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עורכות העיתון :קרן איזיקסון ,לאה שניידר וד"ר אסנת פליס דואר

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
לאחר שחודש דצמבר 'השאיר טעם של עוד' לתחרויות
פראלימפיות ,נאלצנו לעצור שוב את התחרויות ולחזור
למתכונת של אימונים בלבד ,כולי תקווה שזוהי הפעם
האחרונה שאנו עוצרים את התחרויות וזהו הסגר

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בעוד ליגות הכדורסל בכסאות גלגלים סגורות אצלנו ,מרענן
לשמוע את הדיווחים על ליגת המכללות בארצות הברית,
שם עושים חייל :מרי סילברמן שרק התחילה במכללת

האחרון שעם ישראל יחווה.

אלבמה ועמית ויגודה במכללת טקסס.

החודש קיימנו מפגש לספורטאי הסגל ,למאמנים
ולצוות

על

מנת

להתעדכן

לקראת

המשחקים

הפראלימפיים בטוקיו  2021שיתקיימו עוד קצת יותר מ
  200ימים .למרות הקורונה ,אנו ממשיכים במלואהמרץ ומשקיעים את כל המשאבים על מנת לאפשר
לספורטאים להגיע במוכנות שיא לאולימפיאדה –'אל

כיו"ר התאחדות לספורט נכים אני מחזק את ידיו של עידן
קליימן יו"ר ארגון נכה צהל וחברי המזכירות הוועד הארצי
במאבק נגד משרד הביטחון ואגף השיקום על היחס המעליב
ומזלזל כנגד נכי צהל והפגיעה בצוללני ובנפגעי הקישון.
ולסיום ,בנימה אישית ,אני קורא לכולכם ,ללכת ולהתחסן,
אני ובני ביתי הזכאים לכך כבר התחסנו וקיימנו את הציווי:

תירא ישראל אל תירא'.

"ונשמרתם לנפשותיכם".

סגירת השמיים ,מצאה אותנו עם  2ספורטאיות שכרגע
נמצאות בחו"ל במחנות אימונים ,פולינה כצמן בענף

שלכם אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

הרמת הכח ושיינא ווספי בענף הסקי האלפיני ,אנו
מקווים שעד שיגיע מועד חזרתן ,יפתחו השמיים מחדש.
ישנם מספר ספורטאים נוספים שאמורים לטוס
לתחרויות בחודש פברואר ואנו עם יד על הדופק גם
מול משרדי הספורט הבריאות והתחבורה בארץ וגם
מול הגופים המארגנים מחו"ל לבדיקת אלטרנטיבות
במקרים בהם

התחרות היא קריטית.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום מברך את משתתפי גיבושון הZOOM

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392

פברואר  2021גיליון 64

 04דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
משפחת הספורט הפראלימפי וקוראים נכבדים,
שלום רב.
אנחנו בתחילתה של שנה אזרחית חדשה ,שנת  ,2021אני
רוצה בראשית דברי לברך את כולנו שתהא השנה הזאת,

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שנה טובה ומבורכת ,שנת בריאות ,שנת הצלחה ,שנת

יהיו תנאים ומגבלות בהסעת הספורטאים

שגשוג כלכלי ועם המון ערבות הדדית .שנה של איחוד

התחרויות .היפנים התכוננו במשך השנים ושילבו המון

בעם ,קבלת האחר וכיבוד הזולת.

טכנולוגיה באירגון המשחקים האולימפיים ,כמו כלי רכב

ספורטאינו ממוקדי מטרה עם הפנים לטוקיו למשחקים
שיערכו בעוד  204ימים ב .24.08.21 -קראנו ושמענו את
הודעת ממשלת יפן והוועד האולימפי והפראלימפי על
נחישותם לקיים את האולימפיאדה במועד שנקבע .אנחנו
מקבלים באופן שוטף עידכונים מהוועד הפראלימפי
הבינלאומי  -ה ,IPC -ומיד מעדכנים את כולם.
ברור לנו שתהיה אולימפיאדה ,אך כנראה שזו תהיה
אולימפיאדה שונה ממה שכולנו מכירים ,נזקי מגפת
הקורונה יורגשו בכל מקום וזמן .יש סימני שאלה לגבי
השתתפות צופים ממדינות העולם ומהקהל המקומי

לזירת

אוטונומיים ,שימוש ברובוטיקה ועוד ועוד ללא קשר
לקורונה ,אבל הם לא נערכו למצב המיוחד שירד על כל
העולם .ממשלת יפן השקיעה מיליארדים במשך שמונה
שנים בטכנולוגיה מתקדמת ,בתשתיות ,בהקמת מתקני
ספורט מהמשוכללים ביותר בעולם .חתמו על חוזים מול
המדיה-התקשורת לסוגיה ,עם חברות תעופה ,חברות
נסיעות ,מלונות ,חברות מזון ועוד הרבה ספקים עם חוזים
והתחייבויות...כך שההחלטה לבטל היא לא על הפרק .יחד
עם זאת לממשלת יפן ולוועדה המארגנת יש חיים לא
פשוטים .אני שותף להערכת רבים שהאולימפיאדה אכן
תתקיים ואנחנו נהיה שם!

באירועי האולימפיאדה .יתכן שבחלק מענפי הספורט
יורשה הקהל להיכנס תחת מגבלות מיוחדות ,יש שאלות
לא ברורות לגבי "הכפר – האולימפי" שבדרך כלל הוא
שוקק ספורטאים מכל העולם ,הוא מעין מיקרוקוסמוס
בכפר אחד .למי שביקר ומכיר את הכפרים האולימפיים
המאפיין אותם הצפיפות והחיכוך בין ספורטאים ,מאמנים
ואנשי מקצוע ברחובות הכפר ,במקומות הבילוי ובעיקר
בחדר האוכל הענקי .זו אווירה וחוויה מחשמלת ,לא ברור
איך זה יתקיים תחת מגבלות הקורונה.

בתמונה :אילהם מחמיד בכפר האולימפי בריו 2016
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אני שמח שספורטאינו במיטבם ממשיכים ומתאמנים
במלוא המרץ בהתאם לתוכניות וללוחות הזמנים .נכון
שחסרות תחרויות כמו אליפויות אירופה ואליפויות עולם
שהן תנאי הכרחי לספורטאים בהכנות .אנחנו יודעים
שהוועדות המקצועיות והענפיות מכינות מועדים חדשים
לתחרויות לחודש מרץ ולחודש אפריל הקרובים ,ושוב
הכול תלוי במצב התחלואה בארץ ובעולם.

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי
הספורטאים שלנו מקיימים אימונים בקפסולות ועל
כתפיהם וכתפי המאמנים והצוות המלווה מוטלת אחריות

אם הזכרתי את מצב התחלואה בארץ אני רוצה לשתף

אישית הנובעת מתוך אותה אחריות הדדית ,לשמור על

אתכם בנושא שנקרא "ערבות הדדית" .הפירוש המקובל

עצמם אפילו יותר ,על מנת לשמור על חבריהם ולאפשר

הוא "לקהילה יש אחריות על הפרט ,ולפרט יש אחריות

שגרת אימונים רציפה ללא בידודים ,בדיקות וחלילה

לקהילה" .לפי דעתי הפירוש הוא במילה אחת "אחריות".

אשפוזים.

ובמילה שניה "משמעת" .זה לא משנה אם הפירוש הזה או
הפירוש האחר ,מה שחשוב שכל אחת ואחד ייקח על
עצמו אחריות ,על עצמו ועל משפחתו וביחד ניקח אחריות

בברכת הספורט בהצלחה ובבריאות טובה
ד"ר יהושע-שוקי דקל

על הקהילה כולה .כן זה תלוי רק בנו בכל אחת ואחד
מאיתנו ובכולנו ביחד .לכן אני שואל מה קורה אצלנו ,או
מדוע זה לא נשמר אצלנו .לסוציולוגים ולפסיכולוגים יש

הסברים .לומר את האמת ההסברים לא חשובים וגם לא
מעניינים .הרי אנחנו במלחמה ובתקופת חירום עלינו
לקחת את גורלנו בידנו .הצוותים המקצועיים הרופאים,
משרד הבריאות שעומדים בגבורה זועקים ומצלצלים
בפעמוני-חירום עם נורות אדומות בוהקות ,תעצרו ותשמרו
על עצכם ותקפידו על הנהלים ,אך לצערי זה לא מספיק.
מה עוד צריך שיקרה כדי שכול אחד מאיתנו ייקח אחריות.
קחו לדוגמא שרק בשבוע האחרון של חודש ינואר נפטרו
בין  50ל 100-אנשים בכל יממה .מה קורה פה ,לאן רוצים
להגיע??? אז בואו ניקח אחריות ונקפיד על ההנחיות כל
אחת ואחד וכולנו ביחד" .אחריות עם ערבות הדדית" זה
שם המשחק אז בואו ניקח אחריות על חיינו.

בתמונה ,המאמנת קארן ליבוביץ סווט ,שומרת על
ההנחיות באליפות ישראל
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הטיטאנים הם ענקי האולימפוס ,הורי האלים האולימפיים.
גם לנו בעולם הפראלימפי יש טיטאנים משלנו ,אותם
ספורטאים ומאמנים שהיו כאן בהתחלה והביאו את
ישראל להישגים חסרי תקדים שספק אם נצליח לחזור
עליהם בעתיד .בטור החדש אנו מבקשים להוקיר להם על

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

פועלם ולשמוע את הזיכרונות שלהם מהמשחקים

כשזכיתי במדליית זהב ב  100חתירה ,הייתי צריך לעלות

הפראלימפיים מ  1960ועד .1988

לפודיום להשמעת התקווה והנפת הדגל עם כיסא הגלגלים

הקיבוצניק שראה עולם
ד"ר אורי ברגמן ,נושק לגיל  70ועדיין מתנדב בפעילויות
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,ככרוז בתחרויות
השחייה וכמרצה על היבטים מנטליים בקורסים למדריכים
ומאמנים .לאורי עבר מפואר כשחיין פראלימפי ודיברנו
איתו על הזיכרונות מאותה תקופה.
ההתחלה
אורי בכלל התחיל את הקריירה הספורטיבית שלו
בנבחרת הנוער של קיבוץ גבעת ברנר בכדורמים משם
המשיך לנבחרת ישראל .כשהיה בן  ,15ערכה הנבחרת
אימון במועדון ספיבק איל"ן רמת גן שהיה המקום היחיד
בארץ עם בריכה מחוממת ,שם ראה אימון של שחיינים
נכים אותם אימנה מרגלית זוננפלד ז"ל ,אך הוא בחר

ונפלתי מהפודיום על השחיין המצרי .זה היה מתסכל
המפגש בין יכולת לחוסר יכולת" .עם השחיין המצרי שכיום
הוא מורה בכווית הוא עדיין בקשר.
בכפר האולימפי היינו מבודדים מהמשלחות האחרות בגלל
הרצח ב .72
את אותם משחקים הוא סיים עם  6מדליות זהב ו  4שיאי
עולם.

"אחרי המשחקים המשכנו לניו יורק ופגשנו את הרבי
מלובביץ' ,היה מאוד מאוד מרגש ,קיבלנו שטר ,היה כתוב
על זה המצוינים ,הוא לחץ לנו את הידיים והוא נתן הוראה
לכפר חב"ד שליד קיבוץ גבעת ברנר לשים מזוזות בכל
הקיבוץ.

העוזר

לקח

כתובות

מהספורטאים

והורה

לשליחים בארץ לתרום מזוזות לכל בית.

להמשיך בנבחרת הכדורמים .כאשר למד בשנת 1975

משם המשכתי לשיקגו ,ושם פגשתי את ג'סי אוונס

באוניברסיטת תל אביב ניגש אליו מוטקה חודרלנד והזמין

שהקהילה היהודית זכרה לו חסד נעורים על כך ששיתף

אותו לאליפות הארץ בשחייה שהתקיימה בספיבק ומשם

פעולה עם רצים יהודיים באולימפיאדת מינכן  36במירוץ

התפתחה הקריירה שלו.

 100מטר שליחים נגד הסיכום עם היטלר וגבלס ושיכנה

 1976משחקי טורונטו
"אלו היו משחקים רק למשותקים וחייבו את כולם לשבת
על כיסאות גלגלים .לי זה היה קשה מאוד ,בחוויה האישית

אותו בבית אבות יהודי".
 היית בן  23ופגשת את הרבי מלובביץ' ואת ג'סי אוונס,מה זה עשה לך?

שלי כיסא גלגלים זה סוג של נכות וריתוק .אסור היה

"העולם הגדול .מעבר לעיתון דבר ,ולמרחב וסיגריות

לקפוץ מהמקפצה ,אסור היה ללכת בכפר האולימפי.

אסקורט ודפנה יש עולם גדול".
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הקיבוצניק שראה עולם – המשך
 1980משחקי ארנהם
"אבא שלי נלחם שם בבריגדה הבריטית ,שנת  45עם
הצבא של מונטגומרי והביסו את רומל ונכנסו לאירופה
וכשאמרתי לו שאני נוסע הוא אמר לי תצלם לי את הגשר
על הריין שעברנו עם השריוניות ,זה היה מאוד מאוד
מרגש ,הזיכרון הכי חזק שלי הוא דווקא מרוני בולוטין
שזכה שם פעם ראשונה במדליית זהב במאה דולפין
כשהוא עשה תוצאה של  1.06.34דקות כאשר השיא
העולמי של השוודי האנס לינדסטרום היה דקה ועשר
שניות".
את המשחקים בארנהם סיים אורי עם  4מדליות זהב.
 1984סטוק מנדוויל
"היה בית החולים הראשון של פרופסור גוטמן מ 1945
(שם התקיימו תחרויות הספורט הראשונות הבינלאומיות
לאנשים עם מוגבלויות) זה נשאר עוד סוג של בית חולים +
המשחקים הפראלימפיים .זה היה מפגש של היסטוריה
בין המקום שהתחיל את כל התחרויות.

הזיכרון שלי זה המלכה אליזבט ופיליפ ,הנסיכה דיאנה הם

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
 88סיאול
"נסענו חודש לפני כן לארצות הברית למחנה אימונים ,אחר
כך טסנו לבנקורז באלסקה ,ישנו שם לילה אחד ,אכלנו
גלידה בשלג משם טסנו לטוקיו .מטוקיו טסנו לסיאול ,לא היו
קווים ישירים למזרח וזה היה מסע ארוך לשם ובחזרה.
יזהר כהן שחיין שהתעוור במלחמת לבנון ,קפץ למים ב 100
חתירה והעין התותבת שלו נפלה למים ,אותו זה לא עניין,
הוא שוחה ,שוחה שוחה זוכה במדליית זהב ,בגמר המקצה
פתאום אני ורוני רואים את הבור בעין .ומי קופץ למים עם
הבגדים? דן דן בולוטין .נתן זהבי עצבני סיקר את זה  ,הוא
נשלח מטעם חדשות הספורט היה פעם עיתון כזה .דן דן
קפץ ,מצא את העין ,יזהר שם אותה בדיוק לטקס עם הדגל

וההמנון ,זה הזיכרון הכי מצחיק שלי מהמשחקים".
את המשחקים בסיאול סיים אורי עם מדליית זהב.

באו ונחתו בהליקופטר ,הם לחצו את הידיים של

בנוסף ,השתתף אורי במשלחות נוספות ,שחה במכביה ואף

הספורטאים".

זכה להתקבל בשנת  2000להיכל התהילה של השחייה

את המשחקים בסטוק מנדוויל סיים אורי עם מדליית זהב,

בפורט לאודר דייל ארצות הברית .אך על כך בהמשך.

מדליית כסף ומדליית ארד.

בתמונה :אורי והשחיין המצרי על הפודיום ב 1976
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 08טור אישי
שי ברביבאי ,הופך את הלימון
ללימונדה
עונת הכדורסל בכסאות גלגלים החלה בחודש דצמבר
עם הרבה תקווה שמשחקי הליגה יהפכו לשגרה ,אך

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בשל הקורונה היא הושהתה אחרי מחזור משחקים

אסע להגשים את עצמי בתור שחקן מקצועי לחלוטין ובכך

אחד .שי ברביבאי ,שחקן נבחרת ישראל ואיל"ן רמת גן,

אוכל לשפר את הקריירה ולרדוף אחרי החלום הכי גדול

החליט לנצל את חלון הזמן שנוצר ובמקום להישאר

שלי להוביל את נבחרת ישראל לטורניר גדול ומי יודע אולי

בבית ,טס לארצות הברית לקדם את אחד החלומות

לשיר על הפודיום את התקווה .תמיד אפשר לחלום.

הכי גדולים שלו – ביקשנו ממנו שיכתוב לנו על כך.

אנחנו יכולים לתכנן אבל כנראה שיש מי שמחליט
מלמעלה לשנות את התוכניות .סבי נפטר מהקורונה,

"גם מלימון חמוץ אפשר לעשות לימונדה"

המשפחה מפורקת באמצע משבר עולמי גדול! נקלעתי

מבחינתי הכול היה נראה כמו חלום וורוד! ומה

לסיטואציה בה יכולתי לשבת על הרצפה ולבכות או לקום

שהתחיל והמשיך כחלום וורוד היה בזכות התוכנית

ולהילחם .העבר לימד אותי שזה בסדר לפרוק ולבכות אבל

הברורה

המשמעת

והערכים

שרכשתי

כאדם

צריך לקום חזק ומהר להמשיך הלאה קדימה!

וכספורטאי .כשאני אומר שהייתה ברורה זה מבחינת

ביצעתי כיוונון מסלול מחדש ,עיני נפקחו בעזרת חברי

המסגרות המטרות והשלבים שהצבתי לחיי בזכות

לנבחרת עמית ויגודה (דני אבדיה של הכדורסל נכים אם

הכישלונות הניצחונות והחוויות שעברתי והתנסיתי

תרצו) ,שאמר לי טוב זו הסיטואציה בוא נתקדם ,אולי

במסגרות כמו צבא ולימודי תואר ראשון .חוויתי את

תשקול לבוא למכללות לתואר שני ואמרתי לעצמי למה

אירופה בעולם הכדורסל והבטחתי לעצמי שהמטרה

לא? ככה בסוף הקריירה הספורטיבית אוכל להתחיל את

הבאה לכבוש את אירופה כשחקן כדורסל מקצועי,

הפרק הבא בחיי עם תואר שני ,במקום להתחיל ללמוד ,אז

באמת הייתי מאוד קרוב לכך מכיוון שרק עד לפני כמה

בכדי להגשים חלום רחוק צריך לרוץ ולרדוף אחריו .בעזרת

חודשים לא ידעתי היכן אני נמצא או לאן אני אמור

הרבה מאמצים אינטנסיביים ותקשורת עם אנשים

לפנות.

שנמצאים רחוק ,לפני כשבועיים מצאתי את עצמי במבחני

במרץ  2020כבר הייתי שניה אחרונה מלפני חתימה על

קבלה למכללות .שם בחנו את יכולתי המקצועית במכללת

חוזה מקצועי בליגה האיטלקית .אבל אז הגיעה

 UTAשבטקסס .

הקורונה שהוסיפה חומץ לחלום המתוק ,החלום מוורוד
נצבע בצבעו האפרורי של הערפל שחג סביבי ,הרגשתי
כי אני פוסע לעבר לוט וערפל .תמיד האמנתי שכאשר
אסיים את התואר הראשון שלי (בחינוך גופני וינגייט)
בתמונה :שי במחזור הליגה
הראשון .צלם :שאול אברומוביץ
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 09טור אישי
שי ברביבאי ,הופך את הלימון
ללימונדה  -המשך
 המכללה היא מכללה מוכרת בארצות הברית
וממוקמת בעיר ארלינגטון שממוקמת ליד דאלאס,
המקום די מזכיר את הארץ מבחינת מזג האוויר
והאנשים החמימים.

הציוד הכי חדיש ,הכול חדש ,מאובזר ,נקי ומוכן ללמידה,
לכל תחום ידע יש מבנה משלו ,לדוגמא :מבנה של
מקצועות לחינוך גופני.
עולם הספורט הוא חלק בלתי נפרד ומרכזי במכללה,
קיימים כמה אולמות כדורסל ,מגרשי כדורגל ,טניס,
בריכה ,חדר כושר מפואר ,חדרי התאוששות עם הציוד
הכי

חדש

כל זה ,משיחות בודדות כאשר הסביר לי כמה דברים
מקצועיים וגם כמה שיחות חולין פשוט למדתי מחדש בכל
דקה איתו.

הקמפוס גדול ומשוכלל ,תדמיינו לכם מעבדות עם

להתאוששות

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ולאימונים

עם

מעטפת

מושלמת .מתקנים שמיועדים לאנשים עם נכויות .לכל
ענף יש קבוצת גברים וגם קבוצת נשים שלו והשוויון
הוא די מוחלט בטח ובטח במעמד הציבורי כאשר אתה
מוכר כספורטאי במכללה ,ספורטאים מתגאים ללכת
עם החולצה של המכללה ומעריצים ומדברים עליה רק
טובות אציין שוב כי סטטוס של ספורטאי מכללות
נתפס כסוג של מעמד בחברה בפני עצמו.
בהקשר של האימון נפח כל אימון עומד על  3שעות
כאשר מתאמנים פעמיים ביום כקבוצה ועוד פעם אימון

על אף ההיכרות הקצרה שלי עם המאמן אני יכול לומר
שמדובר ברמה גבוהה מאוד של מאמן והוא ובכלל שאר
המאמנים שם נותנים לדעתי ,את הכלים המושלמים
לספורטאים צעירים ומתנהגים ממש כמו הורים תומכים!
אל המאמן מצטרפים כמה עוזרים ,המאמן הוא עם תעודת
ד"ר וגם שאר המאמנים מלומדים ומשכילים .לדעתי זה

איזשהו תנאי ,בכל אימון נמצאים כ  2-3מאמנים וככה
האימון מתנהל עם כ  15-20שחקנים שנלחמים על
מקומם בהרכב ועל האפשרות להיות במעמד של
ספורטאי במכללות ובעצם נלחמים על המלגה .אל האימון
מצטרפים שחקני העבר הקרוב של נבחרת ארה"ב מה
שגורם להרים את הרמה בצורה שבה באימון הראשון שלי
הייתי משוכנע שחליתי במשהו כי כבר לא הצלחתי
לנשום ,אך על מנת להוכיח את עצמי הייתי חייב לדחוף עד
הקצה ולהתאים את עצמי לקצב הגבוה ,על אף התחרות

החברה מפרגנים האחד לשני ומנסים למשוך אחד השני
ודואגים להצלחה הקבוצתית!

אישי  /חדר כושר  /קליעות תלוי במתבקש.
מהרגע הראשון התחברתי למאמן הכדורסל הראשי
בכסאות גלגלים – דגלאס גרנר ,אני חייב לציין כי אני
מאוד התרשמתי ממנו ואהבתי את הגישה והמקצועיות
שלו,

בתמונה :הכניסה לאולם הכדורסל
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 10טור אישי
שי ברביבאי ,הופך את הלימון
ללימונדה  -המשך
 אחת החוויות הטובות שהיתה לי ,היתה מהשיח

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

החברותי תרבותי ,הכבוד והשיח שיש בין השחקנים

השגרירים שלנו בליגת המכללות –
כדורסל בכסאות גלגלים – ארצות
הברית.

הינו חיובי וניתן להרגיש את הסולידריות אולי זה מגיע
מכך שכולם גרים בקמפוס קרובים אחד לשני ולכן
מסוגלים להתראות המון גם קבוצת הנשים כך ,וביחד
נוצרת יחידה מאוד מגובשת.

מרי סילברמן ,הצטרפה בינואר למכללת אלבמה
והספיקה להשתתף בשני הניצחונות של הקבוצה.
באחד שיחקה רק  2דקות אך בשני שיחקה  15דקות,

שילוב הסטטוס בין סטודנט לספורטאי בארץ ,היה לי

קלעה  8נקודות וזכתה בקסדת המשחק – קסדה אשר

מאוד קשה הייתי צריך להתאים את הלו"ז של

מוענקת בכל משחק לשחקנית שעבדה הכי קשה .אצל

הלימודים ללוז של האימונים ולהפך כאשר ב במכללת

קבוצת הגברים שם משחק פיטר בארי הנער היהודי

UTAהמערכת מתאימה את הלימודים לפי לו"ז
האימונים ומשחקים של הקבוצה מבלי לפגוע ברמת

שהגיע ב  2017למכביה ,מוענק פטיש .מרי מסרה לנו:
"אני מרגישה מעולה ,הרמה גבוהה ,היתה אווירה
תחרותית ,אני מאוד שמחה שהגעתי לפה".

הלימודים שהינה באיכות גבוהה מאוד (על בסיס
סיכומים מצגות מאמרים ושיחות עם מרצים ואנשים
שלומדים במכללה) .אני חייב לציין כי אני הגעתי בזמן
שבו אין לימודים וכולם נמנעים מלהגיע מוקדם בגלל
וירוס הקורונה השיעור מתנהלים בזום אז לצערי לא
יצא לי לשוחח עם סטודנטים ו/או שחקנים מענפים
אחרים יותר מידי ,אני די מאושר ונלהב מהאפשרות
שקיבלתי לעשות מהלימון לימונדה מקווה שאצליח
להתקבל ולהיות חלק מהתוכנית הנהדרת הזאת
ומאמין שגם החלום לשחק באירופה כמקצוען יגיע.
שלכם שי ברביבי

בתמונה :מרי – מספר  13וקסדת המשחק .התמונה
באדיבות דף האנסטגרם של המכללה.
עמית ויגודה שמשחק במכללת טקסס ,סיים טורניר
מוצלח בו ניצח עם קבוצתו את מכללת אלבמה
ומכללת אובורון בטורניר שערכו ביניהן ולמעשה ,הם
נמצאים ברצף של  6ניצחונות ללא הפסד מאז שעמית
החל לשחק שם.
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 11בדרך לטוקיו 2021
זכות המחאה
הוועד הפראלימפי הבינלאומי ,החליט לבחון את מדיניותו
כלפי 'זכות המחאה' של ספורטאים בזמן המשחקים
הפראלימפיים .בשנים האחרונות ,אנו רואים יותר ויותר
מעורבות של ספורטאים פעילים בנושאים פוליטיים

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

וחברתיים.
כרגע המדיניות היא" :שום סוג של הפגנה או תעמולה

פוליטית ,דתית או גזעית אסורה בשום מקום במשחקים
הפראלימפיים ,או באזורים אחרים הקשורים למשחקים

▪ האם אתה מסכים או לא מסכים שלמחאות באזורי

התחרות,

יש פוטנציאל להסיח את דעתם של

הספורטאים מהתמקדות בתחרות שלהם.
▪ האם אתה מעדיף שיינתנו הזדמנויות אחרות עבור

הפראלימפיים".
על מנת לאפשר לספורטאים ביטוי אישי בנושאים
שקרובים לליבם ,עורך כעת הוועד הפראלימפי סקר
בקרב הספורטאים על מנת להתחשב בדעתם.

ספורטאים כדי שיוכלו להפגין או למחות במשחקים? אם
כן ,בחר באחת מהאפשרויות שלהלן באילו אתה מעדיף:
▪ מקום ייעודי להבעת דעה בכפר האולימפי.
▪ לאפשר לספורטאים להתבטא ברשתות החברתיות.

השאלות בסקר יכולות ללמד על ההתלבטויות הקיימות
כרגע ,ואלו הן השאלות המרכזיות בסקר:

▪ לאפשר בטקס הפתיחה לקדם שילוב של אנשים עם
מוגבלויות בחברה.

▪ החוק הנוכחי קובע כי" :אין כל סוג של הפגנה או

▪ לאפשר להביע דעה על מקום ייעודי בתלבושת
הספורטיבית של הספורטאים.

אחרים

שאלה ספציפית התמקדה בהבעת מחאה במעמד קבלת

הקשורים למשחקים הפראלימפיים" .מה דעתך על

המדליות על הפודיום .הספורטאים נשאלו :עד כמה אתה

הכלל הנוכחי?

מסכים או לא מסכים עם ההצהרות שלהלן בנוגע להפגנות

תעמולה פוליטית ,דתית או גזעית בכל אירוע
במשחקים

הפראלימפיים

או

בתחומים

▪ האם תהיה מעוניין למחות או להפגין את דעותייך
בנושאים שונים  ,כל נושא ,כולל תעמולה פוליטית,
דתית או גזעית במשחקים הפראלימפיים?

השקפותיהם האישיות בכל נושא ,כולל פוליטיקה ,דת
וכו',

בכל

אחד

הפראלימפיים?

מהמרחבים
המרחבים

במשחקים

המפורטים:

מגרשי

התחרות ,פודיום ,הכפר האולימפי ,טקסי הסיום
והפתיחה ,מדיה ,אזור ההתארגנות לתחרות ,כל מקום
שרחוק מהמגרש

 /פודיום.

▪ הפודיום הוא לא מקום להבעת דעות של ספורטאים.

▪ זה לא הוגן שמדליסטים יקבלו במה להביע דעה או

▪ האם אתה מסכים שספורטאים ימחו או יפגינו את
הבאים

או למחאות על הפודיום?

למחות על הפודיום ,היות ומדובר באחוז קטן מכלל
הספורטאים.
▪ מחאות של ספורטאים על הפודיום יסיטו את תשומת
הלב מחגיגות הניצחון.
▪ לא הייתי רוצה שחווית הפודיום שלי תושפע ממחאה
של ספורטאי אחר.
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 12בדרך לטוקיו 2021
גיבושון הסגלים
במסגרת

הכנת הנבחרת למשחקים

הפראלימפיים

שיתקיימו בטוקיו בחודש אוגוסט הקרוב ,קיימנו גיבושון
שמטרתו הייתה להעביר מידע חיוני ,וכן להעביר את
המסר שנכון לנקודת זמן זו ,המשחקים יתקיימו כמתוכנן
וזאת על פי דבריהם של היפנים והוועדה המארגנת של
המשחקים.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בין המשפטים נאמר:
• הקורונה גרמה לי להבין שיש לחיות מיום ליום ,לעבוד
מיום ליום ,להינות מהכאן ועכשיו.

כל זאת במטרה לסייע לספורטאים המשקיעים 100%
מעצמם למען מטרה שאכן תתקיים!
את הגיבושון שהתקיים בזום פתח המנכ"ל ניסים

סספורטס ומיד לאחר מכן חולקו המאמנים והספורטאים
באופן רנדומלי לחדרים וירטואליים של עד  10משתתפים.
בכל חדר היה מנחה (אחד מהמאמנים המנטאליים
שמלווים את הספורטאים והמאמנים כל השנה) שהפעיל
את המשתתפים תוך שהוא נותן שתי משימות.
משימה ראשונה – משימת הכרות ,כל אחד נדרש לומר
את שמו והענף ממנו מגיע ועל פי האות הראשונה של
השם שלו לומר משהו שעוזר לו במצבי לחץ ,לדוגמא

• כסבא ,לחוות בעוצמה את האכפתיות והדאגה של
הנכדים (אחד המאמנים).

• שקט נפשי ,אפשרות להבין מה באמת חשוב בחיים.
• אפשרות להתמקד בשיפור האימונים.
• לאהוב את ההווה ולהתמקד בו.
• הטמעת תהליכי אימון והשקעת אנרגיה בתהליכים שלא
היו מתרחשים בלעדיה (מיומנויות טכניות ,שימוש
בטכנולוגיה).
• גיליתי רמת משמעת עצמית מדהימה .למדתי להתאמן
לבד בבית ,עם אנרגיה והנאה.
• זכיתי להכיר טוב יותר ולאהוד עוד יותר את הבנות שלי,

עקב הזמן שהתפנה לבלות איתן.

שרגא  ...מה שעוזר לי במצבי לחץ זה שיר .מטרתה

• אפשרות להשקיע יותר בספורט ,פיזית ומנטאלית.

העיקרית של המשימה ,כאמור היתה היכרות בין

• להיות עם הילדה שנולדה במז"ט ,איכות הקשר

הספורטאים והמאמנים בסגל שהשתתפו באותו חדר.
במשימה שניה התבקשו הנוכחים לציין דבר אחד שסייע
להם באופן חיובי בזמן הקורונה .מטרת משימה זו היתה

המשפחתי.
• להיות מעורבת יותר פוליטית בקורה בארץ ובעולם.
• לעשות סדר בניירת ובתמונות שהצטברו.

לגעת דווקא באספקט חיובי שנוצר בסיטואציה בה יש
נטיה להבליט את השלילי...
בתום המשימה ,נתבקש כל אחד מהמנחים ,להעביר
לד"ר שרגא שדה ,מנהל התחום המנטאלי בהתאחדות,
משפט או שניים שעלה על ידי המשתתפים כמשהו
שתרם לחיוביות בזמן

הקורונה.

בתמונה :מסך הפתיחה של הגיבושון
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גיבושון הסגלים -המשך
לאחר

החלק

הראשון

שהוקדש

לספורטאי

הסגלים

ולמאמנים ,הצטרפו לחלק השני של הערב ,חברי ההנהלה,
מנהלי המועדונים ,חברי וועדות מקצועיות וענפיות ,בעלי
תפקיד וספונסרים.

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

את החלק הזה של הערב פתח ד"ר שוקי דקל ,יו"ר הוועד

יעל לנדר ראש התחום הפראלימפי ביחידה לספורט הישגי

הפראלימפי הישראלי שהזכיר כי בתהליך החזון לפני  4וחצי

פירטה ,אילו ספורטאים כבר השיגו את הכרטיסים ואילו

שנים ניתן דגש לכך שהספורטאי הוא המרכז ואנו אכן רואים

ספורטאים עדיין נמצאים במרוץ להשגת הכרטיס הנכסף.

שכל המעטפת המקצועית ,גם בימי הקורונה פועלת כך.

ד"ר רמי זק רופא התאחדות הוועד והסגל הפאראלימפי,

שוקי הזכיר לספורטאים כי כל המעטפת עומדת מאחוריהם

המליץ לספורטאים להתחסן באופן גורף והציג את האחוז

אך גם רצה לפניהם לרצף את השביל לעבר המשחקים

הקטן של תופעות הלוואי בעקבות החיסון .בנוסף הציג ד"ר זק

הפראלימפיים.

את ההתנהלות המצופה מספורטאי שהתווספי לרשימת

אחריו בירך אלי בירנבאום ,יו"ר ההתאחדות הישראלית

לספורט נכים שאמר שזאת הרגשה קצת משונה ,כי אפילו
בצלילות בקישון העכור (נחל הקישון) ראו טוב יותר את
האנשים מאשר בזום ובירך את הספורטאים שמייצגים אותנו
בגבורה.

הספורטאים החייבים דיווח נוכחות ,על מנת להיות זמינים
לביקורי פתע לבדיקות סמים.
את הערב חתמה הסטנדאפיסטית הדר לוי שהחלה באמירה
נחרצת :לא יהיה טוקיו ואז הפגינה ידע מרשים והציעה

לספורטאים לחתור במרפסת כמו סימונה או 'להשאיל' קיאק
כמו פסקל ולחתור בגינה ,או כמו מורן שהפכה את המקלט

את חלק הברכות סיים אנדרו דנוס נשיא הכבוד של הוועד

שלה לכפר האולימפי.

הפראלימפי שאמר שככל שהוא פוגש יותר ויותר ספורטאים

הדר העידה על עצמה שהיא שונאת ספורט אבל מעריצה את

הוא מקבל יותר השראה ואמונה מההחלטה 'שג'ימס

הספורטאים הפראלימפיים כי נתנו לנו אישור לא לעשות

ריצ'רדסון' יהיו חלק מהקבוצה המופלאה הזאת.

ספורט אבל בכל זאת עושים בכח ,אין רגליים לאופניים נעשה

ניסים סספורטס ,מנכ"ל הוועד וההתאחדות סקר את
הפעולות שנעשו בהתמודדות עם הקורונה וקרא למשתתפים
לקחת אחריות אישית.

בידיים .בהמשך גם צחקה הדר על ענף 'הבדמנגטון' (הטעות
במקור) שזה ענף בפנטומימה שאפילו ,קול לא מייצר ,אחד
המשתתפים אמר לה שהיא לא תחזיק מעמד דקה על המגרש
והיא השיבה ,איזה מגרש ,על האוטובוס למגרש אני לא יצליח

ד"ר רוני בולוטין  - CHEF DE MISSIONלמשחקי טוקיו ,דיבר

לעלות.

על העקרונות המנחים של המשחקים :חיסכון מבלי לפגוע
בחוויה

של

המשתתפים

והקהל,

בריאות

וביטחון

של המשלחות והקהל והמשמעויות של עקרונות מנחים אלו
למשחקים .כך לדוגמא ,הספורטאים יעזבו את הכפר
האולימפי לא יאוחר מ  48שעות אחרי התחרות האחרונה

שלהם .טקס הנפת דגלי הלאום בכפר האולימפי לא יתקיים.
בשורה נוספת היא שלראשונה יישאו את דגל הלאום בטקס
הפתיחה ספורטאי

וספורטאית.
בתמונה :הדר לוי בזום
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שיינא ווספי גולשת לבייג'ין
שיינא ווספי ,היא אחת משתי הספורטאיות הישראליות

שמנסות לזכות בכרטיס למשחקי החורף הפראלימפיים
שיערכו במרץ  2022בבייג'ין ,לשם כך היא נסעה להתאמן

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ולהתחרות בקולורדו.

 -חופש לכולם כי האתר סקי מלא יותר בסופ"ש וזה עוד

שאלנו אותה מספר שאלות:

דבר שנגרם בזכות הקורונה .התחרויות פה הן קטנות כי

 -איך היה להתחרות אחרי כל כך הרבה זמן שלא

לא לכולם מתאפשר להגיע ממגבלות הקורנה ואנחנו
משתתפים רק בתחרויות שבגבולות ארה״ב.

גלשת?
-

איך נראה יום ממוצע במחנה האימונים?

ממש חיכיתי לחזור לגלוש .שנה קודמת הכל נעצר לי

-

בפתאומיות ,שברתי את הרגל בסקי וחזרתי מיד

 -קמים בבוקר מגיעים לחדר הלוקרים שם נמצא כל הציוד,

לישראל ואז התחילה הקורונה מה שעוד יותר גרם

מגנים ,סקי הכול .אני מגיעה חצי שעה קודם מתארגנת

לקושי לחזור לאימונים ,היו עוד משוכות בדרך אבל

על ציוד עושה חימום ואז מתחיל האימון .כל יום אנחנו

בסופו של דבר זה מה שהוביל אותי להגיע להתאמן

מתאמנים אימון אחר משלושת סוגי המסלולים ,אני הכי

בקולורדו עם מאמנים מדהימים שדואגים שיהיה לי פה

אוהבת את הסופר  Gכי הוא הכי מהיר ,חוזרים על אותו

טוב ושאני אתקדם ואצליח .התחלתי את האימונים

מסלול כל היום שוב ושוב ושוב וכל פעם מגלישה לגלישה

בדצמבר אם הרבה פרפרים בבטן .התחרות הראשונה

כל אחד מתמקד באיפה שהוא צריך לשפר ושם את

שלי הייתה בתחילת ינואר הלחץ וההתרגשות באו יחד

הפוקוס שלו בזה כדי שהגלישה הבאה תהיה בפחות

גם בגלל ההרגשה שאם הייתי מתאמנת יותר היה לי

שניות מהקודמת .המתאמנים בקבוצה הפכו לחברים שלי

יותר מה לתת אבל תמיד אנחנו יכולים להיות יותר

מה שהופך כל יום אימון להרבה יותר מהנה וכיף וזה

טובים מעכשיו ,וזאת רק ההתחלה...

בונוס.

 איך הקורונה משפיעה על התחרות והאימונים? אני נמצאת בתוך קופסת סקי לא רואה כמעט כלום כלהיום חוץ מסקי והרים לבנים משלג .בתוך כל המקום
הזה והניתוק מטלוויזיה וחדשות גרם לי כמעט לשכוח
שהמחלה הזאת עוד קיימת ,כן מקפידים באימונים
ובחדר לוקרים על מסכות בחומרה אבל כבר זה הפך
להיות פריט לבוש לכל דבר ככה שהתרגלנו לזה .אני

שומרת שבת ושנה שעברה האימונים התקיימו גם
בשבת כך שלא שהיתי בהם אבל השנה שבת הוא יום

בתמונה :שיינא על רקע השלג
צלמתdarby hartmann :
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שיינא ווספי גולשת לבייג'ין -
המשך
 איך בחרת דווקא בסקי אלפיני? קרוב משפחה שלי מתנדב בעמותת ארז ודרכו הכרתיאת העמותה ושם לימדו אותי לגלוש .עמותת ארז זו

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

סקי אלפיני

עמותה למען נכי צה״ל ובשנים האחרונות החלה

בסקי אלפיני ,המשתתפים גולשים במורד ההר במסלול

לעבוד גם עם ילדים ונערים עם מוגבלויות ומלמדת

אשר מסומן עלי ידי צמדים של דגלים ,כאשר ,חייבים

אותם לגלוש סקי עד שהם מגיעים לרמה של עצמאות

לעבור דרך הצמדים ,מה שיוצר את הזגזוג בגלישה.

מוחלטת על ההר .בשנת  2016התחלתי ללמוד לגלוש
ומהרגע הראשון שהרגל שלי נגעה בסקי התאהבתי

במקרה שלא עוברים דרך אחד הצמדים ,נפסלים .הניצחון

בספורט הזה .משנה לשנה התאהבתי בזה יותר ,הייתי

מוענק למשתתף שגלש בזמן הקצר ביותר.

יוצאת עם משלחות של העמותה לחו"ל ללמוד

בסקי האלפיני הפראלימפי ישנם  3סוגים שונים של

ולהשתפר יותר בסקי והחוויה הייתה אדירה .אף פעם

מסלולים ,אשר נבדלים אחד מהשני בצפיפות צמדי

לא היה לי חלום להיות ספורטאית אבל אז הכרתי את
הסקי ומנהל העמותה אייל ירימי דיבר איתי על הרעיון

הדגלים .ככל שהמרחק בין צמד לצמד קטן יותר ,הגלישה

של סקי תחרותי ונורא התלהבתי מהרעיון של לקום

דורשת מיומנות יותר טכנית ,ככל שהמרחק גדול יותר

בבוקר ולהשקיע כל יום במה שאני אוהבת ותפסתי

הגלישה דורשת מיומנות של גלישה במהירות שיכולה

את זה בשתי ידיים ועכשיו אני לגמרי מודה על זה.
בחודש ינואר ,השתתפה שיינא בתחרות הרשמית
הראשונה שלה ,שנערכה בוינטר פארק קולרדו שם היא

מתאמנת ,בשל הקורונה לא היו הרבה משתתפים .שיינא
השתתפה בשלושת המסלולים וזכתה במדליית כסף
אחת ו 2מדליות ארד.

להגיע אפילו ל  110קמ"ש.
המסלול הצפוף ביותר נקרא' :סלאלום' .אחריו בדרגת
הצפיפות 'סלאלום ענק'' ,וסופר .'G
במשחקי החורף האחרונים שהתקיימו בשנת ,2018
הובילה סלובקיה את המדינות שזכו במדליות בסקי
האלפיני ,אחריה צרפת ואחריה גרמניה.
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 16דיגיטל  -הי
מה עשינו בדיגיטל
הפראלימפי בחודש ינואר?
קרן רודרמן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

דף הפייסבוק |

ההתאחדות לספורט נכים Israel -
Paralympic Committee
• ליווינו את הצטרפותה של מרי סילברמן לקבוצת

יו טיוב |

הכדורסל בכסאות גלגלים של מכללת אלבמה.
• פרסמנו פוסטים על תורמים ותורמות של שעונים
לפרויקט 'לא עוצרים את הזמן' .פרויקט בו נתרמים

• העלנו סרטון בחסות הטוטו של רוכב אופני היד,
עמית חסדאי .בקרוב סרטונים נוספים.

שעוני ספורט שלא בשימוש לספורטאי העתודה שלנו.
• הצטרפנו לפסטיבל הכפפות של ברני – ראו מדור
הרכילות.
• כרגיל,

שיתפנו

פוסטים

של

ספורטאים

מהארץ

ומהעולם ואת מיטב הכתבות שפורסמו החודש על
ספורטאים פראלימפיים.

דף האינסטגרם |

para_israel

• חודש ינואר הוכרז כחודש טקס ספורטאי השנה של
שנים עברו וזאת כפיצוי לאי קיומו של הטקס השנה
בשל הקורונה .הועלו תמונות מטקסים משנת  2012עד
שנת  .2019בחודש פברואר יעלו תמונות בנושא :מדליות.

פראתון |
מגזין חודשי

בתמונה :צילומים מתוך הסרטון

האתר |
ISAD.ORG.IL

• המשכנו

לשדרג

את

האתר

לקראת

המשחקים

הפראלימפיים בטוקיו  ,2021צפו להפתעות בקרוב.

• יצא המגזין החודשי שסיכם את חודש ינואר.

המלצות ,בקשות ורעיונות לדיגיטל יתקבלו
בשמחה במיילkeren@isad.org.il :
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 17השאלון
להיות ישראלי
במסגרת ההכנות לציון  200ימים למשחקי טוקיו ,שאלנו
ספורטאים וספורטאי עבר – מה המשמעות מבחינתם
לייצג את מדינת ישראל בתחרות ספורט ואלו הן חלק
מהתשובות.

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

רחל טסה -סעיד
ייצגה

את

קובי לאון
ב

ישראל

5

2

ייצג את ישראל ב  4משחקים

הכדורסל

משחקים ( )2012-2016וזכה

( )2004-2016וזכה במדליית

ושחייה

במדליית כסף בענף אופני

כסף ומדליית ארד ,מתמודד

היד.

כעת על כרטיס לטוקיו 2021

משחקים ()1972-1988
בענפי

בכסאות

שרגא וינברג

הסייף,

גלגלים

וזכתה ב  2מדליות זהב5 ,
כסף ו  5ארד.

ייצג

את

ישראל

ב

בענף
גאווה...והצלחה לראות את
דגל ישראל מונף מעלה ושיר
ההמנון,

כל

לעיניי

המשמעות שלי לייצג את
מדינת

ישראל

היא

הטניס

בכסאות

גלגלים.

כמו

הספורטאים והעולם שאנחנו

לעשות מילואים ולשרת את

כבוד לייצג מדינה שלמה ,כבוד

במפה ,זה היה ריגוש עד

המדינה ולייצג אותה ,להיות

למשפחה לחברים

למועדון

שליח שלה  .זהי זכות וגאווה

התומך ,למקום העבודה ,גאוה

למעמד הזה אחרי התמדה

גדולה להיות במקום זה וגם

גדולה לספר על זה כל פעם

ומטרה ...אני גאה בעצמי.

מחויבות לעשות הכל כדי

מחדש ,בהחלט משהו שלא

לייצג על הצד הטוב ביותר.

יישכח לעולם.

דמעות

שאני

רחל

סעיד

מהשכונה שהצליחה להגיע
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פברואר
בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכה

 18חם מהמעבדה
השפעת התערבות היגיינת שינה על איכות

השינה

של

שחייני

נבחרת

ישראל

הפראלימפית
נבחרת השחייה הפאראלימפית המתכוננת למשחקים
בטוקיו  ,2021קיימה מחנה אימונים במכון וינגייט
שבמהלכו בוצע מחקר לניתוח איכות השינה של
הספורטאים בתקופת עומס ובתנאים יחסית קבועים
(סדר יום ,זמני אכילה ,זמני שינה ,שגרת אימונים) ,על

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
עם וללא אמצעים לשיפור איכות השינה ,למשך  6לילות
במהלך מחנה האימונים.

מנת לבחון את השפעת השימוש באמצעים השונים על

על מנת לבחון את הנושא ,לפני תחילת הניסוי,

איכות השינה של השחיינים.

הספורטאים השיבו על שני שאלונים ("שאלון איכות

מחקרים הוכיחו כי שינה ארוכה ואיכותית ,מובילה

השינה" ו"שאלון מידת הישנוניות במהלך היממה").

לביצועים טובים יותר בספורט .הנחת יסוד זו נכונה לכלל
הענפים .בין היתר ,שינה איכותית משפרת את הריכוז,
מצב הרוח והערנות של הספורטאים .המחקרים מראים
תמונה

דומה

בנושא

לגבי

ספורטאים

אולימפיים

ופראלימפיים.
לחוסר שינה ,או לשינה שאינה מספקת ,עלולה להיות
השפעה שלילית על ביצועי הספורטאים ,כמו גם על

ניטור השינה בוצע באמצעות הנחת דסקית (סנסור)
מתחת למזרן ,ובמקרה של שחיין אחד באמצעות שעון
גרמין

המשדר

האפליקציה

בבלותוט'

המחודשת

לאפליקציית

והעדכנית

של

BOOST
SleepRate

באמצעותה התקיים מעקב אחר פרמטרים אובייקטיבים
וסובייקטיביים במשך כל הלילות.

התפקוד הקוגניטיבי ,המנטאלי ,הריכוז וזמן התגובה.

מדי לילה לפני השינה ,השחיינים נדרשו להפעיל את

מחקרים גם מצאו קשר מדאיג בין שינה קצרה ושאינה

אפליקציית ה  Boostולהשיב על מספר שאלות בנוגע

איכותית ונטייה להיפצע.

לעד כמה היה להם יום לחוץ (סטרס) ,מידת הישנוניות

המושג ״היגיינת שינה״ מתאר מצב בו מיישמים הרגלים

שחשו במהלך היום ,האם הם היו חולים ו/או האם היו

חדשים ומשלבים אמצעים המקדמים הירדמות מהירה

להם כאבים ,מה היה מצב הרוח שלהם במהלך היום,

יותר ושינה איכותית .לדוג׳ התנתקות מאור מסכי

האם ישנו בצהריים ,כמות הקפאין ששתו ,כמות

המכשירים האלקטרונים והימנעות משתיית קפאין סמוך

האלכוהול

האימונים

לשינה ,החשכת החדר ונטרול צלילים מהסביבה .מטרת

(שחייה/חדר כושר) והעצימות של האימונים שהיו להם

מחקר הפיילוט היתה לעקוב אחר איכות השינה ובעיקר

ביממה החולפת .מדי בוקר השחיינים נדרשו לתת דיווח

מרכיב ההתאוששות בזמן השינה (קרי אחוזי שינה

סובייקטיבי לגבי טיב השינה (כמה זמן הם חושבים

 REMבהם מתקיימים תהליכי "מילוי"

שלקח להם עד שנרדמו ואיך באופן כללי הם מרגישים

עמוקה ושנת

מאגרי האנרגיה וההתאוששות המנטאלית),

ששתו,

כמות

האימונים,

סוג

שישנו) .
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 19חם מהמעבדה
 בשני הלילות הראשונים של המחקר ,ישנו השחיינים
ללא כל אמצעי לשיפור השינה ,ובמהלך שלושת הלילות
הבאים ,קיבלו השחיינים אמצעים שונים שתפקידם
לשפר את איכות השינה :הם ישנו על כרית ג'ל קירור

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

(כרית אורתופדית השומרת על טמפרטורה קבועה) ,נגן
מוזיקה מרגיעה עם  6צלילים/רעשי רקע לבחירתם,
כיסוי עיניים ,מניעה משתיית קפאין אחרי השעה ,18:30
והמלצה להימנע משימוש בסלולר או בטאבלט חצי
שעה לפני השינה (פרט להפעלת אפליקציית .Boost
כאמור במהלך כל הלילות בוצע ניתוח אובייקטיבי
והערכה

סובייקטיבית

באמצעות

מענה

לשאלות

באפליקציה.
בסיום השבוע השחיינים מילאו שוב את שני שאלוני
השינה שמילאו לפני ההתערבות וכן שאלון שביעות רצון
ותחושה סובייקטיבית לגבי האמצעים מקדמי השינה
שניתנו להם במהלך מחנה האימונים.
להלן התוצאות הראשוניות של הנתונים:
יעילות השינה (משך הזמן שבו השחיינים ישנו מתוך סך
השעות בהן שהו במיטה) ,במרבית הלילות ולכל
השחיינים היתה מעל ( 85%ממוצע של כל השחיינים

בכל הלילות  )87%אם כי פה ושם היו סטיות (ניתוח

אחוז השינה העמוקה היה  24%וה  REMהיה  17.5%אך
כמו במדד הקודם ,גם כאן נדרש דיווח פרטני בשל השונות
בין המשתתפים .לכן הדיווח האינדיבידואלי לכל שחיין הינו
חשוב ומתאים יותר כשמדובר בהתערבות שינה .לגבי
מוכנות לאימון ( ,)Training readinessכל השחיינים היו
במוכנות גבוהה עד מצוינת במשך כל ימי מחנה
האימונים ,מלבד  3בקרים שבהם שני שחיינים קיבלו
תוצאה של "לא מספקת" ) )Poorבעיקר בעקבות דיווח
על כאב ,פציעה ולילה יחיד של  5שעות שינה.
בפועל ניתן לראות על פי נתוני האפליקציה ,שאיכות
השינה נשארה יציבה וטובה בין הימים ללא ההתערבות

איכות שינה אינדבידואלי ינתן בהמשך בדו"ח פרטני לכל

לימים עם ההתערבות .כמובן שלכל שחיין היו תנודתיות

שחיין) .בממוצע לקח לשחיינים כ  19דקות להירדם (טווח

באיכות השינה הנובעות מהעומס שחש במהלך היממה

של מינימום  1דקה ומקסימום  56דקות) ,אך במרבית
הלילות כל השחיינים נרדמו תוך פחות מחצי שעה.
איכות השינה (נגזרת של כלל המרכיבים מהדיווח
הסובייקטיבי והניטור האובייקטיבי על ידי האפליקציה)
היתה בממוצע ( 76%טווח של  )97%-56%אם כי היתה
שונות בין השחיינים וגם באותו שחיין בין לילה ללילה.

וכו' ,אך בסך הכל לא נצפו הבדלים מובהקים בין הלילות
ללא ועם האמצעים שניתנו להם.
לצורך המחשת המידע שהתקבל מאפליקציית Boost
בעמוד הבא ,נביא דוגמה של פירוט שבועי של שחיין אחד
(הנתונים המופיעים כאן הינם בעילום שם .השחיין/ית
נתן/ה אישור להציג את הנתונים בכתבה):
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 20חם מהמעבדה

אצמ מנותני החסות לספורט הפראלימפי
סוג אימון
בוקר
אחר צהרים
ערב
סה"כ דיווח קושי
יומי (סובייקטיבי)
מס' שעות שינה
בלילה
Light Sleep
Deep Sleep
REM
Awake
Training
Readiness
Measured Sleep
Efficiency
Measured Sleep
Quality
שנת צהריים
▪

21/12
( 3דרגת קושי
אימון שחייה)

22/12
( 2דרגת קושי
אימון שחייה)

23/12
( 5דרגת קושי
אימון שחייה)

24/12
( 2דרגת קושי
אימון שחייה)

20/12
( 2דרגת
קושי אימון
שחייה)
( 7דרגת
קושי אימון
שחייה)
( 10דרגת
קושי חדר
כושר)
19

לא היה אימון או
לא דווח

( 6דרגת קושי
אימון שחייה)

( 7דרגת קושי
אימון שחייה)

( 8דרגת קושי
אימון שחייה)

3

8

12

10

8:49

7:42

7:31

7:17

6:45

49%
22%
20%
9%
Good

31%
27%
18%
24%
Good

38%
27%
21%
14%
Excellent

59%
15%
13%
13%
Good

42%
28%
17%
13%
Good

91%

76%

85%

86%

87%

85%

75%

82%

74%

82%

 45דק'

 60דק'

 100דק'

דירוג הקושי של האימונים מדווח בסקלה של בין  1( 1-10דרגת קושי קלה מאוד 10 ,דרגת קושי
קשה מאוד).

▪

ככל שסך הדיווח על הקושי היומי גבוה יותר ,הדבר מעיד על יום אימונים קשה יותר ועומס אימונים
גבוה (על בסיס הערכה אישית)

▪

 –Training Readinessמוכנות לאימון הבא  -אלגוריטם משקלל את סך המרכיבים כולל דיווח
סובייקטיבי לגבי סטרס ,כאבים ,צריכת קפאין ותחושת ההתאוששות הסובייקטיבית

▪

 –Measured Sleep Efficiencyיעילות השינה  -כמה זמן מתוך סך הזמן ששהה במיטה ישן

▪

 –Measured Sleep Qualityאיכות השינה  -אלגוריטם משקלל את סך המרכיבים האובייקטיביים
והסובייקטיביים .לכל מרכיב משקל שונה (למשל ,לדיווח על פציעה/מחלה משקל גבוה)
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 21חם מהמעבדה
כפי שניתן לראות ברוב הלילות במהלך השבוע ,השחיין
לא הגיע למכסת שעות השינה המומלצת בספרות
(מדובר על ספורטאי המתאמן בעומסים גבוהים ובנפחי
אימון גבוהים ולכן ההמלצה היא לנסות לצבור בין 9-10
שעות שינה) .עם זאת ,ניתן לראות כי ברוב הלילות שנתו
אמנם הייתה יחסית קצרה מהמומלץ אך היא כן הייתה
איכותית (מבחינת אחוזי ה  Deep sleepוה )REM -בנוסף,
ניתן לראות כי על פי רוב השחיין מקפיד לישון שנת
צהריים ,וכך הוא משלים במעט את חוסר השינה בלילה.
אף על פי כן ,ייתכן ששינוי הרגלי השינה כך ששנת

הלילה תהיה ארוכה יותר ושנת הצהריים תהיה קצרה
יותר ,תביא לשיפור של איכות השינה .בנוסף ,ניתן
לראות כי בלילה אחד במהלך השבוע ,אחוז אחוזי ה
 Deep sleepוה REM -היה יחסית נמוך ( 13%ו- 15% -
מובלט בטבלה) .מצב זה מעיד על שינה פחות איכותית
דבר שיכול להשפיע על יכולות הספורטאי ,הן בפן של
ריכוז ולמידה והן מבחינת מאגרי האנרגיה).

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
רוב השחיינים שהשתתפו במחקר העידו ששקט הוא
תנאי הכרחי לשינה אידיאלית עבורם ,מה שיכול
להסביר את התייחסותם למכשיר רעשי הרקע
שקיבלו ,שכן על פי השאלונים שמילאו ,הפעילו את נגן
המוזיקה על ווליום נמוך-בינוני וטענו שהמוזיקה לא
תרמה להם לשינה כלל או תרמה במידה מועטה .על
אף זאת ,בסיום ההתערבות כל השחיינים ביקשו
להמשיך ולישון עם הכרית שניתנה להם במהלך
ההתערבות ולמעט שני שחיינים ,כולם גם ביקשו

להשאיר אצלם את מכשיר צלילי הרקע.

לפי נתוני שביעות הרצון מהשימוש באמצעים השונים
שמילאו

השחיינים,

ניתן

לראות

שלכולם

הכרית

האורטופדית הייתה נוחה אך רק חלק מהם חשבו שהיא
גם תרמה להם לטיב השינה.
בנוסף ,הייתה היענות די גבוהה להתנתקות מהמכשיר
הנייד כרבע שעה לפני השינה – ארבעה מתוך שישה
שחיינים העידו שהצליחו לעמוד בדרישה ,על אף זאת
חשוב להדגיש כי ההמלצה בספרות היא להתנתק
מהמסכים לפחות  90דקות לפני השינה .על פי הנחת
היסוד של משתתפי הפיילוט ,דרישה שכזו מאוד קשה
עד בלתי אפשרית בעיניהם.
מנגד ,היה קונצנזוס ביחס לכיסוי העיניים שלא תרם
לשחיינים ואף אחד מהם לא השתמש באביזר זה לכל
תקופת המחקר.
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 22חם מהמעבדה

 ENERGEANמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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 23חם מהמעבדה
תוצאות שאלוני איכות השינה והישנוניות במהלך
היממה
מהשאלונים עולה שההערכה הסובייקטיבית שלהם
לגבי משך השינה היא שהם ישנים בין  6ל  7שעות
בלילה .רק שחיין אחד דיווח שהוא ישן  8שעות כפי

פלטה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

שמומלץ בספרות .לגבי משך הזמן שלוקח להם להירדם,
לפרופסור

דובנוב-רז

גל

מבית

החולים

לפני מחנה האימונים השחיינים כולם דיווחו שהם

תודה

מצליחים להירדם תוך  30דקות .בשבוע שלאחר מחנה

הפראלימפי שיבא בתל השומר ,על הובלת ההתערבות

האימונים (ההתערבות) כל השחיינים דיווחו שהם נרדמו

והסיוע בקבלת האישור מועדת הלסינקי.

מהר יותר .כל השחיינים הגדירו את השינה שלהם "די

תודה לפרופסור אנדה בהרב ולד"ר שולי אייל מ

טובה" (ללא שינוי לאחר ההתערבות).

 SleepRateעל הייעוץ ,התמיכה הטכנית והסיוע בעיבוד
הנתונים מאפליקציית בוסט ,תודה לדקל בכר ,עוזרת

בגמר פרויקט הפיילוט ,מומלץ בהמשך לבצע התערבות

המחקר ,על הסיוע בבניית פרוטוקול ההתערבות,

דומה עם יתר הספורטאים שמתכוננים למשחקים

בחירת אמצעי היגיינת השינה ,הבאת האמצעים

בטוקיו כדי לבחון איתם את אמצעי שיפור השינה

מקנדה והסיוע בכתיבת הצעת המחקר.

המתאימים להם .בנוסף ,מומלץ לבצע את ההתנסות

תודה לעמית חבצלת ,סטודנט לתואר ראשון בתוכנית

למשך מספר ימים ארוך יותר כדי לקבל החלטות גורפות

רגב במכללה האקדמית בוינגייט ,על הסיוע בניתוח

לגבי השפעת האמצעים שניתנים לספורטאים במטרה

הנתונים וכתיבת הכתבה.

רבה

לשחייני

ושחייניות

נבחרת

השחייה

לשפר את איכות השינה .על פניו וכמצופה ,בהתבסס

תודה

על נתוני השחיינים בלבד ,לכרית האורתופדית ,למיטה

הפראלימפית על שיתוף הפעולה וההשתתפות בניסוי.

מרווחת ונוחה ,לסביבה קרירה ,חשוכה ושקטה ,יש את

הכתבה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .בניסוי

הפוטנציאל הגבוה ביותר לתרום לאיכות השינה .ניטור

השתתפו שחיינים ושחייניות כאחד.

השינה באופן רציף מומלץ ביותר על מנת להתאים את
עצימות האימונים למידת ההתאוששות והמוכנות של
הספורטאים בכל ימות השנה ולא רק במהלך התערבות
ממוקדת.
מקורותFullagar HH, Duffield R, Skorski S, Coutts :
AJ, Julian R, Meyer T. (2015). Sleep and Recovery in
Team Sport: Current Sleep-Related Issues Facing
Professional Team-Sport Athletes. Int J Sports
Physiol Perform.
אסנת פליס דואר ,רותם כסלו כהן ,אייל שרגל ,יעל
לנדר ,אנדה בהרב( .)2018השינה טובה לבריאות -
ולביצועים ספורטיביים .מגזין מספר  9היחידה לספורט
הישגי; מאי ,עמודים 30-33

כרית ג'ל אורתופדית לשמירה על קירור אשר ניתנה
לשחיינים במהלך ההתערבות ( Airopedic
 ,International Inc.קנדה)

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא לפנות ל:
osnat@isad.org.il
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מהמגירה שלכם לידיים שלהם

פרויקט:
'לא עוצרים את הזמן'
לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב  ,8.12.20ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים יצאה בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא
נעשה בהם שימוש ,אך עדיין פועלים .הפרוייקט ממשיך.
השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים.
להבאת השעונים או שליחתם ,לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן

מרוכז מחברות הייטק וארגונים ,ניתן לפנת לד"ר אסנת פליס דואר במייל:
 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 25על רגל אחת'
לא נגענו

ברכות לאראל הלוי השחיינית שהתארסה לבכיר
ליבה אורי פרל.

הסנטור ברני סנדרס הצטרף למעמד קבלת
המדליה של החותרת מורן סמואל בריו .2016

רכילות פראלימפית
הספורטאים שהשיגו את הכרטיס למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו  2021הוצגו בגיבושון על
רקע נופי טוקיו – אלו הן חלק מהתמונות.

