדאון

 150מעורב – קלאס 4

זהב

ענבל פיזרו

 200חופשי – קלאס 5

זהב

ענבל פיזרו

 200מעורב – קלאס 5

כסף

ענבל פיזרו

 100חופשי – קלאס 5

ארד
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הישג מיוחד

שיתוף הפעולה שהוביל לשיא עולם!
המדליה המרגשת ביותר באליפות אירופה בשחייה,
היתה המדליה של איאד שלבי מאיל"ן חיפה ,אשר
מתאמן אצל יעקב ביינסון.
אלו המספרים:
מדליית ארד במשחה ל  150מעורב לקלאסים .1-3
תוצאה5:03.28 :
הישג :שיא עולם לקלאס 1
מה עומד מאחורי המספרים האלו?
 קלספיקציה | במשך שנים סווג איאד בקלאס ,2
בזכות עבודה מאומצת ומקצועית של פרופ' רפי
חרותי וחנוך בודין ,הצליח איאד לעבור את וועדת
המסווגים ולקבל את הסיווג קלאס  1התואם
לנכותו ,שהוחמרה בשנים האחרונות

וזאת גם

ההזדמנות להודות לרפי וחנוך על העבודה
המקצועית שעשו בהגשת כל השחיינים לסיווג
 תיעוד | המאמן של בית הלוחם תל אביב  -נח
רם ,דואג במשך שנים לצלם בווידאו את המשחים
בתחרויות ,כאשר הוא דואג לתעד את כל
השחיינים של נבחרת ישראל ולא רק את
השחיינים שלו
 תמיכת הצוות המלווה | בתחילה פסל השופט
את איאד בטענה לפסילה בסגנון הגב ,פיטר פיזרו
ראש המשלחת הגיש ערעור ראשון

( בו טרם

אפשר היה להשתמש בווידאו של נח )

שלא

התקבל ,ולאחר מאמצים רבים הצליחו לגרום
לכך שבערעור השני יצפו השופטים בווידאו של
רם.

 יחד עם פיטר ,נגש לערעור השני המאמן
של רון וולפרט – גיא שחר שעזר בהצגת
התלונה

ולבסוף

התקבל

הערעור

והשופטים החליטו לבטל את הפסילה.
 איאד עצמו | לא פעם ולא פעמיים הגיע
איאד למקום הרביעי בתחרויות הגדולות

(אליפות

אירופה,

פראלימפים),

עולם

מסתבר

ומשחקים
שהעקשנות

משתלמת וסוף סוף זכה איאד לעלות
לפודיום ואף להיות מוכר כשיאן עולם.
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אירועים ותחרויות שהתקיימו באוגוסט
• גיא ששון מאיל"ן רמת גן רשם
את ניצחונו הראשון בטורניר
בינלאומי בחו"ל כאשר ניצח את
טורניר הזוגות בטורניר הפיוצ'ר:
 BRD Argesיחד עם בן זוגו היווני:
סטפנוס דימניטיס .לאחר שנצחו
את אדם ברדיצבסקי ואסי סטוקול
גם הם מאיל"ן רמת גן

טניס

• שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן

• בטורניר סיום העונה לדרג ב'

אליפות

שהתקיים במועדון ספורט נכים

אוסטריה הפתוחה ובדרך ניצח

ראשון לציון ,השתתפו עשרות

את המדורג  7בעולם בריאן ברטן

ספורטאים

העפיל

לחצי

גמר

האמריקאי

טניס

שליפים:
הישגים
הישראלים
רשמו
הפתוחה,
באליפות ברזיל
איגוד
ישראל
באליפות
בבדמינטון •
שהתקיים
בינלאומי
••בטורניר
• אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים הוכרז כאלוף בכסאות גלגלים

בווינגיט
השחייה
מבית
מבית לוי
גורדיצקי אמיר
בתאילנד הגיעו
שהתקיימהבכסאות
כסגנית האלופה
חיפה הוכרזה
הלוחם
•נינה
גלגלים

צעירים
האלופים בזוגותהשתתפו
גורדיציקי
ונינה
ירושלים
הלוחם
שחיינים גלגלים
מעורבים בכיסאות
כסגני
הוכרזו
ואמיר
• נינה
•כמו כן השתתף משה זהבי מבית הלוחם תל אביב שהגיע לשמינית גמר
פראלימפים ב  2משחי ראווה:
מבית הלוחם חיפה לשלב רבע
היחידים וביחד עם אמיר לרבע גמר הזוגות גברים

הגמר

טניס שולחן

• אורן בלצבאו מבית הלוחם תל
אביב קבע שיא עולם לעיוורים
"באיש הברזל" בשוודיה ,לאחר
ששחה  3.8ק"מ ,רכב  180ק"מ
ורץ  42.1ק"מ בזמן של 10 :שעות
ו  51דקות.

 50מטר חופשי ו  50מטר גב
בדמינטון
בדמינטון

שחייה

איש הברזל

קורס שיפוט בוצ'ה
במסגרת האקדמיה הפראלימפית הוכשרו עשרה שופטי בוצ'ה חדשים
לאחר שעברו בהצלחה קורס שנערך במועדון ספיבק איל"ן רמת גן
שהועבר על ידי השופטת הבינלאומית :אורנה ויסבך .
חלק מהשופטים החדשים הינם שופטי פטנאק ,משחק הדומה בחוקיו
לבוצ'ה ששמחו להרחיב את השכלתם ולהצטרף לספורט הפראלימפי
גיא ששון וקרולין טביב ,לא שכחנו את ההישגים שהשגתם ביום האחרון של החודש ונדווח עליהם בפראתון הבא 
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מה יקרה בספטמבר?

טורנירים בארץ ובעולם בחודש ספטמבר
 | 13-16.9טורניר פיוצ'ר
בטניס בכסאות גלגלים |
אסי סטוקול | פורטוגל

9-6.9
אליפות העולם בחתירה
מורן סמואל ושמוליק
דניאל

 20-22.9אליפות צ'כיה
הפתוחה בטניס שולחן |
אביב גורדון ושמוליק בן
עשור

בולגריה

10-20.9
אליפות אירופה בסייף
לינור קלמן

 24-29.9סבב הגביע
בקליעה | דורון שזירי
ויוליה צ'רנוי | צרפת

איטליה

22-30.9
אליפות אירופה

 25-29.9טורניר  ITF2טניס
בכסאות גלגלים | שרגא
וינברג | צרפת

בכדורשער דרג ב'
נבחרת הבנים
פולין

4-14.9
אליפות אירופה בכדורסל
 UNDER 22נבחרת ישראל

שחקני העתודה באימונים מקדימים

איטליה
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אליפויות בארץ
אליפות הארץ
בסל-גל

כ 50 -ילדים ובני נוער לקחו חלק בעונה ה 11-של ליגת
סל-גל.
ליגת הסל-גל מונה כיום שש קבוצות :שתיים מראשל"צ,
שתיים מאיל"ן ר"ג ,אחת מאשדוד ואחת מב"ש.
תודה למועדונים שאירחו את המשחקים ,למאמנים,
מלך הסלים

יהלי אלמוג גרגו

"נמרים"
ראשל"צ

השחקן
המשתפר

ליעד בן דוד

אשדוד

תגלית העונה

נתנאל אבוטבול

אשדוד

השחקן המשקיע

איתן כרמי

מקום

קבוצה

שחקן ההגנה

נועם בן חמו

1

"שוקו קידס" ר"ג

חמישיית העונה

ליבי בוכטלקין

2

"סטאר קידס" ר"ג

חמישיית העונה

הדר אדם

3

"נמרים" ראשל"צ

חמישיית העונה

רזי דוידוב

4

"אריות" ראשל"צ

חמישיית העונה

עמית שטרית

5

"חוסן קידס" ב"ש

חמישיית העונה

מאור לסרי

6

אשדוד

MVP

מעיין זיקרי

לרכזים להורים לשופטי הליגה :רפי לוי ואושר ששו,

לשופטי מזכירות ליגת סל גל :נהוראי מיסס ,גיא יוחננוב,
שמוליק בן ארויה וטל רם שריכז את הליגה.
טבלה הליגה

"סטאר קידס"
ר"ג
"חוסן קידס"
ב"ש
"שוקו קידס"
ר"ג
אשדוד
"חוסן קידס"
ב"ש
"אריות"
ראשל"צ
"סטאר קידס"
ר"ג
"נמרים"
ראשל"צ

צלם ג'וחא יוסף אבי יאיר אנגל
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השאלון

התאומים השחיינים מאיל"ן חיפה
שוחחנו עם התאומים מרק ואריק מליאר ,שניהם שחיינים ,חברי איל"ן חיפה ,מתאמנים עם יעקב ביננסון.
התאומים שבו לא מכבר מאליפות אירופה בשחייה ,כאשר עבור אריק ,זו פעם ראשונה בתחרות בינלאומית בסדר
גודל שכזה.
איך ההרגשה לצאת עם אחיך לתחרות בחו"ל?
רגיל לגמרי ,כמו עוד שחיין בנבחרת ,אבל ..ברור
שאם הוא מתחרה מול מישהו אני תמיד רוצה
שהוא ינצח.

דווקא משמח לדעת שאחי נמצא איתי .לפעמים
זה עוזר

איך מתייחסים אליכם הבוגרים בנבחרת?
ממש בסדר ,מפרגנים בגדול ,ולדעתי אין בכלל
תחושה שאנחנו צעירים והם ותיקים .במיוחד
ענבל שומרת עלינו שלא נעשה שטויות ,מייעצת
לנו .ויעקב – הוא ענק!

הוותיקים מתייחסים ממש בסדר .האווירה
מצוינת .לפעמים מקבלים מהם עצות ,שזה
דווקא טוב.

סיימת בית ספר ,הרגשת בכלל שיש חופש גדול?
לא הרגשתי ולא מפריע לי שלא הרגשתי רציתי
להתאמן עוד ועוד .עכשיו יש לנו שבועיים חופש ומייד
אחר כך חוזרים לשגרת האימונים .בעתיד אני כמובן
רוצה ללמוד הנדסה.

מרק מליאר ,עם המדליות מאליפות העולם
בשחייה ב2017

לא היה לי חופש .היו אימונים ,אימונים,
אימונים ,ועכשיו כשאין בית ספר יהיה לי יותר
זמן לאימונים.

אריק מליאר ,עם המדליות מהמשחקים
האירופאים לנוער ב2017

 09אליפויות אירופה
אליפות אירופה בשחייה
הרגעים הגדולים

חברת 'ארנה' ציידה את הנבחרת בביגוד ביום
בו נפגשו שחייני נבחרות ישראל

אולימפי,

פראלימפי וספישל אולימפיקס וזה גם המקום
להודות לאיגוד השחייה על התחשבותו במחנות
האימונים של הנבחרת בקביעת היום ועל
התמיכה בנבחרת שלנו לאורך האליפות דרך דף
הפייסבוק שלו
'תור הזהב' ,מאז שנת  2011לא זכתה השחיינית
ענבל פיזרו מאיל"ן חיפה לשמוע את ההמנון
בתחרויות הגדולות ,הפעם היא עשתה זאת
ובגדול .ביום הראשון לתחרות שחתה ענבל את
 200המטר בחתירה בזמן של  2:54.91דקות
וזכתה במדליית הזהב

משלל המדליות של עמי דדאון מאיל"ן חיפה ,בחרנו
את מדליית הזהב ב  150מטר מעורב ,מדליה שקיבעה
את מעמדו "כבחור החדש בשכונה"  .אחרי 100
מטרים הוביל האיטלקי אפרם מורלי בקצת פחות
משנייה ,אבל פיניש אדיר של עמי לא השאיר
לאיטלקי שום סיכוי ועמי סיים את המקצה בזמן של:
 2:39.95דקות תוך שהוא מקדים את האיטלקי ביותר
מ  6שניות.

אחד הרגעים המדהימים ביותר ועם זאת המתסכלים
ביותר ,היה הרגע בו יוליה גורדיצ'וק מאיל"ן חיפה,
נפצה את השיא הישראלי ב  400מטר חופשי ביותר

מ  4שניות ,כאשר עצרה את השעון על זמן של:
 5:02.96שניות .כ  89מאיות לאט יותר מהמקום
השלישי.

 10אליפויות אירופה
אליפות אירופה בשחייה
הרגעים הגדולים

אראל הלוי מאיל"ן חיפה חיכתה עד היום
האחרון של האליפות על מנת לשחות במקצה
העיקרי שלה 400 :מטר חופשי.
את המשחה סיימה בזמן של  5:56.28דקות תוך
שהיא זוכה במדליית הארד

המשחה המותח ביותר באליפות היה המשחה ל 400
חופשי של יואב ולינסקי מבית הלוחם תל אביב.
לאחר פסילה אכזרית שמנעה מיואב מדליה במקצה
ל 200מעורב אישי .הוא שם את הפסילה מאחוריו ,קפץ
למים ,שחה ראש בראש מול האירי פטריק פלנגן ,הצליח
לנצח אותו ב  16מאיות ,לזכות במדליית הארד ולקבוע
שיא ישראלי חדש.
המדליה המרשימה ביותר של מרק מליאר מאיל"ן חיפה,
ואולי המרשימה ביותר מכל המדליות של המשלחת,
היתה המדליה ביום האחרון – מדליית הכסף ב  400מטר
חופשי ,מרק שחה ראש בראש מול מדליסט הזהב מריו –
הבריטי מיכאל גונס והפסיד לו ב  15מאיות השנייה.
התוצאה  4:48.69דקות ,היתה מקנה לו את מדליית
הכסף במשחקים הפראלימפים בריו .2016

גם הצעירים :רון וולפרט ממכבי 'ויסגל' רחובות ואריק
מליאר מאיל"ן חיפה ,הרשימו בתחרות הגדולה הראשונה
שלהם והשיגו תוצאות בדיוק 'במאני טיים' כאשר רון קבע 2
שיאים ישראלים ב  100פרפר  100חזה ואריק קבע שיא
ישראליי ב  50גב .כן השתתפו בשאר חלבי שקבע שיא
ישראלי ב 100חזה וורוניקה גירנקו שהספיקה להתחרות
במשחה אחד בגלל בעיות בריאותית  ,שניהם מאיל"ן חיפה

 11אליפויות אירופה
'ושוב איתכם'
אליפות אירופה בקשתות
לאחר

שבשנים

האחרונות,

לא

התחרו

ישראלים

בתחרויות בינלאומית בענף הקשתות ,דימיטרי ביזבוז׳ני
ממועדון קשתי מכבי ראשל״צ ,אשר מתאמן אצל המאמן

ולרי כץ ,התחרה באליפות אירופה בקשתות פראלימפית
עבור דימה זוהי טבילת האש בזירה הבינ״ל .האליפות
החלה בבדיקת קלסיפיקציה

שקבעה שדימה יסווג

לקטגוריית  – W1קטגוריית הנכות הקשה ביותר
בקשתות.
בשלב המוקדמות השיג  523נקודות שדירגו אותו במקום
ה  15והאחרון .בשלב ה 1/8גמר התמודד מול המדורג שני
והפסיד .131-98

צילום :ולרי כץ

 15אליפויות אירופה
'אלכסנדר הגדול'
אליפות אירופה באתלטיקה
הפעם האחרונה בה עמד ישראלי על הפודיום באחת

ח"כ יואל רזבוזוב שהיה מעורב בקליטתו של אלכסנדר

התחרויות הגדולות (משחקים ,עולם  ,אירופה) היתה

אמר:

בשנת  2000כאשר יוגב קנזי זכה במדליית הארד

"ההישג של אלכסנדר אלקסיינקו הוא דוגמא לכל

במשחקים

שנערכו

הפראלימפים

בסידני

בקפיצה

לאלו שחולמים ,משקיעים ומנסים .למרות

לרוחק .החודש עמדו הספורטאים הישראלים  3פעמים

שאלקסיינקו עדיין נמצא בשלבי ההתאקלמות שלו

על הפודיום באליפות אירופה.

בישראל ,הוא ניתב את כל האיכויות שלו לכדי הישג

אבי סולומון ,מבית חינוך עיוורים המתאמן אצל דניאל

ספורטיבי .הוא הוכיח שעל אף כל הקשיים ,אין דבר

אישטה ורץ עם המלווה ליאור ברהנו ,הגיע למקום

שיכול לעמוד בפני כוח הרצון .כן ירבו ספורטאים

החמישי בריצת ה1500

מטר לעיוורים בזמן 4:51.54

כמוהו".

דקות ,אלא ששני רצים ,שזמנם טוב משלו ,נפסלו
(המלווה שלהם רץ לפניהם) והוא היה הראשון לשבור
את הבצורת ,לעלות לפודיום ולקבל את מדליית הארד.

ליאב סולומוביץ מבית חינוך עיוורים אשר מתאמן אצל
גרישה מיכאלוב ורץ עם המלווה גיל שלג ,הצליח לעלות
לגמר ריצת ה  400מטר ,אך פסל בגמר .בריצת ה200
מטר ,לא הצליח ליאב לעלות לגמר אך קבע שיא
ישראלי 27.13 :שניות.
העולה החדש אלכסנדר אלקסיינקו מאיל"ן חיפה אשר
מתאמן אצל אלכסי בוגוסלאבסקי ,נבחר לשאת את
הדגל בטקס הפתיחה ודאג שהדגל הישראלי יתנופף
בברלין עוד פעמיים:
 בהדיפת כדור ברזל קבע אלכסנדר שיא ישראלי21.88 :
מטר וזכה במדליית הארד.
 בהטלת כידון קבע אלכסנדר  8.56מטר שגם תוצאה זו
זיכתה אותו במדליית ארד והינה שיא ישראלי

צלם :אהרון מרציאנו
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שותפים לדרך

בנק הפועלים מאמץ את
ספורטאי הוועד הפראלימפי

היסטוריה קטנה נרשמה כשבנק הפועלים הכריז על
הענקת

חסות

משותפת

לוועד

האולימפי

ולוועד

פראלימפי ולשתי המשלחות לטוקיו  .2020במסגרת
ההסכם יעניק הבנק גם מלגה חודשית לעשרה
ספורטאים למשך שנתיים.
בין הדוברים באירוע המכובד היה יו"ר הוועד הפראלימפי
ד'ר שוקי דקל שאמר" :החסות הזאת היא ההכרה בכך
שהספורטאים שלנו שווים בכל דבר ועניין ".דקל הודה
למנכ'ל הבנק אריק פינטו ,שהיה בעברו מאמן נבחרת
ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים.

גם פינטו הזכיר את קשריו המיוחדים לספורט
הפראלימפי וסיפר שהוא וענבל השתתפו במשחקים
הפראלימפים בביגי'ן בשנת  ,2008הוא כמאמן כדורסל
והיא כשחיינית.
את הספורטאים ייצגו באירוע השחיינים יעקב טומרקין
וענבל פיזרו שאמרה" :אני מאוד נרגשת היום ומעריכה
את התהליך שהבנק עשה ,זאת פעם ראשונה שישנה
חסות משותפת ,אבל זו לא פעם ראשונה שבנק
הפועלים אינו חושש מיוזמות פורצות דרך".
הגיעו

לפרגן

ראשי

בנק

הפועלים

וספורטאים

לדורותיהם ביניהם אסתר רוט שחמורוב ,יעל ארד ,לונה
צ'מאטי ,חנה מיננקו ולינוי אשרם.

 14אליפויות עולם
אליפות העולם בפרא–קאנו
זיו בן יוסף ,ראש המשלחת
לאחר הכנות של שנה שלמה אימונים מפרכים ותחרויות
התייצבו  4ספורטאי נבחרת ישראל בפרא-קאנו על קו
הזינוק לאליפות העולם ב - Montemoreפורטוגל
פסקל ברקוביץ מבית הלוחם תל אביב  -קיאק יחיד ל-
 200מ' קלאס  2נשים ,אור אדטו מאיל"ן חיפה  -קיאק
יחיד ל 200 -מ' קלאס  2גברים ,ניר מאיו מבית הלוחם תל

"אור סיים את התחרות .לא הצליח
להעפיל לחצי גמר .קיבל הגרלה של

אביב  -קיאק יחיד ל 200-מ' קלאס  3גברים ,ורון הלוי

מקצה קשה עם מתחרים מהשורה

מבית הלוחם חיפה  -קיאק יחיד ל 200-מ' קלאס 3

הראשונה בקטגוריה .סיים בתוצאה יפה

גברים .כאשר לכל אחד מהם מטרה להתחרות בצורה

של  53שנ' שלא הספיקו להמשיך

המיטבית ביותר .פסקל סיימה במקום ה ,10-ואם תשחזר

הלאה .ומשהו אישי גם כאבא של אור

הישג זה באליפות בשנה הבאה ,יובטח לה כרטיס

וגם סתם כאדם מהישוב  -אתה נמצא

הכניסה לטוקיו

במקום כזה ורואה את כל המתחרים

רון הלוי הצעיר בנבחרת הגיע למקום ה 19-תוצאה

עם בעיות הגפיים ומקבל פרופורציה

המקרבת גם אותו לכיוון המטרה שהיא אולימפיאדת
טוקיו.
ניר מאיו ,שזו לו התחרות הראשונה במעמד של אליפות
עולם הצליח להעפיל לחצי גמר וסיים תחרות טובה
במקום ה25-

אמיתית לחיים שלנו ומבין את ניצחון
הרוח שלהם על פני הכל .פשוט
מדהים שבא לך לבכות מהתרגשות.
כאן זה המקום האמיתי להבין הרבה

גם אור אדטו עשה כמיטב יכולתו וסיים במקום ה23-

מאד דברים אחרים  .ועכשיו יומיים

עכשיו עם סיום התחרות יוצאים הספורטאים לפגרה

של זמן איכות  -אור ואבא"

קצרה שאחריה יכלו ההכנות לשנה הבאה שנת

שלמה אדטו

הקרטריונים לאולימפיאדת טוקיו
תודה למאמנים ברק לופן ,רועי לב ומתיאו טונדנוטי.

פוסט שפרסם ,שלמה אדטו ,אבא של אור בפייסבוק

 15אליפויות עולם
אליפות העולם בבוצ'ה
לאליפות העולם בבוצ'ה שנערכה בליברפול ,הוזמנו
שחקי היחידים :אורית קלנר ,דדי וייך ונדב לוי מאיל"ן
רמת גן – אותם מאמן ברוך חגאי ולטורניר הקבוצתי
הוזמנה גם :בת אל ברייטמן הכוהן מאיל"ן חיפה אותה

לנדב המדורג  7בעולם היה טורניר יותר מוצלח ,בשלב

מאמנת אורנה וויסבך.

הבתים ניצח את רסטיסלב קורילק הסלובקי המדורג
 38בעולם  .0-6ואת ההולנדית גודית בולטין המדורגת

במשחקים האישיים פגשו השחקנים את בכירי ענף

 24בעולם  .1-4אך הפסיד לסיני זיגיונג יאן המדורג 4

הבוצ'ה בעולם ,דבר שהתבטא בתוצאות:

בעולם  .6-0בשלב השמינית ניצח את הארגנטינאי

אורית המדורגת  37בעולם ,שיחקה בשלב הבתים מול

לואיס כריסטאלדו המדורג  8בעולם  .3-4ובשלב רבע

לו

הגמר הפסיד לתאילנדי וורואט סנגמפה המדורג ראשון

הפסידה  4-3במשחק צמוד ,מול היפני יוריקו פוג'י

בעולם  .3-2משחק זה הוגדר על ידי הפרשנים כמשחק

הברזילאי:
המדורג

גו'

אוליבירה

המדורג

5

בעולם

 34בעולם הפסידה  5-2לאחר שבמערכה

הטוב ביותר באליפות.

השלישית הצליח היפני להשיג  4נקודות .ומול היווני
קריסטוס קיפוריטיס המדורג  16בעולם הפסידה .6-1

האליפות הקבוצתית היתה אליפות העולם הראשונה

דדי המדורג  64בעולם התחרה מול שחקנים הרבה

שישראל התקבלה אליה .היא דורגה במקום ה16

יותר בכירים ממנו' :לברזילאי מיכאל סנטוס המדורג 3

והאחרון והתוצאות היו בהתאם:

בעולם הפסיד  ,13-0לארגנטינאי ג'ונתן אקוויאנו

• הפסד ליפן המדורגת  2בעולם 7-1

המדורג  18בעולם הפסיד  13-1ולרוסי דימטירי קוזמין

• הפסד לפורטוגל המדורגת  8בעולם 11-2

המדורג  16בעולם הפסיד .13-0

• הפסד לרוסיה המדורגת  13בעולם 7-2
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החופש הגדול

מחנה ספורט ללקויי ראייה
ועיוורים

לאחר הפסקה גדולה מדי שבה נעצרה המסורת,
מחנה הספורט לילדים בעלי לקות ראיה ועיוורון חזר
ובגדול!

 28ילדים ובני נוער מבאר שבע ועד שפרעם והקריות
הגיעו לבית חינוך עיוורים שבירושלים לארבעה ימים
בתנאי פנימייה.
במהלך ארבעת הימים כל החניכים והחניכות התנסו
והתאמנו בכדורשער וג׳ודו ,התאמנו בחדר כושר והורידו
את הטמפרטורות בבריכה ,בנוסף הם התנסו במגוון
מקצועות האתלטיקה המיועדים לבעלי לקות ראיה
ועיוורון.
ביום השלישי למחנה נסעו כולם לתל אביב לחתור
במרכז דניאל לחתירה ולרכוב באופני טנדם ברחבי
פארק הירקון בהדרכת קפטני 'כן ולא' המרכז.
מתל אביב הם המשיכו לסופרלנד בראשון לציון ולסיום
היום חיכתה להם ארוחת על האש וערב קריוקי.
מדריכות המחנה והמדריך ניזאר היו שחקניות הנבחרת
ומאמנות מענף הכדורשער.
בצוות הלוגסיטי כיכבו :מתן כהן ועוזריו הרבים מבית
חינוך עיוורים
קיומו והצלחתו של המחנה הייתה בזכות שאבי דויטש
מנכל בית חינוך עיוורים וניסים סספורטס מנכ"ל
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
וכמובן למדריכים והצוות הלוגיסטי שללא התמסרותם
למחנה המסורת לא הייתה חוזרת .ואחרונה חביבה
שיראל טויטו שניהלה את המחנה

17

חם מהמעבדה

מחקר חדש בנושא :אפידמיולוגיה של
חיסונים למניעת מחלות זיהומיות כדי
לייעץ למשלחות לקראת המשחקים
בטוקיו
ב  2019ו  2020יפן תארח שני אירועים בינלאומיים

להלן מספר דוגמאות מתוצאות הסקר :הישנות

גדולי ממדים :אליפות העולם ברוגבי והמשחקים

מועטה של מחלת האדמת ( 1.78מקרים פר 100000

האולימפיים והפראלימפים .יפן מתכוננת לקלוט

איש בשנה) בעיקר בשנת  .2013לגבי מחלת

לאירועים אלו למעלה מ  22מיליון מבקרים .מפגשים

השפעת ,עונת השפעת מתחילה בנובמבר ,שיאה

המוניים מאין אלו מגבירים את הסיכון להתפשטות

בסוף ינואר עד אמצע מרץ וסיומה בחודש מאי .ביפן

מחלות זיהומיות ומעבר שלהן ממדינה למדינה.

ילדים וקשישים מתחסנים נגד השפעת (מעוגן בחוק)

היפנים הם עם מאוד הגייני ,עוד מהתקופות

ולכל האחרים קיימת בחירה באם להתחסן או לא.

הקדומות .לכן זה לא מפתיע שכבר עכשיו הם

קדחת מוח יפנית – מדובר על כמות קטנה מאוד של

נערכים כדי למנוע הפצת מחלות בעקבות אירוח

מקרים פר שנה ( 0.004חולים פר  100000איש

המשחקים.

בשנה) .מתוך  47מחוזות ביפן ,חמישה מחוזות

יפן היא אומה מאוד מחוסנת ,והם ממליצים מאוד על

במערב במדינה דיווחו על  43%מהמקרים בתקופה

מחלות,

שנסקרה .ב  22מחוזות לא דווח אפילו על מקרה

ברמה

יחיד .המחלה פגעה בעיקר בגברים עם אחוז גבוה

חיסונים

כדרך

התפרצויות

הטובה

שלהן

למנוע

ביותר

מחלות

והתפשטות

העולמית.

לאלה שהם בני  60ומעלה .עונת ההדבקה הינה

בהתאם לכך ,הם יעבירו לכל המשלחות המלצות

בדרך כלל ממאי ועד ספטמבר .כל התינוקות ביפן

טרם יציאה ליפן.

מקבלים חיסון נגד המחלה .מדובר במחלה מאוד

כדי לסייע למשרדי הבריאות והארגונים הקשורים

קשה עם  50%תמותה ולכן מומלץ להתחסן נגדה.

בפיתוח ייעוץ לפני הנסיעה ,סיכמו החוקרים את
הנתונים שנאספו בארכיוני הרפואה ביפן בין השנים
 2000ו ,2016 -כדי לדעת את היקף התחלואה של
מחלות

זיהומיות

שונות

כגון:

אדמת,

מחלת

פנאמוקוקל פולשנית (זן של סטרפטקוקוס) ,חצבת,
דלקת כבד נגיפית ,הפטיטיס

A,מחלה פולשנית

דמוית המופילוס ,טטנוס ,קדחת הטיפוס ,קדחת מוח
יפנית ,שפעת ,חזרת ושעלת ,וזאת על ידי חישוב
סטטיסטיקה של הישנות מקרי תחלואה וסקירת

מגמות.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה
ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

התמונה באדיבות רפי קורן

 18חם מהמעבדה  -המשך
המשך  -מחקר חדש בנושא:
אפידמיולוגיה של חיסונים למניעת
מחלות זיהומיות כדי לייעץ למשלחות
לקראת המשחקים בטוקיו  -המשך

וירוס יונקים יפני – נפוץ בחודשים אוגוסט-נובמבר.

חצבת  -היא מחלה נפוצה הנגרמת על ידי נגיף מסוג

בדרך כלל מתפשט במערב המדינה .מועבר על ידי

מורביליוירוס התוקף את המערכת החיסונית .חצבת

מפתחים

היא המחלה הוויראלית המידבקת ביותר ,ואחת

סימפטומים או סימפטומים קלים מאוד .אולם יש

המחלות הזיהומיות השכיחות בעולם ,גם כיום ,על אף

אנשים שיפתחו תסמינים קשים (כאבי ראש ,חום

העובדה כי קיים חיסון נגד המחלה .ביפן חלה ירידה

גבוה ,רעידות ועוויתות) .המניעה היא על ידי

משמעותית במקרי החצבת ומדווח על  0.03מקרים

תכשירים למניעת עקיצות.

לכל  100000איש בשנים שנסקרו ,אך ב  2015זוהתה

עקיצת

יתוש

ומרבית

האנשים

לא

התפרצות של המחלה ( 6מקרים) עקב אירוח תחרות
בינלאומית לנוער עם למעלה מ  33000משתתפים מ

 162מדינות.
לסיכום:
משרדי

הבריאות

והארגונים

הקשורים

למפעלי

הספורט שיתקיימו ביפן צריכים להשתמש בממצאים
אלה כדי לפתח ייעוץ ממוקד לקראת הנסיעה ,במיוחד
עבור חזרת ,חצבת ,אדמת ,שפעת ודלקת קרום
המוח .לנוסעים עם סיכון מוגבר לתחלואה מומלץ
להתחסן גם נגד הפטיטיס  Aוקדחת מוח יפנית
מקור
Griffith MM, Fukusumi M, Kobayashi Y, Matsui Y, Nishiki S, Shimbashi R, Morino S, Sunagawa T, TanakaTaya K, Matsui T, Oishi K. (2018). Epidemiology of vaccine-preventable diseases in Japan: considerations
for pre-travel advice for the 2019 Rugby World Cup and 2020 Summer Olympic and Paralympic Games.
Western Pac Surveill Response J. Jun 30;9(2):26-33. doi: 10.5365/wpsar.2017.8.4.002
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איך קרה שישראל ארחה את
המשחקים הפראלימפים
בשנת ?1968

בשנת

1968

ארחה

ישראל

את

המשחקים

יתר חברי הצוות המצומצם היו יריב אורן מרשות

הפראלימפים בתל אביב!

הספורט ,משה לדור יו"ר ארגון נכי צהל ,צבי בן צבי

כולם נרתמו לעזור ,נשיא המדינה ,השרים ,ראשי

נציג הספורטאים ואנוכי ,ראובן הלר הנציג המקצועי".

ארגוני הנכים ,חברות מסחריות ומתנדבים.

אתת הבעיות שניצבו בפני המארגנים הייתה סוגיית

על שיתוף פעולה כזה יכול הוועד הפראלימפי של

מגורי הספורטאים ומלוויהם" .מאחר ולא נמצא מלון

היום רק לחלום.

מתאים ונגיש ,התבקש מלון כפר המכבייה ,שהיה

הכל התחיל בפגישה שהתקיימה בשנת  ,1967שנה

בנוי כולו על עמודים ,להקים במיוחד עבורנו מגורים

לפני המשחקים ,בבית החולים סטוק מנדוויל

נגישים במקום שבו הייתה מבואה פתוחה ,ובה

באנגליה ,כשסר לודוויג גוטמן בישר לנוכחים ,נציגי

שדרת עמודים .בכפר נענו לבקשה' ,סגרו' את

מדינות ,כי מכסיקו ,שנבחרה לארח את

והקימו בין העמודים חדרים נגישים

40

העמודים,

המשחקים האולימפיים בשנת  ,1968הודיעה שלא

לכיסאות גלגלים".

תוכל לארח את המשחקים הפראלימפים באותה

סוגייה נוספת הייתה ,כיצד ירדו הספורטאים הנכים

שנה.

מן המטוסים" .ציוד מתאים לא היה קיים ,אז בקשנו
המשלחת

מחברת אל על ומרשות שדות התעופה שיבנו מעלון

הישראלית למשחקים מר גרשון הוברמן ,את ידו

מיוחד ,כמו זה שמעלה את המזון למטוסים ,שיהיה

ואמר" :ישראל תארח!"

חזק מספיק להוריד ולהעלות את הספורטאים.

מאמן נבחרות הכדורסל דאז ,ראובן הלר ,נזכר" :אני

נענינו בחיוב ועד היום המעלון ,שדבק בו השם ֵ ,אל-

כמו רבים אחרים ,אמרתי גרשון 'השתגע!' אבל

ָעלית משמש את הנוסעים בכיסאות גלגלים".

באופן

ספונטני

לגמרי

הרים

ראש

גרשון אמר :יהיה בסדר!"
הלר" :ישראל ,חודש לאחר מלחמת ששת הימים,
התחייבה ביולי  ,67לארח את המשחקים בחודש
נובמבר  .1968נותרה פחות משנה להכנות .התכנסה
אז ישיבה אצל אריה פינק ,שהיה יו"ר ההתאחדות
לספורט נכים וגם ראש מנהל השיקום וההנצחה
במשרד הביטחון ,ויחד עם משה רשקס מנהל מרכז

הספורט של איל"ן ,הוחלט שחייבים לערב גופים
נוספים ,כמו משרד הביטחון ,משרד החינוך ורשות
הספורט .הוקם צוות שיוביל את הנושא ,בראשו עמד
יוסי עובד ,נכה צה"ל ,שמונה למנכ"ל המשחקים
בתל אביב.

צילום :אריה קפנר
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מציינים  50שנה

המשך  -איך קרה שישראל
ארחה את המשחקים
הפראלימפים בשנת ?1968
ואז הגיעה הבעיה המרכזית ,איפה בעצם יתקיימו

ישראל שזכתה ב 18-מדליות זהב הגיעה בדרוג

המשחקים?

המדליות למקום השלישי ,כשמקדימות אותה ארה"ב

"זה היה מבצע רציני .עבור מסלול מרוצי הכיסאות

ובריטניה .מבין הישראלים היה זה ברוך חגאי,

התנדבה עיריית רמת גן להכשיר מסלול אספלט

כדורסלן ושחקן טניס שולחן צעיר ,שחלה בפוליו

באצטדיון רמת גן ושם נערכו גם כל תחרויות

בילדותו ,שזכה במירב המדליות במשחקים (לימים

האתלטיקה .את תחרויות הסנוקר קיימנו באולם של

זכה חגאי בפרס ישראל על פועלו והישגיו) .נבחרת

שבט צופי רמת גן ,את תחרויות טניס השולחן באולם

הכדורסל של ישראל ,אותה אימן ראובן הלר ,גברה

בית ספר 'אוהל שם' .תחרויות השחייה התקיימו

בגמר על נבחרת ארה"ב וזכתה במדליית הזהב.

בבריכה במועדון אילן ,וכן תחרויות הכדורסל ,אבל לא

הוועד

לפני שנבנו יציעים חדשים מסביב לבריכה ומסביב

הפראלימפי הבינלאומי יקיים בחודש נובמבר 2018

למגרש הכדורסל הפתוח ,תרומת חברת אקרשטיין".

אירוע יובל בו יכבד סגל טוקיו את סגל תל אביב

נשיא המדינה מר זלמן שזר נתן את חסותו

בדיוק  50שנה מאז המשחקים ב.1968 -

הפראלימפי

הישראלי

למשחקים ,וראש ממשלת ישראל ,מר לוי אשכול,
העניק להם מעמד של אירוע ממלכתי שהשתלב
בחגיגות שנת ה 20-של המדינה ,כשנרתמים לסייע

גם שר החינוך יגאל אלון ,שר הבריאות ישראל
ברזילי ,שר הרווחה יוסף בורג ,שר התחבורה משה
כרמל ,שר החוץ אבא אבן ,שר התיירות משה קול,
השר ללא תיק פנחס ספיר ,שר הפנים חיים משה
שפירא ,וראשי עירית ירושלים טדי קולק ,רמת גן
אברהם קרניצי ,ותל אביב מרדכי נמיר ,וכן עוזר שר
הביטחון רב אלוף צבי צור ופרופ' חיים שיבא.
את המשחקים פתח רשמית סגן ראש הממשלה
ושר החינוך מר יגאל אלון ,בטקס שהתקיים
באצטדיון

האוניברסיטה

העברית

בגבעת

רם

בירושלים ,לשם הגיעו  10,000צופים .שר הביטחון,
משה דיין הגיע בהמשך לצפות בחלק מן התחרויות.
למשחקים הגיעו  750ספורטאים מ 29 -מדינות
שהתחרו בעשרה ענפים .משלחת ישראל מנתה 54
ספורטאים.

צילום :אריה קפנר
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 21פרחי ספורט
'פרחי ספורט' – פותחים שנה

הנה חלפה לה חופשת הקיץ וחוגי 'פרחי ספורט'
יוצאים לדרך.
אנו מתרגשים ומצפים לשנה החדשה שתהייה רוויה
בפעילות פורה והצטרפות של ילדים חדשים לקבוצות
הקיימות ברחבי הארץ.
מרבית החוגים שלנו יחלו לפעול כבר בתחילת
ספטמבר וחלקם לאחר החגים.
הפעילויות ימשיכו להתקיים בבאר-שבע ,במגזר
הבדואי ,ראשון לציון ,ירושלים ,תל -אביב ,חיפה עפולה
ועוד בענפים בוצי'ה ,כדור שער ,ג'ודו ,כדורסל ,טניס
שולחן ושחייה.
אנו מצפים ומקווים לפגוש ילדים חדשים שהספורט
זורם בגופם ולראות אותם גדלים ומתפתחים במהלך
השנה.
אם אתם שומעים על חבר /חברה שמעוניינים

להירשם לחוגים ,אתם מוזמנים להפנות אותם ליערה
למיילyaara@isad.org.il :

' 22על רגל אחת'

רכילות פראלימפית
עשהאל שבו ,שחקן קבוצת הכדורסל

רוני אוחיון ,שחקנית

בכסאות גלגלים של המבורג ,הגיע

הכדורשער ,הצטלמה

לארץ לחופשת מולדת וכעת חוזר

עם

הג'ודאי

לגרמניה

לעונה

נוספת.

כזכור,

זוכה

המבורג הפסידה את העלייה לפיינל-

מדליית הארד מריו –

פור הגרמני על חודן של כמה נקודות.
בתמונה ,עשהאל בקטיף.

אורי ששון.
מעניין מה היה קורה
אם אורי היה משחק

כדורשער? האם היה
מצליח להנחיל 'איפון'
לכדור?

לכבוד ציון המועד :שנתיים למשחקים הפראלימפים
בטוקיו

,2020

פרסמה

חברת

התקשורת

האמריקאית  NBCפוסטר ובו  4ספורטאים.
שאלנו את קוראי דף הפייסבוק שלנו :ההתאחדות
לספורט נכים ,איזה ספורטאים ישראלים היו רוצים
לראות על פוסטר דומה ,ואלו הספורטאים שקיבלו
את מירב ההצעות:
 החותרת מורן סמואל
 השחיינית אראל הלוי
 הקלע דורון שזירי
 רוכב אופני המירוצים אבי דה פילוסוף

' 23על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

המנכ"ל ניסים סספורטס והמנהל המקצועי רון

פסקל ברקוביץ עם חברי נבחרת הקיאקים של ישראל,

בולוטין נסעו לכנס היערכות בטוקיו והתלהבו

באליפות העולם בקיאקים ותודה לערן המסז'יסט

מהקמע סומאיטי.

על הצילום.

חתונת השנה!
מזל טוב מכולנו לקפטנית נבחרת ישראל
בכדורשער

–

נשים,

אלהם

מחמיד

שהתחתנה עם בכיר ליבה קפטן נבחרת
ישראל בכדורשער – גברים ,מיכאל רוזין.
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זוכרים ומוקירים
ג'ודי היתה בעלת ידע מקצועי ניכר ,עליו זכתה

ג׳ודי ברזן ז״ל

להערכה רבה ,ושמחה לחלק אותו עם עמיתיה
ועם המתאמנים אצלה .כמו כן היתה בעלת

ג'ודי ברזן עלתה לישראל מדרום אפריקה בשנת
 .2008ג'ודי הייתה בעלת תואר ראשון בחינוך גופני
ותואר שני במדעי הספורט עם התמחות בפעילות
גופנית מותאמת אותה עשתה בהדרכת אחת
האושיות הבכירות בתחום ,פרופ' קלודין שריל,

נחישות רבה – תכונה שאותה ידעה להעביר
למטופליה שהיו זקוקים לה כל כך .לאחר מעט
יותר מעשר שנים אנו נאלצים בלב כבד להיפרד
ממנה לאחר שנכנעה למחלה הקשה שפקדה
אותה .יהי זכרה ברוך.
פרופ' שייקה הוצלר

באוניברסיטה של טקסס בדנטון ,ארה"ב .עם

ראש ביה"ס ללימודים מתקדמים

כניסתה לישראל נוצר קשר עמה דרך מרכז הקליטה

האקדמי

ובתוקף תפקידי באותה עת במרכז הספורט לנכים

ועורך

כתב

העת

בתנועה

ברמת גן הזמנתי אותה להיכרות ובחינת אפשרויות
הקליטה במועדון .שמחתי לשמוע שהיה לה ניסיון

ברוגבי בכיסאות גלגלים בדרום אפריקה והצעתי לה
לאמן קבוצה שהתחלתי לארגן באותה עת .ג'ודי
נקלטה במועדון

תוך

סיוע

של משרד הקליטה

בתפקיד שכלל בנוסף לאימון

הרוגבי גם פעילות

במסגרת תכנית הילדים ואימונים אישיים במסגרת
תכנית הספורט הטיפולי .באותה עת ג'ודי עדיין לא
ידעה כלל עברית והתנהלה מרבית הזמן באנגלית,
הגיעה לאימונים

באוטובוסים

והתגוררה במרכז הקליטה.

ממקום מגוריה
במהלך שנותיה

הראשונות במרכז הספורט היא הקימה את מערך
קבוצות הראגבי ובהמשך התמקדה באימון בוגרים
עם מוגבלות הן באימון קבוצתי והן באימון אישי.

צילום :חגי לפלר

