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הישג החודש

איל" ן רמת גן עולה שלב
בגביע אירופה לאלופות
העונה האירופאית בכדורסל בכיסאות גלגלים החלה
בטעם של עוד.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

האלופה איל"ן רמת גן פתחה את העונה בשלב

עשאהל שבו נבחר לחמישיית הטורניר וכתב על כך:

הבתים של המפעל הבכיר – 'ליגת האלופות'

"כיף גדול לקבל חמישיית טורניר ברמה הכי גבוהה

ושחזרה את ההישג משנה שעברה – מקום רביעי

בכדורסל💪🏀 גאה בקבוצה שלי! עבודה קשה

שהבטיח לה מקום בבית הגמר של מפעל היורוליג .2

משתלמת💚🇮🇱 יאללה ספיבק!!

לצד שחזור ההישג ,הציגה רמת גן התקדמות נכרת

ליאור דרור המאמן שחקן אמר בסיום" :התחלנו טוב

ברמת המשחק ביחס לקבוצות האירופאיות ,ואף

את הטורניר בניצחון גדול בקרב מותח מול הספרדים

השיגה נצחון יוקרתי על  gran kanariaהקבוצה

שניצחו אותנו בשנה שעברה מה שעשה לנו תאבון

שסיימה את הבית שלה במקום הראשון.

גדול להמשך .התחלה טובה מאוד שלנו מול

איל"ן רמת גן אשר מדורגת במקום ה  16באירופה,

האיטלקים ואולי שילוב של חוסר ניסיון ועייפות

פגשה במשחק הראשון את  gran kanariaהספרדית

מהשחק הראשון והאיטלקים חזרו למשחק ובגדול.

אשר מדורגת במקום ה  13באירופה ונצחה אותה

בסוף הפסדנו את המשחק בקרב צמוד וסיימנו את

לאחר הארכה שהושגה בזכות סל של עמית ויגודה

היום בטעם מר .היום השני התחיל בניצחון קל מול

בשניות האחרונות.60-64 :

הגרמנים שנחשבו לקבוצה החלשה בבית  ..למשחק

במשחק השני היו הרמת גנים על סף סנסציה והיו

האחרון מול הטורקים הגענו מותשים  ...נלחמנו עד

האיטלקית

הדקה האחרונה אבל זה לא הספיק  .בסך הכל אני

 Brianteaהמדורגת רביעית באירופה שאירחה את

מרוצה מההופעה שלנו בטורניר ,עמדנו מול קבוצות

הטורניר בביתה ,אך יתרון הביתיות ,הבדלי הרמות

עדיפות עלינו ...קבוצות מקצועניות וזה לטעמי עוד

והעייפות הכריעו בסוף והאיטלקים נצחו .52-59

צעד קטן בדרך ארוכה שהשחקנים שלנו יצטרכו

במשחק השלישי ניצחה איל"ן רמת גן את קבוצת

לעבור".

קרובים

מאוד

לנצח

את

הקבוצה

 Kölnהגרמנית החלשה בבית  .35-64בשל הבית
הצמוד ,המשחק הרביעי מול קבוצת

Galatasaray

את הקבוצה ליוו:
מאמן :ליאור דרור

הטורקית המדורגת שמינית באירופה ,היה משחק

ע .מאמן ומנהל משלחת:

שנצחון בו היה מבטיח את המקום הראשון והפסד

טל רם

את המקום הרביעי .לצערנו איל"ן רמת גן הפסידה

איש טכני :דרור אבן זהב

במשחק זה .75-62
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 04מה קרה בינואר?

אירועים ותחרויות שהתקיימו בינואר
• בטורניר 'גיור' הראשון שנערך בהונגריה,
העפיל אדם ברדיצבסקי מאיל"ן רמת גן לחצי
הגמר ,ובייחד עם גיא ששון מאיל"ן רמת
העפילו לגמר הזוגות,
• בטורניר 'גיור' השני העפיל אדם שוב לשלב
חצי הגמר .כן השתתפו בטורניר אסי סטוקול
ומעין זקרי מאיל"ן רמת גן

טניס בכסאות גלגלים

• לאחר  3מחזורים של ליגת הרגבי בכיסאות

• אופניים רוכבי אופני היד ,השתתפו בתחרות
פתיחת העונה של איגוד האופניים
(לספורטאים ללא מוגבלות) שנערכה בשוהם
ואירחה גם את ספורטאי ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים .לאחר  2הקפות
של  15קילומטר (סך הכול  30קילומטר)
נקבעו העולים לפודיום המנצחים:
• מקום ראשון עמית חסדאי בית הלוחם תל
אביב ,שני קובי גרשוני בית הלוחם תל אביב,
מקום שלישי מיכאל נואש בית הלוחם חיפה,
• תודה לאיגוד האופניים על האירוח ולמפיק
נמרוד הנגבי מתאוצה.

אופניי יד

• ....

גלגלים ,הדירוג צמוד ,צמוד .ל  3קבוצות 2
נצחונות והפסד .איל"ן רמת גן ,מובילה את

הטבלה בשל הפרש שערים עדיף .מקום שני
איל"ן הרצליה ומקום שלישי איל"ן פתח
תקווה.

רוגבי בכסאות גלגלים

סקי פראלימפי
בתמונה רוכב אופני היד עמית חסדאי
והמאמן מאיר כרמון

05

מה יקרה בפברואר?

ארצי

טורנירים תחרויות ואירועים בארץ בחודש פברואר
 2.2אליפות הילדים והנוער בשחייה | איל"ן רמת גן
 5.2ליגת בתי הספר בבוצ'ה | איל"ן רמת גן
 7.2תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב
 7-8.2טורניר נתניה בשחייה | וינגייט
 8.2ליגת טניס שולחן | בית הלוחם באר שבע
 12.2תחרות טניס שולחן -דרג ב' | ראשון לציון

 19.2השתלמות למדריכי בוצ'ה | איל"ן רמת גן
 20-21.2ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים
 29.2טורניר מסווגים בטניס שולחן | בית הלוחם תל אביב

06

מה יקרה בפברואר?

בינלאומי

טורנירים ותחרויות בעולם בחודש פברואר
 31.1-2.2יורוליג כדורסל בכסאות גלגלים | איל"ן רמת גן | איטליה

 6-23.2שני טורנירים בבדמינטון | אמיר לוי ונינה גורודצקי | ברזיל ופרו
 9-17.2אליפות אוסטרליה הפתוחה בשחייה | עמי דדאון ומארק
מליאר
 11-17.2סבב הגביע העולמי בסייף | לינור קלמן וראשו מתוקו | הונגריה
 12-22שני טורנירים בטניס בכסאות גלגלים | גיא ששון ,אדם
ברדיצבסקי ,שרגא וינברג ,יוסי סעדון ומעין זקרי | בריטניה
 18-23.2אליפות פולין הפתוחה בטניס שולחן | קרולין טביב ,שמוליק
בן עשור ,גלעד סקופ ודני בוברוב
 18-24.2סבב הגביע העולמי בהרמת כח | פולינה כץ | בריטניה

 07טקס מצטייני השנה
משפחת הספורט הפראלימפי ,חגגה את ההישגים
של שנת 2019

בטקס מרשים שנערך במלון דן

פנורמה.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בתחילת הטקס נשאו דברים :ד"ר שוקי דקל  -יו"ר
הוועד הפראלימפי הישראלי ואלי בירנבאום  -יו"ר
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים .רב אלוף

במילואים חבר הכנסת משה בוגי יעלון ,עופר בוסתן

משפחתו ובדרכו של סבא שלו שאף השתתף במכביה.
ברכתו של רונן ציינה את השותפות ארוכת השנים
והגאווה ששותפות זו מביאה לרשת מלונות דן.

 ראש מנהל הספורט ,אנדרו דנוס  -נשיא הכבוד שלהוועד הפראליפי הישראלי ,דיצה בן משה ,מנהלת
הפרויקטים השיווקיים של מלונות דן ,שבירכה בשם
מנכ"ל רשת מלונות דן ,רונן ניסנבאום,
בוגי סיפר על הפעם בה ביקשו ממנו ללוות את רוכבי
אופני הידיים מארגון נכי צה"ל למרתון ברלין ושהוא
הסכים ,רק בתנאי שירכב יחד איתם ומאז הוא רוכב
פעמיים בשבוע באופני היד וסיים את דבריו בתודה

שוקי הביא מספר דוגמאות לדרך ולמאמצים שעושים
הספורטאים על מנת להצטיין ולהביא גאווה למדינת
ישראל.
ואלי סיפר שהוא עדיין חדש בתפקיד ובכל פעם הוא
נפעם מחדש מאיכות וכמות העשייה והודה אישית לכל
אחד מצוות העובדים של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים.

למשפחות הספורטאים.
עופר בירך בשם שרת התרבות והספורט מירי רגב
ואמר שהמשרד עושה את כל המאמצים לעזור
בהכנות למשחקים בטוקיו גם שכרגע תקציב המדינה
טרם אושר.
אנדרו סיפר כי בשבילו זאת גאווה גדולה ללוות את
הספורטאים הפראלימפיים ולהמשיך בדרכה של
עופר בוסתן ,צלם :דיאגו מיטלברג
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מאמן השנה  -מאמן השחייה הלאומי יעקב ביננסון
גדולתו של יעקב היא היכולת להביא את השחיינים
שלו להיות בשיאם ברגע הקובע .השחיינים שלו הגיעו
לאליפות העולם בשחייה עם מוכנות על .הם שברו

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

שיאים אישיים ,לאומיים ואפילו שיא עולם אחד.
 9מחברי נבחרת ישראל (כולם מאיל"ן חיפה) קבעו
את הקריטריון למשחקים הפראלימפיים בטוקיו2 ,

ספורטאים צעירים מצטיינים

כבר הבטיחו כרטיסים לטוקיו :מרק מליאר שזכה

הספורטאי הצעיר והמצטיין לשנת  2019הוא עמי דדאון

במדליית זהב ומדליית כסף באליפות העולם ועמי

מאילן חיפה ,זוכה מדליית כסף ב  150-מעורב אישי וארד

דדאון מאיל"ן חיפה שזכה במדליית כסף ומדליית ארד

ב  200מטר חופשי באליפות העולם בשחייה שהתקיימה

באליפות העולם.

בלונדון.

מרבית השחיינים הנוספים שיפרו השנה את השיאים

הספורטאית הצעירה והמצטיינת היא רוני אוחיון ,מבית

שלהם בצורה משמעותית מה שמגדיל את הסיכויים

חינוך עיוורים ,שותפה להישג של נבחרת הכדורשער

שלהם להשיג את הכרטיסים המיוחלים.

לנשים ,שהגיעה למקום השני באליפות אירופה ולהשגת

את תואר מאמן השנה ליעקב ,העניק אריק פינטו

הכרטיס לטוקיו.

שהיה מאמן נבחרת הכדורסל בכסאות גלגלים

את הפרס העניקו להן הספורטאיות מורן סמואל וענבל

במשחקים הפראלימפיים בביג'ין  2008ושפרש השנה

פיזרו שאחר כך גם בירכה בשם הספורטאים את הזוכים

מתפקידו כמנכ"ל בנק הפועלים ,תפקיד בו דאג למתן

והודתה לכל מי שתרם להישגי שנת .2019

חסות לנבחרת הפראלימפית ולכך שהשחיינית ענבל
פיזרו (אותה מאמן יעקב) תהיה פרזנטורית של הבנק
בראש חוצות.

יעקב ואריק ,צלם :דיאגו מיטלברג

מורן ,רוני ,עמי וענבל צלם :דיאגו מיטלברג
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 09טקס מצטייני השנה
ספורטאי השנה – מארק מליאר
הזוכה בתואר ספורטאי השנה הוא השחיין מארק
מליאר מאיל"ן חיפה .מארק זכה במדליית זהב
ובמדליית כסף באליפות העולם בשחייה שנערכה
בלונדון .המאמן של מארק :יעקב ביננסון.
בנוסף למדליות ,מחזיק מארק מליאר בשיא עולם
במשחה בו זכה במדליית הזהב  400 -מטר חופשי,
בטקס הוקרן אותו משחה בו ניתן לשמוע את השדרים
בהלם משבירת השיא.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ספורטאית השנה – יוליה צ'רנוי
יוליה ממועדון בית הלוחם תל אביב שהתחרתה

במשחקים הפראלימפים בריו  2016בענף החתירה,
החליטה לעבור ענף .לאחר שפגשה את המאמן גיא
סטריק שזיהה אצלה פוטנציאל חבוי היא החליפה את

את הפרס העניק למארק ,מדליסט הזהב מלונדון 2012

המשוט ברובה ,ואת נחל הירקון במטווח בבית הלוחם

הטניסאי נעם גרשוני.

תל אביב .לאט לאט במשך שלושת השנים שעברו מאז
החליפה ענף היא שיפרה שוב ושוב את השיאים שלה
ואת

שיאי

ישראל

ובפעם

הראשונה

שהתחרתה

באליפות העולם בקליעה ,הפוטנציאל החבוי הפך לגלוי
מול כל העולם ,כאשר זכתה במדליית הארד באליפות
העולם שנערכה בסידני ,באותו מקום בו התקיימו
המשחקים הפראלימפים בשנת .2000
את הפרס העניקה ליוליה ,השחיינית הפראלימפית קרן
ליבוביץ שבעצמה זכתה ב  3מדליות זהב בסידני 2000
אליהן הוסיפה עוד מדלית זהב 2 ,מדליות כסף ומדליית
ארד במשחקים הפראלימפים באתונה 2004

מארק ונועם ,צלם :דיאגו מיטלברג
קרן ויוליה ,צלם :דיאגו מיטלברג
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אותות הוקרה לאנשים שתרמו לאורך
שנים רבות לקידום וביסוס הספורט
הפראלימפי בישראל
שיבא שותפה לקידום הספורט הפראלימפי
חגי זמיר

נח רם

חגי יליד קיבוץ זיקים ,שרת בסיירת הצנחנים ונפצע

נולד וגדל בקיבוץ גניגר ,התחיל להתאמן בעצמו בשחייה,

במלחמת ההתשה בפשיטה על האי המצרי שדואן.

בבריכת ההשקיה של הקיבוץ ,ולאחר מכן הצטרף מדי

כקטוע רגל ,הצטרף לנבחרת הנכים בכדורעף בשנת

פעם לאימונים גם בקבוצתו של המאמן המיתולוגי יוסף

 1973עם הנבחרת ,וכקפטן הנבחרת השתתף בשבעה

טלקי .אחרי הצבא החל בקריירת אימון השחייה אשר

משחקים פראלימפים ,בהם זכה בשלוש מדליות זהב

נמשכת עד היום ,תחילה בקבוצה המקומית בגניגר,

ומדלית כסף אחת ,וכן באליפויות עולם ואירופה ,שגם

ולאחר מכן כמאמן נבחרת ישראל בשחייה ,איתה הגיע

בהן זכה במספר רב של מדליות.

למשחקים הפראלימפים בלוס אנג'לס ובסיאול.

משנת  1975ועד היום ,משחק עם קבוצת בית הלוחם

בשנת  2003הוצע לנח לאמן את קבוצת השחייה של

ת"א בליגה הרגילה של איגוד הכדורעף .חגי הוא מורה

בית הלוחם תל אביב ,ולהיות המאמן הלאומי של נבחרת

לחינוך גופני ,בוגר סמינר הקיבוצים ,מאמן כדורעף בכיר

השחייה הפראלימפית של ישראל .וכך ,אחרי  40שנה

ומדריך טניס וחבר היכל התהילה לספורטאי היהודי

של אימון שחיינים ללא מוגבלויות ,התאהב נח בתחום

במכון וינגייט.

החדש שנחשף אליו ,ושחייניו התאהבו .עם נבחרת
השחייה הפראלימפית השתתף במשחקים באתונה,
בייג'ין ,לונדון וריו ,ושחייניו זכו במדליות רבות .נח תרם
מניסיונו ומהידע שלו למאמנים נוספים באמצעות
השתלמויות ,הדרכות וליווי אישי ובשימוש בטכנולוגיות
מתקדמות .כיום ממשיך נח לאמן את קבוצת השחייה
של בית הלוחם.

אורי ,חגי ויואב ,צלם :דיאגו מיטלברג
את אותות ההוקרה לחגי ונח העניקו ספורטאי העבר:
אורי ברגמן ויואב ברוק.

נח ויואב,
צלם :דיאגו
מיטלברג
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הוקרה לאנשים שתרמו לאורך
אותותכבוד
 2תארי
שנים רבות לקידום וביסוס הספורט
הפראלימפי בישראל
אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
משה 'מוץ' מטלון

יואל שרון

התגייס לנח"ל ,וכשהיה בן  20נפצע קשה בהתהפכות

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שב יואל שרון לישראל

משאית תחמושת עם חיילים ברמת הגולן ערב מלחמת

מלימודי קולנוע בלונדון והצטרף לחייליו בסיירת חרוב.

בתחרויות

ביומה האחרון של המלחמה ,נפגע סגן יואל שרון בעת

האתלטיקה במשחקים הפראלימפים ,בשנת 1992

חילוץ שני גדודי צנחנים בעיר סואץ .הוא נפגע בעמוד

הצטרף להנהלת ארגון נכי צה"ל ,ובשנת  2000נבחר

השדרה ,שותק בפלג גופו התחתון ,ורותק לכיסא

ליו"ר הארגון ,היה ראש משלחת ישראל למשחקים

גלגלים.

יום

הכיפורים.

1976

בשנת

השתתף

הפאראלימפים באתונה ובייג'ין ,וחבר ההתאחדות
לספורט

נכים.

מוץ

פעל

לשילוב

כל

הארגונים

הרלבנטיים בפעילות הספורט ,וכיו"ר הארגון הגדיל את
תקציבי הספורט ההישגי לתקציב הגדול אי פעם ,יזם
והוביל את פרויקט אימוץ הספורטאים שאינם נכי צה"ל
כחלק מתפיסה ערכית .בשנת  2008התפטר מכהונתו

בארגון ,התמודד בבחירות לכנסת ה 18ברשימת 'ישראל
ביתנו' .וכיהן כחבר כנסת במשך  4שנים .בכל תפקידיו
פעל רבות למען לקידום זכויות נכים ,למען המשפחות
השכולות ולפיתוח הספורט הפראלימפי.
מאז שנת  2000מוץ מתאמן ומתחרה באופני יד
והשתתף במספר מרתונים בארץ ,בברלין ובניו יורק.
לאחרונה חזר לפעילות כחבר הנהלה בוועד פראלימפי
ובהתאחדות לספורט נכים.

שרון החליט לא לוותר על חלום הקולנוע .הוא השלים
את לימודיו ובמקביל התנסה בספורט אתגרי וגילה שאין
גבולות ,ושאנשים עם מוגבלויות יכולים לעשות ספורט
אתגרי כמו כולם .בשנת  1995הוא ייסד יחד עם קבוצת
נכים ואנשי שיקום בכירים את עמותת אתגרים,
שהנגישה  20ענפי ספורט אתגרי חדשים עבור אנשים
עם מוגבלות ופיתחה לראשונה בעולם את "התורה
האתגרית" המשתמשת בספורט האתגרי ככלי חינוכי
שיקומי להעצמה של אנשים עם מגבלות.
אתגרים הפעילה שלושה ענפי ספורט פראלימפים
חדשים :שייט מפרשיות ,אופני יד וריצת מרתון לעיוורים.
במשחקים באתונה  2004זכו שייטי אתגרים שייצגו את
ישראל במדליית זהב ראשונה בענף.

במשך  13שנה ניהל שרון את עמותת אתגרים שחוללה
את אותות ההוקרה למוץ ויואל העניקו הספורטאים:
דרור כהן ועדי דויטש.

שינוי חברתי בעמדות של החברה כלפי אנשים עם
מוגבלות וכן של הנכים כלפי עצמם ,פרצה דרך וגבולות
והפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי .בעבר ,היה יואל
חבר בהנהלת הוועד הפראלימפי.
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תעודות הוקרה להישגים מיוחדים

בשנת 2019
נבחרת הרוגבי המורכבת משחקני איל"ן ר"ג ,סיימה
במקום השני באליפות אירופה דרג

C

ועלתה

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לראשונה לדרג  .Bלאחר מספר שנים ללא הצלחה
לעלות דרג ,כישלונות אלו לא הרפו את ידה .ובעזרת
נחישות ,התמדה ודבקות במשימה הצליחו להעפיל
דרג .את התעודה קיבל בשם הנבחרת ,מנהל
הנבחרת דודי וינרב מהמאמן גיא סטריק והקלעי
דורון שזירי.

ליהי ,גאולה ושלומית ,צלם :דיאגו מיטלברג
ליהי בן דויד מבית הלוחם תל אביב ,חברת נבחרת
הכדורשער קיבלה תעודת הוקרה על תרומתה
האישית והייחודית להישג הקבוצתי של נבחרת
הכדורשער – מדליית כסף באליפות אירופה ולהשגת
דודי ,גיא ודורון ,צלם :דיאגו מיטלברג

הכרטיס לטוקיו .ליהי היא מלכת השערים של
הנבחרת ולא פעם זוכה במלכות השערים בטורנירים
הבינלאומיים בהן משתתפת נבחרת הכדור שער.
את התעודה העניקו ספורטאיות העבר :גאולה סירי
ושלומית ניר

עדי ,מוץ ודרור ,צלם :דיאגו מיטלברג
יואל ודרור ,צלם :דיאגו מיטלברג
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תעודות הוקרה לאנשים שתרמו תרומה
יוצאת דופן לספורט הפראלימפי בשנים
האחרונות
אתנה שותפה לקידום הספורט הפראלימפי
הספורטאיות יוליה צ'רנוי ואורי מזרחי העניקו תעודת
הוקרה מיוחדת וכדורשער חתום על ידי ספורטאיות
הסגלים לעומרית ינילוב עדן ,מנכ"לית אתנה הפורשת
וזאת לאחר שנים רבות של שיתוף פעולה ייחודי ותמיכה,

קידום וליווי הספורטאיות הפראלימפיות על ידי עומרית.
אין ספק כי בזכות 'אתנה' והעומדת בראשה עלה מספרן
של הספורטאיות העוסקות בספורט הפראלימפי ,ויעיד
על כך הרכב המשלחת למשחקים בריו ,שמחציתו
הייתה נשית והצפי שכך יהיה כנראה גם בטוקיו.

אברהם ואורן ,צלם :דיאגו מיטלברג
העיתונאי וספורטאי העבר אברהם תשובה ,העניק פרס
מיוחד לעיתונאי אורן אהרוני.
אורן ,כתב ידיעות אחרונות ו  ,Ynetמלווה את הספורט
הפראלימפי כבר כמה שנים בתשוקה אמיתית ,הוא

בקיא בענפי הספורט ומכיר אישית את הספורטאים.
במהלך עבודתו חשף סיפורים רבים ,כמו סירובה של
ממשלת מלזיה לאשר לספורטאים ישראלים להיכנס
לתחומה ,כמו רעידת האדמה שחוו השחיינים במקסיקו,
מצוקתו של העולה החדש אלכסנדר אלכסיינקו ,וכמו
אורי ,עומרית ויוליה ,צלם :דיאגו מיטלברג

מחאתם של הספורטאים כשלא קבלו את המלגות
שהובטחו להם.
בעבודתו העיתונאית אורן תרם וממשיך לתרום לחשיפת

הספורט הפראלימפי בקרב קהלים רבים ועל כך אנו
מודים לו מאוד.
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רשימת

הזוכים

הכללית

מספורטאים
מורכבת
הרשימה
שזכו במדליות באליפויות עולם או
אליפויות אירופה בשנת 2019
משרד התרבות והספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הנרי חן ,זכה במדליית ארד באליפות אירופה בסקי מים
בכבלים .המאמן של הנרי  -גיא דואק.

מורן סמואל ,מבית הלוחם תל אביב ,זכתה במדליית
ארד באליפות העולם בחתירה ,המאמנת של מורן -

מור ספיר ,זכה במדליית כסף באליפות העולם בטיפוס
ספורטיבי .המאמנת של מור  -רותם יעקבס.

פאולה גריזטי ,עוזר מאמן :דימה מרגולין

גבי לוצקי ,מתאמן במרכז הטניס ירושלים זכה במדליית
ארד באליפות העולם לנוער בטניס לחרשים וכבדי
שמיעה .המאמן של גבי  -אנטון לוצקי.

נועם גרשוני ,מבית הלוחם תל אביב שרגא ויינברג

יהודה גרינפלד ,ממועדון אשדוד ,זכה במדליית זהב
במשחקי החורף ובאליפות אירופה בשחמט לחרשים
וכבדי שמיעה .המאמן של יהודה  -אלכס פינחסוב.
אנדרי גורבנוב ,זכה במדליית כסף באליפות העולם
בשחמט לבעלי מוגבלויות.
תומר מרגלית ,מבית הלוחם תל אביב ,זכתה במדליית
כסף ומדלית ארד באליפות העולם בריקודים בכסאות
גלגלים .המאמנת של תומר  -ילנה פליכטלייכר.

מאיל"ן רמת גן ופטריק בן אוריאל מאיל"ן חיפה ,זכו
במדליית הכסף באליפות העולם בטניס בכסאות
גלגלים שנערכה בארץ .המאמנת של הנבחרת :עופרי
לנקרי ,מאמן אישי של נועם :נמרוד ביכלר.

חגית בריל ,מבית הלוחם ירושלים ,זכתה במדליית
ארד בטניס שולחן באליפות אירופה .המאמן של חגית
 יוסי רוזנבלט.נבחרת הכדורשער :ליהיא בן דוד ,גל חמרני ,אורי
מזרחי ,רוני אוחיון ,קארין פינחסוב ,נועה מלכה.
מבית חינוך עיוורים ובית הלוחם תל אביב ,שזכו
במדליית כסף באליפות אירופה .מאמן הנבחרת :רז
שוהם ,עוזרת מאמן :ורד אבנעים.
יוליה צ'רנוי ,מבית הלוחם תל אביב ,זכתה במדליית
ארד באליפות העולם בקליעה .המאמן של יוליה  -גיא
סטריק.
מרק מליאר ,מאיל"ן חיפה ,זכה במדליית זהב ומדליית

את מגיני ההוקרה לספורטאים בענפים שאינם
פראלימפים ,העניקו הספורטאים :יזהר כהן וקובי ליאון.

כסף ,עמי דדאון מאיל"ן חיפה ,זכה במדליית כסף
ומדליית ארד באליפות העולם בשחייה .המאמן של
מרק ועמי :יעקב ביננסון.

את מגיני ההוקרה לספורטאים בענפים הפראלימפים,
העניקו הספורטאים :זיו בטר וחנוך בודין.
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צילומים נוספים מהטקס ,צלם :דיאגו מיטלברג

נבחרת הטניס בכסאות גלגלים

ד"ר שוקי דקל – יו"ר הוועד הפראלימפי

תמונה משותפת לכל הזוכים

המצטיינים :מור ספיר ,הנרי חן ויוליה צ'רנוי עם יעל
לנדר מהיחידה לספורט הישגי
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 16כדורשער
ליגת העל בכדורשער
לאחר סבב המשחקים הראשון בו הובילה את הליגה,
קבוצת ויצו ניר העמק ,עברה ההובלה לאחר סבב
המשחקים השני לקבוצת בית חינוך עיוורים – מרכז.

קרן אריסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי
נבחרת הנשים זכתה במדליית ארד בטורניר
בינלאומי.

במחזור השני קבוצת המרכז ניצחה את כל משחקיה

הטורניר נערך בפג'ולטי ,פינלנד בהשתתפות

ועברה להוביל את הטבלה עם  21נקודות ,בית הלוחם תל

קבוצות מהדרג הראשון בעולם .בשלב הבתים

אביב במקום השני עם  18נקודות ובמקום השלישי ויצו ניר

נצחה הנבחרת את נבחרת רוסיה  ,2-5נבחרת
ארצות הברית (( )2חולקו ל  2נבחרות)  1-9ואת

העמק עם  15נקודות.

נבחרת יפן ( .2-5 )1ברבע הגמר נצחה הנבחרת את

סוגרות את הטבלה קבוצת באר שבע ונבחרת הנשים.

פינלנד  .2-5בחצי הגמר פגשה הנבחרת את אלופת

מיכאל רוזין מבית הלוחם תל אביב מוביל את טבלת מלך

העולם טורקיה ,לה הפסידה בקרב צמוד .2-1
במשחק על מדליית הארד ,התאוששה הנבחרת

השערים עם  56שערים וליהיא בן דוד מקבוצת 'באר

וזכתה בה ,לאחר שנצחה את יפן (.2-3 )2

שבע' היא מלכת השערים עם  48שערים.

מאמן הנבחרת :רז שהם ,מאמנת הנבחרת :ורד

המחזור הבא יתקיים ב  20-21/2/2020בבית חינוך עיוורים

אבנעים.

בירושלים ,כולם מוזמנים.

היעדת?
הכדורשער שוחק לראשונה במשחקים
הפראלימפים ב 1976
טבלת ליגת העל לאחר  8משחקים

מקום
בית חינוך עיוורים  -מרכז
בית הלוחם תל אביב
ויצו ניר העמק
באר שבע
נבחרת נשים

1
2
3
4
5

שערי זכות שערי חובה
47
76
50
63
45
65
84
55
74
41

הפרש
29
13
20
-29
-33

ניקוד
21
18
15
6
0
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 17השאלון
הספורטאים הצעירים
המצטיינים
שחקנית הכדורשער רוני אוחיון מבית חינוך עיוורים
והשחיין עמי דדאון מאיל"ן חיפה זכו בתואר הספורטאים
הצעירים המצטיינים של שנת  .2019שאלנו אותם מספר
שאלות זהות.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

איזה מן שנה היתה ?2019
בשנה האחרונה סיימתי שרות לאומי בהצטיינות בעמותת אתגרים,
תוך כדי שילוב אימונים יומיומיים ,היינו בתחרויות באנגליה ,קנדה,
ארה"ב פעמיים ,שוודיה וגרמניה ,והשגנו את הקריטריון לטוקיו ובתוך
כל זה התמודדתי עם אתגרים מנטליים מטלטלים .זאת היתה
לחלוטין שנה מלאה בעליות וירידות ,כמו רכבת הרים.

זו היתה שנה טובה מאוד .אני חושב
שהצלחתי להגשים בה את רב
היעדים שהצבתי לעצמי.

מה מצפה לכם ב?2020-
השנה אני הולך להשתתף בהרבה
תחרויות על מנת להגיע להכנה מכסימלית
ביעדים הבאים ,אוסטרליה בפברואר,
סינגפור במאי ,גרמניה ביוני וכמובן טוקיו
באוגוסט

השנה האולימפית תהייה עמוסה בתחרויות בארץ
ובחו"ל .במרץ יבואו לארץ נבחרות הנשים של ברזיל ויפן
לטורניר ומחנה אימון ,באפריל אנחנו נוסעות לתחרות
ומחנה אימון בטורקיה עם ארה"ב טורקיה ורוסיה ,במאי
אנחנו טסות לשוודיה ולאחר מכן נקיים כאן בארץ מחנה
אימון קצר עם נבחרת יוון .הולכת להיות שנה מעניינת!

בקרתם פעם בטוקיו?
הייתי בטוקיו בדיוק לפני 4
שנים בתחרות הכנה לריו.
הייתי אז ילדה בת  17וחסרת
ניסיון .הכי זכור לי מהביקור הוא
שבוקר אחד התעוררנו ,אני
וחברה שלי לחדר .ישבנו
הרגשנו
ופתאום
במיטות
שהחדר זז ,לא התעכבנו על זה.
אחר כך כשירדנו לארוחת
הבקר ,אחת הבנות שאלה אם
הרגשנו את רעידת האדמה.
כולנו ענינו שכן והמשכנו לאכול
כאילו שזה דבר שקורה לנו על
יום.

רוני

עמי

לא הייתי בטוקיו ,אני
מעריך שהיא תהייה
טכנולוגית ויפה וכמובן
שרק
כמו
מסודרת,
היפנים יודעים.
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 18טניס שולחן
משחקי הדירוג
לאחר שני סבבים של משחקי הדירוג ,עלו לבית הגמר
שיערך בבית הלוחם תל אביב ב  29.02.2020השחקים
הבאים:

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

כיסאות גלגלים רמה א'
שמואל בן עשור  ,אורן אילוז  ,אלכסיי ירמנקו

ודוד

גבריאל.
כיסאות גלגלים רמה ב'
אריה טל  ,אלכס שלס  ,שחר לוי ,גנדי גיכטמן  ,אלון ניגרי
וחן ברוך.

צילום :נחום שמיס

עמידה רמה א'

אביב גורדון  ,שמואל שור  ,רונן שמואל  ,דוד אשרוב  ,ברק
פלד וברק מזרחי.
עמידה רמה ב'
יותם שינפלד  ,הדר בהט  ,בועז ארד  ,אלי נזר  ,משה כהן
ומישל עוז.
עמידה רמה ג'
אבנר כהן  ,ורד ליבני  ,מיכאל מן  ,אדלמן משה.

יו"ר ההתאחדות אלי בירנבאום ,הגיע לבקר
במשחקי הליגה

טבלת הליגה לטניס שולחן ,לאחר  6משחקים
היעדת?
המשחקים הפראלימפיים
האחרונים ,בהם זכתה

ישראל במדליה בענף
הטניס שולחן היו בסידני
 ,2000כאשר זאב גליקמן
זכה במדליית כסף

פברואר  2020גיליון 52

 19כדורסל בכסאות גלגלים
הסתיים הסיבוב הראשון
בליגת העל
'תותחני צה"ל תל אביב' הובילו את ליגת העל
בסיום הסיבוב הראשון עם  3ניצחונות והפסד אחד

ג'יימס ריצ'רדסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לבית הלוחם חיפה .כרגע הליגה באמצע הסיבוב השני ונראה שהשנה תהייה ליגה צמודה ,צמודה (שימו לב שבטבלה
יש לבית הלוחם חיפה ואיל"ן רמת גן ,משחק אחד פחות.

שחקני בית הלוחם תל אביב צלמת:
מוניקה בלחסן

בית הלוחם חיפה מול צה"ל תל אביב
צלם :יואב ערמוני

הדרבי של בית הלוחם תל אביב צלם:
בני משי

הדרבי של איל"ן
רמת גן צלם:
שאול אברמוביץ
➔

האלופה :איל"ן
רמת גן מול
מחזיקת הגביע:
תותחני צה"ל תל
אביב .צלם :רונן
חסון 
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 20כדורסל בכסאות גלגלים
מג'ד אל כרום עושה היסטוריה
היסטוריה בכדורסל בכסאות גלגלים.
השנה הצטרפה לראשונה קבוצה מהמגזר הערבי לליגה

מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ובחודש ינואר היא שחקה את המשחק הביתי הראשון

שלה בליגה לאומית ב'.
בקשנו מערן המאמן לכתוב פוסט על הקמתה של
הקבוצה.
'לפעמים חלומות מתגשמים'  -מאת ערן לויטה מאמן
מג'ד אל כרום איל"ן חיפה ואיל"ן קריות.
שנה וחצי עברו מאותו יום שיוסוף מנאע פנה אלי ושיתף
אותי בחלום שלו ,להקים קבוצת כדורסל בכסאות
גלגלים בחברה הערבית ומיד הוסיף דברתי גם עם

בתמונה :הצגת השחקנים ,צלמת לילך וייס – אתר ספסל

מהראן חמדאן וגם הוא בעניין.

יוסוף משחק באיל"ן חיפה ומהראן משחק בבית הלוחם
חיפה שניהם גרים במג'ד אל כרום .מיד הרמתי את
הכפפה  -אתם תארגנו אולם במג'ד ואני כסאות גלגלים
היום שנה וחצי אחרי עבודה מאומצת עם עזרה של
מחמוד חמדאן שחקן איל"ן חיפה גם הוא ,תושב מג'ד אל
כרום שנתן כתף בארגון באימונים ובחיפוש שחקנים
לקבוצה הגענו לרגע המיוחל :משחק הבית הראשון של
קבוצת הכדורסל הראשונה בחברה הערבית עם קהל
מדהים שבא לעודד ונתן לנו רוח גבית ועזר לנו לנצח את

בתמונה :המשחק והקהל ,צלמת לילך וייס – אתר ספסל

המשחק ניצחון ראשון במסע המופלא.
תודה לכל המועדונים שנתנו לי את כסאות הגלגלים כדי
להתחיל איל"ן חיפה ומרכז הספורט לנכים רשל"צ.
תודה למועצה ולמת"נס של מג'ד אל כרום והיושבים
בראשם שנתנו לנו בית חם.
תודה לך יוסוף מנאע ששיתפת אותי בחלום
לפעמים חלומות מתגשמים.
בתמונה :הקבוצה יוצאת להתקפה ,צלמת לילך וייס – אתר
ספסל
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 21שחייה
השחיינים משפרים עמדות
לקראת טוקיו
תודה לשחייניות ממכבי 'וייסגל' רחובות :נעמה וולפסון,
שי לי רוזנבויים ,אליזבת וולקוב ,גלי קוקס-מעגן,
שונטל גולדברג ,ליליה אפשטיין ,מיטל שרגין .ממכבי
שהם :מעיין שטייר וקרן אור רטר .וממכבי ראשון לציון:
קרן אייזרבוך.
השחייניות הגיעו

על חשבון זמנן הפרטי לבריכת

לעזור לנבחרת הפראלימפית לשפר תוצאות בתחרות
רשמית

לשמחתנו אראל הלוי מאיל"ן חיפה קבעה את תוצאת
השנה שלה ב  400חופשי ,ענבל פיזרו מאיל"ן חיפה
קבעה את תוצאת השנה שלה ב  200חופשי ואריק
מליאר מאיל"ן חיפה קבע שיא ישראלי ב  50חופשי.

השחייה בווינגיט להתחרות במספר מקצים ,על מנת

לקראת

אל על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

חלוקת

הכרטיסים

למשחקים

הפרלימפים בטוקיו .2020
הכרטיסים שנשארו לחלוקה בענף השחייה ,מחולקים

המאמן של אראל ,ענבל ואריק :יעקב ביננסון.
ושוב תודה לשחייניות ולמאמנים שהגיעו על חשבון זמנם
הפרטי לתמוך ולעזור ,זה לא מובן מאליו.
תודה גם לאיגוד השחייה לזאב לנצר ואמיר טיטו מנכ"ל
האיגוד על שיתוף הפעולה ולשופט הראשי בתחרות
אורי פנחס.

על סמך שקלול דירוגים של כל מדינה ,הדירוג נקבע על
פי תוצאות השנה של כל שחיין .התחרות אורגנה על
מנת לאפשר לשחייני הנבחרת לשפר את התוצאות
שלהם והשחייניות התנדבו להשתתף במשחים על מנת
למשוך את שחייניות הנבחרת.

היעדת?
שחייני נבחרת ישראל השתתפו בענף השחייה בכל
אחד מהמשחקים הפראלימפיים ותמיד זכו

במדליות

בתמונה :השחייניות לאחר שאראל קבעה את תוצאת
השנה שלה
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 22חם מהמעבדה
רשמים מתערוכת CES
והפעם ,רשמים מתערוכת

 CESבלאס וגאס .ד"ר

אסנת פליס דואר ,ראש תחום מדע וטכנולוגיות בוועד
הפראלימפי ,שבה מהתערוכה עם תובנות רבות
והתלהבות גדולה ,מהתערוכה בכלל ומטכנולוגיות
הספורט והבריאות בפרט ,ועל כך בכתבה הבאה:
תערוכת

 CESהיא תערוכת הטכנולוגיה הגדולה

בעולם ,שמתקיימת בכל שנה בחודש ינואר בלאס
וגאס .השנה פקדו את התערוכה מעל ל  175אלף

מבקרים

מיותר

מ160-

מדינות,

וזכו

להיחשף

לטכנולוגיות חדשניות בדוכנים ותצוגות של כ4,500-
חברות .לצד חברות ענק כמו גוגל ,אמזון ,מייקרוסופט
וסמסונג ,הציגו בתערוכה גם חברות הזנק קטנות
בתחילת דרכן.
בתערוכת  CESהטכנולוגיות מחולקות למגוון תחומים

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
מן הסתם ,תחום הספורט טק והבריאות קיבלו מקום
של כבוד בתערוכת  .2020 CESהסימפוזיונים בנושאי
ספורט

כללו

בין

היתר

את

הנושאים

הבאים:

טכנולוגיות לשיווק אירועי ספורט ,מכירת כרטיסים,
חווית צפייה שונה ,ניתוחי ספורט ועוד .הוצגו
טכנולוגיות לסחיפת הקהל ויצירת מחויבות ומעורבות
גבוהה יותר של האוהדים .למעלה מ  150ביתנים הציגו
תחת הכותרת "תצוגות ספורט וטכנולוגיות ספורט".
מקבץ כזה לא קיים בשום תערוכה אחרת בעולם.

ולעיתים יש חפיפה בין התחומים (טכנולוגיה "נופלת"

בתערוכה הוצגו טכנולוגיות ספורט המבוססות על

תחת שתי קטגוריות או יותר) ,כך שההתמצאות

בינה מלאכותית  ,Artificial Intelligentמציאות מדומה

בתערוכה ,הפרוסה על גבי מספר ביתנים ובשטח

 ,Virtual Realityמציאות רבודה ,Augmented Reality

עצום ,מאתגר למדי .ב  CESיש אפשרות להיפגש עם

טכנולוגיית הדור החמישי בסלולר  ,G5מסכי ענק

עמיתים ,לשמוע הרצאות ,לרכוש טכנולוגיות ולקדם

ברזולוציית  8Kועוד .כל אלה ישנו את פני הספורט

הסכמים .החלק העיקרי כמובן הוא התערוכה עצמה,

ללא היכר בשנים הבאות.

כשחברות ענקיות מציגות את הטכנולוגיות בבוטים
(דוכנים) גדולים במיוחד ,וחברות מתחילות מציגות את
מכשיריהם בביתנים צנועים יותר ובמיקומים פחות
מרכזיים.

הזרמת מדיה  Streamingתופסת תאוצה בשנים
האחרונות וגם נושא זה מן הסתם הוצג בביתנים
השונים .טכנולוגיות ספורט אנליטיקס הוצגו והראו
כיצד ניתוחים אלה משפיעים על החלטות הסגל,
משפרות

את

ביצועי

השחקנים,

מאפשרות

אופטימיזציה להחלטות המאמן ,ולצד זה ,יישומי
אנליטיקס גם משפרים את חווית האוהדים והצופים
במשחק (למשל ,סטטיסטיקות בזמן אמת ,השוואה
להישגים קודמים וממוצעים לאורך השנים).
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 23חם מהמעבדה
למבקרים בתערוכה ניתנה הזדמנות להתנסות במגוון
טכנולוגיות ויישומים ,למשל ,חברת

Sense Arena

אפשרה להתנסות במתקן אימוני הוקי המשתמש
בטכנולוגית מציאות מדומה .דוכנים הציגו טכנולוגיות

מרכז רפואי שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

לבישות המנטרות נתונים שונים החל משעונים חכמים,
Smart ballsהמודדים תאוצה,

לצד טכנולוגיות הספורט ,חלק גדול בתערוכה הוקדש

קסדות למניעה ואיתור זעזועי מוח,

לטכנולוגיות בריאות ,לא רק למניעת מחלות ושמירה

משקפות שחייה חכמות וחליפת גוף שלמה של חברת

על אורח חיים בריא ,אלא גם עבור ספורטאי עילית .ענף

Xenomaהמנתחת ביומכאנית את כל הזויות של מפרקי

"בריאות

כדורי משחק חכמים
מהירות וזוויות,

טכנולוגיות

זה

הוצג

בתערוכה

בכינוי

דיגיטלית" .הטרנד שצובר תאוצה כבר כמה שנים,

הגוף בעת ביצוע מיומנות מורכבת.

נתמך על ידי התפתחויות בתחום הביג דאטה והבינה
ה "אינטרנט של דברים" Internet of thingsלא פוסח על

המלאכותית ומושפע מהשינוי הכללי שעובר על ענף

טכנולוגיות הספורט וגם כאן" ,הכל מדבר עם הכל".

הרפואה ,בו יש מעבר מרפואה כללית לרפואה

הנתונים מחיישנים וממכשירים שונים נאגרים בענן,

מותאמת אישית .המכשירים השונים "לומדים" את

ומעבירים

המטופל (או הספורטאי) ובונים המלצות אישיות על

מתממשקים

עם

אפליקציות

בטלפונים

אינפורמציה בזמן אמת.

סמך הידע שהצטבר.

בתחום הרובוטיקה ,לצד פרוטזות ביוניות מתקדמות

חברת אינטל הגדולה שהרחיבה את נוכחותה בספורט

וכאלו בהדפסת תלת מימד ובמחירים ידידותיים יותר,

בשנים האחרונות ,הציגה בדוכן אינטראקטיבי גדול

הוצגו רובוטים שיכולים לשמש לעזר לבעלי ליקויי

מסלול בריאות דיגיטלי שהדגים פתרונות חדשניים

שפה/תקשורת ,לאנשים עם ליקויי ראייה ,רובוטים

לאבחון ,מעקב וטיפול במחלות ,כמו גם התקדמות

המעודדים ילדים ומבוגרים לנוע ולרקוד ועוד .מוקד עניין

במתן שירותי בריאות ואורח חיים חכם .כבר לא צריך

רב בתערוכה היה הרובוט של חברת ( Omronחברה

ללכת לרופא – הרופא אצלך "בכיס".

מתמחה בטכנולוגיות רפואיות) ,אשר הדגים כיצד הוא
משחק טניס שולחן מול שחקנים מקצוענים .לא עוד

חברות נוספות הציגו את ההתפתחויות האחרונות

רובה כדורים פשוט .הרובוט יודע לחבוט לכיוונים שונים,

בתחום הכושר הדיגיטלי ,החל ממכשירי ניטור ומעקב

בעוצמות שונות ולאתגר את הספורטאי בחבטות שונות.

ועד לבגדים חכמים .ללא ספק העולם היום מוטרד
מלחץ stressומחוסר שינה .דוכנים רבים הציגו מיטות
חכמות ,חדרים "חכמים" המווסתים טמפרטורה ,לחות,
בולמים רעשים ומתאימים תאורה ,ומכשירים קטנים
ופשוטים יחסית לשיפור היגיינת שינה והפחתת הלחץ.
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 24חם מהמעבדה
אי

אפשר

להתעלם

מכך

מתקרבים .את הנגיעה

שמשחקי

טוקיו 2020

האולימפית והפראלימפית

בתערוכה נתנו שתי חברות גדולות :טויוטה ופנסוניק.
ענקית הרכב טויוטה ,נותנת חסות של המשחקים,
הציגה את מכוניות העתיד ואף אפשרה הצצה לרכב

אצמ מנותני החסות לספורט הפראלימפי

האוטונומי שישמש את הספורטאים בכפר האולימפי
בטוקיו .לצד הרכבים האוטונומיים ,טויוטה הציגה
סקוטרים ,וכיסאות גלגלים חשמליים/אוטונומיים במראה
נקי וחדשני.
חברת פנסוניק הציגה בתערוכה מגוון מוצרים ,כגון,
טכנולוגיות

"רכב

מחובר"

mobility

Connected

(טכנולוגיות המחברות את המכוניות לאינטרנט ולמגוון
אפליקציות ,מכוניות "חכמות" הנעזרות בטכנולוגיות
האלו "משוחחות" זו עם זו) ,קסדות חכמות לאופנועי
הארלי דוידסון חשמליים ,שמתקשרות עם הנהג ונותנות
לו גישה ליישומים בעת הרכיבה באופנוע ,מצלמות
חדשניות ,משקפות מציאות מדומה ועוד .לצד תצוגת

כפפת מעקב מסונסרת למערכת VR

המכוניות האוטונומיות ,הוצג כיסא גלגלים אוטונומי של
פנאסוניק:

WHILL Next Autonomous Wheelchair

המחובר למפות ומנווט עצמאית ממקום למקום.

קסדות חכמות לאבחון ומניעת זעזועי מוח
הדוכן העצום בגודלו של פנסוניק ,נותנת החסות הנאמנה
של המשחקים האולימפיים והפראלימפיים ,משך את
תשומת הלב כשהעמיד במרכזו שתי בובות קמע ענקיות
של המשחקים :מירטואה וסומייטי ואפשר למבקרים

להתחבק איתן.
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 25חם מהמעבדה
ביאור מושגים:
| CES - Consumer Electronics Show

התערוכה

הבינלאומית של אלקטרוניקה לצרכנים.
בינה מלאכותית –  | Artificial Intelligentבקיצור  AIענף

 ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי

במדעי המחשב שמטרתו לדמות את אופן המחשבה

נתוני עתק –  | Big Dataמונח המתאר כמויות אדירות של

האנושי  -לגרום למחשב לפעול ,לשוחח ולפתור בעיות

מידע המגיע ממקורות שונים .את המידע הזה צריכים

כמו בני אנוש.

לשמור ,לנהל ,לתחזק ולעשות בו שימוש בקלות
וביעילות ,תוך השקעה של מינימום משאבים .ענקיות

למידת מכונה  | Machine Learning -יכולת המחשב

הביג דאטה שבידיהן כמות אדירה של נתוני ענק ,דוגמת

ללמוד ולהסיק מסקנות על סמך מאגר דוגמאות נתון.

“גוגל” ,ו“פייסבוק" משתמשות כבר מספר עשורים
בטכנולוגיות לניהול נתוני עתק ,המכונות גם “מערכות

מציאות מדומה –  | Virtual Realityבקיצור  VRסימולציה

ביג דאטה” .מערכות אלו מאפשרות למעשה לשרוד

של סביבה ,המתבצעת באמצעות מחשב ,קונסולה

ולפעול במציאות של כמויות מידע בסדר גודל בלתי

ייעודית או טלפון נייד ,באופן הנותן למשתמש אשליה כי

נתפס.

הוא נמצא בסביבה אותה מדמה המחשב .מציאות מדומה
משמשת לצורכי בידור ,ללימוד ,ולאימון .הסביבה

ספורט אנליטיקס  | sport analytics -שם שניתן לתחום

המדומה יכולה לדמות סביבה שבאמת קיימת בעולם

החקר

בספורט.

הממשי ,כמו סימולציות עבור טייסים או אימוני קרב ,או

סטטיסטיקה תמיד הייתה בלבה של תעשיית הספורט,

לדמות סביבה דמיונית לחלוטין.

בעיקר עבור הקבוצות והספורטאים ,אולם גם האוהדים

המתקדם

של

סטטיסטיקות

והצופים נהנים ממנה .כיום נהוג להגדיר את עולם
מציאות רבודה –  | Augmented Realityבקיצור  ARהיא

הסטטיסטיקה בתחום חברות ההזנק כמוצרים לניתוח

טכנולוגיית מחשוב המשמשת כהעתק של המציאות.

מידע ואנליטיקס.

במציאות זאת משולבים אלמנטים וירטואליים המתמזגים
עם הסביבה האמיתית בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי.
השימוש באלמנטים של צליל ואיורים על המרקע
הופכים את המציאות לאינטראקטיבית .בניגוד למציאות
רבודה ,המונח "מציאות מדומה" מתייחס להחלפה

מוחלטת של העולם האמיתי בעולם מדומה.

משקפת חכמה
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מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 27חם מהמעבדה
ביאור מושגים -המשך :
האינטרנט של דברים  | Internet of things -בקיצור IoT

רשת של אובייקטים פיזיים:

התקני מחשוב ,מכונות,

חפצים ,בעלי חיים או בני אדם המחוברים בהתקנים
ממוחשבים לתשתיות

מחשב.

רשת

זו

מאפשרת

 Kornitמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תקשורת בין האובייקטים ויכולות איסוף והחלפת מידע.
הכוונה היא שניתן לשלוט בכל דבר המחובר לתשתית
אינטרנטית באמצעות מכשיר מרכזי ,ללא צורך בבני
אדם .מטרתה של המערכת היא לשפר יעילות ,דיוק
ותועלת כלכלית .כיום קיימים בשוק מוצרים רבים
המתחברים ביניהם דרך האינטרנט וכוללים חיישנים
מיוחדים ,לדוגמא :מערכת הבית החכם ,צמידים חכמים,
מכוניות חכמות ועוד .הטכנולוגיה מורכבת ממכשירים
בעלי חיישנים ,אשר קולטים ומספקים מידע מהסביבה
ואל הסביבה.
הזרמת מדיה

–  | Streamingטכנולוגיית אינטרנט

להעברת מדיה דיגיטלית למשתמש קצה על ידי ספק
תוכן ,באופן מתמשך ורציף .התוכן מועבר באופן שוטף
מהרגע בו החל המשתמש לצרוך אותו .שידור מידע
בסטרימינג מאפשר האזנה או צפייה בקובץ בטרם

חליפה מסונסרת לניתוח ביומכאני

התקבל כל המידע המרכיב אותו ,שכן המדיה "מוזרמת"
בחלקים עוקבים קטנים (למשל פריימים בודדים כל פעם,
במקרה של וידאו) .הטכנולוגיה מביאה לחסכון בכמות
התעבורה שעוברת ברשת אל מול איכות הווידאו המוצג,
ומאפשרת שידורים חיים באינטרנט או צפייה מקוונת
בסרטים .בסטרימינג נעשה שימוש נרחב ברשת
האינטרנט ,ואתרים רבים משתמשים בטכנולוגיה זו על
מנת להציג מדיה .למשל ,אתר שיתוף הווידאו "יוטיוב"

מבוסס על טכנולוגיית סטרימינג.

רובוט פינג פונג משחק נגד שחקן מקצועי
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 28מינויים
נשיא כבוד חדש לוועד
הפראלימפי הישראלי
הוועד הפראלימפי הישראלי ,הודיע היום על מינויו של
אנדרו דנוס ( ,)34מבעלי ג'יימס ריצ'רדסון דיוטי פרי,
כנשיא הכבוד של

הוועד הפראלימפי הישראלי .דנוס

ילווה את המשלחת הפראלימפית בכל האירועים
והתחרויות מעתה ועד משחקי טוקיו .2020
בחירתו של דנוס  ,היא על רקע התמיכה ארוכת שנים
של משפחת מנדי /דנוס האוסטרלית ,בעלי

קבוצת

ג'יימס ריצ'רדסון ,בספורט היהודי והישראלי ,וכהמשך
למעורבותו של אנדרו דנוס

(נכדו של מייסד החברה

דיוויד מנדי)  ,בספורט הפראלימפי בישראל.
ג'יימס ריצ'רדסון תומכת במספר קבוצות ספורט שונות ,
הן בישראל והן באוסטרליה  ,בדגש על ספורטאים עם

מוגבלויות.

ג'יימס

ריצ'רדסון

היא

המרכזית לאליפות ישראל הפתוחה

נותנת

החסות

בטניס בכיסאות

ג'יימס ריצ'רדסון מנותני החסות לספורט הפראלימפי
יו"ר הוועד הפראלימפי ,ד"ר שוקי דקל ,אמר" :אנחנו
גאים מאוד בנשיא הכבוד הצעיר והנמרץ שלנו ושמחים
שילווה אותנו בשנה מאתגרת זו .אנו מכירים את תולדות
משפחתך הציונית ומוקירים את תרומתה לספורט
היהודי בישראל ובאוסטרליה .אתה ממשיך את דרכם
של סבך ואביך ובטוחים שיחד איתך נוביל את
הספורטאים שלנו להישגים מרשימים .אני מודה מקרב
לב לך ולצוות שלך על הצטרפותכם למשפחה מעוררת
ההשראה שלנו".
ג'יימס ריצ'רדסון ,דיוטי פרי ,משמשת כנותנת החסות
המרכזית למשלחת הפראלימפית למשחקי טוקיו .2020

גלגלים ,דנוס שימש כגורם מרכזי בהצלחת תחרות גביע
העולם בטניס בכיסאות גלגלים שהתקיימה בישראל
בשנת .2019
דנוס הוא גם חבר במועצה המייעצת

של עמותת

"שלווה" ודירקטור בלשכת המסחר ישראל אוסטרליה.
לדברי אנדרו דנוס " :כדור שלישי למשפחה התורמת
רבות לספורט הישראלי והיהודי ,זהו כבוד גדול עבורי

להיבחר לנשיא הכבוד של הוועד הפראלימפי  .הצפייה
בספורטאים

המדהימים

מתחרים

בענפי

הספורט

המגוונים ,היא אינה רק סיפור של השראה ותשוקה,
אלא הזדמנות לצפות במופעי ספורט ברמה בינלאומית
גבוהה .אני מאחל לכל הספורטאים הצלחה רבה ומצפה
לראות את האתלטים הישראלים ,חוזרים עם מדליות
הביתה".
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 29חסויות
חברת כתר העניקה חסות
לשלוש ספורטאיות
פראלימפיות
כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בבקר גשום וקר במיוחד הצליחה הנהלת כתר לחמם

ניסים סספורטס ,מנכל הוועד הפראלימפי אמר" :אנחנו

את הלב כשהכריזה כי תתמוך בשלוש ספורטאיות

מאוד מעריכים את התמיכה שלכם ,היא אינה מובנת

פראלימפיות עד לטוקיו  ,2020בחותרת סימונה גורן,

מאליה .ברור לנו שעבורכם לא מדובר בתמיכה כספית,

בשחיינית אראל הלוי ובשחקנית טניס השולחן קרולין

אלא בהרבה מעבר לכך ,בערכים שכתר מטמיעה

טביב.

בחברה".

לצד תמיכה כספית נדיבה ,תטיס חברת כתר לטוקיו

אראל הלוי הודתה בשמן של הספורטאיות ואמרה" :אני

מלווה נוסף ,לבחירתה של כל אחת מן הספורטאיות,

שוחה כל כך הרבה שנים ,ומקבלת סוף סוף הכרה על

ותדאג לכסות את עלות הטיסה והשהות במהלך

המאמץ שלי .שחיין מבלה לפחות  4שעות ביום עם

המשחקים הפראלימפים ביפן.

הפנים בתוך המים ,לרב אנחנו לא חשופים ,וההכרה בנו

לטקס חתימת ההסכם מול הספורטאיות הגיעה כל

מרגשת מאוד .תודה על הנדיבות ועל כך שאתם נותנים

הנהלת כתר ,ובראשה המנכ"לים המשותפים ,יפתח

לי שנה שקטה ,שבה אוכל להשקיע את כל הכוח
בשחייה,

ותודה

על

האמירה

סחר ואודי שגיא.

והמוטיבציה

שגיא" :זהו אחד הימים הכי שמחים בכתר .כתר היא

החברתית/ערכית שלכם  -בחרתם בספורט הפראלימפי

חברה מוכרת ומצליחה בארץ ובעולם והיה חשוב לנו

ובחרתם בנשים".

מאוד לעשות מעשה ערכי ולהחזיר טובה לקהילה.
החיבור שלנו לקהילה הוא דרך האנשים שאנחנו
חושבים שיש להם את האופי להגיע הרבה מעל
לממוצע ,ואתן כאלה .תודה שהסכמתן להיות חלק
מהמשפחה שלנו ,חלק מקבוצת כתר .ניסינו לא
להתמקד רק בתקציב ,אלא לתת לכן תחושה שאתן
לא לבד ,רצינו לעטוף אתכן בדרך לניצחון האישי,
אנחנו מאמינים בכן ובערכים שאתן מייצגות וגאים
להיות חלק מהקבוצה המנצחת שלכן".

מימין :אודי שגיא -מנכ"ל משותף בכתר ,ניסים סספורטס
– מנכ"ל הוועד הפראלימפי ,יפתח סחר – מנכ"ל משותף
בכתר ,השחיינית אראל הלוי ,דנה כהן פיטוסי מנהלת
קשרי קהילה בכתר ,החותרת סימונה גורן ,במרכז
קרולין טביב – שחקנית טניס שולחן
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 30בדרך לטוקיו 2020
נחשף הקו העיצובי
לתלבושת הייצוגית של
המשלחת הפראלימפית
לטוקיו

פלטה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מידי ארבע שנים מתחבטת הנהלת הוועד הפראלימפי

ניסים סספורטס ,מנכל הוועד הפראלימפי אמר" :קבלנו

בסוגייה מה ילבשו הספורטאים הפראלימפים בעת

מספר הצעות מחברות אופנה מובילות לעיצוב בגדי

מצעד המשלחות בטקס פתיחת האולימפיאדה ובאיזה

המשלחת ,ובחרנו בחברת פלט"ה כמעצבי הביגוד

חברת אופנה לבחור על מנת שתעצב את הביגוד

הרישמי .התרשמנו מהיזמים הצעירים והבנו שהם

הרישמי.

מגיעים עם ערך מוסף .זו לא עוד חברת אופנה ,אלא

השנה היתה הבחירה קלה  -חברת פלט"ה היא חברת

חברה המתמחה בייצור ביגוד איכותי ,אופנתי מאוד,

האופנה שמעצבת את הביגוד הייצוגי של המשלחת

המותאם בצורה מדויקת לספורטאים שלנו".

הפראלימפית של ישראל למשחקים בטוקיו.

שחקן הטניס בכיסאות גלגלים שרגא ויינברג ,אומר" :

פלט"ה (פעל לטובת האחר) היא חברה המתמחה

כיף שמתחשבים במגבלות וברצונות של כל אחד

בעיצוב בגדים אופנתיים ,כולל ביגוד לאנשים עם

מהספורטאים .בסופו של דבר הרי מדובר בתלבושת

מוגבלויות .החברה הוקמה על ידי שני צעירים ,שי סניור,

אחידה .כולנו נראה אותו דבר ,ועם זאת ,יש פה תשומת

פצוע צה"ל ונתנאל יהודה הלוי שנולד עם ניוון שרירים,

לב לדברים הקטנים ,לכפתורים ,לרוכסן ,לחגורה,

שנתקלו אין ספור פעמים בביגוד שאינו הולם את

לכאורה ,דברים פעוטים ,אבל לפעמים זה עושה את כל

המגבלות הפיזיות שלהם ושל אחרים.

סניור שנפצע

בידו בצבא ,מתקשה לרכוס כפתורים וסגירות שונות,
למרות ניסיונות השיקום והניתוחים שעבר בכף היד,
ויהודה-הלוי ,מתקשה למצוא ביגוד מתאים שיהיה נוח
ויחמיא לו גם כשהוא בכיסא הגלגלים .השניים חברו אל
המעצבת ,מיכל גורליק ,בוגרת שנקר ,חרשת מלידה.
סניור" :המטרה שלנו היא להפוך את הבגד לאופנתי ועם
זאת קל ונוח ללבישה .כיום יש נטייה לחשוב שאם הבגד

ההבדל".
המשלחת הפראלימפית תלבש את הביגוד הרישמי
במצעד המשלחות בטקס הפתיחה של המשחקים

הפראלימפים ב 25-באוגוסט  ,2020ועוד קודם לכן ,בעת
המפגש עם נשיא המדינה במשכנו לפני היציאה לטוקיו.
המיזם כולו התאפשר בשל חסות שהעניקו בנק
הפועלים ,קרן רודרמן ,חברת א.צ.מ וקורנית דיגיטל.

הוא נוח ופרקטי ,הוא לא יכול להיות יפה ומעוצב".
תהליך העיצוב הייחודי כלל פגישה אישית של הצוות עם
כל אחד מחברי המשלחת הפראלימפית על מנת ללמוד
על המגבלה הייחודית לו ,להבין את הדרישות המיוחדות
ולהתאים את הגזרה בצורה מושלמת גם למי שיושב
בכיסא גלגלים ,קטוע רגל ,לקוי ראייה וכן כל מגבלה
אחרת.
השחיינית ענבל פיזרו ודיצה בן משה מרשת מלונות דן
שאירחו את הצילומים
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 31שווים בספורט
'שווים בספורט' חוגגת שנה
של פעילות .מאת :טליה
פולטינסקי ואבי מנדלסון
ביום ראשון 8 ,בדצמבר 2019 ,התכנסו קרוב למאה איש

שווים בספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

באולם האירועים "סטוקו" בתל אביב לכנס הארצי
השנתי השני של "שווים בספורט" ,תוכנית פיילוט
הפועלת בחמש רשויות במטרה ליצור הזדמנויות

טליה פולטינסקי ורותם פיליפס ,מנהל תוכניות בכיר
בג'וינט ישראל מעבר למגבלות ,העבירו עדכונים על

לאנשים בגילאי  15ומעלה עם מוגבלות לעסוק בפעילות

התוכנית מההיבט הלאומי ,תוך התמקדות בנושא שיווק

גופנית קרוב לבית ועל פי בחירתם .התכנית הינה

התכנית ובמחקר המלווה שיתחיל בקרוב .לאחר מכן ,כל

במימון

משרד

התרבות

והספורט,

ישראל-מעבר

אחד מחמשת הרכזים ברשויות הפיילוט  -עכו ,באר

למגבלות (שותפות בין ג'וינט-ישראל ,ממשלת ישראל,

שבע ,נתניה ,אום אל-פחם ועמק חפר ,דיווחו על סטטוס

קרן משפחת רודרמן) ,משפחת הורביץ ,וההתאחדות

התכנית ברשות שלהם והציגו מדדים שונים כגון :מספר

הישראלית לספורט נכים.
הכנס נועד לציין את התפתחות התכנית "שווים
בספורט" במעבר משנת הפעילות הראשונה לשנייה,

ולמפות את אבני הדרך ,מתוך שאיפה שהיוזמה תאומץ
בהמשך על ידי ממשלת ישראל ותכלול את כלל

המשתתפים ,יחס מגדר ותוכניות הספורט שמוצעות
אצלם .הם גם שיתפו באתגרים ,כגון גיוס מתנדבים,
סוגיות הקשורות בניידות ונסיעות למתקני הספורט,
הנגשת מתקנים ,איתור משתתפים פוטנציאליים ועוד.

הרשויות המקומיות .הכנס נפתח במפגש חברתי
וארוחת בוקר טעימה .טליה פולטינסקי ,הרכזת
הארצית של תכנית "שווים בספורט" ,הודתה לשותפים
הרבים לדרך ,שנכחו בכנס ,ביניהם מר אבי בנבנישתי
סגן ראש מנהל הספורט שהוזמן לבמה לברך ,כמו גם
יקיר פניני-מנדל ,ראש החטיבה לשירותים קהילתיים ב
ג'וינט  -ישראל מעבר למגבלות.
מר בנבנישתי שיבח את הצלחות התוכנית ואישר את
המשך התמיכה של המשרד ביוזמה מוערכת זו.

בתמונה :רותם פיליפס (מנהל תוכניות בכיר בג'וינט
ישראל מעבר למגבלות) ,טליה פולטינסקי (רכזת ארצית
תכנית שווים בספורט) ,אבי בנבנישתי (סגן ראש מנהל
הספורט במשרד התרבות והספורט)

פברואר  2020גיליון 52

 32שווים בספורט
שווים בספורט" חוגגת שנה
של פעילות  -המשך
לאחר הפסקת קפה הוזמנו המשתתפים לאירוע

המרכזי ,הרצאה שניתנה לזכרו של ד"ר ארתור משרד התרבות והספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הולשטיין על ידי פרופ' מרטין בלוק ,מהמחלקה
לקינסיולוגיה באוניברסיטת וירג'יניה ,ארצות הברית,
מומחה בעל שם עולמי בפעילות גופנית מותאמת.
במצגת שלו ציין פרופ' בלוק כי ישראל אישרה את אמנת
האו"ם לזכויות לאנשים עם מוגבלויות בשנת ,2012
המאשרת את זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתף
בפעילות ספורטיבית מיינסטרימית (שמיועדת לכלל
האוכלוסייה) ,בין יתר זכויות האדם הבסיסיות .פרופ'
בלוק שיבח את ישראל על כך שעשתה צעדים גדולים
בשמירה על עיקרון זה ,כשתכנית "שווים בספורט" היא
דוגמא נהדרת ,והוא הציע רעיון כיצד להמשיך ולבנות
חברה שוויונית ובריאה על בסיס הצלחות התוכנית.

הרעיון המרכזי בהרצאה שלו היה ההמלצה להתאים
תוכניות ספורט קיימות ,כך שיהיו ידידותיות ומותאמות

אחרי המצגות וההרצאה ,הגיע שלב הדיונים בשולחנות
עגולים בנושא :האתגרים העיקריים של תכנית "שווים
בספורט" בשלב זה .לכל שולחן הוצגו מספר אתגרים
שהועלו על ידי הרכזים ,וסביבו נעשה סיעור מוחות
שהסתיים בהעלאת פתרונות אפשריים .לדוגמה :לאתגר
הניידות ,הוצאו פתרונות שונים ,כגון :יצירת נקודות
איסוף והורדה בקבוצות ,מתן הדרכה לשימוש בתחבורה
ציבורית ,יישום "מערכת" חבר לנסיעות ועוד .לאחר מכן
נציג מכל שולחן הציג את התוצרים של קבוצתו .כל
ההצעות תועדו וישמשו בהמשך את רכזי התוכנית.

לאנשים עם מוגבלות ,לעומת בניית תוכניות ספורט
מאפס ,והוא אף הציע כלים פרקטיים ותובנות כיצד
לעשות זאת.

בתמונה :שגיא מוקי עם משתתף בפעילות בנתניה

בתמונה :נבחרת הרכזים של "שווים בספורט"– מימין
לשמאל .טליה פולטינסקי (רכזת ארצית) ,יהב חדד
(ב"ש) ,מיכל ננוה (נתניה) ,גליה לובל (עמק חפר) ,ולאא
מדלג' (אום אל פחם) ,איילת אוחיון (עכו) ,רותם פיליפס
(מנהל תוכניות מטעם ג'וינט ישראל מעבר למגבלות)
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 33שווים בספורט
שווים בספורט" חוגגת שנה
של פעילות  -המשך
לבסוף ,הקהל שמע הרצאה מעוררת השראה של ויטל
זינגר שייצגה את ישראל וזכתה במספר מדליות

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בתחרויות בינלאומיות בריקוד בכיסאות גלגלים .ויטל
שיתפה את סיפורה האישי כמתבגרת הניידת בכיסא
גלגלים ,ותיארה כמה ספורט נגיש היה משמעותי

עבורה בשנות העשרה שלה .היא הדגישה שתוכניות
כמו "שווים בספורט" יכולות באמת לשנות את איכות
במהלך

ארוחת

https://shavimbasport.org/
ובדף הפייסבוק שלנו "שווים בספורט:
"Equals in Sport

החיים של אנשים עם מוגבלות.
הצהריים

לפרטים נוספים ניתן לבקר באתר האינטרנט שלנו:

המשתתפים

שיתפו

במחשבותיהם על התוכנית והישגיה עד כה .מהנוכחים
הבנו כי יש תחושה של סיפוק ,נחת והתרשמות עמוקה
מההתקדמות שהתוכנית עשתה בפרק זמן כה קצר.
תכנית "שווים בספורט" הייתה בגדר רעיון תיאורטי

מוזמנים לעשות לנו Like & Share
קיימת גם אפשרות ליצירת קשר טלפוני  -קו טלפון
ארצי עם נתב שיחות לכל רשות:
( 0733-28-00-88שלוחה  1-6על פי אזור)

לפני שנה בלבד ,וכבר עכשיו אנשים מצפים ליום בו
התוכנית תועבר לסמכות הממשלה ותפעל בכל רשות
מקומית בישראל .לתחושת מארגני ומשתתפי הכנס,
בולטת במיוחד הינה תחושת הכוונה ,הדחיפות
וההתלהבות שכולם חשים כלפי פרויקט דינמי זה,
שללא ספק ישפיע בצורה משמעותית על בריאותה,
אושרה ורווחתה של החברה בישראל.

פעילות ימית – עמק חפר

בתמונה :קבוצת כדורגל משולבת – הפועל קטמון ירושלים

פעילות קרב מגע – עמק חפר
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 34הקול בראש
תחרותי או הישגי?
 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
ספורטאי-ת יקר-ה
זו היא דוגמא מחלק של שאלון שעוזר לבחון את מידת
המוטיבציה ,הסוג שלה אצל הספורטאי והקשרה

לפניך מס' משפטים ,אנא דרג/י כל משפט בסולם

לאיכות הביצוע באימונים ותחרויות.

 1עד  ,5עד כמה הוא משקף את התייחסותך

המוטיבציה (הניעה) לעשות ולפעול מהווה את אחד
המושגים המרכזים בפסיכולוגיה של הספורט .מדובר

כספורטאי/ת למצבים הבאים – 1( :מתנגד מאד,

למעשה בניסיון להבין את הגורמים המניעים את
הספורטאי/ת

-3בינוני 5 ,מסכים מאד)
אני מרגיש-ה הכי מצליחה בספורט כאשר:

מוטיבציה – מייצגת את הכוחות הפועלים בנו ,הגורמים
להתנהגות המכוונת למטרה מסוימת .למעשה אחד
התפקידים של הפסיכולוג  /מאמן מנטלי הוא להעריך

 .1אני היחיד/ה שיכול/ה לבצע את המשימה
 .2משהו שלמדתי (באימון או במשחק) גורם לי

עד כמה קיים בספורטאי-ת הצורך להגיע להישג ומה
אכן מניע אותו להגיע לכך.
צורך ההישג מוגדר כמניע להגשמת מטרות החשובות

לרצות ללכת ולתרגל עוד

לנו,

להתגברות

על

מכשולים

ולהשגת

הישגים

משמעותיים.

 .3הספורטאי/ת האחר/ת לא יכול לבצע טוב
כמוני

יש לזכור כי ספורטאי/ת

השואפים להגיע לרמות

הביצוע האיכותיות ביותר נדרש/ת למשמעת של אימונים
סיזיפיים יום יומיים ,ולא פעם הוא נמצא הרחק

 .4אני מרגיש-ה שאני עושה הכי טוב שאני
מסוגל/ת

ממשפחתו ,מחבריו ופרנסתו תלויה בגודל ההישג אותו
ישיג.
מדובר למעשה בתהליך של עיצוב סטנדרטים פנימיים
של מצוינות .אנשים המאופיינים כבעלי צורך הישג גבוה
חושבים על העולם כמסגרת הישגית שבה יש להם

יכולת ורצון להצטיין ,הם צופים לעתיד ,מתכננים לטווח
ארוך ופועלים להשגת מטרות בעתיד.
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 35הקול בראש
תחרותי או הישגי?  -המשך
בואו נחזור למשפטים .משפטים מס'  1ו –  3מתייחסים
לגישה תחרותית בה המוטיבציה בעיקרה נובעת

קרן רודרמן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מההשוואה הנעשית לגבי האחר .משפטים  2ו4-
מתייחסים לגישה ההישגית ,בה המוטיבציה מקורה
בהשוואה בעיקר ל"עצמי".

ספורטאים "הישגיים" פועלים למעשה יותר על בסיס
"המניע המולד לכשירות" בו הם בוחנים את גרף
השיפור

במיומנויות

האישיות

בתחומי

התפקוד

השונים ,יותר לגבי עצמם ,ופחות בהשוואה לאחרים.

ספורטאי/ת בעל צורך הישג ייקח על עצמו יותר
משימות אתגריות ,ירצה מאד לנצח ,אך משמעותית
פחות יחשוש מעשיית טעויות( .יחסית לספורטאי

שרגא ועמית בשיחת אימון מנטלי

התחרותי).
בנוסף הספורטאי ההישגי משייך את תוצאות הביצוע
שלו יותר למרכיבים הקשורים אליו :רמת היכולת

כותב המדור :ד"ר שרגא שדה  -פסיכולוג מומחה-מדריך
ויועץ לספורטאים ,מנהל המערך המנטלי-פסיכולוגי

לספורטאים הפראלימפיים.

ורמת ההשקעה ופחות למזל .
לאור הנ"ל ,מומלץ שהן המאמן והן השחקן-ית
בתהליך עיצוב מוטיבציית הישג יתמקדו בעיקר ב:
 .1הצבת מטרות ממוקדות וספציפיות ככל האפשר,
המתייחסות למטרות של ביצוע ולא רק תוצאה.
 .2חלוקת

המטרה הסופית לתת מטרות בהתאם

הידעת?
במשחקים הפראלימפיים הראשונים שנערכו
ברומא  ,1960אחד הענפים היה סנוקר .הענף
התחרה לאחרונה במשחקים של .1988
במשחקים הרביעים שנערכו בהיידלברג

לזמנים(מטרות לטווח קצר ,בינוני וארוך)

(גרמניה) ב  ,1972אחד הענפים היה הטלת

 .3מתן חיזוקים לשיפורים הנעשים בהתאם למטרות

חיצים .הענף התחרה לאחרונה במשחקים של

שהוצבו.

.1980

ונכון ,חשוב לעשות זאת בכל תחומי התפקוד :טכני,
טקטי ,פיזיולוגי ופסיכולוגי-מנטלי

פברואר  2020גיליון 52

' 36על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

ראש

תחום

וטכנולוגיות

מדע

בוועד

הפראלימפי הישראלי ,ד"ר אסנת פליס דואר,
גם אנחנו שיחקנו באתגר דולי פרטון ,אתגר בו מעלים
 4תמונות ,כאשר כל תמונה מייצגת ברוחה רשת
חברתית אחרת .בלינקדין הרצינית שמנו את יוליה
צ'רנוי לוחצת יד לנשיא רובי ריבלין ,בפייסבוק
החברתית שמנו את נבחרת החתירה ,באינסטגרם
הויזואלית והשובבה ,שמנו את עמי דדאון נוגס במדליה
שלו ובטינדר הרומנטית שמנו את דוגמן העל נדב לוי.

מדגמנת את אמצעי הקירור שנרכשו לפיילוט
שמטרתו הכנת הספורטאים לתנאי מזג
האוויר

החמים

שצפויים

במשחקים

הפראלימפיים בטוקיו .2020
בתמונה ניתן לראות :כובע ,צעיף ,ווסט
ומעטפת לשורש כף היד.

לא נגענו 1

עורך הדין איל יפה ,אשר מומחה למשפט ספורט ובין
היתר ייצג את איגוד הכדורסל ,ההתאחדות לכדורגל
והוועד האולימפי ,מונה ליועץ המשפטי של ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים.

שחקני הכדורגל בחברה טובה ,מורן סמואל
מקבלת הצעה למקום אימונים חדש ,בעקבות
ההצפה של בלומפילד בתחילת ינואר

' 37על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

השקה חגיגית התקיימה בסינמטק ת"א

לסדרה "מושלמים" ,שיצר אסף גרינבוים וביים
יניב סגלוביץ' שמשודרת בערוץ .HOT8
בסדרה

משתתפים

שני

לא נגענו 2

מדליסטים

פראלימפים ,:החותרת מורן סמואל והטניסאי
נועם גרשוני.
הגיעו להקרנה החגיגית כדי לפרגן לחברים,
הרקדניות

ויטל

זינגר

ותומר

מרגלית

והכדורסלן דותן מישר.
'מושלמים' ,היא סדרה דוקומנטרית בת 3
פרקים ,שיצר אסף גרינבאום ,עורך תוכן בכיר
בתעשיית הטלוויזיה ומשותק בחצי גופו
השמאלי ,שיצא למסע אישי כדי להשלים עם
המגבלה שלו ,במהלכו הוא פוגש קבוצת
אנשים עם מוגבלות המדברים בכנות נדירה
ומספקים הצצה יוצאת דופן על חיי היום יום
של אנשים עם מוגבלות זו.

הכדורסלן שי ברביבאי מאיל"ן רמת גן בברכת יום
הולדת מרגשת.

מורן סמואל ונועם גרשוני בערב ההשקה .צלם אור גפן

