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בזמן שאתם קוראים את הסיווגון השני ,שעון הימים לקראת המשחקים הפראלימפיים בטוקיו
 2020עומד על פחות מ  500ימים עד לטקס הפתיחה .הספורטאים והספורטאיות מתאמנים,
מתכוננים ומתחרים במרץ כדי להשיג את הכרטיס הנכסף למשחקים .יש לא מעט ספורטאים
וספורטאיות שבמקביל לאימונים ,נמצאים בתהליך סיווג .חלקם ספורטאים חדשים שצריכים
לעבור תהליך סיווג בפעם הראשונה בתחרות בינלאומית ,חלקם מערערים על הסיווג שלהם עקב
החמרת המצב הרפואי ו/או שינוי במצב התפקודי .ויש גם מי שנדרש לעבור סיווג מחדש בגלל
שינויים בחוקת הסיווג של הענף .הסיווגון הפעם מוקדש לתהליכי סיווג אלו.
העלון הבא יצא ביולי 2019
סיווג ראשון
הכרחי לשתף את המסווג של הענף בארץ
בהכנת הספורטאי/ת לסיווג הבינלאומי.
המסווג בקיא בדרישות הספציפיות של אותו
הענף.
▪ טפסים | חייבים למלא את הטפסים
הנכונים .בשנתיים האחרונות ,מספר רב של
ענפים חידשו או עדכנו את הטפסים
הנדרשים והמסווג של הענף בארץ יודע
לספק את המסמכים העדכניים ביותר
▪ לוחות זמנים | חייבים לעמוד בלוח הזמנים
של התהליך ,יש לברר אצל המסווג בארץ -
כמה זמן לפני המועד לסיווג חייבים להגיש
את המסמכים .יש ענפים שמודיעים
בתחילת עונת התחרויות מתי להגיש את
הבקשה לסיווג .יש ענפים אחרים שדורשים
את המסמכים מספר חודשים לפני
התחרות ,ומודיעים במשך העונה מתי
יתבצעו סיווגים
▪ הגשת מסמכים | יש לדעת בדיוק למי
להגיש את המסמכים ואיך .לדוגמא –
בענפים שהם בניהול ישיר של ה  IPCכמו
שחייה וסקי ,מגישים את המסמכים דרך
האתר של הועד הפראלימפי הבינלאומי.
בבדמינטון חייבים להגיש את המסמכים
למסווג הראשי .בכדורסל כסאות גלגלים
מגישים את המסמכים למזכיר הפדרציה
הבינלאומית והוא מעביר אותם למסווגת
הראשית

▪ דגשים חשובים
 .1עדכני | המסמכים חייבים להיות עדכניים.
חוות דעת רפואית או סיכום מחלה ישן
בדרך כלל לא מתקבלים

 .2שפה | המסמכים צריכים להיות באנגלית
ובאחריות הספורטאי לדאוג לתרגום
 .3בדיקות תומכות | בנוסף לסיכום המחלה,
נדרשות בדיקות תומכות כגון ,MRI
צילומים או הוכחות אחרות
▪ חתימות | יש לזכור שנדרשות חתימות הן של
רופא ההתאחדות – ד"ר רמי זק ,והן של
מנכ"ל ההתאחדות – ניסים סספורטס .אין
לשלוח את הבקשה ללא החתימות הנ"ל
ומבלי לידע את ההתאחדות על הגשת בקשה
זו!

ציפי בלומברג
בתהליך סיווג
כספורטאית חדשה
בתחרות סקי העונה
בקולורדו ,ארה"ב
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ערעור על סיווג
במקרה של ערעורים ,התהליך חייב להיות
יסודי ,מעמיק ומוקפד .מאז כניסתו של קוד
הסיווג הבינלאומי החדש של ה  ,IPCרוב ענפי
הספורט מישרים קו עם הדרישות של הוועד
הפראלימפי הבינלאומי.
▪ הגשת ערעור | הניסיון שלנו בשנתיים
האחרונות מלמד על קושי רב לערער על
סיווג של ספורטאי .יש לא מעט ענפים
שהגבילו את כמות הערעורים בהם הם
מטפלים במהלך השנה ואם לא נעמוד בכל
הדרישות של אותו ענף ,הספורטאי עלול
לפספס את ההזדמנות להגיש את הערעור
ולא יוכל להגישו שוב
▪ התייעצות מוקדמת | חיוני להתייעץ עם
המסווג בארץ על הסיכוי להצליח בערעור.
במקרים רבים אנחנו מתייעצים גם עם ד"ר
אסנת פליס דואר ראש תחום מדע
וטכנולוגיה .חייבים להוכיח את השינויים
ברמת התפקוד יחד עם שינוי המצב
הרפואי .לערעור יש לצרף בדיקות רפואיות
עדכניות כולל צילומים וכ"ד .לפעמים
צריכים לחזור על בדיקות שבוצעו בעבר,
כולל בדיקות יקרות שצריך לחכות להן זמן
רב דוגמת .MRI

▪ טכנולוגיות חדשות | יש היום מגוון טכנולוגיות
חדשות שיכולות להעיד על ליקויים תפקודיים.
אסנת ,בתפקידה כראש היחידה המדעית
והטכנולוגית מחפשת ומיישמת טכנולוגיות
חדשות לקידום היכולת של ספורטאים בסגל
הפראלימפי .יש לא מעט מקרים בשנה
האחרונה בהם אסנת הציעה בדיקות שונות
המעידות על הלקויים של הספורטאים .כל
בדיקה שיכולה לשכנע את המסווגים לקבל
את הספורטאי לערעור יכולה לסייע
▪ דגשים להגשת ערעור:
▪ כל המסמכים חייבים להיות מתורגמים
לאנגלית ובאחריות הספורטאי לביצוע
התרגום

▪ בקשת הערעור מחייבת את החתימות של
ד"ר רמי זק וניסים סספורטס.
▪ שליחת הבקשה | במרבית המקרים ,צוות
ההתאחדות אחראי לשלוח את הבקשה
יחד עם כל המסמכים .בכל מקרה יש
ליידע את דוידה ,המסווגת הראשית ,והיא
גם זו שעוקבת אחרי הבקשות והתוצאות

אמיר לוי בתהליך ערעור על
הסיווג תחת תצפית של
מסווג בינלאומי בזמן
תחרות באירלנד

