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מגזין רבעוני לנושאי סיווג פראלימפי

ברוכים הבאים לקוראי העלון הראשון של הוועד הפראלימפי וההתאחדות הישראלית לספורט
נכים בנושאים הקשורים לסיווג פראלימפי .בכוונתנו להפיץ עלון אחד לרבעון ,בו תעודכנו על כל
מה שקורה הן בארץ והן בעולם בנושא הסיווג הפראלימפי.
העלון הבא יצא באפריל .2019

מה חדש?
תפקיד המסווגת הראשית
הוועד הפראלימפי הישראלי הודיע ב  31דצמבר
 ,2018על מינויה של דוידה קוסף לתפקיד
המסווגת הראשית בישראל.
זה הוא תפקיד חדש ,בצוות המקצועי של הוועד
הפראלימפי וההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,במטרה לתת מענה להתפתחות
המקצועיות המדעית הרפואית וההישגית
בספורט הפראלימפי ,והוא משקף את החשיבות
של סיווג הספורטאים כחלק חיוני להצלחה
במשחקים.

מסווגים בטניס בכסאות גלגלים
הבינלאומית
הפדרציה
לטניס כסאות גלגלים
( )ITFעומדת לקיים ,אחרי
קורס
רבות,
שנים
להכשרת מסווגים בטניס
בכסאות גלגלים .דר אדווה
ריסל צביאלי ,רופאת
שיקום וספורט בבית
חולים השיקומי רעות ,תל
אביב ,הוגשה כמועמדת
להשתתף בקורס .נמשיך
להתעדכן.

הכשרת סיווג בטניס שולחן

סיווג הספורטאים הינו העיקרון הבסיסי ביותר
בספורט הפראלימפי .הכרחי לנהל את תהליך
הסיווג בצורה הטובה והמוצלחת ביותר .אנו
רוצים להבטיח שפעלנו ביסודיות ובמקצועיות
מרבית בתהליך הסיווג כדי לקבל את התוצאה
הנכונה ביותר לספורטאים חדשים ,וכדי לתמוך
במקרה הצורך בהגשת ערעורים היעילים ביותר.
דוידה כבר הוכיחה את עצמה בשנים האחרונים
כראויה ביותר לתפקיד ומשמשת בין השאר
כמסווגת בינלאומית מוערכת בענף הכדורסל
וכפיזיותרפיסטית הראשית של המשלחת
הפראלימפית במשלחות למשחקים בלונדון וריו.

גניה ברגר ,מסווגת בעלת ניסיון רב בענפי ראגבי
כסאות גלגלים ובוצ'ה ,השתתפה בחודש
נובמבר  2018בשלב ראשון להכשרתה כמסווגת
בטניס שולחן .היא תצטרף ליעל שלף ,מסווגת
מוסמכת בדרג בינלאומי בענף .יעל בעצמה
יוצאת בחודש מרץ  2019לקורס מסווגים כדי
להתעדכן בשינויים שהתרחשו לאחרונה בסיווג
טניס שולחן .בהצלחה לשתיכן!!
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הגדרת תפקיד מסווגת ראשית:

מטרות התפקיד של המסווגת הראשית הינה:

את ביצוע
חשוב לציין שהתפקיד איננו כולל
הסיווגים של כל הספורטאים בכל הענפים הקיימים
בארץ .לרוב ענפי הספורט יש מסווג מקומי שעבר
הכשרה .יש מספר ענפים שפעילים מעט ולכן
הסיווג של הספורטאים בענפים אלו מתבצע אך ורק
בחו"ל.

לפקח על עדכון הסיווג בכל הענפים
הפראלימפים תוך כדי התאמה לקוד החדש של
הוועד הפראלימפי הבינלאומי.

התפקיד כולל:








כתיבת ויישום נהלי עבודה.
הרחבת הקשר בין המסווגים בארץ
הבטחת כמות מתאימה של מסווגים בארץ על פי
דרישת הענף
העברת מידע בין כל הגורמים הרלוונטיים
שדרוג הידע של המאמנים ומנהלי המועדונים
בנושאים הקשורים לסיווג
ניהול תהליכי סיווג וערעור
בניית מאגר מידע על כל הספורטאים בארץ

 לדאוג שכל שהספורטאים מגיעים לסיווג
הבינלאומי ברמה הכי מקצועית ,הן מבחינת
המסמכים שמוגשים ,והן מבחינת הכנת
הספורטאי ומאמנו
 להבטיח שכל המסווגים בארץ שומרים על
רמת ידע וביצוע הגבוהים ביותר

העלון הבא יצא עד .30/4/2019
כל אחד שמעוניין לשתף במידע מתבקש
לשלוח כתבה לדוידה קוסף ,מסווגת
ראשית
dkoseff@zahav.net.il

רשימת המסווגים לפי ענף
אתלטיקה | דר' אירנה צווקר

קליעה | דר' אבי לזרי

קשתות | אלה מצקין

שחייה | פרופ'רפי חרותי ,חנוך בודין ,דבורה

בדמינטון | דוידה קוסף

בילאוור וקארן ליבוביץ

בוצ'ה | גניה ברגר ורונית שמש

טניס שולחן | יעל שלף וגניה ברגר

קאנו וקיאקים | דר' רמי זק

טריאתלון | דיקלה גור

אופניים | דר' יגאל שוחט

ראגבי כסאות בגלגלים | גניה ברגר

הרמת כח | דר' אבי כ"ץ

כדורסל בכסאות גלגלים | דוידה קוסף

חתירה | דר' רמי זק

ריקודים בכסאות גלגלים | דורית שרת
כל סיווג לליקוי ראייה | דר' דוד האוזר

