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

"לא החזק שורד אלא זה המסתגל במהירות לשינוי" ,אמר
דרווין ,לפני מאות שנים והקורונה רק ממחישה כמה הוא
צדק.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אני נפעם כל פעם מחדש ,מיכולת ההסתגלות וכושר

החודש ,רעשה והזדעזעה הארץ בעקבות האונס הקבוצתי

ההמצאה של הספורטאים והצוות התומך ,בהתמודדות

באילת .כיו"ר ההתאחדות חשוב לי ולחברי ההנהלה להוקיע

עם אתגרי הקורונה.

מכל וכל כל אלימות מינית פיזית ומילולית וכל התעלמות

למרות השינויים התכופים בהוראות ,חוסר הוודאות

והפניית מבט הצידה ממקרים כאלו.

והסיכון הבריאותי ,אנו מצליחים לשמור על שגרת

אני קורא לכל אחת ואחד ממכם ,לפנות אלי ישירות או

האימונים ואף לשוב ולהתחרות" .עם ישראל ,חי".

להדס חפץ הממונה על מניעת הטרדה מינית בהתאחדות

החודש התרשמתי במיוחד משיתוף הפעולה עם איגוד
השחייה ואגודות השחייה ,שארגנו תחרות שחייה

בכל עניין או אפילו חשד קל להתנהגות הפוגעת בסביבה
הבטוחה ,אותה אנו שואפים לספק לכן ולכם.

בבריכות קצרות בווינגיט ,תחרות שעמדה בכל תנאי התו

לסיום ,אני רוצה לברך כל אחד ואחת ממכם בברכת שנה

הסגול ,אורגנה למופת ושבה קבעו שחייני הנבחרת 13

טובה ,בריאות והמשך עשיה פורייה למען ספורט הנכים.

שיאי ישראל חדשים!!! זכרו ,כי החודש היו אמורים
שחיינים אלו להתחרות במשחקים הפראלימפיים בטוקיו.
הצלחתם להגיע לשיא בתקופה זו ,למרות כל האתגרים,
מעידה שוב על מקצועיות העל של המאמן יעקב ביננסון,

אני מצדיע לך.

בברכה
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

דחיית המשחקים הפראלימפיים בשנה ,אפשרה לנו
להתכונן טוב יותר לחום הצפוי בהם .בימים אלו בהובלת
ד"ר אסנת פליס דואר ,מנהלת היחידה המדעית
והטכנולוגית ויעל לנדר מהיחידה לספורט הישגי ,אנו
חוקרים ומנסים אמצעי קירור שונים דוגמת :ווסטים
ואמבטיות קרח ,תוך שימוש בכלי מדידה חדשניים
ומתקדמים .זה המקום להודות על שיתוף הפעולה הפורה
עם הוועד האולימפי.

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון0544336392 :
בתמונה :אלי בירנבאום ויעקב ביננסון ,מחליפים את
לחיצת היד בנגיעת מרפק
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 04דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
אנשי ספורט יקרים,
לאחרונה ,אנו שומעים יותר ויותר את המשפט" :לחיות
בצל הקורונה" .שאלתי את עצמי" :מה משמעות

המשפט

לספורטאים

בפרט

ולוועד

הפראלימפי

בכלל?" אז קודם כל חשוב להיות מעודכנים ,להתעניין
ולשאול שאלות ,אנו מצידנו ,דואגים לעדכן אתכם כל
העת ופנויים לכל שאלה ותהייה ,אך האחריות
להתעניין ולהתעדכן מוטלת על כולנו .אלו הם חלק
מהעדכונים האחרונים:

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בינתיים אנו מתכוננים להוציא משלחות ראשונות
לתחרויות בחו"ל מאז מרץ ( 2020ניתן לראות את לו"ז
התחרויות הצפוי בארץ ובעולם בעמוד )6

מקווה

שההנחיות בארץ ובמדינות אלו יאפשרו את קיום
התחרויות שלחלקן השפעה על הקריטריון לטוקיו.

אני שמח שכל ספורטאינו בבריאות טובה וחזרו

הספורטאים

לאימונים תחת המגבלות וההנחיות של משרד

לאולימפיאדת טוקיו ב . 2021הנחת העבודה שלנו

הבריאות ומשרד הספורט .מינינו את לימור גולדברג

שהמשחקים הפראלימפיים יתקיימו כמתוכנן!!!

כממונה על הקפדה על הנחיות הקורונה בהתאחדות

אנחנו בקשר רצוף עם מנהל הספורט ועם משרד

הישראלית לספורט נכים ובוועד הפראלימפי הישראלי.

הבריאות לגבי הנחיות נוספות והקלות לספורטאינו

אנחנו בקשר עם הספורטאים ,המאמנים והמנהלים

בעניין קיום תחרויות .בימים אלה הצוותים המקצועיים

במסגרות שונות.

שלנו דנים לקבלת הקלות לקיום ליגת הכדורסל .הצוותים

אנחנו בקשר רצוף עם חברינו באירופה ובעוד מדינות
בעולם .גם שם יש חזרה איטית וחלקית לאימונים.
הוועד הפראלימפי הבינלאומי בשיתוף איגודי הספורט
העולמיים ,עסוקים בהכנה של לוח זמנים חדש
לתחרויות .זה לא פשוט לאור המצב המשתנה בנתוני
התחלואה בקורונה במדינות בעולם .מדינות אדומות

שלנו

ממשיכים

באימונים

ובהכנות

המקצועיים הכינו תוכנית לקיום תחרויות בענפים
השונים ויתקיימו בשיתוף עם איגודי הספורט הרגילים

בענפים כמו השחייה ,החתירה ,הקיאקים ,טניס ,וטניס
שולחן וכד' .אכן הצורך בקיום תחרויות הוא הכרחי .קשה
רק להתאמן ולהתאמן ולהתאמן...ללא תחרויות .כאמור
הצוות המקצועי עם דר' רון בולוטין מכינים תוכנית
לתחרויות .במספר ענפים זה כבר נעשה.

ומדינות ירוקות .שלא פעם זה נזיל ומדינה שהייתה
ירוקה,

מהיום

היא

אדומה

ולהיפך.

הצוותים

המקצועיים שלנו נמצאים בקשר רצוף עם הוועדות
המקצועיות .לקבלת לוחות זמנים מעודכנים.

השחיינים עמי דדאון ומרק מליאר בתחרות שחייה בווינגייט.
צלם :גיא יחיאלי ,באדיבות איגוד השחייה
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 05דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
כמו אחרים גם אנחנו חיים בחוסר וודאות בנושאי
תקציבים ממשרד הספורט כי עדיין אין תקציב מדינה .יחד

עם זאת אנחנו שומרים על קיום הפעילות תוך הקפדה
על תקציב מבוקר .אנחנו שומרים על תקציב המלגות
לספורטאים .נותני החסות שלנו שאנו מוקירים להם המון
תודה ,נמצאים בקשיים כלכליים וזאת בלשון המעטה.
נותן החסות הראשי שלנו "ג'ימס ריצ'רדסון" המנכ"ל
והבעלים מר אנדרו דנוס על אף המצב החליט לקיים
פגישה עם ספורטאינו ועם חברי הנהלה שלנו במלון דן
בתל אביב ואמר :אנחנו איתכם ,נמשיך במתן החסות
ובתמיכתנו בספורטאים הפראלימפיים ונהיה איתכם

בטוקיו.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
במרכז

למצוינות

בספורט

על

שם

"סילבן

אדמס"

באוניברסיטת תל-אביב יש חילוף מנהלים .את המנהל
הראשון וממקימי מכון סילבן אדמס ,ידידנו פרופ' מיקי
שיינוביץ מהפקולטה להנדסה ,החליף פרופ' חגי פיק
מהפקולטה לרפואה .הזמנו את פרופ' חגי פיק אלינו
להכרות .קיימנו את הפגישה מחוץ למשרדים באוויר הפתוח
והמוצל שבאצטדיון האתלטיקה .בישיבה השתתפו יו"ר
ההתאחדות מר אלי בירנבאום ,המנכ"ל מר ניסים
סספורטס ,וד"ר אסנת פליס-דואר ואנוכי.

תארנו בקצרה את עקרונות שיתוף הפעולה שלנו ,העלינו גם
מטרות וציפיות להמשך .הענקנו לפרופ' חגי פיק חוברת
שבה קובץ של עבודות בדיקות ומחקרים שנעשו בשיתוף
המכון .פרופ' חגי פיק התרשם וסיפר את הקשר שלו
לאוכלוסיות עם מוגבלויות ,ואמר אתם חשובים לנו ואנחנו
רוצים בהמשך שיתוף הפעולה איתכם .אמנם המכון הוא
בבניה ,נמשיך ונעשה ביחד .הייתה פגישה טובה ונעימה ואנו
חשים שיש לנו פרטנר להמשך שיתוף הפעולה ביננו.
ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי
בתמונה הספורטאים והצוות עם אנדרו דנוס

אנחנו אופטימיים וממשיכים עם הפנים לטוקיו .בד בבד
אנחנו

עוסקים

גם

בהכנות

למשחקי

החורף

הפראלימפיים בבייג'ין בשנת  ,2022ומביטים קדימה
בהכנת הסגלים הצעירים וסגלי העתודה לאולימפיאדת
פריז .2024
בתמונה המפגש עם פרופסור חגי פיק
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06

מה יקרה בספטמבר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש ספטמבר
 12.9פליאוף ליגת טניס שולחן | בית הלוחם ירושלים
 24.9פתיחת ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים
 22-30.9תחרות קליעה מסונכרן בבתי הלוחם השונים
16-20.9טורניר  ITF2בטניס בכסאות גלגלים – גיא ששון | צרפת

 24-27.9גביע עולמי בקיאקים – פסקל ברקוביץ ,טליה אילת |
הונגריה
השלבים המוקדמים בטורניר הבדמינטון על שם שלום הררי ז״ל
במועדונים לאורך חודש ספטמבר

בתמונה :אורי מזרחי בזינוק להגנה בכדורשער

בתמונה :גיא ששון בטניס בכסאות גלגלים

בתמונה :זאב גליקמן בטניס שולחן

 07זרקור החודש
הדס חפץ – לוחמת
ובהוראות המשתנות

בקורונה

הדס חפץ מנהלת אגף הכספים והמשלחות לחו"ל
הגיעה לעבוד בהתאחדות ובוועד לפני  15שנה לאחר
שסיימה את הסטאז' כמורה למתמטיקה .היא שמעה
על העבודה במקרה והגיעה בעיקר בגלל השעות
הנוחות שהתאימו לה כאמא צעירה ל  2ילדים .הילדים
כבר גדלו ,אך היא עדיין מחכה למה שהבטיחו לה
בהתחלה :שעות נוחות...
כאחראית על המשלחות לחו"ל הדס מטפלת בכל
ההזמנות של הטיסות ,המלונות וכו' ,תפקיד המצריך
ידע רב בצרכי הספורטאים והתאמת פתרון מיטבי
למוגבלות שלהם.

כמו כן התפקיד דורש זמינות 24

שעות ביממה ,גמישות ויצירתיות למתן מענה כאשר

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
"אחרי כל העבודה הקשה ,היה מבאס לבטל את הכול,
נראה לי שאף אחד בשלב זה (תחילת מרץ) לא ידע מה

צופן העתיד ,האסימון נפל כאשר התחלנו לקבל את
המיילים מטוקיו שיש כוונה לבטל את האולימפיאדה".
בתחילת אוגוסט התחילו כבר גישושים לחידוש שיגור
משלחות לתחרויות בחודשים ספטמבר ואוקטובר וכולנו
תקווה שאכן זה יקרה.
כל משלחת כזו דורשת הכנות רבות מהדס ומהצוות

ישנה תקלה.

המלווה:

ארגון המשלחות לחו"ל דורש עבודה רבה בשליחת

• עמידה בתנאי מדינת ישראל ליציאה לחו"ל וארגון

הציוד לחו"ל ,דוגמת כלי הנשק של הקלעים ,הסירות
של

החותרים

והקיאקיסטים

(שנשלחות

בנפרד

מהמשוטים שעולים עם הספורטאים למטוס) .בשנה
האחרונה יוצא לה לטפל לא מעט גם בכלבי הנחייה
שעולים לטיסה יחד עם הספורטאים ויושבים לרגליהם.
כל הניסיון של הדס ,בביטולים ,שינויים ,חילוץ מרעידת
אדמה ,משלחות לאולימפיאדת בייג'ין ,לונדון וריו ועוד,
לא הכין אותה לקראת האתגר הגדול ביותר שלה עד
כה – התמודדות עם מגפת הקורונה.
ההתחלה היתה מינורית .בחודש פברואר ,היו כבר
דיבורים וחששות ,אך המגיפה התפשטה אז רק באזור
אסיה ,מה שגרר ביטול נסיעה לטורניר קליעה
בתאילנד ,והזזת טיסות לטורניר שחייה באוסטרליה,

כך שלא יבצעו החלפת טיסה בהונג קונג .תוך ימים
ספורים המגיפה התפשטה בכל העולם ,מה שהצריך
עשרות ביטולים של המשלחות לחו"ל ומציאת טיסת
חזור חלופית למשלחת הטניס בכסאות גלגלים
שהטורניר שלה בארצות הברית בוטל באמצע הטורניר
בתחילת מרץ ,רגע לפני שהשמיים נסגרו .בחודש מרץ,
במקום לטפל בהוצאת

המשלחות ,עסקה בביטולן.

בדיקות

• עמידה בתנאי המדינה אליה מגיעים ובמקרה ואותה
מדינה מערימה קשיים על הבאים מישראל ,סידור
הגמשת התנאים בזכות מעמד כמשלחת ספורט
• עמידה בתנאי התחרות אליה מגיעים
• עמידה בתנאי מדינת ישראל לחזרה
• בדיקה תמידית ומעקב אחר קיומן של הטיסות
יש לזכור שההוראות משתנות חדשות לבקרים ,מה שדורש
להיות כל הזמן עם יד על הדופק.

לצד הוצאת המשלחות לתחרויות ,עוסקת הדס בהוצאת
המשלחת לאולימפיאדה שנדחתה לאוגוסט  .2021ישנה
הרבה עבודה מול הוועדה המארגנת :הטסת כלבי הנחייה,
שליחת סירות החתירה והקיאקים ,כלי הנשק ,כיסאות
גלגלים ספורטיביים ,מן הסתם הדבר דורש הכרות ועמידה
בכל הכללים של המדינה והצרכים של הספורטאים.
חשוב לציין שחברת 'איסתא ספורט' ,סוכנת הנסיעות
שלנו ,נתנה ונותנת תמיכה לאורך כל הדרך  -גם
כשמשרדיהם היו סגורים.
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 08תחרויות בימי קורונה
 13שיאי ישראל חדשים בתחרות
סיום העונה של איגוד השחייה
אחת הנבחרות שהושם בה דגש מתחילת ההתמודדות עם
הקורונה

כדי להבטיח המשך אימונים

ושגרת חיים

ספורטיביים ,כולל מחנות אימונים סגורים בקפסולה ,היא

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

נבחרת השחייה ,אשר מורכבת משחייני מועדון איל"ן חיפה
ומאמנם יעקב ביננסון.
ההשקעה והמאמץ הוכיחו החודש את עצמם .השחיינים

תחרות קליעה ראשונה
הפסקת התחרויות

מאז

השתתפו בשתי תחרויות והראו מגמת שיפור בתוצאות.
התחרויות התקיימו בבריכה הלאומית החדשה במכון וינגייט

אחד הענפים שהקפיד על תחרויות ,אחת לחודש ,הינו

ואורגנו בקפידה רבה ,תוך עמידה בכל כללי הבטיחות.

ענף הקליעה שכמו כולם הפסיק את התחרויות בחודש

התחרות הראשונה :תחרות איגוד השחייה של מכבי חיפה

מרץ .לאחר דיונים ומאמצים רבים לחדש את הפעילות

והפועל עמק חפר" ,תחרות בימי קורונה" .והתחרות השנייה:

התחרותית ,הוחלט כי כל מועדון (בית הלוחם חיפה,

תחרות 'סיום העונה' של איגוד השחייה ,בה קבעו השחיינים

בית הלוחם תל אביב ובית הלוחם ירושלים) ,יערוך

 13שיאי ישראל חדשים לבריכות קצרות.

באותם תאריכים תחרות לקלעים שלו והדירוג הסופי

השיאים החדשים :מארק מליאר ,שיאים ב 200 :מטר ו 400

יעשה על פי כלל התוצאות.

מטר מעורב אישי |  400מטר חופשי |  100מטר גב וחזה.

יהורם בן חיים רכז ענף הקליעה בשיתוף המאמנים

עמי דדאון ,שיאים ב 200 :מטר ו  400מטר חופשי |  50מטר

אולגה בורקוב ודובי טל הפיקו את התחרות ורתמו

חופשי |  50מטר חזה .אראל הלוי ,שיאים ב 400 :מטר 100
מטר חופשי .יוליה גורדיצ'וק ,שיאים ב 400 :מטר חופשי |
 200מטר מעורב אישי .בשאר חלבי שיא ב 100 :מטר מעורב

את הקלעים לחזור שוב למסגרת התחרותית.
באקדח אוויר  40כדור ניצח פיליפ אהרון מבית הלוחם
חיפה.
ברובה אויר  40כדור ניצח כץ ארנון מבית הלוחם
חיפה.
ברובה אוויר ללא מסווגים ניצח איל שלומי מבית
הלוחם חיפה.
ברובה אויר  SH1ניצח חברה אלי מבית הלוחם תל
אביב.
ברובה אויר  SH2ניצח גולן טל מבית הלוחם חיפה.
הטורניר הבא יערך בין ה 22.9ל  30.9ונבדקת

בתמונה :מרק מליאר ,צלם גיא יחיאלי ,באדיבות איגוד

האפשרות לשדרו בזום.

השחייה
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 09מלכת הבריכה פורשת
ועוד קצת זיכרונות מענבל
פיזרו לרגל פרישתה
השחיינית הצעירה מאיל"ן חיפה – מיה פרי :אני זוכרת
את האימון הראשון שלי באיל"ן חיפה .זו הייתה גם
הפעם הראשונה שפגשתי את ענבל פנים מול פנים ,עד
אז ענבל פיזרו עבורי בתור ספורטאית צעירה הייתה

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מודל להשראה ופתאום היא שוחה במסלול לידי בבריכה
של איל"ן חיפה .זמן קצר לאחר מכן הצטלמנו שתינו
לכתבה על ספורטאיות לכבוד יום האישה ולקחתי
לעצמי את מה שאמרה ענבל בראיון לכתבה .במהלך
הזמן לקחתי מענבל דוגמא ואני משתדלת ליישם

טיפולי רפואה משלימה בתנאים מיוחדים לספורטאים
הפראלימפיים בבית החולים השיקומי רעות ת"א
בית החולים השיקומי רעות ת"א ,נותן החסות הרפואית

בבריכה את מה
שלמדתי ממנה .אני

לנבחרת השחייה הפראלימפית של ישראל ,מציע טיפולי

שענבל

רפואה משלימה שיקומית בתנאים מיוחדים לספורטאים

יודעת

תצליח תמיד ואני

מאחלת לה הצלחה

הפראלימפיים .מעתה ,יוכלו הספורטאים ליהנות מזמינות

בהכל.

גבוהה לתורים במרפאה בבית החולים ,ייעוץ ראשוני ללא

בתמונה :ענבל ומיה

עלות ומהטבה שכוללת  10%הנחה לטיפול בודד או 15%
הנחה לסדרה שכוללת  5טיפולים.

השחיין הצעיר מאיל"ן חיפה  -נועם כתב :החוויה שלי

המרפאה לרפואה משלימה שיקומית בבית החולים הינה

עם ענבל היא בתחרות הראשונה שלי עם אילן חיפה

ייחודית מסוגה וכוללת מטפלים בעלי הכשרה מקצועית

שם ראתה שאני לחוץ ומתרגש מאוד ודיברה איתי למשך

בתחום השיקום ובטיפול באוכלוסיות הסובלות ממצבים

זמן רב ונתנה לי הרגשה הרבה יותר טובה ,ענבל
הצליחה להוריד לי את הלחץ לאפס ,ענבל היא בן אדם

רפואיים מורכבים .הטיפולים המוצעים במרפאה כוללים:

מדהים כשאתה תצטרך אותה היא תהיה שם בשבילך

טווינא ,דיקור סיני ,שיאצו ,רפלקסולוגיה ,עיסוי רפואי,

בשמחה.

הומאופתיה ופלדנקרייז .לפני כל טיפול מתקיים ייעוץ ראשוני
למטופל במסגרתו מותאמת תכנית טיפולים לצרכיו
האישיים.
לפרטים נוספים ולזימון תור ,ספורטאי הסגל יכולים לפנות
בתמונה :ענבל ונועם

לטלפון03-5081000 :

ספטמבר  2020גיליון 59

 10בדרך לבייג'ין 2022
ראיון עם ג'ו וולש – מדליסט
עבר בענף החורף :סקי
קרוסקאנטרי.
גילי אריאלי ,רכזת בפרויקט פרחי ספורט ,גרה שנתיים

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בבוסטון ,שם פגשה את גו' וולש וראיינה אותו.
Adaptive Sports New

התחלתי לחקור את התחום ,וכך התחלתי להתאמן

England-שמטרתו הגדלת ההשתתפות של ילדים ונוער

ולהתחרות בתחרויות סקי פראלימפי .התחרויות הגדולות

עם לקוי ראייה ומוגבלות מוטורית בפעילות גופנית

שבהן השתתפתי היו באליפות העולם בסקי פראלימפי

ספורטיבית ,ופועל בשש מדינות במזרח ארה״ב .הארגון

ב 1986וב 1988ב 1990וב 1992שבהם זכיתי ב 3-מדליות.

עובד בשיתוף פעולה עם תוכניות ספורט רבות קיימות ,וכן

במשחקי החורף הפראלימפיים באינסברוק שבהם זכיתי

בונה תוכניות ייעודיות בספורט הפראלימפי .חזון הארגון

בארד,

באלברטוויל

הוא בהעלאת המודעות ,הגברת ההשתתפות ובניית

בצרפת .הקריירה האולימפית שלי הייתה בין הגילאים 21-

יכולת ,כך שיותר ויותר צעירים עם מוגבלויות יוכלו

 .30באותם הימים התאמנו יחד עם הספורטאים ללא

להשתתף בספורט קרוב לביתם.

המוגבלות בענף הסקי .היינו תחת אותה האגודה ואף

ג׳ו וולש הוא מנכ״ל ארגון

ובמשחקי

כמו כן ,לג׳ו וולש עבר מפואר ומעוטר כספורטאי

התחרינו

פראלימפי עם לקות ראייה בענף הסקי – קרוסקאנטרי

בינלאומיות היינו בנפרד .היו לי חוויות נהדרות במובנים

האמריקאי,

שזכיתי להתאמן ולבקר במדינות רבות ,לפגוש ספורטאים

ובתפקידיו

בוועד

הרבים

הפראלימפי

הריאיון

בתחרויות

״הרגילות״.

רק

בתחרויות

מכל העולם ולהתחרות בספורט שאהבתי ,ולהיות נציג

והבינלאומי.
התקיים

יחד

החורף

הפראלימפיים

בבוסטון

בזמן

שהותי

ברילוקיישן,

ושגריר של מדינתי.

במסגרת יצירת קשרים עם ארגונים מקומיים העוסקים
בספורט הפראלימפי.

לאחר קריירת הספורט ההישגי שלי ,התחלתי לעסוק

בבקשה תתאר את המעורבות האישית שלך בספורט

בתפקידים ניהוליים בתחום.

הפראלימפי  -הסיפור האישי שלך כספורטאי וכן

ב 2001התחלתי לעבוד בוועד הפראלימפי האמריקאי .זו

המעורבות שלך ברמה הניהולית.

הייתה שנה גורלית שבה התחלנו ליישם מעשית את החוק

גדלתי כספורטאי שתמיד עסק בפעילות גופנית ,אך לא

הנחקק בקונגרס הקובע כי הועד האולימפי

בסביבה של ספורט פראלימפי .עסקתי בסקי מגיל צעיר,

לוקח אחראיות וחסות גם על הספורט הפראלימפי ,שעד

אך לא תחרותי .מגבלת הראייה שלי מעולם לא הפרידה

כה היו בנפרד .עקב כך ,נפתחה מחלקה לספורט

ביני לבין הספורט שאותו כל כך אהבתי ,ובקרוס-קאנטרי

פראלימפי ,תחת הועד האולימפי ,ואני הייתי מבין העובדים

סקי לא הרגשתי שונה או חריג ביכולותיי להגיע להישגים.

הראשונים שהחלו לעבוד במחלקה .בהתחלה היינו 3-4

רק אחרי שסיימתי את לימודיי באוניברסיטה נחשפתי

עובדים ,ושם עבדתי עד  ,2012לפני לונדון .הייתי שותף

לספורט הפראלימפי דרך פרסומת בעיתון על אליפות סקי

במשלחות

בגיבוש

לעיוורים.

תוכניות והתוויית דרך חדשה לספורט הפראלימפי

רבות

במשחקים

הפראלימפיים,

בארה״ב.
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 11בדרך לבייג'ין 2022
ראיון עם ג'ו וולש –

המשך

איזה שינוי היה לחוק החדש שאיחד למעשה את
הספורט האולימפי והפראלימפי תחת אותה קורת גג?

רכזת בפרויקט פרחי ספורט ,גרה שנתיים בבוסטון ,שם

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פגשה את גו' וולש וראיינה אותו.
זה גרם לשינוי אדיר .לראשונה קיבלנו מנדט לספורט
הפראלימפי .אנחנו יודעים בוודאות כי השיוך של הועד
הפראלימפי לוועד האולימפי נתן לנו כוח ועוצמה .לא היינו
צריכים לדאוג להרבה מאד דברים ,כי היינו שייכים לגוף
מאד גדול וחזק במובנים למשל של ארגון וניהול ,יעילות
העשייה ,מימון

ומשאבים .למשל,

ארגון

המשלחות

לתחרויות הייתה שינוי מובהק ליעילות .הועד האולימפי
דאג ללוגיסטיקה סביב המשלחות והייתה לנו מערכת
תמיכה גדולה לכך .יש לנו משלחות מאד גדולות של מעל
 200ספורטאים פלוס אנשי צוות ,סה״כ  500איש במשלחת
אולימפית וכ 150למשחקי החורף .האיחוד הקל מאד על
הארגון.
האם השינוי בחקיקה זו השפיע גם בעבודת השטח
וחלחל מטה?
זה בהחלט השפיע ,אך אני לא יודע אם זה עשה שינוי
חיובי .המימון מהוועד האולימפי מגיע מתורמים פרטיים
וספונסרים מחברות מסחריות גדולות מאד כגון קוקה
קולה ,ויזה ,מקדונלדס .כמו כן ,קיבלנו אפשרות לזכויות
שידור המשחקים הפראלימפיים בטלוויזיה ,תקדים מאין
כמותו .במובן זה ,כמובן שהרווחנו מהיותנו מחוברים לוועד
האולימפי ,אך מהמימון הזה ,רק נתח קטן הלך לתמיכה
בקבוצת העילית ההישגיות שלנו .היו לנו ניסיונות ליצור
תוכניות לספורטאים ההישגיים ואף לפיתוח תשתיות כגון
פרחי ספורט ,אך אף אחת מאלה לא הייתה בראש סדר
העדיפויות של הועד האולימפי.

אז עדיין יש הבדל משמעותי בין ספורטאי אולימפי
לפראלימפי?
בכל מה שקשור למימון ,הפער כביכול נסגר ,אך עדיין
קשה לאמוד האם קיים הבדל בין ספורטאי אולימפי
ופראלימפי.

למשל ,מ 2018התמיכה בספורטאים הזוכים במדליות היא
זהה .כשספורטאי זוכה במדליית זהב הוא מקבל בונוס של
 -$37,500אולימפי ופראלימפי.
יש הרבה דמיון ומימון זהה ,אך האם זה אומר שבחברה זה
אותו הדבר? ממש לא .יש הרבה מאד ספורטאים
אולימפיים שמסוגלים לפרנס את עצמם מלבד לעסוק
בספורט .יש מעט מאד ספורטאים פראלימפיים המסוגלים
לעשות זאת ,למרות שהמספרים גדלים.
תוכל לשתף באירוע משמעותי של הצלחה וסיפוק
לאורך הקריירה שלך ?
עבור ספורטאי הישגי ,כמובן שרגע השיא הוא ניצחון וזכייה
במדליה .ב 1990זכיתי באליפות העולם במדינה הביתית
שלי -ניו המפשייר ,אירוע שיא מאד מרגש עבורי.
אירוע עוצמתי נוסף החקוק אצלי הוא הזכייה במדליית
ארד פראלימפית באינסברוק בתחרות מאד צמודה של 30
ק״מ .הגעתי כשתי שניות לפני הספורטאי שהגיע במקום
ה.4-
אירוע מספק מהניסיון הניהולי שלי היה כראש המשלחת
הפראלימפית לאתונה ב -2000שכרנו מטוס למשלחת כדי
שיטיס את כל הספורטאים בחזרה לוושינגטון .לאחר
הגעת המטוס לאתונה התברר שהמטוס מקורקע ל24
שעות לתיקונים עד ההמראה .כל המשלחת הייתה מוכנה
בשדה התעופה לחזרה הביתה .
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ראיון עם ג'ו וולש –

המשך

 מדובר ב 300ספורטאים ואנשי סגל וצוות .למעשה
החזרנו את כל המשלחת כולל פריקת הציוד לכפר
האולימפי ,פרויקט לוגיסטי מורכב בהתראה קצרה .לבסוף
הצלחנו לשמור על הרוח החיובית ,ולהחזיר את כולם

פלטה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בבטחה.
שארגון מקביל לנו מקיים ,אנחנו נתמוך כאשר המטרה
לאחר כ 11-שנים בוועד הפראלימפי ,מלאת תפקיד
בוועד הפראלימפי הבינלאומי כנציג ארה״ב וכיועץ
בבניית תוכניות אסטרטגיות .כמו כן כיהנת כיו״ר איגוד
הספורט הבינלאומי לעיוורים ( IBSA).מה גרם לך לחזור
הביתה ולעסוק ב״בסיס הפירמידה״ -הקמת ארגון
Adapted Sports New Englandשעוסק בפיתוח
תוכניות לילדים ונוער עם לקויות?

היא להגדיל את כמות המשתתפים בספורט מותאם,
וכדי שהם יוכלו גם להשתתף במגוון של ענפים .יש כאן

בבוסטון מסגרת מצוינת של סלד הוקי ,אבל אם נפנה
את כל הילדים לענף זה ,זה לא יעשה להם שירות טוב.
המטרה שלנו היא לתת לילדים צעירים מגוון אפשרויות
והתנסות של ענפים ,וכך הם יוכלו לבחור את הענף
המתאים להם .באזור בוסטון וסביבתה לדוגמא ,יש לנו
שיתופי פעולה רבים במסגרות שונות ,וילדים יכולים

הסיבה שהקמתי את Adapted Sports New England
הייתה בגלל שאין משאבים ברמה הלאומית המגיעים
לשטח למסגרות של איתור ופיתוח ילדים צעירים .הצורך
הזה מאד בוער בי .כאשר יש ספורטאי שהוא טוב בגיל ,16
הועד הפראלימפי יסייע לו להתפתח ,אך לילדים צעירים
שרוצים לעסוק בפעילות גופנית מותאמת אין משאבים
מכיוון שאין מדיניות ומנהיגות לאומית בוועד הפראלימפי

להתנסות בחוגים כגון שחייה ,אתלטיקה ,כדורסל
בכיסאות גלגלים ,סלד הוקי ואפילו סקי בשיתוף פעולה
עם עמיתינו המפעילים תוכניות סקי פראלימפי בהרים.

אני מאמין שעד לגיל  14צריך לאפשר לספורטאים
לעסוק במגוון ענפים .זה רק תורם לספורטאים כדי
לבנות את עצמם ולהיחשף לענף שבו הם יוכלו לממש
את הפוטנציאל הטוב ביותר כדי להתמקצע.

לצרכים אלה  .הם מעולם לא הקדישו משאבים לבניית
תוכניות לפיתוח ואיתור ספורטאים צעירים ופרחי ספורט
מגיל  5ועד רמת העילית.
החזון שלי היה להגדיל את היקף ההשתתפות ,ושנוכל
לראות יותר ילדים משתתפים בפעילות גופנית מותאמת.
זה לא משנה אם הם עוסקים בספורט בתוכנית שלנו או
במסגרת בית הספר שלהם בקבוצה ,אנחנו נספק להם
תמיכה בכל מסגרת .אם הפתרון הטוב ביותר עבורם זה
לשחק בקבוצת כדורסל בכיסאות גלגלים במרחק שעתיים
מביתם ,אז אנחנו נתמוך בהם ואם הפתרון עבורם זה
לעסוק בספורט
בתמונה :ג'ו וולש
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ראיון עם ג'ו וולש –

המשך

כשאתה אומר שאתם תומכים באותם הספורטאים
הצעירים ,למה הכוונה?
הכוונה לא בכסף ,אלא בתמיכה ארגונית ,במידע ומציאת

 RUDERMANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מסגרת מתאימה להם .סיוע במציאת מימון ומלגות לציוד.

האם מתקיים בקבוצות שלכם שילוב עם ילדים ללא

במציאת מאמן ,בארגון אירועים ותחרויות ,בהדרכה

מוגבלות?

והכשרת מאמנים .למשל אנחנו נשלח מאמן משלנו

עד כמה הילדים ללא המוגבלות והוריהם פתוחים לכך

להכשיר מאמן מקומי בבית ספר או במסגרת ספורט.

וההפך?

למסגרות של ילדים ונוער אנחנו לא מעניקים סיוע כספי

אנחנו רואים שילדים ללא המוגבלות מאד חיוביים ומשלבים,

לספורטאים ,אך אנו כן עובדים מול המשפחות על מנת

הרוב הגדול .מראים תמיכה גדולה וקבלה כלפי הילדים עם

להבין מה הם המשאבים שהם זקוקים להם כדי שהילד/ה

המוגבלות.

שלהם יוכל להשתתף.

המאמנים בענפים יחידניים כגון שחייה ואתלטיקה נוטים
להיות מאד מסבירי פנים ובעלי נכונות ,אבל לפעמים הם

מה הם האתגרים המשמעותיים שלכם?

נרתעים מהלוגיסטיקה סביב השילוב מכיוון שזה לוקח יותר

להוציא את הילדים מהספה ולהוציא אותם מהבית ..זהו

מאמצים ומשאבים מהם.

אתגר להרבה אנשים בחברה שלנו כיום ...להוציא אותם
מהבית לעסוק בפעילות גופנית.

איך זה באמת עובד?

האתגר הגדול הוא להביא ילדים להגיע להתנסות בחוג

זה תלוי בכל מקרה ובספורטאי .במגבלה ,בקבוצה ,במאמן.

בפעם הראשונה ,ולגרום להם לרצות לחזור .רוב הילדים

כאן אנחנו נכנסים לתמונה ועושים ״תיווך״ בין כל הגורמים-

האלה אינם תופסים את עצמם כספורטאים או כבעלי

הילד ,ההורים ,המאמן ,מנהל בית הספר ובודקים איך אפשר

יכולות ספורטיביות .כמו כן ,האתגר הוא למצוא מספיק

לאפשר את ההשתתפות של אותו הילד .לרוב זה מה נדרש

ילדים כדי ליצור קבוצות הומוגניות מספיק מבחינת גיל,

כדי לגרום לזה לקרות ,כי זה כל כך אינדיבידואלי.

רמת המוגבלות ,יכולות ורמה ,ולהקים קבוצה אחת
במיקום מרכזי ,גם כאשר המגורים פזורים בעיירות

לסיכום,

רחוקות זו מזו .הסעות הם גורם משמעותי מאד ,וההורים

יש עוד הרבה מה לעשות בהעלאת הספורט הפראלימפי

צריכים להיות מאד מגויסים .ברמות ההתחלתיות זה לא

למודעות ובשינוי המבנה הארגוני והאסטרטגי של דרך

פשוט ,בפרט אם יש עוד אחים ומחויבויות בבית .בהורים

הפעולה ,אך העשייה בפיתוח תשתיות ,וטיפוח דור צעיר

אלה אנחנו נתמוך יותר ,ונמצא את הדרך הטובה ביותר על

העוסק בפעילות גופנית מותאמת היא בעלת ערך מוסף

מנת לסייע להם.

אדיר לחברה וכן להמשך קיום הספורט הפראלימפי בכל
הרמות.
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שנה למשחקים הפראלימפיים
הספורטאים ואנשי הצוות המלווה ,היו צריכים להיות
ב  25.8.2020בטוקיו ,להתחיל את היום בארוחת בוקר
בכפר האולימפי ,לקפוץ לאימון קצר ,לאכול צהרים ואז
לנסוע לאצטדיון האולימפי של טוקיו בו מתקיים טקס
הפתיחה של המשחקים הפראלימפיים ,להנות מהבלגן של
יותר מ  4000ספורטאים ולצעוד בגאווה עם דגל ישראל,
בגלל הקורונה היה להם ב  25.8.2020לו"ז אחר לגמרי

שמוליק דניאל | חותר | משחקים ראשונים
 4:30השכמה ,התארגנות ויציאה ממודיעין
 6:00מגיע לאימון חתירה בבית דניאל בתל אביב
 8:30סיום האימון
 9:00הגעה לעבודה במשרד ראש הממשלה בתל אביב
 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי
 16:00אימון בחדר כושר
 19:00מגיע הביתה

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
עמי דדאון | שחיין | משחקים ראשונים
 6:00השכמה
 7:00אימון בבית הלוחם חיפה
 10:00עושה קייטנה בבית לאחים הקטנים
 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי
 16:00אימון בריכה
 19:00הגעה הביתה
צפייה ב NBA
"לא קל לקום מהדחייה של השנה אבל כולי תקווה שאני
ושאר

הספורטאים

נגיע

מוכנים

יותר

הפראלימפיים ונרוויח עוד אימונים ולהגיע לתוצאות טובות
יותר מהשנה".

"הדחייה של השנה אכזבה ,אבל מעדיף להסתכל על חצי

הכוס המלאה וזאת הזדמנות להשתדרג ולהתמקצע ולהגיע
מוכן יותר".
יעל לנדר | היחידה לספורט הישגי | משחקים חמישיים
 5:30השכמה ופעילות גופנית שגרתית
 9:00ישיבה בהתאחדות עם אסנת על טכנולוגיות
 12:00הגעה למכון ווינגייט למשרד
 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי
 15:00ישיבה עם מנכ"ל מכון וינגייט על עדכונים הקשורים

לפעילות הספורטאים הפראלימפיים

למשחקים

בתמונות :עמי והאחים

הקטנים ושמוליק
באימון כושר

 17:00ביקור באימון ספורטאי סגל
 19:00סיום עבודה
 21:00משחקת בקבוצת על – BEST -כדורשת בטורניר
אזורי
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שנה למשחקים הפראלימפיים -
המשך
סימונה גורן | חותרת | משחקים ראשונים
 4:20השכמה

 5:30אימון

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 7:45נוסעת באופניים הביתה

נדב לוי | בוצ'ה | משחקים שניים

 8:50הלכתי עם נויה להכנה לכיתה א'

 5:15השכמה

 10:00קייטנה עצמאית לבנות

 5:45עובד מהבית (או מהמשרד בימים אחרים) כמנהל

 12:00אימון כח

פרויקטים ומנתח מערכות בהראל

 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי

 11:30אימון כושר בבית

 15:00ממשיכה את הקייטנה לילדות וסידורים

 13:00מדבר איתנו ונותן ראיונות לתקשורת

 17:00הולכת לעבוד כדיאטנית ספורט במדיקס

 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי

 20:00פגישת זום של הרביעייה עם הצוות המנהלתי

 15:00מסדר את הבית
 20:00מארח חברים בבית
מבחינת הדחייה" :לא בוכים על סאקי שנשפך"

בתמונה :סימונה והבנות
אלי בירנבאום | יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים | משחקים ראשונים
 3:30השכמה ותפילת שחרית
 6:00הליכה לאורך הים
 8:00משרדי ההתאחדות ,ישיבות תכנון לעתיד ופגישות עם
ספורטאים
 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי
 17:00פעילות בארגון נכי צה"ל כדירקטוריון

בתמונה :נדב בביתו
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שנה למשחקים הפראלימפיים -
המשך
גל חמרני | כדורשער | משחקים שניים
 6:00השכמה

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

 6:15משחקת עם דילן (כלב הנחייה) והתארגנות

דורון שזירי | קליעה | משחקים שמיניים

 8:00יציאה מהבית

 6:00השכמה

 12:00 -9:00לימודים מכללת רמת גן :שונות בחינוך

 8:30עבודה בקליניקה לכיסאות גלגלים

 12:30טיפול רגשי בבית הלוחם

פגישה עם לקוחות

 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי

 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי

 14:30אימון אישי עם ורד בעיקר הגנה

 14:00אימון בהרצליה

 15:00אימון כושר עם רוני גוטליב

 17:00חזרה הביתה

 16:00בדיקת נתונים פיזיים כמו אחוזי שומן אצל שרון מאור

"לא הייתי מוכן מבחינה מקצועית ומנטלית ומבחינתי זאת

 16:30אימון משחק עם רז שוהם וורד אבנעים

הזדמנות להשתפר"

 18:00ארוחת ערב
 20:00הגעה הביתה

מורן סמואל | חתירה | משחקים שלישיים

משחק עם דילן והתארגנות למחר

 5:30השכמה

"אני כבר מאחורי זה ,ההפנמה היתה כבר מזמן ,זה מבאס

 7:00אימון

והבאסה עברה ,אי אפשר להיתקע ,אם ניתקע לא נתקדם".

 9:00קייטנה לילדים – משחקי חול ומים מסיבת שניצלים
 13:30ישיבת זום – הוועד הפראלימפי הישראלי
 16:30ראיון לערוץ הספורט בזום

 18:00אימון כדורסל בכסאות גלגלים בבית הלוחם תל
אביב

בתמונה :דורון שזירי בקליניקה
בתמונה :מורן מתראיינת לערוץ הספורט
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 17בדרך לטוקיו 2021
השגת הכרטיסים לטוקיו 2021
 24ספורטאים כבר הבטיחו את הכרטיסים לטוקיו,
בענפים :בוצ'ה ,חתירה ,כדורשער ,קליעה ושחייה.
כ  15ספורטאים נוספים ,מנסים להשיג את הכרטיס.

אופני יד
עמית חסדאי מבית הלוחם
תל אביב ינסה להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
6.6.21

הרמת כח
פולינה כצמן מבית הלוחם
ירושלים תנסה להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
27.6.21

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אתלטיקה

בדמינטון

אלכסנדר אלקסיינקו מאיל"ן
חיפה ינסה להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
1.4.21

אמיר לוי מבית הלוחם
ירושלים ונינה גורודצקי מבית
הלוחם חיפה ינסו להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
1.4.21

טניס בכסאות גלגלים

טניס שולחן

אדם ברדיצבסקי ,גיא ששון
ושרגא וינברג מאיל"ן רמת גן
ויוסי סעדון מבית הלוחם תל
אביב ינסו להשיג את הכרטיס
שיחולק על פי המיקום בדירוג
העולמי ב 6.6.21

קרולין טביב מאיל"ן רמת גן
זאב גליקמן מבית הלוחם תל
אביב ומספר ספורטאים
נוספים ינסו להשיג את
הכרטיסים שיחולקו בטורניר
ההזדמנות האחרונה
שיתקיים ב 10-12.4.21
בסלובניה
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 18בדרך לטוקיו 2021
השגת הכרטיסים לטוקיו
 - 2021המשך
קרן אריסון שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

טריאתלון
אורן בליצבלאו מבית הלוחם
תל אביב ינסה להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי
בתאריך שטרם נקבע סופית

הרמת כח
פולינה כצמן תנסה להשיג
את הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
27.6.21

סייף

קיאקים וקאנו

לינור קלמן מבית הלוחם
ירושלים תנסה להשיג את
הכרטיס שיחולק על פי
המיקום בדירוג העולמי ב
31.5.21

פסקל ברקוביץ ,רון הלוי
וטליה אילת מבית הלוחם תל
אביב ינסו להשיג את
הכרטיסים שיחולקו בטורניר
ההזדמנות האחרונה
שיתקיים ב 12-16.5.21
בהונגריה

טקוואנדו

קליעה

אסף יסעור ממועדון שרעבי
אומנויות לחימה ,ינסה להשיג
את הכרטיס שיחולק בטורניר
ההזדמנות האחרונה שטרם
נקבע לו תאריך

מספר ספורטאים ינסו להשיג
את הכרטיסים שיחולקו
בטורניר ההזדמנות האחרונה
שיתקיים ב  11-21.5.21בפרו
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 19שגרירים בחו"ל
זימרה ,אמא של עמית ויגודה
בטור מיוחד לכבוד הצטרפותו
הכדורסל
לקבוצת
של עמית
של
גלגלים
בכסאות
אוניברסיטת טקסס

א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פרולוג
"אני מקווה שיהיה לו ראש טוב על הכתפיים כי ספורטאי

יתרה מכך ,כפי שמתברר ,הפרש הזמן של  8שעות בין

הוא לעולם לא יהיה" ,אמר המנתח האורתופדי הראשון

ישראל לטקסס ,יחד עם תחילת הלימודים שכוללים 15

שבחן את צילומי הרנטגן המוזרים של עמית.

נקודות זכות אקדמיות ושלושה סוגי אימונים בכל יום לא

זה היה באוגוסט  2002ועמית היה בן  12שעות .עמית

משאירים הרבה זמן בו אפשר לשוחח פנים אל פנים.

(בני השלישי) נולד עם ליקוי אורטופדי נדיר המופיע ב 1-

חמישה ימים בשבוע ,עמית מתחיל את הבוקר בשעה 8:00

מתוך  250,000לידות .היינו המומים ולא היה לנו מושג

בחדר הכושר ולאחר מכן הולך לשיעורים פרונטליים,

למה לצפות .כשהסתכלתי על התינוק שזה עתה נולד

שיעורים מקוונים ואימונים נוספים .למרות שעדיין לא ברור

עם רגל אחת בריאה ורגל אחת עם שוק מוזרה בצורת

אם בגלל הקורונה יאפשר לקיים עונה תחרותית השנה,

 Lשבמקום עצם ,הכיל גידולים לא ממאירים ,קיוויתי גם

האימונים מתקיימים כאילו היא הולכת להיפתח כסדרה.

אני שיהיה לו ראש טוב על כתפיו.

כאלו הם חייהם של ספורטאים עם או בלי מוגבלות
המשתייכים לקבוצת ספורט במכללה מובחרת ( דירוג )D-1

הווה

עמית עדיין נמצא בתחילת הדרך של מסע מרגש ,הוא

שמונה עשרה שנה לאחר אותן ציפיות נמוכות ,עמית

מתאמן להיות הכי טוב שהוא יכול להיות  -עבור עצמו ,עבור

עלה על ציפיותיו של הד"ר וממשיך להדהים אותנו כל

קבוצתו החדשה

 Movin ’Mavsוכמובן ,עבור נבחרת

פעם מחדש .לפני חודש ,בעיצומם של ימי קורונה

העתודה של ישראל עד גיל .22

המטורפים הללו ,ולאחר שסיים את בחינות הבגרות

בתיכון,

נסע

עמית

ללמוד

באוניברסיטת

טקסס

אפילוג זמני

בארלינגטון ,בזכות מלגה שניתנה לו ל  5שנים על מנת

כשעמית היה בן עשר המשפחה שהתה בצפון קליפורניה,

שישחק עבור קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים של

ושם הוא התאהב בכדורסל כיסאות גלגלים במועדון .BORP

האוניברסיטה.Movin ’Mavs :

לאחר כ  3שנים ,המשפחה רצתה לחזור לישראל ועמית

היות ושני אחיו הגדולים משרתים כחיילים קרביים

הסכים לחזור רק לאחר שמועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,קיבל

בצה"ל ,חשבתי ששליחת ילד למכללה תהיה קלה,

אותו לשרותיו ומגיל  13עד  18עמית נסע לפחות שלוש

טעיתי .שלא כמו אחיו ,הוא לא חוזר הביתה כל  21 ,14או

פעמים בשבוע מביתנו ליד באר שבע למועדון ברמת גן .הוא

 28יום ,לפגוש את המשפחה ולהנות מאווירה ביתית

גם ייצג את מדינת ישראל בנבחרת העתודה.

חמה ואוהבת .בעוד אחיו זוכים לכביסה ,קניות ,בישול

אני זימרה ,האימא הגאה של עמית ,ששמחה לומר היום

וניקיון ,עמית צריך לעשות זאת בעצמו ,תוך עמידה

שאותו ד"ר טעה .לעמית יש ראש טוב על הכתפיים והוא גם

בלוחות הזמנים

ותקציב.

ספורטאי מצטיין.
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 20השאלון
נציגינו באיחוד האמירויות
כבר בשנת  ,2019כשהקשרים בין ישראל לאיחוד
האמירויות היו חשאיים ,התאפשר לספורטאים ישראלים
להשתתף בתחרויות שהתקיימו במדינה.
פולינה כצמן יצאה לאיחוד האמירויות

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
יחד עם המאמן ולרי טומילוב ,ואלכסנדר אלכסיינקו יצא עם מאמן

האתלטיקה אלכסיי בוגוסלבסקי לדובאי .שאלנו את המאמנים מספר שאלות זהות.
איך הרגשתם כישראלים במדינה מוסלמית?
האירוח היה פשוט מעולה ,טיילו איתנו המון ,הסיעו אותנו
לכל מקום ,גם למקום שיכולנו ללכת ברגל כמה מטרים.
הייתה תחושה שרוצים בעיקר לשמור על ביטחוננו .הייתה
לנו שמירה של  24שעות ביום .בלילה ,למשל ,כשרציתי
לעשן ,המאבטח שהיה מחוץ לחדר במלון היה מעיר
מאבטח נוסף שילווה אותי החוצה עד שאגמור את
הסיגריה.

אני והמשלחת הרגשנו כמו כוכבים .יצאנו
מישראל עם ליווי של מאבטחים ,ושם
הצמידו לנו עוד מאבטחים מקומיים .נתנו
לנו כבוד מלכים ,ארגנו לנו סיורים .אני
חושב שכישראלים הרגשנו יותר טוב מכל
הספורטאים שהגיעו ממדינות אחרות.

תרצו לחזור לשם?
בהחלט ,יש הרבה מה לראות .ואגב ,יקר שם מאוד.

כמובן .מאוד

איך תראה השנה הקרובה שלך ושל אלכסנדר  /פולינה?

בשבילנו הדחייה הייתה טובה .הרבה אימונים ,יותר
זמן להתכונן למשחקים ,ואולי נשיג סיווג יותר טוב.

אלכסיי בוגוסלבסקי
(ראשון מימין)

יש זמן נוסף לאימונים .בסופו של דבר דחיית
המשחקים היא לטובה.

ולרי טומילוב
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 21שיתופי פעולה
בין
הפעולה
שיתוף
מתעצם
חברת 'כתר' לוועד הפראלימפי
הישראלי
כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
למרות

המשבר

הכלכלי

ודחיית

המשחקים

הפראלימפיים ,בחרה חברת 'כתר' להגדיל את שיתוף
הפעולה עם הוועד הפראלימפי.
כחברה המאמינה בקידום נשים והעצמתן ,בחרה כתר
לפני כשנה לאמץ שלוש ספורטאיות פראלימפיות ,את
החותרת סימונה גורן ,השחיינית אראל הלוי ושחקנית
טניס השולחן קרולין טביב.
על אף הדחייה של המשחקים הפראלימפים ,המשיכה

כתר את תמיכתה בספורטאיות ,והשבוע החליטה
הנהלת החברה להוסיף אליהן שגרירה רביעית ,את
שחקנית הכדורשער אילהם מחאמיד רוזין.
מהנהלת כתר נמסר" :אנחנו מאמינים שעלינו לקדם
נשים ששברו את תקרת הזכוכית בתחומן ,נשים
שהעשייה היומיומית שלהן מזקקת את הערכים שכתר
מאמינה בהם ,נשים שייצגו אותנו ,את משפחת כתר,
בכבוד בכל משחק ובכל אימון".
בתמונה :ארבעת הספורטאיות .קרדיט תמונהOrro pic :

ארבעת הספורטאיות הוזמנו ליום צילומים שנועד
לפרסם אותן בחנויות ומשרדי החברה ואין ספק
שמדובר בקשר מיוחד.

בתמונה :ארבעת הספורטאיות .קרדיט תמונהOrro pic :
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 22אופניים
התנסות ראשונה של רוכבים
קטועים בוולודרום החדש.
הוולודרום הינו אצטדיון המיועד לתחרויות אופני מסלול
מקצועיות .בשנה האחרונה נפתח הוולודרום על שם

 ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי

סילבן אדמס ,הוולודרום היחידי בישראל .המתקן הינו
מתקן ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר ומיועד
לרוכבים מקצוענים.
איגוד האופניים בהובלת המאמן הלאומי :סטיב מיואן
יצר איתנו קשר על מנת לקדם את השתתפות הרוכבים
הפראלימפיים במתקן ובכך לקדם את הענף בישראל.
יש לציין כי סטיב אימן את נבחרת הולנד הפראלימפית
למשחקים הפראלימפיים בריו  .2016נבחרת הולנד
זכתה ב  8מדליות.
לפיילוט הראשון הוזמנו רוכבים ממועדון 'הצעד הבא',

בתמונה :מבדקי המאמץ .צלמת לי קוזי

מועדון בו חברים ספורטאים קטועים.
לפיילוט עצמו הגיעו כ  25ספורטאים מהמועדון

וספורטאים נוספים.
הפיילוט התחיל בתדרוך בו הבינו הספורטאים כי
באופני המסלול אין מעצורים ואין הילוכים ובהוראות
בטיחות קפדניות .לצד ההתנסות החווייתית במסלול
מקצועי בינלאומי ,נערכו

מבדקי יכולת למציאת

ספורטאים בעלי פוטנציאל תחרותי.
לאור ההתנסות החיובית יקוים יום חשיפה ומבדקים
נוסף בקרוב .לפרטים ניתן לפנות ללימור גולדברג
במיילlimor@isad.com :

בתמונה :מבדקי יכולת .צלם זיו ברק

יש לציין כי ענף אופני המסלול מיועד לספורטאים אשר
מסוגלים

לרכב

באופני

סינגל

(לא

אופני

יד)

ולספורטאים עם עיוורון או לקות ראייה אשר רוכבים
באופני טנדם זוגיים.

בתמונה :התנסות בוולדרום .צלם זיו ברק
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 23השתלמויות
אי
בתנאי
מוטיבציה
יצירת
ודאות – יעל לנדר ראש תחום
הישגי ,סגלים פראלימפים |
היחידה לספורט הישגי

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בתאריך  19.01.20התקיימה סדנא בנושא "יצירת
מוטיבציה בתנאי אי ודאות" ,מטרת הסדנא הייתה
הקניית כלים ומיומנויות לפיתוח מאמנים וספורטאים
בתחום

המנטלי.

לסדנא

הוזמנו מאמני

הסגלים

הפראלימפים.
התקופה בה אנו חיים ברמה המקומית והגלובלית
הולידה את הצורך בקיום סדנא בנושא זה.
חיינו בעצם מקבלים תפנית ,המציאות ,התוכניות
והשיגרה משתנים ואי הוודאות היא השיגרה החדשה.
החשבה הייתה לקיים סדנא בה בצד הענקת הכלים

עבור המאמנים להתמודדות עם מצב זה ,הצפת מצבים
בהם נתקלים המאמנים בשטח ובאופן אינטראקטיבי
קיום דיון ומציאת פתרונות מעשיים.
הסדנא שנמשכה כ 3-שעות ,התחלקה לשני חלקים:
חלק ראשון בחדר בו התקיימה הרצאה עיונית וחלק
שני בו ניתנה משימה קבוצתית שזימנה שיתוף פעולה
ופיתרון בעיות .המשימה באה להעביר למאמנים בצורה
מעשית ומוחשית את הרעיונות התיאורטיים שהוצגו

בתמונה :המאמנים והספורטאים

נדון בין המאמנים שהביעו את דעתם והתייחסו לנאמר.
כל זאת ,כאמור במטרה להעניק למאמנים עוד כלים
ודרכי חשבה להתמודד עם המציאות המאוד לא ברורה
 /יציבה בה אנו חיים כעת.
הסדנא הועברה על ידי נציגי חברת "לגעת בפיתה",
גיא מזרחי ,תואר שני בפסיכולוגיה  M.Aשל ההישג
(הספורט) ,מנחה קבוצות ,ומייסד חברת לגעת בפיתה.
טל מכטיי  -מנהלת תחום ספורט "לגעת בפיתה"
שחקנית

כדורעף

בפסיכולוגיה M.A

מקצועית

בעברה,

תואר

שני

של הספורט וההישג.

לסדנא כאמור הוזמנו מאמני כל הסגלים הפראלימפים
ואנשי המערך המנטאלי העובד עמם.

בתמונה :לגעת בפיתה
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 24חם מהמעבדה
מקררים את הספורטאים שלנו
חודש אוגוסט בישראל מפתיע בכל פעם מחדש בימים
החמים והלחים שמגיעים עימו.
ליחידה המדעית והטכנולוגית זו הזדמנות לנסות את
אמצעי האידוי והקירור השונים ואת השפעתם על
התחושה הסובייקטיבית ,הביצועים והטמפרטורה של
הספורטאים.

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
כשמדובר באמבט קרח ,הכוונה היא למעשה לכל כלי
קיבול היכול להכיל את גוף הספורטאי (בריכה מתנפחת,
אמבטיה "רגילה" ,אמבטיה ייעודית להתאוששות וחבית).

במהלך החודשים האחרונים ,נרכשו אמצעי אידוי וקירור

בניגוד לשם המאיים משהו – אין הכוונה לאמבט מלא אך

שונים .במדור הפעם נספר על המבדקים שהתקיימו עם

ורק בקרח .למעשה זהו שילוב של מים ,כשעל פי רוב

השחיינים הפראלימפיים והחותרת מורן סמואל.

משתמשים בקרח כדי לצנן אותם לטמפרטורה הרצויה.
מכיוון שעל פי סקירות הספרות ,הטמפרטורה הרצויה

אמבטיות קרח להתאוששות השחיינים

היא בין  11-15מעלות צלזיוס ,נדרש לא מעט קרח כדי

ישנם לא מעט מחקרים התומכים בשימוש באמבטיית

לקרר את המים לאורך זמן .בנוסף ,ההפרש בין

קרח כטכניקת התאוששות יעילה ,אך אין בספרות

טמפרטורת החלל (שיכולה להיות בימים חמים כמו

המקצועית מספיק מסקנות חד משמעויות לגבי יעילות

באוגוסט מעל  30מעלות) לאמבט הקר ,אכן מצריכים

השיטה .למעשה ,מסקנות המחקרים שנויות במחלוקת.

גילוי אומץ רב בכניסה ובשהייה באמבט .אמבטיית הקרח

וכשבמדובר במשהו שנוי במחלוקת – נותנים לשטח

הייעודית אותה רואים בחדרי ההתאוששות באליפויות

לדבר .או במלים אחרות :מתבססים על התחושה

השונות היא למעשה מיכל מים קרים המבוקר ע"י צ'ילר

הסובייקטיבית של הספורטאי.

היכול להגיע לטמפ' של  5מעלות.

מכאן נבהיר שעמדת הספורטאי והבחירה שלו באמצעי

לגבי זמן השהייה הרצוי ,גם כאן הדעות חלוקות .נהוג

זה שנחשב אגרסיבי למדי ,חשובים ביותר ועומדים לנגד

לומר שנדרשות לפחות  3דקות כדי שטמפרטורת הגוף

עינינו.

תפחת .זה המינימום .אבל על פי רוב מדובר על שהייה
של לפחות  10דק' כדי לקבל אפקט התאוששות מירבי.

בין ההשערות הקיימות לגבי ההשפעה של השהייה

במים קרים לאחר מאמץ עצים היא האפשרות שהמים
הקרים משככים כאבי שרירים .השערה נוספת היא
יצירת הגנה על שכבת השומן בממברנת התא מפני
רדיקלים חופשיים ובכך הגנה מפני פגיעה בתא .אולם,
כפי כשכבר ציינו ,אין הוכחות חותכות להשערות אלה.

בתחילת אוגוסט הותקנה לצד הבריכה במרכז הספורט
של איל"ן בקרית חיים אמבטיה שייעודה לאפשר
לשחיינים התאוששות באמצעות צינון הגוף .בהתנסות
הראשונה המטרה היתה להרגיל את השחיינים לאמצעי
קירור זה ,לבחון את מידת ההשפעה על הביצועים ואת
התחושה הסובייקטיבית שלהם בעקבות ההתנסות.

יוני  2020גיליון 56

 25חם מהמעבדה
מקררים את הספורטאים שלנו  -המשך
הפרוטוקול של המבדק כלל שני סטים של .All Out
לאחר החימום ,במבדק הראשון ביצעו השחיינים 100X4
מטר (יציאה כל  3דק') ושחייני הניקוד הנמוך  50X3מטר.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בסיום המבדק ,השחיינים שחו  400מטר להתאוששות

אחת השחייניות הרגישה שההשפעה פגה ברגע שהיא

אקטיבית שלאחריה ,שחיינים שיכולים להיכנס ולצאת

נכנסה חזרה לבריכה.

לאמבט באופן עצמאי ,התאוששו באמצעות אמבט
הקרח (סך הכל  6שחיינים ,משך השהייה היה ארוך

האם אתה מרגיש שהטבילה בקרח אפקטיבית לך?

יותר לשחיינים עם הניקוד הגבוה יותר וקצר יותר

גם כאן היו דעות לכאן ולכאן .שלושה שחיינים אמרו

לשחיינים בעלי ניקוד נמוך/ספסטיות יותר גבוהה).

שהיה לחלוטין אפקטיבי והיו שאמרו שקירור של החלק

לשחיינים ניתנה הבחירה אם לטבול את כל הגוף ,עד

הגוף העליון בלבד ,מבלי לקרר את הרגליים ,כנראה

גובה חזה או עד גובה הבטן.

שעדיף להם (הרגישו תפיסות ברגליים).

לאחר השהייה באמבט היה שחרור אקטיבי בבריכה של
 400מטר נוספים .בסט השני ביצעו השחיינים

100X2

מטר (ניקוד גבוה יותר) 50X3 ,מטר (ניקוד נמוך).

האם הטכניקה הזו אגרסיבית מדי עבורך?
ארבעה השיבו שלא ,אחד אמר טיפה ולשחיינית אחת
ההשפעה של תחושת הספסטיות ברגליים היתה לא
מועילה ושיתפה במחשבה שקירור פלג הגוף העליון

מדדי חומצת חלב ,זמנים ומידת העצימות הסובייקטיבית
) )RPEנלקחו והושוו לבדיקה שהתקיימה בסוף יולי ללא
ההתאוששות באמבט הקרח.

יתאים יותר.
איך הרגיש הגוף אחרי הטבילה בקרח?

בתום המבדק השחיינים השיבו על שאלות תחושה

ארבעה הרגישו יותר משוחררים אך ההשפעה פגה די

סובייקטיבית:

מהר (השהייה היתה קצרה למדי כי זו ההתנסות

מ  ,1-5עד כמה אינטנסיבי היה האימון לפני הטבילה?

הראשונה) .שתי השחייניות הרגישו עייפות שרירית

ארבעה שחיינים השיבו  ,4שני שחיינים 3

ותפיסות .הדבר תואם את

כמה זמן לקח לך להרגיש שחזרת לטמפרטורת גוף

שעל פי רוב שנשים מעדיפות טמפרטורה מעט גבוהה

נורמלית אחרי הטבילה בקרח?

יותר לעומת גברים.

התשובה

לשאלה

זו

מצביעה

על

ההשפעה

האינדיבידואלית שיש לטבילה באמבט הקרח על כל

ממצאי הספרות שמראים

האם היית רוצה להתנסות שוב בטבילה בקרח?

אחד מהשחיינים .שחיין אחד השיב שהגוף הושפע

כל השחיינים השיבו כי ירצו להתנסות שוב בטכניקת

מהטבילה לאורך  300מטר ,שחיין אחר אחרי  100מטר,

ההתאוששות הזו .שחיין הציע להשוות את ההשפעה של

ושחיין נוסף הרגיש

השפעה לאורך  50מטר.

שחרור באמצעות חליפת נורמטק להתאוששות באמבט
הקרח.
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 26חם מהמעבדה
מקררים את הספורטאים שלנו  -המשך
לגבי הביצועים – לא היו הבדלים משמעותיים בזמנים
בסט של לפני ואחרי הטבילה באמבט הקרח אך ערכי
הלקטט בסיום המקצה השני (לאחר הטבילה) היו
נמוכים יותר מאשר בסיום המקצה הראשון לכלל
השחיינים .לשני שחיינים נדרש היה שחרור ארוך יותר

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
שימוש באמצעי אידוי וקירור של החותרת מורן סמואל

לפני המקצה השני (אחרי הטבילה באמבט) כדי לחזור

בהתאמה להמלצה בספרות המקצועית ,נכון יהיה כי כל

לערכי לקטט של  ±2.0מילימול

ספורטאי המקיים שגרת אימונים בחוץ ובתנאי חום

במשך  3שבועות לאחר המבדק המתואר ,השחיינים

כבדים ייעזר לפחות בשני אמצעים כדי לסייע לצינון הגוף.

המשיכו

לטבול

לסירוגין

באמבט

הקרח

במהלך

האימונים .בתום  3שבועות התקיים שוב אותו מבדק רק
שהפעם הטבילה היתה בבוקר המבדק והמבדק עצמו
התקיים אחר הצהריים (בחינת השפעת הטבילה על

החותרת מורן סמואל נעתרה לאתגר לבלוע גלולת
 E-Celsiusהמנטרת את טמפרטורת הליבה במשך 24
שעות.

ההתאוששות) .גם במבדק שלאחר  3שבועות היו

הפרוטוקול היה כדלקמן :בשני ימי שישי עוקבים ,אותו

שהטבילה היטיבה עימם והיו שלא נראה אצלם הבדל או

אימון אינטנסיבי ,פעם ללא אמצעי קירור ופעם עם

אף ירידה בביצועים בעקבות ההתאוששות במי הקרח.

אמצעי קירור .את פירוט האימון והמדדים שהתקבלו
ממחשבון החתירה ומהגלולה ניתן לראות בטבלה

מסקנות ראשוניות
בהתאמה למפורסם במחקרים ,הטבילה בקרח עוזרת

המצורפת ובשני הגרפים.

אינדיבידואלית .עומק הטבילה ,משך וזמן צריכים

כאמצעי אידוי וקירור מורן התנסתה עם מגבת אידוי,

להיעשות בהתאמה .כתוצאה מההתנסות הוחלט לבקש

צווארון קרח ,מגן עורף מאדה ,ווסט קרח ,אינסרט קרח

להציב אמבטיית קרח בבריכת האימונים בטוקיו לטובת

המוכנס לאזור בית החזה מתחת לגופייה ומשקה איזוטוני

ההתאוששות השחיינים הישראלים שמגיבים טוב

עם תוסף מנטול מהול בקרח גרוס.

לטכניקה הזו.

אמצעי אידוי הם כאלה המזרזים את נידוף הזיעה
ומאפשרים

לגוף

לצנן

את

עצמו.

אלה

יעילים

בטמפרטורות גבוהות עם לחות בינונית ומטה .אמצעי
קירור עושים שימוש בקרח ובאמצעים אחרים כדי קרר
את הגוף ולהוריד את הטמפרטורה שלו .אלה נדרשים
בסביבת אימונים ותחרויות לחה כמו זו הצפויה בטוקיו.
בתמונה ,שחיינית
באמבטיית קירור

לפני כל אימון נשאלה מורן לגבי טיב השינה ,עד כמה היא
מרגישה מאוששת ,האם סובלת מכאב כלשהו והאם
חשה אי נוחות מנוכחות הגלולה בקיבה .
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 27חם מהמעבדה
מקררים את הספורטאים שלנו  -המשך
 מורן לא הרגישה שינויים משמעותיים מבליעת
הגלולה .כמו כן נמדדה האוסמולריות של השתן כדי
לבחון האם מורן מתחילה את האימון עם מאזן נוזלים

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תקין.

נתונים שנאספו מגלולת ה  E-Celsiusהשוואה בין אימון

בכל אחד מהאימונים ביצעה מורן  3אינטרוולים למרחק

ללא אמצעי קירור ועם אמצעי קירור:

 2000מטר 1000 ,מטר ו  500מטר .במהלך כל האימון
נוטרו טמפרטורת הסביבה ,הלחות ועומס החום.
אחרי כל אינטרוול נשאלה מורן עד כמה היה לה קשה
( )RPEועד כמה היה לה חם.
בסוף כל אימון נשאלו השאלות הבאות:
עד כמה היה לך קשה האימון  ?1-10עד כמה היה לך חם
במהלך האימון היום  ?1-10האם את חושבת שהיה צריך

השוואת תנאי הסביבה:

לקרר אותך לפני האימון? איזה אמצעי קירור היו הכי
נוחים? איזה אמצעי קירור הרגשת שהשפיעו ביותר? על

מה היית מוותרת?
כמו כן נדרשה מורן לדרג את כל אחד מאמצעי הקירור
לגבי מידת הנוחות ומידת ההשפעה (אפקטיביות).

השוואת נתונים ממחשבון החתירה:

תוצאות
מצורפות  3טבלאות עם השוואה בין שני המבדקים (ללא
ועם אמצעי קירור) כפי שהתקבלו ממחשבון החתירה,
הגלולה ומד הטמפרטורה ותנאי סביבה חיצוניים .תנאי
הסביבה היו שונים בשני המבדקים (רוח ,טמפרטורה,

לחות) ,נתון שמשפיע על תוצאות המבדק .פרוטוקול
האימון היה זהה .טמפרטורת הליבה של מורן זהה
כמעט לחלוטין בשני המבדקים אולם התוצאות (זמנים)
היו טובים יותר במבדק שנעשה עם אמצעי הקירור (אך
כאמור ,הזרמים והרוח הם גורמים מתערבים ומשפיעים).

גלולת  E-Celsiusשל חברת BodyCap
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 28חם מהמעבדה
מקררים את הספורטאים שלנו  -המשך
להלן הגרף של ניטור טמפרטורת הליבה של מורן
מהמבדק השני .הגלולה נלקחה ב  2:00בלילה .ניתן
לראות את הפרש הטמפרטורה בזמן שינה ,מנוחה ובזמן

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

האימון .הטמפרטורה המכסימלית שנמדדה היתה 38.5

למורן ,השילוב של צווארון הקרח ,מגבת האידוי ומציצת

מעלות .ניתן להבחין בעליה החדה בטמפרטורת הליבה

הקרח הגרוס היו השילוב המועדף עליה .האפקטיביות

במהלך האינטרוול כשהשיא מגיע אחריו ואז בשחרור

של ווסט הקירור הורגשה לאורך זמן .שיטה זו מועילה

האקטיבי יש ירידה של הטמפרטורה (אך אין חזרה

אך לא ניתן להשאיר את הוסט על הסירה ולכן פחות

לטמפרטורה ההתחלתית).

שימושית .מכיוון שבטוקיו תנאי הלחות יצריכו שימוש
באמצעי קירור (הלחות כל כך גבוהה שאמצעי האידוי
בלבד אינם אפקטיביים) ,תיבחן האפשרות שמורן תהיה

עד לקריאה האחרונה עם ווסט הקירור
תודות
לד"ר דליה נבות על ניהול המבדק ,הסיוע לפני ואחרי
המבדקים ,פיענוח התוצאות שהתקבלו מהגלולה
והשאלת ציוד קירור .לאיילת וינשטיין על הסיוע במדידת
סיכום ומסקנות

רמות ההתייבשות ,אספקת המשקה האיזוטוני והליווי
של התהליך ,וליעל לנדר והיחידה לספורט הישגי על

על אף שאמצעי האידוי והקירור לא משנים את תרומת הגלולות וקידום שיתוף פעולה פורה ומפרה.
טמפרטורת הגוף הפנימית ,למורן היתה תחושה טובה
יותר בעקבות השימוש באמצעי הקירור .ניתן גם להבחין
שטמפרטורת הליבה של מורן מגיעה ל  38.5מעלות שזה

בתמונה ,החותרת
מורן סמואל עם
הצווארון והווסט

חום גבוה מאוד שהגוף צריך להתמודד איתו .תופעה
מעניינת נוספת היא שמורן מעלה את החום בסיום
האינטרוול (כלומר החום ממשיך לעלות כשהמקצה
מסתיים) .לכן ,נכון להלביש אמצעי קירור מיד בסיום
התחרות כדי לסייע לגוף להתמודד עם הטמפרטורות
הגבוהות שעלו.

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

' 30על רגל אחת'
לא נגענו

רכילות פראלימפית
חדי העין יכלו לזהות את ד"ר רוני בולוטין צועד בחדר
האוכל של המשחקים הפראלימפיים בריו בסרט
'עוף החול' ששודר לראשונה החודש ב NETFLIX
ומספר על איך התנועה הפראלימפית שינתה את
העולם.

מנכ"ל מלון דן הרצליה דובי רקיע ואשת השיווק
דיצה בן משה ארחו את הספורטאים הפראלימפים
במלון ולשמחתם ולשמחתנו ,כאשר הצטלמו עם
הספורטאים ,עברו במקום מספר אורחי המלון
שהתרשמו לשמוע שהרשת מאמצת את הוועד
הפראלימפי הישראלי למעלה מעשור.

הרקדנית ויטל זינגר ,שוב גונבת את ההצגה ,הפעם
בקליפ של אופיר רובין בשיר – מה שבתוכי

