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2022פברואר 

מתכוננים לאליפות ישראל הראשונה  
בוולדרום



2022פברואר 

מדורים קבועים

3| ר  "דבר היו

5| ?  מה יקרה

  14| חם מהמעבדה

19| דור העתיד

  20| על רגל אחת

,יקריםוחבריםחברות

ספורטיביותהצלחותשופעתהיתה2021שנת

אתשבחרוהוועדהשחבריכךכדיעד,פנומנליות

עללהחלטהלהגיעהצליחולא,השנהמצטייני

פרסהוענקחריגובאופןאחדמצטייןספורטאי

מליארומארקדדאוןלעמיהשנהמצטייןספורטאי

הישגעלעיטורקיבלשלביאיאדשלישיוספורטאי

הנוספיםהשנהמצטייניועלהבחירהעל.מיוחד

.בפראתוןבהרחבה

שהתקיימווהאירועיםהפעילויותכל,בפראתוןעוד

במקומותהפעילותעצירתלמרותינוארבחודש

.הקורונההנוכחיהגלבשלסגורים

הפראתוןצוות-מהנהקריאה

כתבות  

4| לזכרו של אלי האובן

6| מצטייני השנה

9| מינויים

10| טורנירים בעולם

11| שגרירים

12| פעילות בארץ

ר רון בולוטין  "ד, ר אסנת פליס דואר"ד, לאה שניידר:  מערכת| איזיקסוןקרן : עורכת העיתון
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אליפות העולם בסקי 
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 international:  התמונה באדיבות
Paralympic Committee



הישראליהפראלימפיבוועדהציבורלנציגיברכות

הציבורכנציגיבחירתםאתאישרההוועדשהנהלת

ואודיפרידמןאיתן'פרופ,סדבוןיוסיד"עו:בהנהלה

הרבמניסיונםלתרוםיוכלוהםכיספקליאין.נאור

!לחיכה–הספורטאיםלטובתוהמגוון

הפטוראתאישרהישראלכנסתכיהתבשרנוהחודש

במדליותזכייהמענקיעבור,לספורטאיםממס

אישיבאופןלהודותברצוני.ואולימפיותפראלימפיות

,דוידסוןסימון:החוקהצעתאתשיזמוהכנסתלחברי

שלנולפעילותדוגמאזוהי.כץואופיר,לויןיריב,שייןיוסי

עזרתואתלהאירוהזדמנותהקלעיםמאחורישנעשית

לקדםרבותלישעזרקלימןעידןל"צהנכיארגוןר"יושל

.נוספיםרביםבנושאיםכמוהנושאאת

בירנבאוםאלישלכם

והוועדנכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

הישראליהפראלימפי

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

לכתועלאיובבשורתקיבלנוהעיתוןסגירתבעת

למסורברצוני.ל"זהאובןאליהמאמןשלעתבטרם

לפועלוהרבההערכתיואתתנחומיאתלמשפחתו

אלי.בארץהפראלימפיהספורטוהתמקצעותבקידום

אתשהשאירומאמןלספורטאיומופתדוגמאהוא

והןן"אילבארגוןהן,ל"צהנכיבארגוןהןחותמו

גבריםגלגליםבכסאותבכדורסלהלאומיותבנבחרות

.ברוךזכרויהי–גלגליםבכיסאותורוגביונשים

בטקסאמנם,2021שנתמצטייניעלהכרזנוהחודש

איאד:רבהוהערכהבגאווהאך,בזוםשנערךצנוע

,מיוחדהישגעבורבעיטורזכהחיפהן"מאילשלבי

זכהלחימהאומנויותשרעביממועדוןיסעוראסף

מביתסמואלמורן,המצטייןצעירהספורטאיבתואר

יעקב,השנהלספורטאיתנבחרהאביבתלהלוחם

ומארקדדאוןועמיהשנהלמאמןנבחרביננסון

השנהלספורטאישניהםנבחרוחיפהן"מאילמליאר

.שניהםשלהפנומנלייםההישגיםלאור

עםליביליבי.אלינוגםהגיעהקורונהתחלואת,לצערי

טורנירשבאמצעגןרמתן"מאילהצעירליזובסרגי

אחרירגע,גלגליםבכסאותבטניס,וניור'לגהמסטרס

,כמאומתהתגלה,הגמרבחצימקומואתשהבטיח

להודותברצוני.בצרפתלבידודונכנסלפרושאולץ

ולצוותעימושנשארהלנקריעפרילמאמנת

.התיאומיםכלאתלעשותשעזרהמעטפת

הפראלימפייםהחורףמשחקייתחילוכחודשבעוד

.ישראליתנציגותבהשתתפותלראשונה,ין'בבייג

בינוארשרשמהווספישיינאשלבביצועיהצפיתי

באליפותישראלאתלראשונהייצגהכאשרהיסטוריה

לגלוששלהמהיכולתוהוקסמתיאלפיניבסקיהעולם

מוראוללאפחדללאהמושלגבמדרוןשיאבמהירות

אותהלראותמצפהכבראני.אחדמגלשעלזאתוכל

,כןכמו.2022ין'בייגבמשחקימכולןהגדולההבמהעל

המשלחתאתולברךההזדמנותאתלנצלברצוני

אתתחלאשרספורטאים6מונהאשרהאולימפית

.פברוארבתחילת2022ין'בייגבמשחקיהשתתפותה

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392

76פברואר גיליון 

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

ריבקיןנועם : צלםסימון דוידסון כ"וחבירנבאום

mailto:office@isad.org.il
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כדורסלמשחקןיותרהיה,השבועשנפטר,האובןאלי

גלגליםבכיסאותכדורסלממאמןיותר,גלגליםבכיסאות

אחדהיההוא.גלגליםבכיסאותרגביממאמןויותר

במשךהישראליהנכיםבספורטהמרכזיותמהדמויות

.ויותרעשוריםחמישה

החסימותאמנותאתהביאהוא–נמוךבניקודכשחקן

עםהפעולהשיתוףאתשכללהוא:ואחרתחדשהלרמה

שלהתווךמעמודיאחדוהיההגבוההניקודשחקני

ותחילתהשמוניםשנותבסוףהלאומיתהנבחרת

אחדהיהגםהוא–נמוךבניקודכשחקן.התשעים

בובעידןמצוינתקליעהיכולתשפיתחוהראשונים

אלי–לסלזורקיםכמעטהיולאהנמוךהניקודשחקני

.קולעוגם.הרבהזורקהיה

שלמכןולאחרהנשיםנבחרתשלהן,לאומיכמאמן

את,המשחקחכמתאתהביאהוא–הגבריםנבחרת

שובשלוהמסירותואתהשחקניםביןהפעולהשיתוף

איתוששיחקוהשחקנים-הכלמעל.המגרשאל

עללהעידתמידיוכלותחתיוששיחקווהשחקנים

.לוומחוצההמגרשעלנטלמן'גהיותוועליושרו,הגינותו

גלגליםבכיסאותהרגבילענףאלישעשההמעבר

ומאמןכשחקן:וייחודיאמיץהיההאחרונותבשנים

עללקח–מעייניובראשהיהתמידהכדורסלשענף

ליישם,לפתח,ללמוד–מורכבתמשימהאליעצמו

תחת.היססלאאלי.ומורכבקשה,חדשענףולקדם

הצטרפו,הנבחרתוהתחזקההתגבשהאלישלהנהגתו

לגיטימיתמתחרההייתהוהנבחרתחדשיםשחקנים

.אירופהובאליפויותבינלאומייםבטורנירים

,ומשמעותיתבולטתהנכיםבספורטאלישלמורשתו

.כזולהיותותמשיך

.ברוךזכרויהיה

לזכרוקרמרבועזשכתבמילים

ל מאמן במשחק רגבי בכיסאות  "אלי האובן ז

חן גלילי: צלם. גלגלים

,  בגיליון הפראתון הבא שיצא בתחילת מרץ

.  נבקש לתת מקום לסיפורים שלכם על אלי

מוזמנים להעביר לנו ואנו נדאג לפרסמם  

.ולהעבירם גם למשפחה

יש להעביר  זכרונות/ תמונות / את הסיפורים 

24.2עד ליום חמישי keren@isad.org.ilלמייל 

mailto:keren@isad.org.il
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בית חינוך עיוורים ירושלים| ליגת העל בכדורשער 10-11.2

בריטניה| טניס בכסאות גלגלים ITF3טורניר 11-14.2

בריטניה| טניס בכסאות גלגלים ITF2טורניר 15-19.2

מולדובה| טקוואנדוסבב עולמי 18-19

בית הלוחם חיפה| משחקי הדירוג בטניס שולחן 19.2

בית חינוך עיוורים| ליגה לאומית בכדורשער 24-25.2

בית הלוחם תל אביב| תחרות קליעה 25.2

,  ייתכנו שינויים
ביטולים ודחיות בשל 

הקורונה
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עיטור עבור הישג מיוחד

השנהמאמן|ביננסוןיעקב

מספרלאחר,בשחייהאירופהאליפותבאמצעבערך"

המאמןלהםשלח,הנבחרתשלמבוטלותלאהצלחות

זכובהןהמדליותשללעםתמונהביננסוןיעקב

לתמונה,2018בשנתהקודמתבפעםאירופהבאליפות

אותומענייןשלאלהםאמרבהקוליתהודעהצירף

שבסוףמצפהושהואפודיוםרק,מתכותרק,כלום

כך.מדליותכמותאותהעםלהצטלםיוכלגםהאליפות

במקוםיותרעודמוטיבציהחדורילהיותלהםגרם

.(2021יוניפראתוןמתוך)"בשאננותלשקוע

בתאריםביננסוןיעקבשלחניכיוזכו2021בשנת

:הבאים

מיוחדהישג|חיפהן"איל–שלביאיאד

זהבבמדלייתזכהשלביאיאד-בבריכההיסטוריה"

.גבמטר100לבמשחה

כנפימשקאתשמעלאהוא,בקירנגעכשאיאד

!אותההרגישהוא,ההיסטוריה

לאחרבמדליהסוףסוףזכהוחרשאילם,משותקאיאד

למקוםלהגיערקהצליחבהםאולימפיאדותשלוש

זהבבמדלייתוזוכהמנצחסוףסוףהואהיום,הרביעי

."בטוקיובבריכההיסטוריערב!ישראלילערביראשונה

(ההתאחדותשלהפייסבוקדףמתוך)

עיטור מאמן השנה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

איאד זכה השחיין 2021בשנת 

:בתארים הבאיםשלבי 

מטר גב100אלוף אירופה ▪

50–מדליית ארד אליפות אירופה ▪

מטר גב

מטר מעורב  150שיאן העולם ב ▪

1לקלאס 

מטר גב 100מדליית זהב ▪

המשחקים הפראלימפיים טוקיו  

2020

מטר גב 50מדליית זהב ▪

המשחקים הפראלימפיים טוקיו  

2020

3מדליות כסף ו 4, מדליות זהב5▪

מדליות ארד באליפות אירופה  

שיאני עולם  4▪

שחיינים  8השתתפות של ▪

במשחקים הפראלימפיים  

מדלית כסף , מדליות זהב6▪

ומדליית ארד במשחקים  

2020הפראלימפיים טוקיו 

עשרות שיאי ישראל▪
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הצעירהספורטאיעיטור

ספורטאית|אביבתלהלוחםבית–סמואלמורן

השנה

בפודיוםלכסףארדממדלייתשלעלותספקאין"

אני.מטורףזה,משחקיםאחרימשחקים,פראלימפי

סתםכלללאלטוקיוריוביןשלישהמסעלהזכיררוצה

עולםבאליפותכסףמדלייתלייש.עולםאליפויות

לידהאחריחודשים4.5כסףמדליית,בהריוןכשהייתי

,הזההדברכלבתוךקורונהואזלידהאחריוקצתושנה

להזיזדברלשוםנתתילאהאחרוניםביומייםשקרהומה

הזוהמדליהכמהיודעיםאתם?העתיד...מהמטרהאותי

למשפחהלתתפנימירצוןאיזהלישישהאמת,כבדה

יהיהזהאם.שליהפרישהבתחרותשםלהיותהזדמנות

,עייפהאניכילהגידליקשה,בפריזאוהעולםבאליפות

כשדיברתיבכיתי,הביתהמתגעגעתובעיקרמותשת

.אותםולחבקהמטוסעללהיותמתהאני,הביתעם

ואנימדליהעםהביתהלחזורשהבטחתילהםאמרתי

(ONEאתר–גזיתנוףלליבראיוןמורן).”מקיימת

צעירספורטאי|לחימהאומנויותשרעבי–יסעוראסף

מצטיין

,עשיתימהלעכלזמןלילוקחעודעכשיוגם,האמת"

למשפחההתקשרתי.התחרותבסוףמאודהתרגשתי

:אשקרלא,שליהשםאתביחדצועקיםאותםושמעתי

,הנכוןבמקום,הפודיוםעללעמוד.שתייםאודמעהירדה

היהקרבכל...מטורףזה-ברקעשמתנגנתהתקווהעם

קרבלכלהתכוננושליוהמאמןאני.עצמובפנימאתגר

הייתהההתרגשות-המאוחריםשבשלביםכמובן.בנפרד

:אחדבדבררקהתמקדנו-עצמוהקרבבזמן.בשיאה

החזקיםלאחדנחשבבגמרשניצחתיהספורטאי.לנצח

-לוהפסדתי,אירופהבאליפות,חודשייםלפני.בעולם

לישאמרמשפטאצטט?הפעםהשתנהמה.גבוהובפער

:הקרבבאמצעיחיעם

."'ינצח-יותרשירצהמי'

(YNETאתר–וייסלרענןבראיוןאסף)

עיטור  

ספורטאית  

השנה

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

זכתה החותרת2021בשנת 

:בתארים הבאים,  מורן סמואל

סגנית אלופת העולם חתירה  ▪

באולם

סגנית אלופת אירופה בחתירה▪

מדליית כסף המשחקים  ▪

2020הפראלימפיים טוקיו 

הטקואנדוזכה לוחם 2021בשנת 

בתואר אלוף העולםאסף יסעור 
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שלפרוטוקולפיעלנעשיתהשנהספורטאיבחירת

לאכנראההפרוטוקולכותביאך,ברוריםקריטריונים

להישגיםמגיעיםספורטאים2בוהמצבאתצפו

מובילוהשניבמדליותמובילאחדכאשר,פנומנליים

יוצאבאופןלחלוקהוועדההחליטהלכן,עולםבשיאי

.עלספורטאי2ביןהשנהספורטאיתואראתדופן

מצטייןספורטאי|חיפהן"איל–דדאוןעמי

!עמישלהתקווה"

יעקבאצלמתאמןאשרחיפהן"אילממועדוןדדאוןעמי

נתןלאהוא,חופשימטר200בפראלימפיאלוףביננסון

עצר,להתקרבאפילוהזדמנותשלומהיריביםאחדלאף

!"מדהיםעולםשיאוקבעדקות2.44:48עלהשעוניםאת

.(ההתאחדותשלהפייסבוקעמודמתוך)

עיטור ספורטאי מצטיין

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

עיטור ספורטאי מצטיין

מצטייןספורטאי|חיפהן"איל–מליארמארק

!הכובשמארק"

אצלמתאמןאשרחיפהאיל״ןממועדוןמליארמארק

.פסגהעודכבש,ביננסוןיעקב

מעורבמטר200לבמשחהזהבבמדלייתזכהמארק

תוךדקות2.29:01שלבזמןהמשחהאתשסייםלאחר

!עולםשיאקובעשהוא

עולםאלוף,אירופהאלוף:בתאריםכברשמחזיקמארק

:מכולםהנחשקהתואראתלעצמוהוסיףעולםושיאן

.(ההתאחדותשלהפייסבוקדףמתוך)"!פראלימפיאלוף

מארק  זכה השחיין 2021בשנת 

:בתארים הבאיםמליאר  

100אלוף ב | אליפות אירופה ▪

100מדליות כסף ב2+ מטר גב 

מדליית ארד ב + מעורב 200חזה ו 

חופשי400

400מעורב ו 200שיאן העולם ב ▪

חופשי

400מעורב ו 200מדליות זהב ב 2▪

–גב 100מדליית ארד ב + חופשי 

המשחקים הפראלימפיים טוקיו  

2020

עמי דדאון  זכה השחיין 2021בשנת 

:בתארים הבאים

,  10050אלוף ב | אליפות אירופה ▪

מדליית כסף ב + חופשי 200ו100

חופשי150

חופשי 200שיאן העולם ב ▪

מטר חופשי  200מדליות זהב ב 2▪

150מדליית כסף ב + חופשי 50

המשחקים  -מעורב 

2020הפראלימפיים טוקיו 
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נציגי ציבור להנהלת הוועד  

הפראלימפי הישראלי

חברים13מונההישראליהפראלימפיהוועדהנהלת

.פראלימפייםמשחקיםשלמחזורכללאחרנבחריםאשר

אתהמרכיביםהארגוניםנציגיהינםהנהלהחברי9▪

כמותעלמתבססהחלוקהמפתח–הפראלימפיהוועד

המשחקיםמחזורי2בשהשתתפוהעמותהספורטאי

(2020טוקיוו2016ריובמדוברהפעם)האחרונים

נקבע2020טוקיומשחקילאחר.הישגיהםואיכות

נציגים3,ל"צהנכילארגוןנציגים5:הבאהמפתח

.עיווריםחינוךביתלארגוןונציגן"איללארגון

ידיעלנבחראשר,הספורטאיםנציגהינואחדנציג▪

המשחקיםמחזורי2בשהשתתפוהספורטאים

האחרונים

ידיעלמאושריםאשרציבורנציגיהינםנציגים3▪

ההנהלהשלהמלצהלאחרהכלליתהאסיפה

:הבאיםהציבורנציגיאושרוהאחרונההכלליתבאסיפה

נאורואודיפרידמןאיתן'פרופ,סדבוןיוסיד"עו

והובלהעשייהשלעשיררקעעימומביאסדבוןיוסיד"עו

משטרתשלהמשפטיהיועץהיה.ציבורייםבגופים

וראשאביבתלומחוזויהודהשומרוןמחוזמפקד,ישראל

כפרהעירמועצתכחברמכהןהואכןכמו.החקירותאגף

יוסי,(2018משנת)שםהאופוזיציהר"יוהואוכיוםסבא

.גןרמתמכללתנשיאכסגןכעשורכיהןגם

במועדוןחברוהואהשלישיבמגזרגםעשירניסיוןליוסי

כנשיאכיהןאףובזמנושנים33מזהסבאכפרליונס

החוליםביתידידיבעמותתחברהואבנוסף.המועדון

כחברניסיוןיוסיעימומביאהספורטבתחום.מאיר

חבר,בישראלהכדורעףאיגודר"יומקוםוממלאהנהלה

...ועודהאולימפיהוועד

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מביא עימו ניסיון עשיר בתחום הקשר עם יהדות  אודי נאור 

.הספורט והנדלן, התפוצות

ן ואף ניהל בעברו את תחום "אודי עסק רבות בתחום הנדל

.  ל"הפרויקטים בבניה בארגון נכי צה

אודי היה חבר כעשור בהנהלת ההסתדרות הציונית  

היה חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית  , העולמית

.נכסים והתחייבויות של הסוכנות, וחבר בוועדות הכספים

בתחום הספורט מביא עימו אודי ניסיון עשיר מעבודתו 

הארגון אשר מרכז את פעילויות ענפי הספורט  –באילת 

.  הלא אולימפיים

מגיע מעולמות הרפואה  איתן פרידמן ר "פרופסור ד

נפצע קשה בפעילות מבצעית בדרום  1981ב, והאקדמיה

. 35לבנון שם תפקד כרופא החטיבתי של חטיבה 

בבית החולים שיבא  האונקוגנטיתייסד את היחידה , איתן

ייסד ומנהל את המרפאה לנשים בסיכון גבוה  , תל השומר

.  במרכז מירב בבית החולים שיבא

בחוג לרפואה פנימית ובחוג ( 2008מאז )הוא פרופ מן המניין 

לגנטיקה וביוכימיה בבית הספר לרפואה סאקלר  

באוניברסיטת תל אביב והנחה עשרות סטודנטים  

.ורופאים במדעי יסוד, מאסטר, לדוקטוראט

איתן הוא הישראלי הראשון ששחה סביב , בתחום הספורט

למאנסשצלח את תעלת הישראלי הראשון , (1989)מנהטן 

ושותף  ( 2015)מיצרי גיברלטר , (1993)סולו בשחיית 

שחיינים של התעלה  4של ( דינמו גורדון)למשחה שליחים 

(.  2021)האנגלית 

ספרי ילדים  3, בנוסף הוא כתב מאות מאמרים אקדמאים

גם מגיש  איתן ". לבדמכאן אני ממשיך 'וספר על חייו 

...ועוד1986תוכניות רפואה ופינות בריאות בטלוויזיה  מאז 



וספישיינא,ישראליתגולשתהשתתפהלראשונה

אמרכךעל.אלפיניבסקיהעולםבאליפותארזמעמותת

לראשונה:בירנבאוםאליוהוועדההתאחדותר"יו

באליפותמיוצגתישראל,הפראלימפיתבהיסטוריה

.אלפיניבסקיהעולם

הצליחהכשלנושמששטופתשמדינהגאיםכךכלאנחנו

.זהחורףבענףנציגהלהעמיד

והצוותלשיינא,במלאכההעוסקיםלכלכבודתעודתזוהי

שמלווהארזולעמותתהפראלימפילוועד,שלההמקצועי

.בתחרויותרבההצלחהלשיינאמאחלאני.אותה

Giantהבמקצה Slalomהכללי13הבמקוםשיינאסיימה

.גולשות18מתוך

superהבמקצה combinedהמסלולאתשיינאסיימה

השניבמסלולאך13מתוךהשביעיבמקוםהראשון

.בסיכוםמדורגתאיננהולכןנפסלה

משחקילקראתמצוינתהכנהמהווההעולםאליפות

בתחילתשיתקיימו2022ין'בייגהפראלימפייםהחורף

הראשונההישראליתהספורטאיתתהיהושיינאמרץ

.הפראלימפייםהחורףבמשחקישמשתתפת

טורנירים בעולם10
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סקי אלפיני  

ITFהאתרמתוך,סרגישלוהמיקוםהתוצאות

גלגליםבכסאותטניס

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

International Paralympic Committee:  התמונה באדיבות

השתתפותואתהפסיקגןרמתמאיל״ןליזובסרגי

,הבתיםבשלבגלגליםבכיסאותבטניסגוניורבמסטרס

עימו,בבידודכשבועושההבקורונההידבקותובשל

.לנקריעפרישלוהמאמנתנשארה

אתסייםסרגי,הבתיםבשלבלניצחונותיוהודות

.השלישיבמקוםהיוקרתיהטורניר
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בכדורסלל"בחובקבוצותשגרירים3לנויש,השנה

שנייהשנהכברשמשחקיםועמיתמרי,גלגליםבכסאות

המצבמה,שלומםמהבדקנו.השנהשהצטרףושיל"בחו

.הקורונהעםמתמודדיםהםואיךקבוצתםשל

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

לרמהרגילהייתילא,קשהמאדהתחיל:אישיתמבחינה

,החדשהלקבוצהויותריותרמתרגלאניהזמןעםאבל

פהמהדרךנהנהובאמתהחזקהלליגה

עושיםהקורונהלגביפהשמרניםמאדאנחנו:קורונה

אזמשחקיםלפנישעות24ובשבועפעמייםבדיקה

להיזהרשיותרכמהמשתדלים

Kellcie: צילום Burch Tample

המכללותליגת,אלבמהמכללת–סילברמןמרי

:הבריתארצות

כרגעהראשוןהמקוםאתחולקותאנחנו:הקבוצהמצב

שלוש.טורנירים4עודלנונשארו.7-1במאזןאילנויעם

.הגמרטורניריחלבמרץ14ב.בטקססואחדבבית

צריכיםכולםאבלמסכותבלימתאמניםאנחנו:קורונה

פהזהיריםלהיותממשיכים.הבנייניםבתוךאחתללבוש

.כולםשלהבריאותלגבי

הראשוןבסמסטרהלימודיםאתסיימתיאישיתמבחינה

אניהקבוצהמבחינת.4.0,שאפשרגבוההכיהממוצעעם

דק35משחקתאני,בקבוצההמובילותהשחקניותאחת

.בממוצע

Hannover–ויגודהעמית United,העלליגת

גרמניה

,בליגהטובמאדבמקוםכרגעאנחנו:הקבוצהמצב

נשאר.השניהמשחקיםבסבבאנחנוכרגע.שלישימקום

אמוריםשאנחנוויורוליגעליוןפלייאוףואזאותולסייםלנו

.הכולאתתבטללאהקורונהאםהמוקדמותאתלארח

ארצותהמכללותליגת,טקססמכללת–ברביבישי

:הברית

מאליפות)פשוטההייתהלאהחזרה:אישיתמבחינה

מיניכלבגללפעמים3כהטיסהלינדחתה(אירופה

כברהגעתיכאשרגם,מהמדינהיציאהשלבירוקרטיות

לזיוףבחשדתעופהבשדהשעות8כנעצרתי,ב"לארה

שליהמאמן,האוניברסיטהבזכותמשםחולצתי,מסמכים

.קשריהכלאתשהפעילהויגודהעמיתשלאמאוזימרה

קורונהמגיפתהתחילהאימוניםשלימיםשלושהלאחר

אחדמאומתנמצאשגרתיתמבדיקהכחלקאצלנו

התחלנו.(כ"סה8),והמאמןשחקנים7נמצאושלאחריו

בטורנירהראשוןלמשחחקומחכיםכאןהלימודיםאת

כנראההיאלקבוצהמחבריישהבנתישכפיבמיזורי

.אלבמהעםביחדשנפגושביותרהקשההקבוצה

יותרהרבההיאשישראלספקאין:הקורונהלצדהחיים

בחייםוהתאקלמותהקורונהעלהידעמבחינתמתקדמת

וזריקתלצורךשלאבידודיםמיניכלהחלופה,לצידה

.אלובימיםרקמבוצעתהבוסטר

איןהליגהתוםעדחודשייםעודנשארו:הקבוצהמצב

אתלעשותננסהאךמורכבתהזאתשהעונהספק

הפסדולמנועברציפות3אליפותלקחתבכדיהמקסימום

.משחקים24מזהראשון
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גלגליםבכיסאותטניס

,גןרמתאיל״ןספיבקממועדוןליזובוסרגיזקרימעיין

ישראלבאליפותזכולנקריעפריאצלמתאמניםאשר

.לזוגותגלגליםבכסאותבטניס

.1-6,1-6כהנובוגנדיחצורברקאתניצחוהשניים

בהכנותעכשיואנחנו:בסיוםאמרהעפריהמאמנת

פריזהפראלימפייםהמשחקים)פריזלקראתיומיומיות

הם,לשפרשצריךמהעלמאמציםמשקיעים,(2024

עודוהעתידגבוההרמההראו,מאודיפההיוםשיחקו

.לפניהם

.  שלושת הזוכות: בתמונה

דייגו רוסמן באדיבות  : צלם

התאחדות הטיפוס בישראל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

טיפוס

טנדם

עופרי ומעיין עם גביעי האליפות, סרגי: בתמונה

בטנדםבתחרות הכנה לקראת אליפות ישראל 

4000בהדר יוסף  במקצוע רדיפה בוולדרוםשנערכה 

זוגות כאשר כל זוג  2בכל מקצה משתתפים )מטר 

מתחיל במקום אחר והמרחק ההתחלתי בין הזוגות  

עמי רביב ושקד פרנק קבעו הצמד ( הוא חצי מסלול

.דקות5:07: שיא ישראלי

אחיה קליין ויובל בן מרדכי  למקום השני הגיעו 

.דקות5:13המטר ב 4000לאחר שסיימו את        

שארגנהפראלימפיבטיפוסישראלבאליפות

:הבאיםהספורטאיםזכובישראלהטיפוסהתאחדות

:נשים

אזוגימיכל|1מקום

שטראוסמןנעמה|2מקום

גוטמןימיתויולה|3מקום

:גברים

ספירמור|1מקום

אגאיניב|2מקום

פ"חרלשיראל|3מקום

. שלושת הזוכים: בתמונה

דייגו רוסמן באדיבות  : צלם

התאחדות הטיפוס בישראל
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עיוןיום–בישיבהכדורעף

:הפראלימפיהספורטענףשלעיוןיוםנערךהחודש

מקווןבמפגששהתקיים,העיוןביום.בישיבהכדורעף

.משתתפים25כהשתתפו,הקורונהלאור

מאיגודבכיריםנציגיםפגשנוהמשתתפיםבין

נציגי,בארץהכדורעףממועדונינציגים,הכדורעף

הוועד,הנכיםלספורטהישראליתההתאחדות

ואחריםכדורעףמאמניהישראליהפראלימפי

.בארץהחדשבענףהמתעניינים

המשתתפיםבפניסקרה,גומברגאולגההענףרכזת

ועלבעולםהשניםבמהלךהענףהתפתחותאת

להשתתפותוהחזוןלישראלכניסתומרגעהתוכניות

.2028לס'אנגבלוסהפראלימפייםבמשחקים

ל"צהנכה,בארץהכדורעףענףמוותיקי,זמירחגי

הצטרפותו,פציעתוסיפוראתסיפר,רגלוקטוע

בליגתשניםבמשךהמשתתפת,הלוחםביתלקבוצת

יחדהשתתפותוועל,(מוגבלויותללא)הכדורעףאיגוד

משחקים7ב,(עומדים)הכדורעףנבחרתעם

זהבמדליות3בהנבחרתזכתהבהםפראלימפיים

.כסףואחת

הפראלימפיהוועדשלהראשיתהמסווגתקוסףדוידה

סוגיאתהמשתתפיםבפניסקרההישראלי

לסיווגהקריטריונים,שוניםספורטבענפיהמוגבלויות

בנוסף.בפרטבישיבההכדורעףענףועלככללולשיבוץ

2020טוקיוממשחקיהאישיותהחוויותעלסיפרה

.הישראליתבנבחרתהתומךמהצוותחלקהיתהבהם

הפדרציהנשיא,מיורקוברנקומרהצטרף,העיוןליום

לענףישראלהצטרפותעלשבירךפראלימפילכדורעף

.בעולםהענףהתפתחותעלוסיפרבישיבההכדורעף

על הליקויים  , מתוך המצגת של דוידה קוסף

.המאושרים לסיווג בכדורעף ישיבה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

המשתתף,מפוליןבישיבהכדורעףמאמן,מליקאדם

עולםאליפויות,בינלאומייםבטורניריםקבועבאופן

וכלליחוקיבנושאהרחיב,פראלימפייםומשחקים

הכדורעףמולהקיימיםהדקיםוההבדליםהמשחק

.בעמידה

על איפה המוגבלות  , מתוך המצגת של דוידה קוסף

באה לידי ביטוי במשחק הכדורעף בישיבה

ניתן לפנות לרכזת הענף  , לפרטים נוספים על הענף

0538290482: גומברגאולגה 



מתרחבתוטכנולוגיהלמדעהיחידה

החדשנותתחוםאתלשורותיהומכניסה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 
בבריוהפראלימפייםלמשחקיםההכנהמלקחיכחלק

שלוטכנולוגיהלמדעהיחידה2018בהוקמה,2016

ולשלבמחקרממצאיליישםבמטרה,הפראלימפיהוועד

ההישגיםאתלשפרמנתעלטכנולוגייםאמצעים

הדוקבאופןמעורבתהיתההיחידה.הספורטיביים

פעולותגם,היתרובין2020טוקיולמשחקיבהכנות

בענףבעיקר,הספורטאיםהישגיעלהשפיעוהיחידה

.והחתירההשחייה

,הספורטיבייםההישגיםאתולשפרלהמשיךמנתעל

הוועדהנהלתהנחתה,לטוקיוההכנותבמהלךכבר

בתחוםממוקדתפעולהשלפיילוטלקייםהפראלימפי

הצוות.כךלשםשנבחראחדספורטאיעםהחדשנות

הישגילספורטוהיחידההוועד,ההתאחדותשלהמקצועי

לוינדבעםביחדחדשנותלשילובפיילוטלקייםבחרו

,דודעמיתהחדשנותיועץבהובלת.הבוצ׳הבענףוצוותו

באימוניםלשילובאפשרייםתהליכים10מעלמופו

הספורטיבייםהביצועיםאתלשפרשבכוחםובתחרות

נגעוהתהליכים.במשחקיםהישגיםהשגתולקדם

בציודבטיפול,בתזונה,האימוןבתהליכי–רביםבהיבטים

מיקודבוצעהפעילותהתקדמותעם.תומכתובטכנולוגיה

ושיפורתחקורשלובמתודלוגיהבוידאוהשימושלתחום

.מתמיד

למדעהיחידהאתלהרחיבהוחלט2022שנתבתחילת

אתושוטףמובנהבאופןשתכלולכךוטכנולוגיה

מפעולתהאינטגרליכחלק,בחדשנותהעיסוק

דודעמית.2024פריזלמשחקילהכנותובמיקוד

,למדעהיחידה:מעתהשנקראתליחידההצטרף

.וחדשנותטכנולוגיה

ההישגיםלשיפורחשובההיאומדועחדשנותמהי

?הספורטיביים

שינוייםולהטמיעלחוללהיכולתהינהחדשנות,כלליבאופן

.יעדיולקידוםוסדורמתודולוגיבאופן,הארגוןהיבטיבכלל

היותטכנולוגייםלהיבטיםהמושגנקשרטבעיבאופן

אך,גבוהבקצבומתעדכנתמשתנההמודרניתוהטכנולוגיה

תחומיבכללבחדשנותמשתמשיםחדשנייםארגונים

גופים.ועודעיסקיים,אנושיים,ארגונייםתהליכים–עיסוקם

יכולתםאתומעצימיםשיטתיבאופןבחדשנותעוסקיםרבים

ובעיקרלפתחם,לתעדפם,חדשניםרעיונותנביטתלעודד

אתלמקדבחרנואנחנו.בפועלמעשישימושלכדילהביאם

ההישגשיפורשלבתחוםשלנוהחדשנותמאמצי

.הספורטיבי

לחדשנותוקריאההזדמנות–הפראלימפיהספורט

העדר.פורהכרלהומייצריםלחדשנותקוראיםהאתגרים

ותהליכיםלקופסה״״מחוץחשיבהמחייבגדוליםמשאבים

לקידוםיכולותלהביאהינהשתכליתםויעיליםאפקטיבים

לטיפולקוראתהגבוהההשונות;בפועלספורטיבייםהישגים

כמות;ספציפייםספורטאיםשלהממוקדיםבצרכים

עםצמודהלעבודההזדמנותמייצרתהקטנההספורטאים

ושיפוריםשינוייםליישוםולהגעהבהםומיקודהספורטאים

.ובתחרויותבאימונים

להתייחסהפראלימפיהספורטגופיאתמחייביםאלוכל

.והפיתוחהעבודהבתהליכיומובנהמסודרבאופןלחדשנות

מקריאוסףעםנשאריםאנוומתודולוגימקצועיטיפולללא

לקומגיעומיעוטםבמהלכםגוועיםשלרובתהליכיםשל

.הסיום
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–וחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידהשלהעבודהשיטת

במרכזההישגשיפור

:וחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידהשלמרכזייעד

והשגתהיכולותלמיקסוםוחדשנותטכנולוגיה,מדעיישומי

2024פריזלמשחקיהקריטריונים

2022בכללייםעדיםי

המבוססותהמאמניםשלעבודהנורמותהטמעתהמשך1.

ואובייקטיביםמדידיםונתונים,עובדות,ידעעל

היחידהבפעולתמוגברבאופןהחדשנותתחוםהכללת2.

באמצעותהמועדפיםבענפיםהאימוןרמתהעלאת3.

יצירתיתוחשיבהחדשנייםטכנולוגיםאמצעיםשילוב

הספורטאיםביצועישלוהתחקורהמעקברמתהעלאת4.

ציוד-ספורטאיממשקישלאופטימיזציה5.

ספורטפציעותבמניעתסיוע6.

סיווגבתהליכיוטכנולוגימדעיסיוע7.

סטארט)הזנקחברותעםפעולהשיתופיביסוסהמשך8.

עלענייןבעליועודאקדמאייםגופיםעם,ישראליות(אפ

הפראלימפיתנדה'האגאתלקדםמנת

?לעבודהולךזהאיך

לענפיםלסייעתמשיךוחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידה

תחום.ובהנחיתוהמקצועיהצוותשלתיעדוףפיעל

החדשנותותחוםדוארפליסאסנתד״רידיעליובלהמדע

משתלביםהטכנולוגיםההיבטים.דודעמיתידיעליובל

.התהליכיםבכלאינהרנטיחלקויהיוהבטבכלכמעט

שלוהליוויהתמיכה,המענהאתיותרעודלשפרמנתעל

לכלהראשוניתהאחריותחולקה,הרביםהספורטענפי

,השחייהבענפיתתמקדאסנת.היחידהאנשיביןענף

עמית.והכדורסלהקליעה,האופניים,הקיאקים,החתירה

טניס,טניס,בדמינטון–והרשת״״המחבטבענפייתמקד

הענפיםשאר.והסייףהטאקוונדוואתשערכדור,שולחן

.במשותףיובלו

דודעמיתאתהכירו

בחילארוךקבעמשרותשנים7כלפניפרשעמית

.הכלליבמטהמפתחובמשרותאווירצוותכאיש,האוויר

ובחדשנותטכנולוגיתביזמותמתמחההואפרישתומאז

טכנולוגיסטרטאפניהלעמית.טק-הספורטבתחומי

הואעמית.בתחוםנוסףסטרטאפלהובילוממשיך

-בניהולשנייםתאריםשניבוגר,בהכשרתומהנדס

עמית.בישראלוחיפהבארה״בהרווארדמאוניברסיטאות

אישתחרויות3וסייםארוךלמרחקבטריאתלוןמתאמן

.להמשךנטויהעודוהידכהעדמלאברזל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 



2022לקראתטכנולוגיתהתארגנות

לגביהמאמניםעםשיחותמתקיימותאלובימים

האימוניםבתוכניתלשלבשירצווהציודהטכנולוגיות

טכנולוגיותלמספרדוגמאותלהלן.ענףכלשלהשנתית

:הסגליםספורטאילטובתשהוזמנו

COREפעמיהרבהטמפרטורהמד

.ולחחםהישראליהקיץגםאבלמאחורינוטוקיואומנם

COREמכשירי5רכשנואלהבימים ולאחיצוניסנסור–

ליבהטמפרטורתברציפותומודדלגוףהמוצמד–פולשני

בענפיםבפרטהתייבשותלמנועהכוונה.מאמץבזמן

וכן,(אופניים,קיאקים,חתירה,טניס)בחוץהמתקיימים

בעיותעםספורטאיםאצלטמפרטורהאחרלעקוב

נמוךניקודושחקניגלגליםבכיסאותרוגבי)טרמורגולציה

.(בכדורסל

צוותידיעלCOREשלהחדשהסנסורלמידת,באיור

עםיישוםלפניוחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידה

.דודעמיתשלהטריינרעלרכיבהאימון.ספורטאים

ליבתטמפרטורתובירוקהדופקבאדום,ההספקבאפור

לולוקחולכןקטןבאיחורהחלההסנסורהפעלת.הגוף

הפעילעמית,הראשוןהמרכזיהסטאחרי.להתייצבזמן

בסטנעצרתכמעטהטמפרטורהשעלייתורואיםמאורר

זההשהעצימותלמרותנמוךיותרושהדופקהשני

.מצטברתוהעייפות
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ניתוח סטטיסטי וביומכני של שחקני הכדורסל עם  

DARTFISH 

הצוות המקצועי של נבחרת העתודה נפגש כדי לבחור את  

הטכנולוגיה שתשמש את הנבחרת לניתוחי משחקים 

בשלב הראשון תהיה התנסות עם . ולניתוח תנועה

ייעזר הצוות בטאבלטים  , לצורך כך.  DARTFISHאפליקציית 

חדישים ובמצלמת וידאו דיגיטלית איכותית עם עדשה  

.  רחבה כדי לאפשר צילום של מגרש שלם

,  כדי להשלים את המידע הביומכני עם נתונים פיזיולוגיים

 Polarבחר הצוות ברצועת הדופק החדשה של פולאר 

Verity Sense   המודדת את הדופק בזרוע ומשדרת

לאפליקציה כך שהמאמן יכול לקבל את הנתונים של כל 

.השחקנים

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי



-2022לקראתטכנולוגיתהתארגנות

המשך

שלתנועהלניתוחהחכמהההולנדיתהמצלמה

WINNERCAMהשחיינים

אותנוהביאהישראליהשחייהאיגודעםפעולהשיתוף

ההולנדיםשפיתחוהביומכניתהטכנולוגיהאתלרכוש

אחרלעקובשיודעתחכמהבמצלמהמדובר.באיינדהובן

יששחייןלכל.שניות8במשךאותוולצלםספציפישחיין

אתלמצלמהמצמידהשחיין,QRקודעםאישיצמיד

להתמקדניתןכך.אחריולעקוביודעתוזושלוהצמיד

,פנייה,זינוק:למשל)לשפררוציםאותהמסויימתבתנועה

וניתניםבענןנשמריםהסרטוניםכל.('וכולפינישספרינט

,הסלולריבטלפוןהאפליקציהבאמצעותמידיתלהצגה

.ובמחשבבטאבלט
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Icool–התאוששות באמבט קרח Sprint

לא עוד התאוששות  , לשמחתם של והשחיינים והחותרים

.  באמבטיות צעצוע מאולתרות

אמבט  , בימים אלו הגיע אלינו מאוסטרליה הרחוקה

ההתאוששות שנחשב לטוב בעולם המורכב מיחידת סינון  

,  כך ניתן לשלוט בטמפרטורת המים. ויחידת קירור מבוקרת

.  אין צורך למלא בקרח ולרוקן מדי יום

לקיאקיםVAAKA CADENCEמכשירי 

נרכוש עבורם  , הקיאקיסטיםכדי לנתח את הביצועים של 

הסנסור מוצמד למשוט וסופר את  . ואקהאת הסנסורים של 

הוא  , כדי לקבל  משלימה לגבי מרחק ודופק. התנועות

שגם אותם נרכוש לספורטאי   GPSמתממשק עם שעוני ה 

.  הסגלים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי

050-7390093: או בטלפוןosnat@isad.org.il: במייל

איזיקסוןוקרןוויסלילך:צילום

mailto:osnat@isad.org.il
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וישבארץהקשתותענףמאדהתפתחהאחרונהבשנה

נוער,ילדיםחוגיבמסגרתפעילותתנופתכעת

נעשיתהקשתותואימונילחוגהכניסה.ובוגרים

להתנסותיכולאחדוכלהשוניםלמועדוניםבהצטרפות

.המועדוןלתנאיבהתאםולהצטרף

בני,ילדיםישנם,הגופניוהאימוןהכיףלמטרתמעבר

,ארציותבתחרויותלירילהגיעהשואפיםובוגריםנוער

למשחקיםלהגיעעלחולמיםואפילוובינלאומיות

בחץכיוריםבעולםישראלאתולייצגהפראלימפים

.גבוהותהכיברמותוקשת

ובעזרתמתאיםציודמקבליםהאימוניםבתחילת

לירותכיצדהידעאתרוכשיםוהמדריכיםהמאמנים

ושיפורביכולותההתקדמותעםובהמשךוקשתבחץ

הישראליהקשתותלאיגודמצטרפים,במטרההפגיעות

ששמה,זותוכניתמטרת.המקצועיתהפיתוחולתכנית

מקצועיתמערכתיתתמיכהלספק,"ונוצותחיצים"

ועדצעירבגיללענףשהצטרףמהרגעהקשתעבור

בתורבינלאומיותבתחרויותלהתחרותבשלשהוא

התפתחותעלמושתתתהתוכנית.בוגרקשת

7-מומורכבתהנדרשיםוהיכולותהידע,הטכניקה

חגורותכמוקצת)ההתקדמותעלפרסים7:שלבים

.(למשלהקרבבענפי

וישבושזוכהולמי,מוזהבחץהואהאחרוןהפרס

מאפשרהפרס14גילומעלביריניסיוןשנתיים

.ישראללנבחרתהצטרפות

המוזהבלחץהדרך

76פברואר גיליון 

מדלג׳ולאא:צלמת.הקשתותאתמכינים

הקשתותאתמכינים

ספיבקן"איללמועדוןמשותףאימוןרואיםבתמונות

מטרות.ינוארבתחילתשהתקייםטמרהן"ואילגןרמת

מחוץנבחרתנסיעתלחוותהיוהמשותףהאימון

הקשתותמגרשאתלהכיר,מיוחדתבהסעהלמועדון

גדולבמרחקלמטרותירילתרגל,בוינגייטהאולימפי

ולתרגללחוות,הרגיליםהאימוןבמתקנימהקייםיותר

קשתיםמנבחרתכחלקולהרגישתחרותיאימון

.בישראלשמתפתחתפראלימפית

.מועדוני קשתות לילדים ונוער וטלפון ליצירת קשר

03-5754444:  ן ספיבק רמת גן"איל

ولاء مدلج׳ מדלג ולאא052-6591003: ן טמרה"איל

04-8722404: ן חיפה"איל



פראלימפיתרכילות
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עםקטןדוב,ויגודהעמיתשלהחדשהקעקוע

.דובהאימאעלפרוטזה

עלשבנוסףסווטליבוביץלקארןבהצלחה

התחילה,השחייהענףכרכזתאצלנועבודתה

.השחייהבאיגודגםלעבוד

מדגים יכולות מרשימות במהלך  דורון שזירי 

(. אתלטיקה)תכנון כיסא ההדיפה ליאיר ניזר 

.שקלנו להציע לו הסבה לענף

במחנהשוההאשרבשחייהישראלנבחרת

בומקוםבאותומתאמנת,בארמניהאימונים

.האולימפיתבלארוסנבחרתכרגעמתאמנת

שימנוביץואיליהגירנקוורוניקהבתמונה

במשחההעולםושיאןהעולםאלוףהבלארוסי

.(מטר25)קצרותבבריכותחזהמטר100ל


