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מה קרה ביולי?
עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

03

הישג החודש

אורנה וויסבך שופטת בוצ'ה בינלאומית
אורנה וויסבך רכזת שופטי הבוצ'ה בארץ ,מבססת

את מעמדה כאחת משופטי הבוצ'ה הבינלאומיים
הבכירים.
באליפות העולם הפתוחה שנערכה לאחרונה
בפורטוגל ,שפטה אורנה משחקים חשובים ורגישים
רבים ,כאשר בסיום שפטה את גמר היחידים – BC3
הקלאס המורכב ביותר לשיפוט ( נעזרים במגלשות

ועוזר מסייע שנמצא עם הגב למשחק ומזיז את
המגלשה על פי בקשת השחקן ) והיתה השופטת
המשנית בגמר הזוגות של קלאס .BC4
אורנה ,מכשירה את שופטי הבוצ'ה בארץ ומאמנת
באיל"ן חיפה.
נבחרת ישראל שכללה ספורטאים מאיל"ן רמת גן

ואיל"ן חיפה ( ללא השחקן הבכיר – נדב לוי )
שהשתתפה באליפות ,הפסידה את רוב משחקיה,
אך במשחקה האחרון הצליחה לסיים בטעם מתוק,
כאשר נצחה את נבחרת ספרד.
את הנבחרת מאמן ברוך חגאי.
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מה קרה ביולי?

אירועים ותחרויות שהתקיימו ביולי
העולמי
הגביע
• בסבב
בהונגריה ,הגיעה לינור קלמן
מבית הלוחם ירושלים למקום ה
 12ומתוקו ראדה מבית הלוחם
חיפה ,שזו התחרות הראשונה
שלו הגיע למקום ה 22

• באליפות ישראל של איגוד

• בטורניר סיום העונה לדרג ב'

השחייה למאסטרס השתתפו

שהתקיים במועדון ספורט נכים

מבתי

ראשון לציון ,השתתפו עשרות

פראלימפים

שחיינים

הלוחם שהתחרו ראש בראש

ספורטאים

עם שחיינים ללא נכות
סייף

• בטורניר

בינלאומי

שחייה

שהתקיים

• באליפות

ישראל

טניס שולחן

של

איגוד

בתאילנד הגיעו אמיר לוי מבית

השחייה שהתקיימה בווינגיט

הלוחם ירושלים ונינה גורדיציקי

השתתפו

צעירים

מבית הלוחם חיפה לשלב רבע

פראלימפים ב  2משחי ראווה:

הגמר

 50מטר חופשי ו  50מטר גב
בדמינטון

שחיינים

שחייה

• באליפות

ישראל

שהתקיימה
ירושלים,

בקליעה

בבית

הלוחם

השתתפו

עשרות

ספורטאים

קליעה
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מה יקרה באוגוסט?

טורנירים בארץ ובעולם בחודש אוגוסט
 7-12.8אליפות ברזיל
בבדמינטון | אמיר לוי ,משה
זהבי נינה גורדיצקי
 2-11.8טורנירי פיוצר טניס
בכסאות גלגלים | אדם
ברדיצבסקי ואסי סטוקול |
רומניה
 15.8טורניר סוף עונה בטניס
שולחן | ספורטאים דרג ב' |
ראשון לציון
 11-19.8טורניר בינלאומי בחץ
וקשת | דימטרי ביז'בוז'ני |
צ'כיה

9-19.8
אליפות העולם בבוצ'ה
נבחרת ישראל
אנגליה

10-20.8
אליפות אירופה בשחייה
נבחרת ישראל
אירלנד

10-20.8

 22-23.8ליגת סל –גל |
אשדוד וראשון לציון

אליפות העולם בקיאקים
נבחרת ישראל
פורטוגל

 | 23-26.8טורניר פיוצר
בטניס בכסאות גלגלים | אסי
סטוקול | ליטא
 28-31.8גביע ריגה בטניס
בכסאות גלגלים | אסי
סטוקול | לטביה

20-26.8
אליפות אירופה באתלטיקה
נבחרת ישראל
גרמניה
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אליפויות בארץ
אליפות
הארץ
בבדמינטון

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ,זכה בתואר אלוף
ישראל בקטגוריית יחידים בכיסאות גלגלים וזוגות
יחד עם משה זהבי מבית הלוחם תל אביב .אמיר
שהיה בעברו אלוף ישראל ,אלוף אירופה ואלוף
העולם בבדמינטון ,עבר לענף הטניס בכסאות
גלגלים ,היות ובזמנו ענף הבדמינטון לא נכלל
בתוכנית המשחקים הפראלימפים .אמיר כמעט

וזכה בכרטיס לריו  2016כשחקן טניס ,אך ברגע
האחרון לא נכלל ברשימת המוזמנים .בשל כך
ובשל

כניסת

ענף

הבדמינטון

למשחקים

הפראלימפים בטוקיו  ,2020החליט אמיר לחזור
לענף הבדמינטון וכאמור החזיר לעצמו את
התואר של אלוף ישראל.
באליפות שהתקיימה בבית הלוחם תל אביב זכו

גם האלופים הבאים:
יחידים עומדים | יוני לוי מבית הלוחם ירושלים
יחידים עומדים דרג שני | חיים דסה מבית הלוחם
חיפה
זוגות עומדים | דור קסל ואניה חסין מבית הלוחם
חיפה
זוגות עומדים דרג שני | חיים דסה ואידה סקלר
מבית הלוחם חיפה
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השאלון

כשהספורט פוגש את 'החיים עצמם'
אדם ברדיצ'בסקי ,שחקן הטניס בכיסאות גלגלים ,גר עם משפחתו בקבוץ ניר יצחק ,הנמצא בעוטף עזה,
ומתאמן באיל"ן רמת גן אצל המאמנת עופרי לנקרי ,ילידת עכו .שאלנו אותם מספר שאלות על ההתמודדות
עם מצב בטחוני אשר מאתגר את שגרת האימונים.
אדם ,כמה קרוב אתה לאירועים של החודשים
האחרונים ולשרפות?
קרוב מאוד ,הכל קורה אצלי ומסביבי.

האם האירועים פוגעים בטניס ובשגרת האימונים
שלך?
פוגע לפעמים ,תלוי בחומרת המצב .לפעמים נחסמים
כבישים בגלל השריפות .כשיש אזעקות לפעמים אני
צריך לקחת את המשפחה למרכז ולשנות זמני
אימונים ,או אפילו לבטל אותם ,עופרי המאמנת יכולה
להעיד על הבלגן איתי סביב העניין הזה.
ועוד לא נגענו בעניין הנסיעות לחו"ל .בכל מצב נסיעה
היא דבר לא פשוט( ,ובטניס חייבים לטוס הרבה כדי
להישאר גבוה בדירוג ,וכדי להתקדם צריך לטוס יותר
ממה שאני טס כרגע) ,אבל בזמן שהמצב לא פשוט,
כמו עכשיו ,הנסיעה היא קשה על אחת כמה וכמה.
את הטיסה האחרונה כמעט וביטלתי כי אני לא יכול
להשאיר את הילדים לבד עם הילה אשתי בזמן
אזעקות ,למזלי הגיעה הפסקת אש ,שאני אמנם לא
בעדה ,אבל היא שירתה באותו רגע את המטרה.
יש מחשבות לעזוב את הדרום?
אין מחשבות כאלה .זה הבית שלי ואני אוהב
אותו ולכולנו פה על אף המצב ,וכמובן שלא ניתן
לאויב את התענוג.
איך מסבירים לילדים?
מנסים להפוך את העניין לסוג של משחק,
הילדים עדיין קטנים כדי להבין למה קורים
הדברים האלה .בזמן האזעקות זה לא קל,
אבל לצערי הם כבר מתחילים להתרגל.

עופרי ,האם האירועים פוגעים בטניס ובשגרת
האימונים של אדם?
המצב מצריך הרבה גמישות מצד שנינו וכרוך
בהמון תיאומים .זה קשה פיזית וקשה מנטאלית.
לא פשוט להגיע לאימון מיטבי כשאתה יודע
שהמשפחה שלך שם בדרום ,זהו בהחלט לא מצב
אידיאלי ,אבל אנחנו יחד מנסים לעשות את
המקסימום גם במצב הזה.
כתושבת הצפון ,כמה קרוב את היית לאירועים
ביטחוניים?
המצב בעכו היה לא פשוט במהלך מלחמת לבנון
השנייה ,ובשנת  2006כשהייתי בת  15עברתי לרמת
השרון.
הייתי במרכז הטניס בתנאי פנימייה ,ונשארתי שם
עד סוף התיכון .בסופי שבוע הייתי חוזרת לעכו ,וכל
אזעקה ,היינו נכנסים לממ"ד ,זה בהחלט היה
מלחיץ .עם זאת ,יכול להיות שדווקא בגלל המצב
הביטחוני והפנימייה הגעתי למה שהגעתי בענף
הטניס.
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מינויים

מורן סמואל נבחרה כנציגת הספורטאים
לוועדת הקלסיפיקציה של הוועד הפראלימפי
הבינלאומי
מינוי מרשים למורן סמואל החותרת הפראלימפית
מבית הלוחם תל אביב.

כמה ימים לאחר שנבחרה ,השתתפה מורן בכנס

הוועד הפראלימפי הישראלי המליץ על מורן לתפקיד
נציגת הספורטאים בוועדת הקלסיפיקציה.

רב משתתפים שכלל נציגים מכל הארגונים

בכל וועדה של הוועד הפראלימפי הבינלאומי ,שמור

וההתאחדויות הבינלאומיות של כל ענפי הספורט

מקום לנציג הספורטאים ,בוועדה זו הנציג נבחר על

הפראלימפים ונציגים מהמדינות השונות שעסק

ידי יו"ר הוועדה ששוחחה עם מורן והתרשמה
מהרקע ,הניסיון והמוטיבציה.

בעתיד

הקלסיפיקציה

תוך

הפיכת

הסיווג

רון בלוטין המנהל המקצועי אמר כי הוועדה הזו היא

למבוסס על מחקרים אקדמאיים.

אולי החשובה בין הוועדות של הוועד הפראלימפי

בכנס השתתפה גם דוידה קוסף שהיא האחראית

הבינלאומי כי נושא הסיווג עובר מהפיכה ויש לו

השפעה

על

עתיד

הספורטאים

והתנועה

הפראלימפית.
מורן עצמה אמרה על הבחירה " :הסיבה שהגשתי
מועמדות לוועדת הקלסיפיקציה ,נעוצה בכך שאני
מאמינה שהסווג הוא לב ליבה של התנועה
הפראלימפית והספורט הפראלימפי .אנחנו חייבים
להמשיך ולמצוא דרכים לאזן בין משחק הוגן
ותחרותיות מקסימלית .אני מקווה שאוכל להביא את

נקודת המבט של הספורטאים ואני חושבת שהשילוב
של  2ענפי ספורט שבהם אני מתחרה ( כדורסל
בכסאות גלגלים וחתירה ) נותן לי יתרון וכן הרקע
שלי כפיזיותרפיסטית מאפשר להבין טוב יותר את
ההגדרות הרפואיות ,הפיזיות והתפקודיות בהיבטים
השונים של הסיווג ,אני שמחה ומרגישה כבוד
לקבלת התפקיד".

על נושא הסיווג בוועד הפראלימפי הישראלי .

9

מינויים וליהוקים

שאבי דויטש מונה לתפקיד
מנכ"ל בית חינוך עיוורים

התמונה באדיבות :יח"צ פסטיגל

שי ברביבי לוהק לפסטיגל
2018
נציגות מכובדת לספורט הפראלימפי בפסטיגל שיעלה על
הבמות בחנוכה .2018
השנה מפיקה את הפסטיגל ובמקביל לו גם סרט מוזיקלי,
חברת 'הוט' ,כשבמרכז העלילה שתי להקות' ,להקת
האקדמיה' בה חברות אליענה תדהר ונועה קירל ,ולהקה
ברכות חמות לשאבי דויטש יו"ר הוועדה המקצועית
שנבחר פה אחד על ידי הנהלת בית חינוך עיוורים
לתפקיד מנכ"ל בית חינוך עיוורים .שאבי ,ששימש

בעשרים השנים האחרונות כסמנכ"ל ,והוביל את
נושא הספורט בבית חינוך עיוורים ,ימלא את מקומו
של חיים רשלבך הפורש לאחר שמילא את התפקיד
במשך למעלה מארבעים שנה.
בית חינוך עיוורים הוא מוסד ירושלמי שהוקם לפני
למעלה ממאה שנים לשיקום בני נוער ובוגרים
הלוקים בעיוורון .ובלקות ראייה ,ומשמש בין יתר
תפקידיו הרבים גם כבית לענפי הספורט המותאמים
לעיוורים וללקויי ראיה.
בהצלחה לשאבי בתפקיד החדש

שנייה 'הסטריט פייטרס' המחתרתית ,בראשה עומד יונתן
מרגי וחבר בה שי ברביבי ,כדורסלן בקבוצת אילן רמת גן.

הבמאי הוא חנוך רוזן ,ובין היתר משתתפים גם עידן רייכל,
משה פרץ ועופר שכטר .ברביבי הגיע לאודישנים ביום
האחרון ,בהמלצת דותן מישר ,שהוא חבר של "מישהו
בהפקה" ,הוא לא נזקק לכישורי משחק מיוחדים ,מאחר
והוא מופיע כמעט בתפקיד עצמו – כדורסלן בכיסא
גלגלים.
ברביבי" :אני מאמין שזו חשיפה אדירה לכדורסל בכיסאות
גלגלים ,ובכלל לספורט הפראלימפי .יהיו המון צופים
צעירים ותהיה הרבה תקשורת ,הופעות בגיא פינס וכאלה.
וזה טוב לכולנו".
יש מחשבות לעבור ממגרש הכדורסל אל במת המופעים?
כדורסל היא אהבה הכי גדולה שלי ותמיד הספורט יהיה
בראש מעייני ,אך לא מן הנמנע שעם ההצעות הנכונות
אשמח להמשיך להיות גם בתחום הבידור.

 10כנסים בינלאומיים
כנס אגיטוס לחיזוק
הוועדים הפראלימפים
רון בולוטין המנהל המקצועי בוועד הפראלימפי ואסנת
פליס דואר ,מנהלת היחידה המדעית והטכנולוגית
בסדנה

השתתפו
הבינלאומי

שקיים

הוועד

הפראלימפי

 IPCבאמצעות קרן אגיטוס בטאלין

בהתאמת התהליך והמודל לאפיונים של כל מדינה וכל
וועד פראלימפי.

אסטוניה.
הסדנה

כל צוות לווה על ידי מנחה (מנטור) מקצועי שסייע

מהווה מרכיב אחד בפרויקט ארוך טווח

שמקיימת קרן אגיטוס בחסות חברת טויוטה לחיזוק
הוועדים הפראלימפים הלאומיים.
הפרויקט שיפעל לאורך  8שנים מתמקד בחיזוק
הוועדים בכמה תחומים :חיזוק המשילות ,המבנה
הארגוני והמעמד של הוועדים הפראלימפים ,פיתוח
נושא השיווק והמיתוג וחיזוק בהיבטים המקצועיים של
כח אדם ,מאמנים וספורטאים.
בסדנה הראשונה השתתפו נציגים בכירים מ  7וועדים
ממדינות בסדר גודל דומה באירופה (  2נציגים מכל
מדינה ),כשקרן אגיטוס נושאת בעלות המלאה של
הטיסות ,האירוח והסדנה לכל הנציגים שהשתתפו.

הסדנה עסקה בנושא תהליך תכנון אסטרטגי לוועד
הפראלימפי.
במשך  3ימים נלמדו השלבים וההיבטים בתהליך
לתכנון אסטרטגי כולל הגדרת החזון ,המשימה
,היעדים ,וכו׳.
הסדנה כללה הרצאות ,תרגול בצוותים כולל תרגיל
מעשי לתכנון אסטרטגי לוועד הפראלימפי בכל מדינה.

הוועד הפראלימפי הבינלאומי באמצעות קרן אגיטוס
ילוו את המשך התהליך האסטרטגי בכל מדינה על ידי
הצמדת מנחה מקצועי.
הוועד הפראלימפי הישראלי נמצא בעיצומו של תהליך
אסטרטגי אותו מוביל ד"ר יהושע ( שוקי ) דקל ולו

שותפים גורמים ואנשי מקצוע רבים והובהר שהליווי
של הוועד הבינלאומי יותאם וישתלב בתהליך שכבר
נעשה אצלנו.
בשנה הבאה הפרויקט יתמקד בנושא השיווק והמיתוג
ולאחר מכן בנושא פיתוח ספורטאים .

 11מפגשים בינלאומיים
'חורשים את אירופה'
ומחזקים את הקשרים הבינלאומיים
מנכ"ל הוועד הפראלימפי ניסים סספורטס והמנהל

בין הנושאים שהועלו ונדונו בפגישות:

המקצועי רון בולוטין קיימו בחודש שעבר פגישות

המחויבות של

משמעותיות עם ראשי הוועד הפראלימפי הבינלאומי

הישראלים יוזמנו ויופיעו עם הדגל וההמנון בתחרויות

 EPCבזגרב

הרשמיות במדינות המוסלמיות ( ב  2019מתוכננת

קרואטיה ועם הוועדים הפראלימפים של גרמניה

אליפות עולם בשחייה במלזיה ותחרויות קריטריון לטוקיו

וקרואטיה.

באמירויות באתלטיקה ,הרמת כח וקליעה )

הפגישות התקיימו כחלק מהמדיניות להרחיב את

בנוסף ,הזמין המנכ"ל את נשיא הוועד הפראלימפי

המעורבות הבינלאומית ושיתופי הפעולה של הוועד

הבינלאומי אנדרו פרסונס ואת המנכ"ל צאבי גונזלס

הפראלימפי הישראלי עם הארגונים הבינלאומיים.

להיות אורחי הוועד הפראלימפי הישראלי.

 IPCבבון  ,הוועד הפראלימפי האירופאי

הפגישות הראשונות התקיימו בזגרב עם נשיא הוועד

נדונו

הפראלימפי האירופאי מר רטקו קובציץ.

הפראלימפים שנערכו בישראל בנובמבר .1968

הנושא המרכזי שנדון היה המועמדות שהגיש הוועד

ניסים ורון הציגו בפני הוועד הפראלימפי הבינלאומי את

הפראלימפי הישראלי לאירוח האסיפה הכללית והכנס

השת"פ עם מרכז סילבן אדמס שמוקם בימים אלו

הדו שנתי של ה  EPCב  2019בישראל.

באוניברסיטת תל אביב והכוונה שיוכר בעתיד כמרכז

כמה ימים לאחר החזרה לארץ התבשרנו שמועמדותנו

מצוינות מדעי פראלימפי.

אושרה והכנס החשוב בהשתתפות  100נציגים מלמעלה

מידע

מ  50וועדים פראלימפים באירופה יתקיים בישראל

כמו

והועלו

IPC

כן

רעיונות

לפעול לכך שהספורטאים

קבלנו

לציון

נוסף

50

על

שנה

למשחקים

ההערכות

של

 IPCלמשחקים הפראלימפים בטוקיו  2020בהיבטים

בתחילת חודש מאי .2019

הארגוניים ,המקצועיים והתקשורתיים

מר קובציץ מכהן גם כיו"ר הוועד הפראלימפי הקרואטי

השהות בגרמניה נוצלה גם לביקור ופגישות היכרות ,עם

והביקור נוצל לפגישות עבודה עם אנשי המקצוע של

ראשי הוועד הפראלימפי הגרמני ,שהציגו את המודל

הוועד הקרואטי וסיורים לצפייה בפעילות פראלימפית

והתכניות לקידום הספורט הפראלימפי בגרמניה ונדונו

בענפי השחייה ,טניס שולחן וטקואנדו.

רעיונות לשת"פ.

בין השאר סוכם על הגשת פרויקט משותף לקרן אגיטוס
למחנות אימונים משותפים בשחייה ונדונו תכניות
לשת"פ מקצועי בענפים השונים בין  2הוועדים.
מזגרב טסו ניסים ורון לבון בגרמניה ,מקום משכנו של
הוועד הפראלימפי הבינלאומי וקיימו מרתון פגישות של
יומיים עם כל ראשי הוועד ואנשי המקצוע בתחומים
ובענפים השונים.

כנסים בארץ
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כנס כלכליסטWhen :
Te c h n o l o g y M e e t s S p o r t
שאירגן

באירוע

כלכליסט:

עיתון

When Technology Meets Sport
הוזמנה ד״ר אסנת פליס דואר לתת הרצאה
בנושא:

הביוני:

״האדם

כנס Colosseum Sport
Te c h S u m m i t T L V 2 0 1 8

כשהספורטאים

האולימפיים ינצחו את הספורטאים האולימפיים״.

בכנס Colosseum Sport Tech Summit TLV 2018

בהרצאה הועבר המסר כי הספורט הפראלימפי

הוזמנה ד״ר אסנת פליס דואר להעביר הרצאה

הוא מקצועי לכל דבר ואינו שונה מהספורט

בנושאTechnology to Maximize Paralympic :

האולימפי .כיום יש יכולת לנבא מתי אצנים

Athletes’ Performance

פראלימפים וקופצים לרוחק באמצעות פרוטזות

ד״ר שוקי דקל יו״ר הוועד הפראלימפי הודה

יגיעו

ייעודיות

להישגים

טובים

מאלה

של

למארגני הכנס ובראשם אורן סימיניאן ,על שבחר

המקבילים להם בספורט האולימפי.

לכלול את הנושא הפראלימפי בכנס חשוב זה.

במצגת שהוכנה עבור האירוע על ידי קרן

הגיע לתמוך גם ניסים סספורטס ,מנכ״ל הוועד

איזיקסון,

שולבו

תמונות

מרהיבות

של

נכים .בעקבות מפגשים עם גורמים שונים

הספורטאים הפראלימפים הישראליים.
בסיום

ההרצאה,

הועברה

בקשה

הפראלימפי וההתאחדות הישראלית לספורט

לנוכחים

בתעשיית הספורט טק המקומית ,נרקמו

המכובדים לתמוך בכל דרך אפשרית בספורט

אפשרויות לשיתופי פעולה שייתרמו לספורטאים

הפראלימפי הישראלי.

הפראלימפים באמצעות תמיכה טכנולוגית.
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חם מהמעבדה

טכנולוגיות ורשמים מתערוכה בכנס
 ACSMמיניאפוליס ,ארצות הברית

בחודש יוני האחרון ,ד"ר אסנת פליס דואר השתתפה בכנס הבינלאומי של ארגון רפואת הספורט האמריקאי שהתקיים
במיניאפוליס .את הכנס ליוותה תערוכה מרשימה של טכנולוגיות חדישות בתחום הספורט .הנה התרשמות משלוש
טכנולוגיות.

גלולת ®e-Celsiusשל חברת  BodyCupלמדידה רציפה של טמפרטורת הגוף הפנימית.
 ® e-Celsius,היא

גלולה אלקטרונית מזערית

נטילת

הגלולה

הזו

יכולה

לשפר

את

ביצועיי

מינימלית אשר משדרת באופן אלחוטי מדידה

הספורטאים בכך שהיא מנטרת את טמפרטורת הגוף

מתמשכת של טמפרטורת הגוף הפנימי.

הפנימית בצורה רציפה לאורך כל שעות היממה,

הנתונים מאוחסנים על צג בשם ®  e-Viewer.התקן

במהלך אימונים ,תחרויות והתאוששות.

זה מציג התראות אם המדידה נמצאת מחוץ לטווח

הנתונים יכולים גם לשמש לצורך מתאם בין עצימות

הרצוי .תיבת ההפעלה משמשת כדי להפוך את

האימונים לתופעות שיבוש במערכת ויסות החום .הדבר

הגלולה ממצב "השהיה" למצב "מדידה" .הנתונים

מאפשר פיתוח פרוטוקולים לאימון ספציפי בהתאמה

שהגלולה אוספת נאגרים בזיכרון שלה ומוצגים בזמן

אישית לכל ספורטאי.

אמת (או על ידי שליפה מהזיכרון הפנימי) .כל צג

המפתחים,

יכול לשמש עד לשלושה כדורים במקביל כדי לאפשר

לדברי

ניתן

להשתמש

בגלולת

®  e-Celsiusבכל ענפי הספורט ,כולל ספורט מים.

שימוש בקרב כמה ספורטאים במקביל.

היישום

ממשק הצג מאפשר למשתמש להוריד נתונים

אינטנסיביים פיזית כמו רוגבי ,רכיבה על אופניים ,טניס

למחשב  Mac /לצורך אחסון .הגלולה בטוחה ,לא

או אלה המתרחשים בסביבות עם תנאי טמפרטורה

פולשנית וקלה לשימוש ,עוזבת את מערכת הקיבה

קיצוניים כמו גם לספורטאים פראלימפים עם הפרעות

לאחר יום או יומיים ,בהתאם לזמן המעבר האישי.

תרמו-רגולציה (לדוג' נפגעי חט שדרה צווארים או אלה

מטרה :הפחתת סיכונים עבור אנשים במצבים

עם פרפלגיה גבוהה).

קיצוניים ,כגון ספורטאי עילית .במהלך פעילות
גופנית בסביבה חמה ,קשה לגוף לקרר את עצמו,
בפרט בתנאי טמפרטורה גבוהה המלווים בלחות
גבוהה .רוויה של מנגנון התרמו-רגולציה (ויסות חום

הגוף) יכולה לגרום במהירות להיפרתרמיה (מכת
חום) לרמות שעלולות לגרום לבחילה ,התעלפות או
מוות.
לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן
לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

שלה

המתאים

ביותר

לענפי

ספורט

 14חם מהמעבדה  -המשך
חליפת לחץ להתאוששות פאסיבית של חברת
NormaTec - PERISTALTIC PULSE COMPRESSION
חברת

נורמטק

מייצרת

חליפת

התאוששות

שמשפרת את פיזור חומצת החלב ושחרור השרירים

לאחר מאמצים .החליפה עושה למעשה מאין מסאז׳
לשרירים ובכך גם מרפה אותם .אתלטים רבים
משתמשים בחליפה להתאוששות מהירה יותר אחרי
אימונים ותחרויות.
הפיזיותרפיסטית

חולצת מעקב חכמה
ZEPHYR™ PERFORMANCE SYSTEMS
חולצה/גופייה חכמה של

 Nedtronicעם חיישן

 ZEPHYRTM,שיכול למדוד את קצב הלב ,התאוששות
נבחרת ארצות

קצב הלב ,השתנות קצב הלב ,תאוצה ,אינטנסיביות

הראשית

של

הברית (האולימפית והפראלימפית) ד"ר אמבר

ועומס ,ושליחת הנתונים לטלפון החכם .החיישן יכול

דונלדסון שיתפה אותנו כי הם משתמשים בחליפות

לפעול בקור ,בחום ומתחת למים ,וכן יכול לאחסן

האלה באופן קבוע ותגובת הספורטאים מאוד חיובית.

מעקב אחר נתונים למשך  20יום .העובדה שמדובר

הפרוטוקול המקובל של שימוש בטכנולוגיה הוא 15

בטכנולוגיה לבישה ) )wearableמאפשרת תנועתיות

דק׳ ישיבה בחליפה (התאוששות פאסיבית).

חופשית.

ישנן  3סוגי חליפות :שרוולים לפלג גוף עליון

לטענת נציגי החברה בתערוכה ,קיים כבר שימוש

(מתאימים לחותרים ולספורטאים בכיסאות גלגלים).

בטכנולוגיה הזו בקרב שחקני קבוצות כדורסל בכיסאות

שרוולים לפלג גוף תחתון (מתאימה לענפי ספורט

גלגלים.

בהן מופעלות בעיקר הרגליים כמו ריצה וקפיצה).
שרוולים לכל  4הגפיים (לענפים המערבים את כל
הגוף כמו שחייה).
בעקבות

התרשמות

מהטכנולוגיה

הנ"ל

ולאור

המלצות של מאמן הכושר עידן ודרריו ,התקבלה
החלטה לרכישת חליפות כאלו עבור ענף החתירה
וענף השחייה.
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ספורטאים שהשתתפו גם

במשחקים האולימפיים וגם
במשחקים הפראלימפים
אוסקר פיסטוריוס ,האצן הדרום אפריקאי הינו

אחד הסיפורים המדהימים על אתלט נכה שהשתתף

גם

במשחקים האולימפיים הוא סיפורו של הספורטאי

במשחקים

ג'ורג' אייסר קטוע הרגל שרגלו נקטעה בתאונת

הפראלימפים ,אך חוץ ממנו ,היו כתריסר ספורטאים

רכבת .אייסר היגר מגרמניה לארצות הברית כשהיה

נוספים שעשו היסטוריה והשתתפו באולימפיאדות.

בן  .14בגיל  34ייצג את ארצות הברית באולימפיאדה

כספורטאים אולימפיים וספורטאים פראלימפים

השלישית ,בענף התעמלות מכשירים.

בעיקר בענפי החץ וקשת וטניס השולחן.

האולימפיאדה השלישית התפרסה על מספר חודשים,

עד כה ,אף ספורטאי בעל מגבלה לא הצליח לזכות

כאשר כל פעם נערכו מספר תחרויות ,ג'ורג' שנעזר

במדליות בשני המשחקים ,אך היו  2ספורטאים שכן

בפרוטזה עשויה מעץ ניסה תחילה להשתתף בקרב 3

זכו במדליות בשני סוגי האירועיים:

שכלל הדיפת כדור ברזל ,קפיצה לרוחק וריצת 100

• הסייף ההונגרי פאל סזקרס ,זכה במדלית ארד

יארד אך הגיע למקום ה  118והאחרון עובדה זו לא

באולימפיאדת סיאול  ,1988הפך לנכה לאחר

ריפתה את רוחו להמשיך ולהשתתף בענפים נוספים.

תאונת אוטובוס שאחריה זכה ב 3-מדליות זהב

והוא אכן הצליח ,ביום אחד זכה ג'ורג ב –  6מדליות3 :

הפראלימפים

זהב – במקבילים ,טיפוס על חבל וקפיצות ( ב 1904

הספורטאי
במשחקים

ו3-

המפורסם

ביותר

האולימפיים

מדליות

ארד

שהשתתף
וגם

במשחקים

הקפיצה נעשתה ללא מדרגת העזר )  2מדליות כסף

מברצלונה  1992ועד ביג'ין .2008

• רוכב האופניים הבריטי קרייג
באולימפיאדת

סידני

2000

מקלאן זכה

במדליית

בסוס סמוכות וענף מעורב ומדליית ארד במתח.

כסף

ובמשחקים הפראלימפים בלונדון  2012זכה
במדליית זהב כאשר התחרה

כבן הזוג הרואה

של רוכב האופניים אנטוני קפס.
בנוסף היו גם כמה ספורטאים נכים שזכו במדליות
במשחקים האולימפיים ,לפני  ,1960אך בשנים אלו
לא התקיימו המשחקים הפראלימפים.

אוסקר פיסטוריוס ,צלםJim Thurston :

ג'ורג' אייסר במרכז ,צלם לא ידוע

 16פרחי ספורט
הכירו את עילאי אלקובי – שחקן בוצ'ה

עילאי אלקובי בן  11מעפולה משתתף בחוג הבוצ׳יה

הוריו של עילאי ,אודליה ומשה מספרים שהחוג

במסגרת פרחי ספורט פראלימפים המתקיים בכפר

תורם להעלאת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות

הנוער ויצ״ו ניר העמק .מידי שבוע עילאי פוגש חברים

של עילאי .ההשתתפות מעניקה לו הרבה הנאה

למשחק ואימון משותף.

וכיף ,וסיפוק גדול מההצלחות ,והוא עושה זאת עם
הרבה מוטיבציה ושמחה.

עילאי מספר:
"הכרתי את משחק הבוצ׳יה בבית הספר ״יובלים״ בו

גילי אריאלי ,מאמנת הקבוצה המשמשת כעוזרת

אני לומד ,במסגרת שיעורי החינוך הגופני .אני נהנה

הרמפה של עילאי מספרת:

מאד וכיף לי לקחת חלק במשחק שבו אני שחקן שווה

"במשחק הבוצ׳יה עוזר הרמפה מחויב להיות עם

ושותף .אני מרגיש שלמרות שאני שחקן הרמפה

הגב למגרש ולמשחק ,להביט אל השחקן ולהזיז את

היחיד בקבוצה ,אני שחקן טוב כמו כולם ,ומצליח

הרמפה בהתאם להנחיותיו .עילאי הצליח ללמוד את

להכריע משחקים ,להשתפר ולקדם את הקבוצה.

מיומנות

אני אוהב לנסוע ולהשתתף בתחרויות .אני מאד

באמצעות הנחיות ברורות .מיומנות הדורשת ריכוז

מתרגש ,אבל מצליח להתגבר על המתח .עוזר לי

גבוה ,ולמידה מתמדת.

כשאני אומר לעצמי ״אל תפחד״ ״תשמור על האומץ״

עילאי בעל תושייה ומוטיבציה גבוהה להצליח .הוא

וכשאני נושם עמוק .כשאנחנו מצליחים אני מרגיש

נחוש לקבלת תוצאות ,וכאשר מצליח  -אין מאושר

גאווה ושמחה גדולה!"

ממנו!!!"

במה המשחק תורם לך?
"אני נהנה ללכת לחוג אחה״צ כמו האחים שלי.
המשחק גורם לי להתרכז יותר טוב ולדייק מאימון
לאימון .אני חייב לעבוד בשיתוף פעולה עם עוזר
הרמפה שלי ,ואני מתרגל איך להנחות אותו ולהתאים
את גובה וכיוון הרמפה בדיוק לפי המרחק של כדור
המטרה.
אני לומד להיות סבלני כלפי החברים בקבוצה ולעודד
אותם".

השליטה

ברמפה

בהתאם

למטרה

' 17על רגל אחת'
דף הפייסבוק שלנו ,ביקש מהעוקבים

לנקוב בשמות של ספורטאים פראלימפים
דוגמנים ואת המותג שמתאים להם לדגמן
ואלו ההצעות שקיבלנו:
 נדב לוי | *Celio
 אור וליהי בן דויד | אדידס
 אבישי אלמקייס |  – AE32מותג פרטי
של אבישי

רכילות פראלימפית
מליאר פוגש את פופוב.
מרק מליאר השחיין מאיל"ן
חיפה ,זכה לפגוש במחנה
אימונים בבולגריה את השחיין
האגדי אלכסנדר פופוב ששהה
במקום עם כישרונות צעירים
מרוסיה ,השניים אף שחו יחדיו.

 אראל הלוי | ,Mango ,Yanga ,ZARA

למרק ולאלכסנדר יש ביחד  13מדליות מאליפויות עולם (  11של

 TYR israel ,Speedoו baNaNhot

אלכסנדר ו  2של מרק) לאלכסנדר יש גם  21מדליות מאליפויות
אירופה ו  9מדליות אולימפיות .ואנו מקווים שהמפגש יהווה

מזל טוב לורד אבנעים מאמנת הכדורשער
שילדה החודש את ילדתה השלישית :זיו.
בתמונה ,ורד בפליאוף הליגה הלאומית עם
' 2כדורים' רגע לפני הלידה.

דורית משרקי,
הפיזיותרפיסטית
שלוותה את
נבחרת השחייה
במחנה האימונים
בבולגריה ,זכתה
לביקור של כמה 'חברים' ,שהגיעו לבקר
בבית המלון ( הגיעו לבקר גם :מרבי
רגליים ,עכבישים ועוד כמה חרקים )

השראה למרק לקראת אליפות אירופה הקרובה.

' 18על רגל אחת'

רכילות פראלימפית
נבחרת ישראל בשחייה ,קיימה יום צילומים
לכל היוצאים לאליפות אירופה בשיתוף עם
איגוד השחייה והשחיינים היוצאים לאליפות
אירופה .במסגרת יום הצילומים חולק הציוד
לכל יוצאיי המשלחת ,בחסות ארנה.

מורן סמואל וסימונה גורן
החותרות הפראלימפיות שילדו
לאחרונה ,השתתפו ביום עיון
של הוועד האולימפי במסגרת
פרויקט 'היום שאחרי' שדיבר
על השאיפות שיש להורים
ספורטאים לילדים שלהם.
כמובן שרום גנבה את ההצגה.
התמונה באדיבות הוועד
האולימפי.

הקמע

של

המשחקים

הפראלימפים

נבחרת

בכדורגל

קרואטיה

לטוקיו  , 2020קיבלה את שמה :סומאיטי -

שהגיעה לגמר המונדיאל ,זכתה

 .someityמה שהקשה עלינו להבין איך

באוהד מפתיע :המנכ"ל ניסים

מבטאים את השם בעברית ,לאחר מספר

סספורטס .לאחר שבמפגש עם

תשובות שונות מיפנים אוריגינלים ,פנינו

הוועד

הקרואטי,

לשגרירות יפן בישראל ובעזרת עודד

קיבל ניסים במתנה את חולצות

סורוקה ממחלקת התרבות שהפנה אותנו
למקומות המתאימים ,גילנו שאת השם
מבטאים:

 .soh-may-teeעיצוב הדמות

קיבל השראה מפריחת הדובדבן והשם

הפראלימפי

הנבחרת

שהיו

בצבע

הנכון

(ניסים ,אוהד הפועל באר שבע
מושבע) עודד ניסים את הנבחרת
הקרואטית מסלון ביתו .שלגמר אף לבש את החולצה.

מבוסס על אחד מזני הדובדבן היפנים:
סומי-יושינו

"."so mighty

ועל

הביטוי

באנגלית

שר הרווחה מר חיים כץ ויו״ר
הקואליציה מר דוד אמסלם
ביקרו בבית חינוך עיוורים
בירושלים ,התנסו במשחק
הכדורשער וקיבלו הסבר על

אחד מענפי הכדור עם
ההישגים הגדולים ביותר
בישראל בימים אלו משאבי
דויטש מנהל בית חינוך
עיוורים.

