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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

שנת  2021היתה שופעת הצלחות ספורטיביות
פנומנליות ,עד כדי כך שחברי הוועדה שבחרו את
מצטייני השנה ,לא הצליחו להגיע להחלטה על
ספורטאי מצטיין אחד ובאופן חריג הוענק פרס
ספורטאי מצטיין השנה לעמי דדאון ומארק מליאר
וספורטאי שלישי איאד שלבי קיבל עיטור על הישג
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עורכת העיתון :קרן איזיקסון | מערכת :לאה שניידר ,ד"ר אסנת פליס דואר ,ד"ר רון בולוטין

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
בעת סגירת העיתון קיבלנו בשורת איוב על לכתו
בטרם עת של המאמן אלי האובן ז"ל .ברצוני למסור
למשפחתו את תנחומי ואת הערכתי הרבה לפועלו
בקידום והתמקצעות הספורט הפראלימפי בארץ .אלי
הוא דוגמא ומופת לספורטאי ומאמן שהשאיר את
חותמו הן בארגון נכי צה"ל ,הן בארגון איל"ן והן
בנבחרות הלאומיות בכדורסל בכסאות גלגלים גברים
ונשים ורוגבי בכיסאות גלגלים – יהי זכרו ברוך.
החודש הכרזנו על מצטייני שנת  ,2021אמנם בטקס
צנוע שנערך בזום ,אך בגאווה והערכה רבה :איאד
שלבי מאיל"ן חיפה זכה בעיטור עבור הישג מיוחד,
אסף יסעור ממועדון שרעבי אומנויות לחימה זכה
בתואר הספורטאי צעיר המצטיין ,מורן סמואל מבית
הלוחם תל אביב נבחרה לספורטאית השנה ,יעקב
ביננסון נבחר למאמן השנה ועמי דדאון ומארק
מליאר מאיל"ן חיפה נבחרו שניהם לספורטאי השנה
לאור ההישגים הפנומנליים של שניהם.
לצערי ,תחלואת הקורונה הגיע גם אלינו .ליבי ליבי עם
סרגי ליזוב הצעיר מאיל"ן רמת גן שבאמצע טורניר
המסטרס לג'וניור ,בטניס בכסאות גלגלים ,רגע אחרי
שהבטיח את מקומו בחצי הגמר ,התגלה כמאומת,
אולץ לפרוש ונכנס לבידוד בצרפת .ברצוני להודות
ולצוות
למאמנת עפרי לנקרי שנשארה עימו
המעטפת שעזר לעשות את כל התיאומים.
בעוד כחודש יתחילו משחקי החורף הפראלימפיים
בבייג'ין ,לראשונה בהשתתפות נציגות ישראלית.
צפיתי בביצועיה של שיינא ווספי שרשמה בינואר
היסטוריה כאשר ייצגה לראשונה את ישראל באליפות
העולם בסקי אלפיני והוקסמתי מהיכולת שלה לגלוש
במהירות שיא במדרון המושלג ללא פחד וללא מורא
וכל זאת על מגלש אחד .אני כבר מצפה לראות אותה
על הבמה הגדולה מכולן במשחקי בייג'ין  .2022כמו כן,
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולברך את המשלחת
האולימפית אשר מונה  6ספורטאים אשר תחל את
השתתפותה במשחקי בייג'ין  2022בתחילת פברואר.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ברכות לנציגי הציבור בוועד הפראלימפי הישראלי
שהנהלת הוועד אישרה את בחירתם כנציגי הציבור

בהנהלה :עו"ד יוסי סדבון ,פרופ' איתן פרידמן ואודי
נאור .אין לי ספק כי הם יוכלו לתרום מניסיונם הרב
והמגוון לטובת הספורטאים – כה לחי!
החודש התבשרנו כי כנסת ישראל אישרה את הפטור
ממס

לספורטאים,

עבור

מענקי

זכייה

במדליות

פראלימפיות ואולימפיות .ברצוני להודות באופן אישי
לחברי הכנסת שיזמו את הצעת החוק :סימון דוידסון,

יוסי שיין ,יריב לוין ,ואופיר כץ .זוהי דוגמא לפעילות שלנו
שנעשית מאחורי הקלעים והזדמנות להאיר את עזרתו
של יו"ר ארגון נכי צה"ל עידן קלימן שעזר לי רבות לקדם
את הנושא כמו בנושאים רבים נוספים.
שלכם אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד
הפראלימפי הישראלי

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום וח"כ סימון דוידסון צלם :נועם ריבקין

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04לזכרו של אלי האובן ז"ל
מילים שכתב בועז קרמר לזכרו
אלי האובן ,שנפטר השבוע ,היה יותר משחקן כדורסל
בכיסאות גלגלים ,יותר ממאמן כדורסל בכיסאות גלגלים
ויותר ממאמן רגבי בכיסאות גלגלים .הוא היה אחד
מהדמויות המרכזיות בספורט הנכים הישראלי במשך
חמישה עשורים ויותר.

כשחקן בניקוד נמוך– הוא הביא את אמנות החסימות
לרמה חדשה ואחרת :הוא שכלל את שיתוף הפעולה עם
שחקני הניקוד הגבוה והיה אחד מעמודי התווך של
הנבחרת הלאומית בסוף שנות השמונים ותחילת
התשעים .כשחקן בניקוד נמוך – הוא גם היה אחד
הראשונים שפיתחו יכולת קליעה מצוינת בעידן בו
שחקני הניקוד הנמוך לא היו כמעט זורקים לסל – אלי
היה זורק הרבה .וגם קולע.
כמאמן לאומי ,הן של נבחרת הנשים ולאחר מכן של
נבחרת הגברים – הוא הביא את חכמת המשחק ,את
שיתוף הפעולה בין השחקנים ואת המסירות שלו שוב
אל המגרש .מעל הכל

 -השחקנים ששיחקו איתו

והשחקנים ששיחקו תחתיו יוכלו תמיד להעיד על
הגינותו ,יושרו ועל היותו ג'נטלמן על המגרש ומחוצה לו.

אלי האובן ז"ל מאמן במשחק רגבי בכיסאות
גלגלים .צלם :חן גלילי

המעבר שעשה אלי לענף הרגבי בכיסאות גלגלים
בשנים האחרונות היה אמיץ וייחודי :כשחקן ומאמן
שענף הכדורסל תמיד היה בראש מעייניו – לקח על
עצמו אלי משימה מורכבת – ללמוד ,לפתח ,ליישם
ולקדם ענף חדש ,קשה ומורכב .אלי לא היסס .תחת
הנהגתו של אלי התגבשה והתחזקה הנבחרת ,הצטרפו
שחקנים חדשים והנבחרת הייתה מתחרה לגיטימית
בטורנירים בינלאומיים ובאליפויות אירופה.
מורשתו של אלי בספורט הנכים בולטת ומשמעותית,
ותמשיך להיות כזו.
יהיה זכרו ברוך.

בגיליון הפראתון הבא שיצא בתחילת מרץ,
נבקש לתת מקום לסיפורים שלכם על אלי.
מוזמנים להעביר לנו ואנו נדאג לפרסמם
ולהעבירם גם למשפחה.
את הסיפורים  /תמונות  /זכרונות יש להעביר
למייל  keren@isad.org.ilעד ליום חמישי 24.2
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 05מה יקרה בפברואר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש פברואר
 10-11.2ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים ירושלים

 11-14.2טורניר  ITF3טניס בכסאות גלגלים | בריטניה

 15-19.2טורניר  ITF2טניס בכסאות גלגלים | בריטניה

 18-19סבב עולמי טקוואנדו | מולדובה

 19.2משחקי הדירוג בטניס שולחן | בית הלוחם חיפה

 24-25.2ליגה לאומית בכדורשער | בית חינוך עיוורים

 25.2תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב

ייתכנו שינויים,
ביטולים ודחיות בשל
הקורונה

 06מצטייני השנה
יעקב ביננסון | מאמן השנה

"בערך באמצע אליפות אירופה בשחייה ,לאחר מספר
הצלחות לא מבוטלות של הנבחרת ,שלח להם המאמן
יעקב ביננסון תמונה עם שלל המדליות בהן זכו

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

באליפות אירופה בפעם הקודמת בשנת  ,2018לתמונה

איאד שלבי – איל"ן חיפה | הישג מיוחד

צירף הודעה קולית בה אמר להם שלא מעניין אותו

"היסטוריה בבריכה  -איאד שלבי זכה במדליית זהב

כלום ,רק מתכות ,רק פודיום ושהוא מצפה שבסוף

במשחה ל  100מטר גב.
כשאיאד נגע בקיר ,הוא לא שמע את משק כנפי

האליפות גם יוכל להצטלם עם אותה כמות מדליות .כך

ההיסטוריה ,הוא הרגיש אותה!

גרם להם להיות חדורי מוטיבציה עוד יותר במקום

איאד משותק ,אילם וחרש זכה סוף סוף במדליה לאחר

לשקוע בשאננות" (מתוך פראתון יוני .)2021

שלוש אולימפיאדות בהם הצליח רק להגיע למקום
הרביעי ,היום הוא סוף סוף מנצח וזוכה במדליית זהב
ראשונה לערבי ישראלי! ערב היסטורי בבריכה בטוקיו".

בשנת  2021זכו חניכיו של יעקב ביננסון בתארים

(מתוך דף הפייסבוק של ההתאחדות)

הבאים:

בשנת  2021זכה השחיין איאד

▪  5מדליות זהב 4 ,מדליות כסף ו 3

שלבי בתארים הבאים:
▪ אלוף אירופה  100מטר גב

מדליות ארד באליפות אירופה

▪ מדליית ארד אליפות אירופה – 50

▪  4שיאני עולם

מטר גב

▪ השתתפות של  8שחיינים

▪ שיאן העולם ב  150מטר מעורב

במשחקים הפראלימפיים

לקלאס 1

▪  6מדליות זהב ,מדלית כסף

▪ מדליית זהב  100מטר גב

ומדליית ארד במשחקים

המשחקים הפראלימפיים טוקיו

הפראלימפיים טוקיו 2020

2020

▪ עשרות שיאי ישראל

▪ מדליית זהב  50מטר גב
עיטור מאמן השנה

המשחקים הפראלימפיים טוקיו
2020

עיטור עבור הישג מיוחד
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 07מצטייני השנה
מורן סמואל – בית הלוחם תל אביב | ספורטאית
השנה
"אין ספק שלעלות ממדליית ארד לכסף בפודיום
פראלימפי ,משחקים אחרי משחקים ,זה מטורף .אני
רוצה להזכיר שהמסע שלי בין ריו לטוקיו לא כלל סתם

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

אליפויות עולם .יש לי מדליית כסף באליפות עולם

אסף יסעור – שרעבי אומנויות לחימה | ספורטאי צעיר

כשהייתי בהריון ,מדליית כסף  4.5חודשים אחרי לידה

ושנה וקצת אחרי לידה ואז קורונה בתוך כל הדבר הזה,

מצטיין

ומה שקרה ביומיים האחרונים לא נתתי לשום דבר להזיז

"האמת ,גם עכשיו עוד לוקח לי זמן לעכל מה עשיתי,

אותי מהמטרה ...העתיד? אתם יודעים כמה המדליה הזו

התרגשתי מאוד בסוף התחרות .התקשרתי למשפחה

כבדה ,האמת שיש לי איזה רצון פנימי לתת למשפחה
הזדמנות להיות שם בתחרות הפרישה שלי .אם זה יהיה

ושמעתי אותם צועקים ביחד את השם שלי ,לא אשקר:

באליפות העולם או בפריז ,קשה לי להגיד כי אני עייפה,

ירדה דמעה או שתיים .לעמוד על הפודיום ,במקום הנכון,

מותשת ובעיקר מתגעגעת הביתה  ,בכיתי כשדיברתי

עם התקווה שמתנגנת ברקע  -זה מטורף ...כל קרב היה

עם הבית ,אני מתה להיות על המטוס ולחבק אותם.
אמרתי להם שהבטחתי לחזור הביתה עם מדליה ואני
מקיימת”( .מורן בראיון ללי נוף גזית – אתר )ONE

מאתגר בפני עצמו .אני והמאמן שלי התכוננו לכל קרב
בנפרד .כמובן שבשלבים המאוחרים  -ההתרגשות הייתה
בשיאה .בזמן הקרב עצמו  -התמקדנו רק בדבר אחד:

בשנת  2021זכתה החותרת
מורן סמואל ,בתארים הבאים:

▪ סגנית אלופת העולם חתירה
באולם

לנצח .הספורטאי שניצחתי בגמר נחשב לאחד החזקים
בעולם .לפני חודשיים ,באליפות אירופה ,הפסדתי לו -
ובפער גבוה .מה השתנה הפעם? אצטט משפט שאמר לי
יחיעם באמצע הקרב:
'מי שירצה יותר  -ינצח'".

▪ סגנית אלופת אירופה בחתירה
▪ מדליית כסף המשחקים
הפראלימפיים טוקיו 2020

(אסף בראיון לרענן וייס – אתר )YNET
בשנת  2021זכה לוחם הטקואנדו
אסף יסעור בתואר אלוף העולם

עיטור
ספורטאית
השנה
עיטור הספורטאי הצעיר
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 08מצטייני השנה
בחירת ספורטאי השנה נעשית על פי פרוטוקול של
קריטריונים ברורים ,אך כותבי הפרוטוקול כנראה לא
צפו את המצב בו  2ספורטאים מגיעים להישגים
פנומנליים ,כאשר אחד מוביל במדליות והשני מוביל
בשיאי עולם ,לכן החליטה הוועדה לחלוק באופן יוצא
דופן את תואר ספורטאי השנה בין  2ספורטאי על.
מארק מליאר – איל"ן חיפה | ספורטאי מצטיין
"מארק הכובש!
מארק מליאר ממועדון איל״ן חיפה אשר מתאמן אצל
יעקב ביננסון ,כבש עוד פסגה.

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
עמי דדאון – איל"ן חיפה | ספורטאי מצטיין
"התקווה של עמי!
עמי דדאון ממועדון איל"ן חיפה אשר מתאמן אצל יעקב

מארק זכה במדליית זהב במשחה ל 200מטר מעורב ביננסון אלוף פראלימפי ב  200מטר חופשי ,הוא לא נתן
לאחר שסיים את המשחה בזמן של  2.29:01דקות תוך לאף אחד מהיריבים שלו הזדמנות אפילו להתקרב ,עצר
שהוא קובע שיא עולם!
מארק שמחזיק כבר בתארים :אלוף אירופה ,אלוף עולם
ושיאן עולם הוסיף לעצמו את התואר הנחשק מכולם:
אלוף פראלימפי! " (מתוך דף הפייסבוק של ההתאחדות).
בשנת  2021זכה השחיין מארק

(מתוך עמוד הפייסבוק של ההתאחדות).
בשנת  2021זכה השחיין עמי דדאון
בתארים הבאים:

מליאר בתארים הבאים:

▪ אליפות אירופה | אלוף ב ,10050

▪ אליפות אירופה | אלוף ב 100

 100ו 200חופשי  +מדליית כסף ב

מטר גב  2 +מדליות כסף ב100
חזה ו  200מעורב  +מדליית ארד ב
 400חופשי

 150חופשי
▪ שיאן העולם ב  200חופשי

▪ שיאן העולם ב  200מעורב ו 400

▪  2מדליות זהב ב  200מטר חופשי

חופשי
▪  2מדליות זהב ב  200מעורב ו 400
חופשי  +מדליית ארד ב  100גב –
המשחקים הפראלימפיים טוקיו

2020

את השעונים על  2.44:48דקות וקבע שיא עולם מדהים!"

 50חופשי  +מדליית כסף ב 150
מעורב  -המשחקים
הפראלימפיים טוקיו 2020

עיטור ספורטאי מצטיין
עיטור ספורטאי מצטיין
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 09מינויים
נציגי ציבור להנהלת הוועד
הפראלימפי הישראלי
הנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי מונה  13חברים
אשר נבחרים לאחר כל מחזור של משחקים פראלימפיים.
▪  9חברי הנהלה הינם נציגי הארגונים המרכיבים את

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הוועד הפראלימפי– מפתח החלוקה מתבסס על כמות

אודי נאור מביא עימו ניסיון עשיר בתחום הקשר עם יהדות

ספורטאי העמותה שהשתתפו ב  2מחזורי המשחקים

התפוצות ,הספורט והנדלן.

האחרונים (הפעם מדובר ב ריו  2016ו טוקיו )2020

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

ואיכות הישגיהם .לאחר משחקי טוקיו  2020נקבע

הפרויקטים בבניה בארגון נכי צה"ל.

המפתח הבא 5 :נציגים לארגון נכי צה"ל 3 ,נציגים

אודי היה חבר כעשור בהנהלת ההסתדרות הציונית

לארגון איל"ן ונציג לארגון בית חינוך עיוורים.

העולמית ,היה חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית

▪ נציג אחד הינו נציג הספורטאים ,אשר נבחר על ידי

וחבר בוועדות הכספים ,נכסים והתחייבויות של הסוכנות.

הספורטאים שהשתתפו ב  2מחזורי המשחקים

בתחום הספורט מביא עימו אודי ניסיון עשיר מעבודתו

האחרונים

באילת – הארגון אשר מרכז את פעילויות ענפי הספורט

▪  3נציגים הינם נציגי ציבור אשר מאושרים על ידי

הלא אולימפיים.

האסיפה הכללית לאחר המלצה של ההנהלה
פרופסור ד"ר איתן פרידמן מגיע מעולמות הרפואה
באסיפה הכללית האחרונה אושרו נציגי הציבור הבאים:

והאקדמיה ,ב 1981נפצע קשה בפעילות מבצעית בדרום

עו"ד יוסי סדבון ,פרופ' איתן פרידמן ואודי נאור

לבנון שם תפקד כרופא החטיבתי של חטיבה .35
איתן ,ייסד את היחידה האונקוגנטית בבית החולים שיבא

עו"ד יוסי סדבון מביא עימו רקע עשיר של עשייה והובלה

תל השומר ,ייסד ומנהל את המרפאה לנשים בסיכון גבוה

בגופים ציבוריים .היה היועץ המשפטי של משטרת

במרכז מירב בבית החולים שיבא.

ישראל ,מפקד מחוז שומרון ויהודה ומחוז תל אביב וראש

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

אגף החקירות .כמו כן הוא מכהן כחבר מועצת העיר כפר

לגנטיקה וביוכימיה בבית הספר לרפואה סאקלר

סבא וכיום הוא יו"ר האופוזיציה שם (משנת  ,)2018יוסי

באוניברסיטת תל אביב והנחה עשרות סטודנטים

גם כיהן כעשור כסגן נשיא מכללת רמת גן.

לדוקטוראט ,מאסטר ,ורופאים במדעי יסוד.

ליוסי ניסיון עשיר גם במגזר השלישי והוא חבר במועדון

בתחום הספורט ,איתן הוא הישראלי הראשון ששחה סביב

ליונס כפר סבא מזה  33שנים ובזמנו אף כיהן כנשיא

מנהטן ( ,)1989הישראלי הראשון שצלח את תעלת למאנס

המועדון .בנוסף הוא חבר בעמותת ידידי בית החולים

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

מאיר .בתחום הספורט מביא עימו יוסי ניסיון כחבר

למשחה שליחים (דינמו גורדון) של  4שחיינים של התעלה

הנהלה וממלא מקום יו"ר איגוד הכדורעף בישראל ,חבר

האנגלית (.)2021

הוועד האולימפי ועוד...

בנוסף הוא כתב מאות מאמרים אקדמאים 3 ,ספרי ילדים
וספר על חייו 'מכאן אני ממשיך לבד" .איתן גם מגיש
תוכניות רפואה ופינות בריאות בטלוויזיה מאז  1986ועוד...
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 10טורנירים בעולם
סקי אלפיני
לראשונה השתתפה גולשת ישראלית ,שיינא וספי
מעמותת ארז באליפות העולם בסקי אלפיני .על כך אמר
יו"ר ההתאחדות והוועד אלי בירנבאום :לראשונה
בהיסטוריה הפראלימפית ,ישראל מיוצגת באליפות
העולם בסקי אלפיני.
אנחנו כל כך גאים שמדינה שטופת שמש כשלנו הצליחה
להעמיד נציגה בענף חורף זה.
זוהי תעודת כבוד לכל העוסקים במלאכה ,לשיינא והצוות

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

טניס בכסאות גלגלים
סרגי ליזוב מאיל״ן רמת גן הפסיק את השתתפותו

המקצועי שלה ,לוועד הפראלימפי ולעמותת ארז שמלווה

במסטרס גוניור בטניס בכיסאות גלגלים בשלב הבתים,

אותה .אני מאחל לשיינא הצלחה רבה בתחרויות.

בשל הידבקותו בקורונה ושהה כשבוע בבידוד ,עימו

במקצה ה  Giant Slalomסיימה שיינא במקום ה  13הכללי

נשארה המאמנת שלו עפרי לנקרי.

מתוך  18גולשות.

הודות לניצחונותיו בשלב הבתים ,סרגי סיים את

במקצה ה  super combinedסיימה שיינא את המסלול

הטורניר היוקרתי במקום השלישי.

הראשון במקום השביעי מתוך  13אך במסלול השני
נפסלה ולכן איננה מדורגת בסיכום.
אליפות העולם מהווה הכנה מצוינת לקראת משחקי
החורף הפראלימפיים בייג'ין  2022שיתקיימו בתחילת
מרץ ושיינא תהיה הספורטאית הישראלית הראשונה
שמשתתפת במשחקי החורף הפראלימפיים.

התמונה באדיבותInternational Paralympic Committee :

התוצאות והמיקום של סרגי ,מתוך אתר ה ITF
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 11שגרירים
השנה ,יש לנו  3שגרירים בקבוצות בחו"ל בכדורסל
בכסאות גלגלים ,מרי ועמית שמשחקים כבר שנה שנייה
בחו"ל ושי שהצטרף השנה .בדקנו מה שלומם ,מה המצב
של קבוצתם ואיך הם מתמודדים עם הקורונה.

שי ברביבי– מכללת טקסס ,ליגת המכללות ארצות

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הברית:
מבחינה אישית :החזרה לא הייתה פשוטה (מאליפות
אירופה) נדחתה לי הטיסה כ  3פעמים בגלל כל מיני
בירוקרטיות של יציאה מהמדינה ,גם כאשר הגעתי כבר
לארה"ב ,נעצרתי כ  8שעות בשדה תעופה בחשד לזיוף
מסמכים ,חולצתי משם בזכות האוניברסיטה ,המאמן שלי
וזימרה אמא של עמית ויגודה שהפעילה את כל קשריה.
לאחר שלושה ימים של אימונים התחילה מגיפת קורונה

קורונה :אנחנו מאד שמרנים פה לגבי הקורונה עושים
בדיקה פעמיים בשבוע ו 24שעות לפני משחקים אז
משתדלים כמה שיותר להיזהר
מבחינה אישית :התחיל מאד קשה ,לא הייתי רגיל לרמה
אבל עם הזמן אני מתרגל יותר ויותר לקבוצה החדשה,
לליגה החזקה ובאמת נהנה מהדרך פה

אצלנו כחלק מבדיקה שגרתית נמצא מאומת אחד

מרי סילברמן – מכללת אלבמה ,ליגת המכללות

שלאחריו נמצאו  7שחקנים והמאמן 8( ,סה"כ) .התחלנו

ארצות הברית:

את הלימודים כאן ומחכים למשחחק הראשון בטורניר

מצב הקבוצה :אנחנו חולקות את המקום הראשון כרגע

במיזורי שכפי שהבנתי מחבריי לקבוצה היא כנראה

עם אילנוי במאזן  .7-1נשארו לנו עוד  4טורנירים .שלוש

הקבוצה הקשה ביותר שנפגוש ביחד עם אלבמה.

בבית ואחד בטקסס .ב  14במרץ יחל טורניר הגמר.

החיים לצד הקורונה :אין ספק שישראל היא הרבה יותר

קורונה :אנחנו מתאמנים בלי מסכות אבל כולם צריכים

מתקדמת מבחינת הידע על הקורונה והתאקלמות בחיים

ללבוש אחת בתוך הבניינים .ממשיכים להיות זהירים פה

לצידה ,פה החלו כל מיני בידודים שלא לצורך וזריקת

לגבי הבריאות של כולם.

הבוסטר מבוצעת רק בימים אלו.

מבחינה אישית סיימתי את הלימודים בסמסטר הראשון

מצב הקבוצה :נשארו עוד חודשיים עד תום הליגה אין

עם הממוצע הכי גבוה שאפשר .4.0 ,מבחינת הקבוצה אני

ספק שהעונה הזאת מורכבת אך ננסה לעשות את

אחת השחקניות המובילות בקבוצה ,אני משחקת  35דק

המקסימום בכדי לקחת אליפות  3ברציפות ולמנוע הפסד

בממוצע.

ראשון מזה  24משחקים.

עמית ויגודה –  ,Hannover Unitedליגת העל
גרמניה
מצב הקבוצה :אנחנו כרגע במקום מאד טוב בליגה,
מקום שלישי .כרגע אנחנו בסבב המשחקים השני .נשאר
לנו לסיים אותו ואז פלייאוף עליון ויורוליג שאנחנו אמורים
לארח את המוקדמות

אם הקורונה לא תבטל את הכול.

צילוםKellcie Burch Tample :
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 12פעילויות בארץ
טניס בכיסאות גלגלים
מעיין זקרי וסרגי ליזוב ממועדון ספיבק איל״ן רמת גן,
אשר מתאמנים אצל עפרי לנקרי זכו באליפות ישראל

בטניס בכסאות גלגלים לזוגות.
השניים ניצחו את ברק חצור וגנדי כהנוב .1-6 ,1-6

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המאמנת עפרי אמרה בסיום :אנחנו עכשיו בהכנות

טיפוס

יומיומיות לקראת פריז (המשחקים הפראלימפיים פריז

באליפות

 ,)2024משקיעים מאמצים על מה שצריך לשפר ,הם

התאחדות הטיפוס בישראל זכו הספורטאים הבאים:

שיחקו היום יפה מאוד ,הראו רמה גבוהה והעתיד עוד

נשים:

לפניהם.

מקום  | 1מיכל אזוגי

ישראל

בטיפוס

פראלימפי

שארגנה

מקום  | 2נעמה שטראוסמן
מקום  | 3ויולה ימית גוטמן

גברים:
מקום  | 1מור ספיר
מקום  | 2יניב אגא
מקום  | 3שיראל חרל"פ

בתמונה :סרגי ,עופרי ומעיין עם גביעי האליפות

טנדם
בתחרות הכנה לקראת אליפות ישראל בטנדם
שנערכה בוולדרום בהדר יוסף במקצוע רדיפה 4000

מטר (בכל מקצה משתתפים  2זוגות כאשר כל זוג
מתחיל במקום אחר והמרחק ההתחלתי בין הזוגות
הוא חצי מסלול) קבעו הצמד עמי רביב ושקד פרנק
שיא ישראלי 5:07 :דקות.
למקום השני הגיעו אחיה קליין ויובל בן מרדכי
לאחר שסיימו את

 4000המטר ב  5:13דקות.

בתמונה :שלושת הזוכות.
צלם :דייגו רוסמן באדיבות
התאחדות הטיפוס בישראל

בתמונה :שלושת הזוכים.
צלם :דייגו רוסמן באדיבות
התאחדות הטיפוס בישראל
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 13פעילויות בארץ
כדורעף בישיבה – יום עיון
החודש נערך יום עיון של ענף הספורט הפראלימפי:
כדורעף בישיבה .ביום העיון ,שהתקיים במפגש מקוון
לאור הקורונה ,השתתפו כ  25משתתפים.

בין

המשתתפים

פגשנו

נציגים

מאיגוד

בכירים

הכדורעף ,נציגים ממועדוני הכדורעף בארץ ,נציגי
ההתאחדות

הישראלית

הפראלימפי

הישראלי

לספורט
מאמני

הנכים,
כדורעף

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הוועד

אדם מליק ,מאמן כדורעף בישיבה מפולין ,המשתתף

ואחרים

באופן קבוע בטורנירים בינלאומיים ,אליפויות עולם

המתעניינים בענף החדש בארץ.

ומשחקים

רכזת הענף אולגה גומברג ,סקרה בפני המשתתפים

המשחק וההבדלים הדקים הקיימים מול הכדורעף

את התפתחות הענף במהלך השנים בעולם ועל

בעמידה.

פראלימפיים ,הרחיב בנושא חוקי

וכללי

התוכניות מרגע כניסתו לישראל והחזון להשתתפות
במשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס .2028
חגי זמיר ,מוותיקי ענף הכדורעף בארץ ,נכה צה"ל
וקטוע רגל ,סיפר את סיפור פציעתו ,הצטרפותו
לקבוצת בית הלוחם ,המשתתפת במשך שנים בליגת
איגוד הכדורעף (ללא מוגבלויות) ,ועל השתתפותו יחד
עם נבחרת הכדורעף (עומדים) ,ב  7משחקים
פראלימפיים בהם זכתה הנבחרת ב  3מדליות זהב
מתוך המצגת של דוידה קוסף ,על הליקויים
המאושרים לסיווג בכדורעף ישיבה.

ואחת כסף.
דוידה קוסף המסווגת הראשית של הוועד הפראלימפי
הישראלי

סקרה

בפני

המשתתפים

את

סוגי

המוגבלויות בענפי ספורט שונים ,הקריטריונים לסיווג
ולשיבוץ ככלל ועל ענף הכדורעף בישיבה בפרט .בנוסף

סיפרה על החוויות האישיות

ממשחקי טוקיו 2020

בהם היתה חלק מהצוות התומך בנבחרת הישראלית.
ליום העיון ,הצטרף מר ברנקו מיורקו ,נשיא הפדרציה
לכדורעף פראלימפי שבירך על הצטרפות ישראל לענף
הכדורעף בישיבה וסיפר על התפתחות הענף בעולם.

מתוך המצגת של דוידה קוסף ,על איפה המוגבלות
באה לידי ביטוי במשחק הכדורעף בישיבה
לפרטים נוספים על הענף ,ניתן לפנות לרכזת הענף
אולגה גומברג0538290482 :

פברואר גיליון 76

 14חם מהמעבדה
היחידה

למדע

וטכנולוגיה

מתרחבת

ומכניסה לשורותיה את תחום החדשנות
כחלק מלקחי ההכנה למשחקים הפראלימפיים בריו ב
 ,2016הוקמה ב  2018היחידה למדע וטכנולוגיה של

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הוועד הפראלימפי ,במטרה ליישם ממצאי מחקר ולשלב

מהי חדשנות ומדוע היא חשובה לשיפור ההישגים

אמצעים טכנולוגיים על מנת לשפר את ההישגים

הספורטיביים?

הספורטיביים .היחידה היתה מעורבת באופן הדוק
בהכנות למשחקי טוקיו  2020ובין היתר ,גם פעולות
היחידה השפיעו על הישגי הספורטאים ,בעיקר בענף
השחייה והחתירה.

באופן כללי ,חדשנות הינה היכולת לחולל ולהטמיע שינויים
בכלל היבטי הארגון ,באופן מתודולוגי וסדור לקידום יעדיו.
באופן טבעי נקשר המושג להיבטים טכנולוגיים היות
והטכנולוגיה המודרנית משתנה ומתעדכנת בקצב גבוה ,אך

על מנת להמשיך ולשפר את ההישגים הספורטיביים,
כבר במהלך ההכנות לטוקיו ,הנחתה הנהלת הוועד
הפראלימפי לקיים פיילוט של פעולה ממוקדת בתחום

ארגונים חדשניים משתמשים בחדשנות בכלל תחומי
עיסוקם – תהליכים ארגוניים ,אנושיים ,עיסקיים ועוד .גופים
רבים עוסקים בחדשנות באופן שיטתי ומעצימים את יכולתם

החדשנות עם ספורטאי אחד שנבחר לשם כך .הצוות

לעודד נביטת רעיונות חדשנים ,לתעדפם ,לפתחם ובעיקר

המקצועי של ההתאחדות ,הוועד והיחידה לספורט הישגי

להביאם לכדי שימוש מעשי בפועל .אנחנו בחרנו למקד את

בחרו לקיים פיילוט לשילוב חדשנות ביחד עם נדב לוי

מאמצי

ההישג

וצוותו בענף הבוצ׳ה .בהובלת יועץ החדשנות עמית דוד,

הספורטיבי.

מופו מעל  10תהליכים אפשריים לשילוב באימונים
ובתחרות שבכוחם לשפר את הביצועים הספורטיביים

החדשנות

שלנו

בתחום

של

שיפור

הספורט הפראלימפי – הזדמנות וקריאה לחדשנות

ולקדם השגת הישגים במשחקים .התהליכים נגעו

האתגרים קוראים לחדשנות ומייצרים לה כר פורה .העדר

בהיבטים רבים – בתהליכי האימון ,בתזונה ,בטיפול בציוד

משאבים גדולים מחייב חשיבה ״מחוץ לקופסה״ ותהליכים

ובטכנולוגיה תומכת .עם התקדמות הפעילות בוצע מיקוד

אפקטיבים ויעילים שתכליתם הינה להביא יכולות לקידום

לתחום השימוש בוידאו ובמתודלוגיה של תחקור ושיפור

הישגים ספורטיביים בפועל; השונות הגבוהה קוראת לטיפול

מתמיד.

בצרכים

הממוקדים

של

ספורטאים

ספציפיים;

כמות

הספורטאים הקטנה מייצרת הזדמנות לעבודה צמודה עם
בתחילת שנת  2022הוחלט להרחיב את היחידה למדע

הספורטאים ומיקוד בהם ולהגעה ליישום שינויים ושיפורים

וטכנולוגיה כך שתכלול באופן מובנה ושוטף את

באימונים ובתחרויות.

העיסוק

בחדשנות,

כחלק

אינטגרלי

מפעולתה

ובמיקוד להכנות למשחקי פריז  .2024עמית דוד

כל אלו מחייבים את גופי הספורט הפראלימפי להתייחס

הצטרף ליחידה שנקראת מעתה :היחידה למדע,

לחדשנות באופן מסודר ומובנה בתהליכי העבודה והפיתוח.

טכנולוגיה וחדשנות.

ללא טיפול מקצועי ומתודולוגי אנו נשארים עם אוסף מקרי
של תהליכים שלרוב גוועים במהלכם ומיעוטם מגיע לקו
הסיום.
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איך זה הולך לעבוד?
היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות תמשיך לסייע לענפים
על פי תיעדוף של הצוות המקצועי ובהנחיתו .תחום
המדע יובל על ידי ד״ר אסנת פליס דואר ותחום החדשנות
יובל על ידי עמית דוד .ההיבטים הטכנולוגים משתלבים

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כמעט בכל הבט ויהיו חלק אינהרנטי בכל התהליכים.

שיטת העבודה של היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות –

על מנת לשפר עוד יותר את המענה ,התמיכה והליווי של

שיפור ההישג במרכז

ענפי הספורט הרבים ,חולקה האחריות הראשונית לכל
ענף בין אנשי היחידה .אסנת תתמקד בענפי השחייה,
החתירה ,הקיאקים ,האופניים ,הקליעה והכדורסל .עמית
יתמקד בענפי ״המחבט והרשת״ – בדמינטון ,טניס ,טניס
שולחן ,כדור שער ואת הטאקוונדו והסייף .שאר הענפים

יובלו במשותף.
הכירו את עמית דוד
עמית פרש לפני כ  7שנים משרות קבע ארוך בחיל
האוויר ,כאיש צוות אוויר ובמשרות מפתח במטה הכללי.
מאז פרישתו הוא מתמחה ביזמות טכנולוגית ובחדשנות
בתחומי הספורט-טק .עמית ניהל סטרטאפ טכנולוגי
וממשיך להוביל סטרטאפ נוסף בתחום .עמית הוא
מהנדס בהכשרתו ,בוגר שני תארים שניים בניהול -
מאוניברסיטאות הרווארד בארה״ב וחיפה בישראל .עמית

יעד מרכזי של היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות:
יישומי מדע ,טכנולוגיה וחדשנות למיקסום היכולות והשגת
הקריטריונים למשחקי פריז 2024

מתאמן בטריאתלון למרחק ארוך וסיים  3תחרויות איש

יעדים כלליים ב2022

ברזל מלא עד כה והיד עוד נטויה להמשך.

 .1המשך הטמעת נורמות עבודה של המאמנים המבוססות
על ידע ,עובדות ,ונתונים מדידים ואובייקטיבים
 .2הכללת תחום החדשנות באופן מוגבר בפעולת היחידה
 .3העלאת רמת האימון בענפים המועדפים באמצעות
שילוב אמצעים טכנולוגים חדשניים וחשיבה יצירתית
 .4העלאת רמת המעקב והתחקור של ביצועי הספורטאים
 .5אופטימיזציה של ממשקי ספורטאי-ציוד
 .6סיוע במניעת פציעות ספורט
 .7סיוע מדעי וטכנולוגי בתהליכי סיווג
 .8המשך ביסוס שיתופי פעולה עם חברות הזנק (סטארט
אפ) ישראליות ,עם גופים אקדמאיים ועוד בעלי עניין על
מנת לקדם את האג'נדה הפראלימפית
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התארגנות טכנולוגית לקראת 2022
בימים אלו מתקיימות שיחות עם המאמנים לגבי
הטכנולוגיות והציוד שירצו לשלב בתוכנית האימונים
השנתית של כל ענף .להלן דוגמאות למספר טכנולוגיות

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שהוזמנו לטובת ספורטאי הסגלים:
מד הטמפרטורה הרב פעמי CORE

אומנם טוקיו מאחורינו אבל גם הקיץ הישראלי חם ולח.
בימים אלה רכשנו  5מכשירי –  COREסנסור חיצוני ולא
פולשני – המוצמד לגוף ומודד ברציפות טמפרטורת ליבה
בזמן מאמץ .הכוונה למנוע התייבשות בפרט בענפים
המתקיימים בחוץ (טניס ,חתירה ,קיאקים ,אופניים) ,וכן
לעקוב אחר טמפרטורה אצל ספורטאים עם בעיות
טרמורגולציה (רוגבי בכיסאות גלגלים ושחקני ניקוד נמוך

ניתוח סטטיסטי וביומכני של שחקני הכדורסל עם
DARTFISH
הצוות המקצועי של נבחרת העתודה נפגש כדי לבחור את

הטכנולוגיה שתשמש את הנבחרת לניתוחי משחקים
ולניתוח תנועה .בשלב הראשון תהיה התנסות עם
אפליקציית  .DARTFISHלצורך כך ,ייעזר הצוות בטאבלטים
חדישים ובמצלמת וידאו דיגיטלית איכותית עם עדשה
רחבה כדי לאפשר צילום של מגרש שלם.

בכדורסל).

כדי להשלים את המידע הביומכני עם נתונים פיזיולוגיים,
בחר הצוות ברצועת הדופק החדשה של פולאר Polar
באיור ,למידת הסנסור החדש של  COREעל ידי צוות
היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות לפני יישום עם
ספורטאים.

אימון רכיבה על הטריינר של עמית דוד.

 Verity Senseהמודדת את הדופק בזרוע ומשדרת
לאפליקציה כך שהמאמן יכול לקבל את הנתונים של כל
השחקנים.

באפור ההספק ,באדום הדופק ובירוק טמפרטורת ליבת
הגוף .הפעלת הסנסור החלה באיחור קטן ולכן לוקח לו
זמן להתייצב .אחרי הסט המרכזי הראשון ,עמית הפעיל
מאורר ורואים שעליית הטמפרטורה כמעט נעצרת בסט
השני ושהדופק יותר נמוך למרות שהעצימות זהה
והעייפות מצטברת.
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התארגנות טכנולוגית לקראת - 2022
המשך
כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
המצלמה

ההולנדית

החכמה

לניתוח

תנועה של

השחיינים WINNERCAM
שיתוף פעולה עם איגוד השחייה הישראלי הביא אותנו

לרכוש את הטכנולוגיה הביומכנית שפיתחו ההולנדים
באיינדהובן .מדובר במצלמה חכמה שיודעת לעקוב אחר
שחיין ספציפי ולצלם אותו במשך  8שניות .לכל שחיין יש
צמיד אישי עם קוד

QR,השחיין מצמיד למצלמה את

התאוששות באמבט קרח– Icool Sprint
לשמחתם של והשחיינים והחותרים ,לא עוד התאוששות
באמבטיות צעצוע מאולתרות.
בימים אלו הגיע אלינו מאוסטרליה הרחוקה ,אמבט
ההתאוששות שנחשב לטוב בעולם המורכב מיחידת סינון
ויחידת קירור מבוקרת .כך ניתן לשלוט בטמפרטורת המים,
אין צורך למלא בקרח ולרוקן מדי יום.

הצמיד שלו וזו יודעת לעקוב אחריו .כך ניתן להתמקד
בתנועה מסויימת אותה רוצים לשפר (למשל :זינוק ,פנייה,
ספרינט לפיניש וכו') .כל הסרטונים נשמרים בענן וניתנים
להצגה מידית באמצעות האפליקציה בטלפון הסלולרי,
בטאבלט ובמחשב.

מכשירי  VAAKA CADENCEלקיאקים
כדי לנתח את הביצועים של הקיאקיסטים ,נרכוש עבורם
את הסנסורים של ואקה .הסנסור מוצמד למשוט וסופר את
התנועות .כדי לקבל משלימה לגבי מרחק ודופק ,הוא
מתממשק עם שעוני ה GPSשגם אותם נרכוש לספורטאי
הסגלים.
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 19דור העתיד
הדרך לחץ המוזהב
בשנה האחרונה התפתח מאד ענף הקשתות בארץ ויש
כעת תנופת פעילות במסגרת

חוגי ילדים ,נוער

ובוגרים .הכניסה לחוג ואימוני הקשתות נעשית
בהצטרפות למועדונים השונים וכל אחד יכול להתנסות
ולהצטרף בהתאם לתנאי המועדון.

מעבר למטרת הכיף והאימון הגופני ,ישנם ילדים ,בני
נוער ובוגרים השואפים להגיע לירי בתחרויות ארציות,
ובינלאומיות ואפילו חולמים על להגיע למשחקים
הפראלימפים ולייצג את ישראל בעולם כיורים בחץ
וקשת ברמות הכי גבוהות.
בתחילת האימונים מקבלים ציוד מתאים ובעזרת
המאמנים והמדריכים רוכשים את הידע כיצד לירות

בחץ וקשת ובהמשך עם ההתקדמות ביכולות ושיפור

בתמונות רואים אימון משותף למועדון איל"ן ספיבק
רמת גן ואיל"ן טמרה שהתקיים בתחילת ינואר .מטרות
האימון המשותף היו לחוות נסיעת נבחרת מחוץ
למועדון בהסעה מיוחדת ,להכיר את מגרש הקשתות
האולימפי בוינגייט ,לתרגל ירי למטרות במרחק גדול
יותר מהקיים במתקני האימון הרגילים ,לחוות ולתרגל
אימון תחרותי ולהרגיש כחלק מנבחרת קשתים
פראלימפית שמתפתחת בישראל.

הפגיעות במטרה ,מצטרפים לאיגוד הקשתות הישראלי
ולתכנית הפיתוח המקצועית .מטרת תוכנית זו ,ששמה
"חיצים ונוצות" ,לספק תמיכה מערכתית מקצועית
עבור הקשת מהרגע שהצטרף לענף בגיל צעיר ועד
שהוא בשל להתחרות בתחרויות בינלאומיות בתור
קשת

בוגר.

התוכנית

מושתתת

על

התפתחות

הטכניקה ,הידע והיכולות הנדרשים ומורכבת מ7-
שלבים 7 :פרסים על ההתקדמות (קצת כמו חגורות
בענפי הקרב למשל).
הפרס האחרון הוא חץ מוזהב ,ולמי שזוכה בו ויש

מכינים את הקשתות

שנתיים ניסיון בירי ומעל גיל  14הפרס מאפשר
הצטרפות לנבחרת ישראל.

מועדוני קשתות לילדים ונוער וטלפון ליצירת קשר.
איל"ן ספיבק רמת גן03-5754444 :
איל"ן טמרה 052-6591003 :ולאא׳ מדלג ولاء مدلج

איל"ן חיפה04-8722404 :

מכינים את הקשתות .צלמת :ולאא׳ מדלג
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נבחרת ישראל בשחייה אשר שוהה במחנה
אימונים בארמניה ,מתאמנת באותו מקום בו
מתאמנת כרגע נבחרת בלארוס האולימפית.
בתמונה ורוניקה גירנקו ואיליה שימנוביץ
הבלארוסי אלוף העולם ושיאן העולם במשחה
ל 100מטר חזה בבריכות קצרות ( 25מטר).

דורון שזירי מדגים יכולות מרשימות במהלך
תכנון כיסא ההדיפה ליאיר ניזר (אתלטיקה).
שקלנו להציע לו הסבה לענף.

רכילות פראלימפית

בהצלחה לקארן ליבוביץ סווט שבנוסף על
עבודתה אצלנו כרכזת ענף השחייה ,התחילה
לעבוד גם באיגוד השחייה.

הקעקוע החדש של עמית ויגודה ,דוב קטן עם
פרוטזה על אימא דובה.

