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מגזין רבעוני לנושאי סיווג פראלימפי
מאז הסיווגון הקודם ,עברנו יחד תקופה לא פשוטה .הועד האולימפי והוועד הפראלימפי הודיעו
באופן רשמי על דחיית המשחקים בשנה.
הספורטאים שטרם סיימו את תהליכי הסיווג לקראת המשחקים הפראלימפיים ,נמצאים בחוסר
וודאות לגבי הסטטוס שלהם .מי שטרם הסתיים תהליך סיווגו ,יצטרך לחכות לחזרת התחרויות
הבינלאומיות כדי לסיים את התהליך.
גם היום ,כאשר המדינה חוזרת בהדרגה לחיים "נורמאליים" ,אנו חווים עליה של מספר הנדבקים
בנגיף ולא יודעים מה יקרה בהמשך.
אנחנו מתפללים לרפואה שלמה ומהירה לכל החולים .נמתין בסבלנות לעדכונים
הפעילות הארצית והבינלאומית.

על חידוש

העלון הבא יצא באוקטובר  .2020קריאה נעימה.

מפגש

מסווגים

בחודש פברואר התקיים מפגש בו השתתפו
עשרה בעלי מקצוע ,הדיונים היו מלאי מרץ,
מעניינים ומפרים .דברנו על מספר רב של
נושאים .ברצוני לנצל את ההזדמנות לחזור
ולהדגיש מספר נקודות:
 .1שמירת מידע הוא נושא שכתבתי עליו בסיווגון
הרביעי .הוא עלה שוב בדיון ויקבל דגש בשנה
הקרובה.
 .2אתר אינטרנט ,דברנו על הוספת מידע לדף
הסיווג שבאתר ההתאחדות  ,רעיונות נוספים
יתקבלו בשמחה.
 .3הסיווגון ומידע נוסף ,התברר שלא כל
המסווגים מקבלים את העדכונים .העניין
תוקן ,מי שלא קיבל את המצגת מהמפגש ,נא
להודיע לי.
 .4נהלים חדשים ,תזכורת יש צורך להחתים כל
ספורטאי שעובר סיווג בארץ על טופס
הסכמה מדעת .את הטופס ניתן להוריד
באתר האינטרנט.

ארצי

 .5שיתופי פעולה בהגשת מידע לסיווג וערעור על
סיווג ,במפגש הדגשנו את שיתוף הפעולה בין
ההתאחדות והועד הפראלימפי לבין בית חולים
רעות (לשחיינים בלבד) ובית חולים תל השומר
(לכלל הספורטאים) .במסגרת שיתופי הפעולה
האלו ,יש לנו גישה חופשית שעד כה לא היתה
לנו ,לטכנולוגיות חדשות .טכנולוגיות שעוזרות
לנו ,בהגשת הספורטאים לתהליך סיווג ראשון
ועוד יותר חשוב ,בתהליך ערעור .ככל שנוכל
לספק מידע אמין יותר ומדיד ,סיכוי הערעור
להתקבל ,יעלו ,כפי שהוכח בשני מקרים
בשנה החולפת .ישנה גישה הרווחת אצל חלק
מהמאמנים והמסווגים בארץ ובעולם שסיכויי
הערעור להתקבל גדלים עם הבאת עורך דין
לתהליך הערעור .אני לא חושבת שזו הדרך
הנכונה .לדעתי ,ככל שיש לנו יותר מידע
אובייקטיבי ,תהליך הסיווג יהיה 'בריא' יותר,
הגון ,יותר ומקצועי יותר ,גם למסווגים וגם
לספורטאים.
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דרגת ליקוי מינימאלית
שלושה

צעדים

בתהליך

הסיווג

שכל

אחד הנושאים שמעורר מחלוקת בעולם הסיווג הינו

קיימים

קביעת דרגת ליקוי מינימאלית המבוססת על אבחון

ספורטאי צריך לעבור .בשל היות הסיווג היום

רפואי מקובל .הקריטריון המינימאלי המעניק אישור

מבוסס ראיות ונשען על מבדקים פיזיקליים וקליניים,

(או זכאות) להשתתף בתחרויות רשמיות של הוועד

רק בעלי רקע במקצועות הרפואה והפרה-רפואה

הפראלימפי הבינלאומי בענף ספורט ספציפי.

מתקבלים לקורסי ההסמכה למסווגים .בתהליך

קריטריון זה מבוסס על אבחון רפואי .זה הנושא

הסיווג ,המסווג (או פאנל מסווגים) מתבקשים לענות

הבעייתי ביותר שעלה בדיונים בין הועד הפראלימפי

על שלוש שאלות אשר התשובה עליהן תסייע

הבינלאומי ( )IPCלבין האיגוד הבינלאומי של כדורסל

בתהליך הערכת הספורטאים וקביעת הקלאס

כיסאות גלגלים ( )IWBFסכסוך תקשורתי זה בין שני

שלהם:

הארגונים נסוב על אימוץ קוד הקלסיפיקציה

סוג לקות | האם לספורטאי לקות
המופיעה ברשימת הליקויים המאושרים
על ידי אותו ענף?

עמידה בקריטריון :דרגת הליקוי המינימלי ,גרמה

דרגת ליקוי מינימלי | האם הליקוי שיש
לספורטאי עומד בדרישות המינימום
שנקבעו על ידי אותו ענף?

החדש .כתבה על כך בהמשך הסיווגון.

ללא מעט בעיות בסיווג הספורטאים בענף הטניס
בכיסאות גלגלים.
מסווגי

הטניס

בכ"ג

סווגו

מחדש

את

קביעת הקלאס | מהו הקלאס התואם
את מידת השפעת הליקוי (המגבלה) על
ביצועי הספורטאי באותו ענף?

כל

הספורטאים בקלאס 'אופן' (דרגת הנכות הקלה
יותר לעומת הקוואד) .עד לפני שנה ,כל אדם יכל
לטעון שיש לו מגבלה ולקבל אישור לשחק טניס
בקלאס 'אופן' ללא צורך בהגשת מסמכים רפואיים
או לעבור בדיקה פיזית של המסווג.

השאלה הראשונה היא השאלה המאתגרת ביותר

למסווגים ,במיוחד כאשר הליקוי של הספורטאי
איננו

לעין

נראית

או

גבולי.

שהוא

הועד הפראלימפי הבינלאומי ,הגדיר עשרה ליקויים
הנכללים

בספורט

הפראלימפי.

כל

ספורטאי

מאז חודש מאי  ,2019כל ספורטאי עם סיכוי

שמבקש להתחרות בענף ספורט תחת חסותו של

להשתתף במשחקים הפראלימפיים בטוקיו צריך

הוועד הפראלימפי חייב להוכיח כי יש לו לפחות את

להגיש מסמכים רפואיים להוכיח שיש לו ליקוי

אחד הליקויים מתוך הרשימה  .יש לפנות לאתר של

בלתי הפיך .לא מעט ספורטאים ,כולל ברמות

הוועד

הבינלאומי

הגבוהות ביותר ,לא ענו על דרישות הקריטריון

( )www.paralympic.orgאו לאתר הועד הפראלימפי

המינימלי של לקות לטניס בכסאות גלגלים

הישראלי ( )www.isad.org.ilלקבלת רשימה מפורטת

וזכאותם להתחרות נשללה.

של הליקויים הנכללים ורשימת הלקויים שלא

הפראלימפי

נכללים כגון :כאב ,חירשות ,גמישות יתר ועוד.
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דרגת לקות מינימאלית  -המשך
אישור לליקויי הספורטאי צריך להיות מגובה
במסמכים רפואיים המעידים על רקע היסטורי אשר
גרם לליקוי המדובר .מכתבי אישור מרופאים
מהווים אסמכתא חשובה אך אינה מספקת .יש
לגבות אותם בבדיקות רפואיות עם ראיות מוחשיות
כגון :צילומי רנטגן CT, MRI, PET, EEG, ECG ,וכו'.
חשוב לשלוח את חומר הגלם של הבדיקות ולא רק
את הפיענוח.
ישנם מקרים המצריכים 'חשיבה מחוץ לקופסא'
כדי לספק ראיות מוחשיות .למשל ,בעבר היו לנו
מקרים בהם ביצענו בדיקות הולכה עצבית ו/או
תגובה שרירית (תוך כדי ביצוע פעולה הדומה לזו
הנדרשת בענף הספורט) ,או בדיקת כוח חשמלית
על ידי מרפאה בעיסוק ,או בדיקה קינמטית על גבי
מסילה מסונסרת (חיישני לחץ) תוך כדי הליכה ,כדי
להוכיח בצורה מוחשית את קיום הליקוי שלא תמיד
נראה לעין.

הוכחת לקות מינימלית – דגשים חשובים:
גורמים מוסמכים | סוג הליקוי ורמת הליקוי
כפי שנקבעים על ידי מוסדות כגון ביטוח
לאומי או משרד הביטחון ,לצורך קביעת
אחוזי נכות ,אינם קבילים בתהליכי הסיווג.
אין להגיש פרוטוקול מועדות אלו כהוכחה על
נכות או ליקוי.
אנגלית | כל המסמכים המוגשים צריכים
להיות בשפה האנגלית ובאחריות הספורטאי
לתרגם את המסמכים.
עמידה בזמנים | יש להגיש את כל המסמכים
מראש ,כדי שלמסווגים יהיה מספיק זמן לעיין
בחומר ,או להעבירם למסווג אחר .לפעמים,
אחרי עיון בחומר שהוגש ,מבקשים בדיקות
והוכחות נוספות .דבר הדורש זמן (קביעת
תורים ,ביצוע הבדיקות וקבלת הפיענוח).
באחריות המסווג בארץ להבטיח עמידה
בזמנים.
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כדורסל בכיסאות גלגלים
בחודש ינואר השנה הודיע הוועד הפראלימפי
הבינלאומי על כוונתו להדיח את ענף הכדורסל
בכיסאות גלגלים ממשחקי טוקיו  2020ופריז .2024
ההודעה הגיעה מכיוון שהאיגוד הבינלאומי בכדורסל
בכיסאות הגלגלים ,לא עמד בדרישות שנקבעו על ידי
הוועד הפראלימפי הבינלאומי ליישר קו עם קוד
הקלסיפיקציה החדש (בניגוד לענפים אחרים שהראו
יוזמות ותהליכים משמעותיים לאמץ את הקוד).
אחרי שנים של חוסר תקשורת בין הוועד
הפראלימפי לבין איגוד הכדורסל ,החלו לפני כשנה
וחצי דיונים בנושא .בעקבות הסנקציה של הוועד
הפראלימפי והאיום להרחקת הענף מהמשחקים,
איגוד הכדורסל החל לנקוט בצעדים כדי ליישר קו
עם קוד הקלסיפיקציה החדש.
אם בעבר מסווגי הכדורסל בכסאות גלגלים ,גיבשו
את ההחלטה בעיקר על סמך התפקוד על המגרש,
הם צריכים כעת להתבסס גם על מסמכים רפואיים.

חשוב לזכור שגם בעבר שחקנים שלא היה בטוח
שיש להם נכות מינימלית ,היו צריכים להביא ראיות
של בדיקות רפואיות לכך.
לשם כך ,נדרש מכל השחקנים שמשחקים
בנבחרות המדינה וסווגו בעבר ,להגיש מסמכים
רפואיים המוכיחים את המצב הרפואי שלהם.
בשל הדרישה החדשה ,הודענו לכל שחקני הנבחרת
והעתודה להגיש בהקדם את המסמכים הנדרשים,
כדי לספק את הראיות הנדרשות להוכחה כי מצבם
תואם את הקלאס בו הם משחקים ,ובהמשך
יתורגמו המסמכים לאנגלית ויוגשו למסווג האירופאי
הראשי של איגוד הכדורסל בכיסאות גלגלים.

