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מה קרה במרץ
עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

דותן מישר מוביל את בית הלוחם חיפה לזכייה בגביע
הישג החודש מוענק לדותן מישר שחקן הכדורסל של
בית הלוחם חיפה שהרבה בזכותו ,זכתה החודש בגביע
המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים לשנת תשע"ח .לאחר
שנצחה את איל"ן רמת גן .47-56
בשורה הסטטיסטית דותן ,תרם  15נקודות 6 ,אסיסטים,
 16ריבאונדים וחטיפה אחת ושיחק כמעט  38דקות מתוך
 40דקות המשחק.
דותן שזכה גם בתואר ה  MVPשל המשחק עשה הרבה
יותר מלקלוע ,ולקחת ריבאונדים ,הוא האמין שאפשר
לנצח ,למרות שב  5מפגשים האחרונים עם איל"ן רמת גן
(  2מפגשי ליגה ו  3משחקי פליאוף בשנה שעברה) נצחו
הרמת גנים ולמרות שבמחצית ,בית הלוחם חיפה טרם
השכילה לנצל את חסרונו של ליאור דרור ופגרה ב 2
נקודות ,דותן הצליח לגרום גם לשחקנים האחרים להאמין
שאפשר לעשות את זה ולנצח את הקבוצה שטרם נוצחה
העונה.
בנוסף ,הוא גם ידע לפרגן ואנחנו מביאים את הפוסט
שכתב בועז קרמר מנהל איל"ן ספיבק רמת גן שכתב
לשחקניו שהפסידו ואת תגובתו של דותן שבמו ידיו לקח
להם את הגביע.
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מה קרה
במרץ?
אירועים ותחרויות שהתקיימו במרץ
• מרק מליאר מאיל"ן חיפה
קבע שיא ישראלי חדש ב
 400מטר חתירה ,לאחר
שעצר את השעון על:
 4:58.59דקות

שחייה

• עשרות ספורטאים
השתתפו בסבב הראשון
בתחרויות הרמת כח בארץ
בתחרות שהתקיימה בבית
הלוחם חיפה

הרמת כח

•בתחרות קליעה שנערכה
בבית הלוחם תל אביב
השתתפו עשרות קלעים.
במקצה רובה אויר SH1
זכתה יוליה צ'רנוי מבית
הלוחם תל אביב ובמקצה
רובה אויר  SH2זכה רמי
הללי מבית הלוחם חיפה

קליעה

• אמיר לוי מבית הלוחם
ירושלים זכה במדליית הארד
באליפות ספרד הפתוחה
בבדמינטון
• נינה גורד'יצקי מבית הלוחם
חיפה הגיעה לרבע הגמר
ביחידים וביחד עם אמיר לרבע
הגמר בזוגות מעורבים

בדמינטון

• לינור קלמן מבית הלוחם
ירושלים הגיעה למקום
התשיעי בסבב גביע העולם
בסייף שנערך באיטליה.
לינור נצחה  4מתחרות
בשלב הבתים ,אך הפסידה
בשמינית הגמר
סייף

• אדם ברדיצ'בסקי ואסי
סטוקול מאיל"ן רמת גן זכו
בטורניר הזוגות בטניס
בכסאות גלגלים שנערך
בקרבינה – צ'כיה

טניס

• נפתח קורס מדריכי הרוגבי
בכסאות גלגלים הראשון
מסוגו ,בהשתתפות כ 10
מדריכים .הקורס מתקיים
באיל"ן רמת גן

רוגבי

•קרולין טביב מאיל"ן רמת גן זכתה במדליית הארד באליפות
איטליה הפתוחה בטניס שולחן יחידים
• בטורניר הקבוצתי באליפות איטליה הפתוחה בטניס שולחן זכו
ספורטאינו ב  3מדליות ארד :קרולין טביב מאיל"ן רמת גן זכתה
יחד עם בת זוג בריטית  ,אסף גופר מבית הלוחם חיפה ודני
בוברוב מאיל"ן רמת גן זכו ביחד בקלאס  ,6בעז טביב ושמואל
שור מבית הלוחם תל אביב זכו ביחד בקלאס 7

טניס שולחן
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מה יקרה
באפריל?
אירועים ותחרויות בחודש אפריל
 8-12.4תחרות קליעה בינלאומית | פולין
 10.4אליפות ישראל בזוגות טניס שולחן | בית הלוחם באר שבע
 10-16.4קדם גביע האומות בטניס בכסאות גלגלים | פורטוגל
 12-16.4טורניר בינלאומי ברוגבי בכסאות גלגלים | גרמניה
 14.4פלי אוף ליגת טניס השולחן | בית הלוחם ירושלים
 13-15.4ליגה אירופאית כדורשער נבחרת גברים | סלובניה
 16-18.4אליפות סין הפתוחה הכדור שער – נבחרת נשים | סין

 23-27.4אליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים | רמת השרון
 23-28.4אליפות אוגנדה הפתוחה בבדמינטון | אוגנדה
 24.4משחקי ה  OPENבטניס שולחן | בית הלוחם תל אביב
 25-29.4משחקי עולם בבוצ'יה | קנדה
 27.4אליפות ישראל בטנדם | יער בן שמן
 27.4טורניר קליעה | בית הלוחם חיפה
 27.4ליגת הרמת כח מחזור  | 2בית הלוחם תל אביב
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כדורסל
בכסאות גלגלים

גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים ,הפגיש שוב

ובקהל הצופים ,בין המריעים לכדורסלנים נראו מנכ"ל

את שתי הקבוצות החזקות בליגה :איל"ן רמת גן ובית

משרד התרבות והספורט יוסי שרעבי ,ראש מנהל

הלוחם חיפה.

הספורט עופר בוסתן ,סגניו דודו מלכא ואבי

איל"ן רמת גן חסרה את שחקנה :ליאור דרור שחלה ולא

בנבנישתי ,יו"ר אילן רו"ח אהוד רצאבי ,מנכ"ל הטוטו

יכל לשחק והסתפק הפעם רק בתפקיד המאמן.

איציק לארי ,מנכ"ל איל"ן בועז הרמן ,יו"ר הועד

ראשון לעלות על המגרש בשביל להתאמן היה שי

הפראלימפי ד"ר שוקי דקל ,יו"ר ארגון נכי צה"ל חיים

ברביביי מאיל"ן רמת גן שהרבה הונח על כתפיו.

בר ,דני בן אבו היו"ר היוצא ,אפרים זינגר מי שהיה

לשאלתנו האם זה משחק שבשבילו אנחנו נולדים ,ענה:

מנכ"ל הוועד האולימפי והיום משמש כמ"מ יו"ר הוועד

"זה משחק שבשבילו אנחנו חיים" .אחרון לעזוב את

הפראלימפי ,סגן ראש עיריית רמת גן משה רווח ,ראש

המגרש לפני שהמשחק התחיל היה דותן מישר ,שחקנה

עירית רמת השרון אבי גרובר ,מנכ"ל הפועל יורם

הוותיק של בית הלוחם חיפה שידע בדיוק כמו שי ,המשחק

רוטשטיין ,הפרשן אריה מליניאק וגבוה מעל כולם

הזה מונח על כתפיו.

בלט אולסי פרי.

בקרב בין הוותיקים של בית הלוחם חיפה ,לצעירים של
איל"ן רמת גן ניצחו הפעם הוותיקים.
בית הלוחם חיפה נצחה  .47 – 56המחצית הראשונה היתה
די שקולה ולאחר הרבע הראשון בו הובילה רמת גן 9-13
נפרדו הקבוצות במחצית כשרמת גן מובילה ב 2-נקודות.
ברבע השלישי פתחה חיפה יתרון של  8נקודות ,אותו לא
הצליחה לצמצם רמת גן.
בסופו של דבר מה שהכריע את המשחק היו הריבאונדים:
 39לחיפה לעומת  26לרמת גן.
דותן מישר מחיפה שקלע  15נקודות וקטף  16ריבאונדים
נבחר ל  MVPשל המשחק ,עוד הרבו לקלוע :אבי בן
שמחון מחיפה  18נקודות ,ושי ברביביי מרמת גן 17
נקודות .את המשחק שפטו :זיו רדומסקי ,אבי קורפרו,
תום זליגמן ,כאשר במזכירות השקיף :יורם טננבאום.
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כדורסל
בכסאות גלגלים
תמונות מגמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
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כדורסל
בכסאות גלגלים
גמר גביע המדינה – טקסי הוקרה והופעות המחצית
היכל 'שלמה' בו התקיים גמר גביע המדינה בכדורסל

בתחילת הגמר ובמחצית הופיעה להקת הריקודים של

בכסאות גלגלים ,נתן תפאורה מושלמת ל  2טקסי

בית הלוחם באר שבע בניהולה האמנותי של לימור

הוקרה מיוחדים:

בודה סלפטי.

בראשון הוענקו מגני הוקרה לשחקני ושחקניות נבחרות

במחצית התקיימה תחרות קליעות היתולית בכדורסל

הכדורסל בכסאות גלגלים משנת  1968שזכו לפני 50

בכסאות גלגלים בין כדורסלנים מבית הלוחם תל אביב

שנה במדליות הזהב במשחקים הפראלימפים שנערכו

ובין בכירי שחקני ומאמני הכדורסל בארץ :פיני גרשון,

בתל אביב .שחקני הנבחרת הלא צעירים שמחו

שמעון אמסלם ,מוטי דניאל ולירון כהן.

להיפגש לפני המשחק ,החליפו חוויות ורובם אף אמרו
שהיו שמחים להיכנס ולשחק בגמר.
נבחרת הנשים שזכתה במדליית הזהב כללה את:
משה רוזנברג המאמן ואת השחקניות :נאורה אבן
זהב ,מיכל אסקפה ,רות ביטון ,מלכה פוטשניק,
מלי מילר ,איילה כץ ,גאולה סירי ,ציפי רובין,
בתיה שוויקי ,שושנה שרעבי ובתיה משעני ז"ל.
נבחרת הגברים שזכתה במדליית הזהב כללה את:
ראובן הלר המאמן ואת השחקנים :ישראל אבן זהב,
אריה בֵּייז ֵּם ,יעקב בן אריה ,יצחק גלעד ,אריה גנץ,
אמנון וייס ,ברוך חגאי ,צבי פוטשניק ,אברהם
קַ פטלוביץ ,דני שחר ,אברהם תשובה ואת השחקנים
שהלכו לעולמם :שמואל בן זכאי ,צבי בן צבי
וישראל גלובוס ,זכרם לברכה.
בטקס השני ,נפרדנו מקפטן נבחרת ישראל בכדורסל
בכסאות גלגלים רועי רוזנברג ,שהיה קפטן הנבחרת
במשך  5שנים ,שיחק בה  22שנה והשתתף ב 13
אליפויות אירופה ,שתי אליפויות עולם ובמשחקים
הפראלימפים בבייג'ין.
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כדורסל
בכסאות גלגלים
תמונות אווירה מגמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
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השאלון
שימוש בטכנולוגיות בספורט הפראלימפי בארץ
בעקבות השתלמות המאמנים האחרונה שעסקה בשימוש בטכנולוגיות בספורט ,שאלנו את המנהל המקצועי של ענף
הכדורשער רז שוהם ומאמן אופני היד מאיר כרמון על השימוש שהם עושים באימונים שלהם בטכנולוגיות
באיזה מן העזרים הטכנולוגיים אתם כבר משתמשים?

אנחנו כבר
משתמשים
בתוכנה של
כדור עף
מאיטליה בשם
""data project
 .ביצענו בה
התאמות
לכדור שער,
וממנה אנחנו
מפיקים לקחים
לאימונים
וכמובן
למשחקים.

אנחנו משתמשים ב:
 - SRMמד עוצמה המודד בוואטים את עצימות המאמץ לאורך כל
•
האימון
• מד דופק ,מד קדנס  -מודד את מספר סיבובי הידיים לדקה ונתונים
טכניים ,כמו טמפרטורה ,זמן רכיבה ,חלוקה למקטעים ועוד .כל הנתונים
מופיעים על צג של מחשב רכיבה גארמין ,המורכב מול העיניים של
הרוכב
• גארמין נוסף מותקן אצלי על האופניים ,איתם אני צמוד לרוכב .שנינו
מקבלים את הנתונים בזמן אמת .לרוכב זה מאפשר לשמור על ערכים
שתוכננו לאימון הספציפי ,ואני ,המאמן ,מקבל את הנתונים על מנת
לפקח על הביצועים
• כל הנתונים בסוף האימון מועלים אוטומטית לתכנה (טרנינג פיק)
המנתחת מספרית וגרפית כל נתון רלוונטי למהלך האימון .התוכנה
בונה עקומות השוואתיות לאורך תקופה על מצב הכושר הגופני
בחלוקות לתקופות ,מצב הספורטאי מבחינת עייפות ,וכמובן את כל
הנתונים הטכניים שהתקיימו במהלך כל אימון ואימון.

לו הייתה בידכם היכולת ל'המציא'  -איזה עזר טכנולוגי הייתם מוסיפים
לשגרת האימונים?
תותח כדורים לתרגול הגנות

הייתי מאוד רוצה כלי בעל יכולת ניתור מנטאלית

האם אנחנו ,בישראל ,נמצאים במקום טוב
בעולם מבחינת הקדמה הטכנולוגית?

רז שוהם
כן ,בחלק הזה
אנחנו במצב די
אנחנו
טוב.
מתעדים
טורנירים בווידאו
ובדטה ומבצעים
סטטיסטיקות
מסודרות.

הציוד הטכנולוגי
בו אנו משתמשים
הוא זמין ,מועיל
בצורה יוצאת מן
הכלל ,ואינו יקר
מדי ,מה שמאפשר
מבחינה
לנו
טכנולוגית ליישר
קו עם הספורטאים
בעולם.

מאיר כרמון
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אתנה

קבוצות חדשות בפרויקט אתנה
נפתחה קבוצת אתנה ג'וניור שחייה לנערות.

נפתחה קבוצת אתנה טניס שולחן לנשים.

מטרת הקבוצה – לעודד נערות להתחרות בענף

מטרת הקבוצה לחזק נשים בספורט טניס השולחן

השחייה באופן תחרותי ,תוך דגש על חיזוק

בתמיכת אתנה וספיבק.

מקצועי ,חברתי ומנטלי.

באימון הראשון אותו העביר עידו בן שמחון ,הגיעו

מפגש הפתיחה שנערך באיל״ן חיפה ,כלל אימון

למועדון איל"ן רמת גן  ,ספורטאיות מבית הלוחם

שחייה עם המאמן הלאומי יעקב בייננסון,

ומאיל"ן ,התנסו בעבודה מול הרובוט שיורה

בעזרתן של המאמנות נטליה גוטקובסקי וקארן

כדורים ,קיבלו תשורה :מגבת פנים וחולצה ושמעו

ליבוביץ סווט.

על הפרויקט מ :ברוך חגאי – חתן פרס ישראל

לאחר מכן התנסו הבנות באימון פילטיס עם נטליה

והמדריך הראשי באיל"ן רמת גן ,יעל לנדר –

והמשיכו להרצאה ״להפוך חיסרון ליתרון״ של

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי ,רון

שחיין העבר והמדליסט הפראלימפי ,חנוך בודין.

בולוטין המנהל המקצועי בהתאחדות ובוועד

שיראל טוויטו מתאמת אתנה מסרה כי בהמשך

ולימור גולדברג מנהלת תחום תשתיות וצעירים

יפגשו השחייניות פעם בחודש.

בהתאחדות ובוועד.

12
שחייה

אליפות החורף בשחייה
אליפות החורף בשחייה לשנת  ,2018התקיימה
במרכז הספורט איל"ן חיפה.
בתחרות השתתפו שחיינים מ 7-מועדונים מכל
רחבי הארץ.
בתחילת התחרות ,שמהווה סיכום לעונת החורף
 2017-2018חולקו גביעים לשחיינים צעירים
בולטים ,על הישגיהם בשנה האחרונה:
• שחיין צעיר מצטיין זכה אריק מליאר איל"ן
חיפה
• בפריצת השנה זכה רון וולפורט מכבי וייסגל
רחובות
• שחיינית צעירה מצטיינת זכתה מיה פרי איל"ן
חיפה

• בגביע השחיין המתמיד זכה יהונתן מדמון
מאיל"ן ר"ג
כן חולק גביע השחיין הוותיק ל צבי בראל מבית
הלוחם תל אביב.
בתחרות בלטו שחייניי נבחרת ישראל :ענבל
פיזרו ,מרק מליאר ,איאד שלבי וורוניקה
גירנקו כולם מאיל"ן חיפה שעשו תוצאות שאם
היו נמדדות במדידה אלקטרונית היו נחשבים
לשיאים אישיים בבריכות קצרות וחלקם אף שיאים
ישראלים.

13
כדורשער

הישגים לנבחרות בטורניר בינלאומי בליטא
נבחרת הנשים בכדורשער זכתה בחודש מרץ
במדליית הזהב בטורניר בינלאומי בליטא ,כשניצחה
בגמר את נבחרת רוסיה בתוצאה .3:5
המדליה הגיעה אחרי סוף שבוע מוצלח של נבחרת
הנשים ,המורכבת משחקניות מהשלוחות של בית
חינוך עיוורים ומבית הלוחם תל אביב בהדרכתם של
המאמן אריאל פוארטה ועוזרת המאמן ורד
אבנעים.
בדרך למשחק הגמר גברה הנבחרת על נבחרות
צרפת ( ,)6:12ארה"ב ( ,)5:10פינלנד ( )3:8וסיימה
בתיקו ( )7:7מול רוסיה .בחצי הגמר גברה על נבחרת
ארה"ב בתוצאה .6:8
בטורניר הגברים השתתפה גם נבחרת העתודה של
הבנים עד גיל  ,19המורכבת מהשלוחות של בית חינוך
עיוורים עם המאמן שניר כהן .הנבחרת הצעירה
זכתה במדליית הכסף לאחר שנוצחה בגמר על ידי
דרום קוריאה בתוצאה .13:3
בדרך לגמר ניצחה נבחרת העתודה את דנמרק
(,)6:16ליטא ( )7:17וקבוצה מגרמניה ()11:13
והפסידה לקוריאה ( .)11:1בחצי הגמר נצחה את
שבדיה בתוצאה .13:14
בעת שהותם של הישראלים באתר התחרות ,הגיע
שגריר ישראל בליטא ,אמיר מימון ,כדי לברך
ולעודד את שחקני שתי הנבחרות.

14
כדורסל
בכסאות גלגלים
הקבוצות הישראליות ביורוליג
החודש השתתפו הקבוצות הישראליות בגביעי אירופה
השונים בכדורסל בכסאות גלגלים ,בהן פגשו את
הנבחרות הטובות ביבשת.
האלופה איל"ן רמת גן שיחקה בשלב רבע הגמר
בליגת האלופות ,אך לא הצליחה לשחזר את הישג
העלייה לרבע הגמר והפסידה בכל משחקיה לאלופות
אירופה מ :ספרד ,גרמניה וטורקיה ,קבוצות מקצועניות
בהן הכדורסלנים הם כדורסלנים במשרה מלאה
ובשורותיהן משחקים זרים מכל העולם.
השחקנים ציינו כי למרות ההפסדים ,זאת היתה חוויה
מעצימה

ומלמדת

להתחרות

בשחקנים

הטובים

בעולם.
סגניתה בית הלוחם חיפה ,רשמה טורניר יפה
ביורוליג  1כאשר נצחה את הקבוצה האוסטרית
שסיימה את הטורניר בראש הבית ,אך הפסידה ב 2
משחקיה האחרים לקבוצות מרוסיה ובריטניה.
קבוצת בית הלוחם תל אביב שיחקה ביורוליג  3ואף
היא רשמה טורניר יפה ,כאשר נצחה  2משחקים
והפסידה  2אך לא הצליחה לעלות לשלב הבא.

15
כדורסל
בכסאות גלגלים
ליגת סל גל
ליגת הסל גל נפתחה השנה בשני מחזורים שנערכו
לראשונה בירושלים .לקבוצות הוותיקות' :שוקו קידס
ר"ג'' ,סטאר קידס ר"ג'' ,אריות ראשל"צ'' ,נמרים
ראשל"צ'' ,חוסן קידס רמת גן' הצטרפו קבוצות

מאשדוד וירושלים והוקמה קבוצת בנות מכל הארץ
במטרה לגבשן ולהקים בעתיד נבחרת עתודה.
את הליגה מרכז טל רם ,השופטים ששפטו הפעם:
אושר ששון ורפי לוי.

שחקנים מצטיינים של המפגש :אוריה (אשדוד
ובנות) ,חמזה קאסם ('סטאר קידס ר״ג') ,אמנה
נאסר ('שוקו קידס ר״ג') ,מעיין זיקרי ('אריות
ראשל״צ' ובנות) ,ליאור איוונידקי (הפועל ירושלים),
מאיה דוידוב( ב״ש ובנות) ,יהלי ('נמרים ראשל״צ').

צלם :טל רם
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מקצועי

קריטריונים בספורט הפראלימפי
החודש התבשרנו ופרסמנו כי השחיין רון וולפרט

-

הקריטריונים לאליפויות עולם ואירופה נקבעים על

ממכבי ויסגל רחובות קבע קריטריון  Bלאליפות

ידי הוועדות הענפיות ,קריטריונים אלו הם לפעמים זהים

אירופה ב 100פרפר לאחר שעצר את השעון על 1:11.1

יותר.

לקריטריונים

הבינלאומיים

ולעיתים

מחמירים

דקות.
שאלנו את המנהל המקצועי ד"ר רון בלוטין מספר

בענפים מסוימים כמו אתלטיקה ושחייה קיימים 2

שאלות שיעזרו לנו להבין איך עובדת שיטת הקריטריון.

קריטריונים בינלאומיים לרוב האליפויות – קריטריון A
המחמיר וקריטריון  Bשקל יותר ,כשהספורטאי נדרש
 Aהמחמיר לפחות

-

מה זה קריטריון?

להשיג קודם כל את קריטריון

-

הקריטריונים בספורט ההישגי מהווים את תנאי הסף

במקצוע אחד על מנת להשתתף באליפות אבל יוכל

להשתתפות של ספורטאים בתחרויות

להתחרות במקצועות נוספים אם יקבע בהם

-

האם יש סוגי קריטריונים שונים?

הקריטריון שיותר קל להשיג – קריטריון .B

-

את

ברוב התחרויות הבינלאומיות בענפים האישיים

-

למה חשוב הקריטריון?

המדידים נקבע קריטריון סף שנקרא לרוב MQS

-

הקריטריון הבינלאומי נועד על מנת לשמור ולהבטיח

(

רמה הישגית גבוהה לאליפויות ולתחרויות בינלאומיות

)

STANDART

בענפים הלא מדידים כמו טניס ,טניס שולחן וכו'

וכן להגביל את מספר הספורטאים המתחרים מבחינה

לעיתים הקריטריון הוא על פי הדרוג העולמי

ארגונית (בטוקיו  2020הוגבל מספר הספורטאים שיתחרו

למשחקים

ב  22ענפים ל  4400ובכל ענף נקבע מספר הספורטאים

הפראלימפים בטניס שולחן מוזמנים הספורטאים

המירבי) .הקריטריון הישראלי הנוסף שלעיתים מחמיר,

בענפים

נועד לוודא ייצוג מכובד וראוי ברמה גבוהה של

מסויימים אין כלל קריטריון בינלאומי .במדינות

הספורטאים הישראלים באליפות .הוועד הפראלימפי

רבות וגם בוועד הפראלימפי הישראלי ובהתאחדות

וההתאחדות ,כמדיניות של הוועדה המקצועית ומינהלת

הישראלית לספורט נכים נקבעים גם קריטריונים

הספורט ההישגי ,לרוב מאשרים קריטריונים מקלים

ישראלים לתחרויות הבכירות :אליפויות אירופה,

לספורטאים צעירים ולספורטאיות

לדוגמא:
לפי

הדרוג

אליפויות

QUALIFYING

לאליפות
העולמי

עולם

העולם
שלהם

והמשחקים

MINIMUM

או

ולעיתים

הפראלימפים.

-

הקריטריונים הישראלים למשחקים הפראלימפים
נקבעים על ידי מינהלת הספורט ההישגי ומאושרים
בהנהלת הוועד הפראלימפי אחת ל  4שנים.

האם

זכור

לך

ספורטאי

שהפתיע

בקביעת

הקריטריון?
-

כמה ימים לפני המשחקים הפראלימפים בריו 2016
קיבלנו הודעה שורוניקה גירנקו השחיינית קבעה את
הקריטריון למשחקים והיא הצטרפה ברגע האחרון.

17
האקדמיה
הפראלימפית
המאמנת הפולניה גובאנה מרצלביץ שמאמנת כיום
בקנדה שחקנים בכירים בענף הבוצ'יה ,הגיע לארץ
יחד עם השחקן מרקו והם העבירו השתלמות
לסטודנטים בקורס מדריכי הבוצ'יה .קיימו מחנה
אימונים לנבחרת ובחנו מספר ילדים בעלי פוטנציאל
ממעודנים מכל רחבי הארץ.
הגעתם של גובאנה ומרקו לארץ תרמה משמעותית
להעלאת המקצועיות בענף ומתן מוטיבציה לדור
העתיד לעסוק בו.
המאמן האיטלקי מתאו טונטאדורי הגיע לארץ לעבוד
עם המאמנים ועם נבחרת הקיאקים הפראלימפית,
הושם דגש על דגם הקאנו החדש שנכנס למשחקים
הפראלימפים בטוקיו ואימון לספורטאים עם נכויות
קשות.
שלושת החותרים הבכירים :אור אדטו ,פסקל
ברקוביץ וראובן מג'נג'י ,שיפרו את שיאם האישי
בתחרות – רגטת האביב שנערכה לקראת סוף
ההשתלמות ואין ספק שלעבודה של מתיאו עם
החותרים היה חלק בהישג.

לאחר שנפתחו קורסי המדריכים לבוצ'יה ולכדורשער
נפתח החודש הקורס הפראלימפי להכשרת מדריכי רוגבי
בכסאות גלגלים .הקורם מתקיים במועדון איל"ן רמת גן.
בדומה לבוצ'יה ולכדורשער ,גם הרוגבי בכסאות גלגלים הוא ענף
ספורט שאין לו מקבילה בענפים האולימפיים ולכן ההכשרה אליו
הינה הכשרה ייחודית באחריות ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,בשיתוף מנהל הספורט.

18
האקדמיה
הפראלימפית
עם יד על הדופק  -השתלמות למאמנים
ביום רביעי 28/3/18 ,התקיימה השתלמות למאמנים בנושא

בחלק השני של היום ,המאמנים התכנסו

"מדידה והערכה בתהליכי אימון".

לקבוצות "סיעור מוחות" בהן הם נדרשו להכין רשימת

מטרת המפגש היתה להעלות את חשיבות נושא המדידה
וההערכה והכנת הצוות המקצועי (מאמנים ,עוזרי מאמנים
ומאמני כושר) לקראת ביצוע מבדקי יכולות ומיומנויות
באופן עקבי בכל ענף.
הנוכחות בהשתלמות היתה מרשימה והמאמנים תרמו
מניסיונם ומהידע שלהם לדיון הפורה במהלך המפגש.
ההשתלמות נפתחה במצגת קצרה של פרופסור מיקי
שיינוביץ ,העומד בראש מכון סילבן אדמס לספורט
באוניברסיטת תל אביב .מיקי נתן סקירה קצרה על
התוכניות לעתיד הקרוב (פתיחת מעבדה לריצה ,רכיבה

יכולות הנדרשות בכל ענף (לדוג' :יכולת אירובית,
גמישות ,כוח מתפרץ ,)...להכין רשימת מיומנויות לכל
ענף ,לחפש באינטרנט מבדקי שדה ליכולות ולמיומנויות
ולדון באיזו תדירות כדאי לבצע את הבדיקות.
בסיום שלב סיעור המוחות ,התכנסו כולם שוב והביאו
תובנות למליאה.
ומה הלאה? בחודשיים הקרובים יתקיימו פגישות של
אסנת עם המאמנים מכל ענף לצורך בחירה והתאמת
מבדקי השדה ובירור צרכים טכנולוגיים .בדיקות המעבדה
לכל ענף ייקבעו בהמשך.

ושחייה ומלון היפוקסי כבר ביולי הקרוב) ,ואת התוכניות

בחלק האחרון של ההשתלמות ,יעל לנדר (מתאמת

להקמת מרכז גדול בהמשך .פרופ' שיינוביץ גם הדגיש את

מקצועית הספורט הפראלימפי ביחידה לספורט הישגי),

שיתוף הפעולה והשותפות של מכון סילבן אדמס לספורט

העבירה הרצאה בה היא שיתפה את המאמנים במחקר

עם הוועד הפראלימפי הישראלי.

השינה בקרב ספורטאים פראלימפיים שיוצא לדרך כבר

בהמשך ,ד"ר אסנת פליס דואר (ראש היחידה המדעית
והטכנולוגית) העבירה הרצאה בה היא סקרה אלמנטים
שונים הקשורים במדידה והערכה .ניתנו ההגדרות לבקרה
והערכה באימון ספורטאים (מה בודקים ,מי בודק ,איפה
בודק) ,ניתנו דוגמאות לסוגי מבדקים :מבדקים פיזיולוגיים,
מבדקים ביומכניים ,מבדקים מנטאליים/קוגניטיביים
ומבדקים "חוץ אימוניים" ומעטפת – הרכב גוף/משקל גוף,
התאוששות ,שינה ,תזונה ,פציעות .היתה גם נגיעה
בהבדלים שבין מבדקי שדה ומבדקי מעבדה ושימוש
באמצעים טכנולוגיים במדידה והערכה.

בחודש הקרוב .מחקרים הוכיחו כי שינה איכותית היא
תנאי הכרחי לשיפור ביצועים ספורטיביים .לכן ,החליטה
היחידה המדעית לקדם את נושא איכות השינה בהתאמה
לעצימות האימונים בקרב הספורטאים שלנו .כלל
הספורטאים ישתתפו בסקר (און ליין) הבודק את איכות
השינה ,הרגלי השינה ואת הכרונוטייפ של כל ספורטאי
(טיפוס בוקר ,ערב או ביניים) .ממצאי הסקר יאפשרו
לבחור ספורטאים להם מרכיב השינה מהווה אתגר או
מכשול ,לשלב הניטור של איכות השינה באמצעות
טכנולוגיית . SleepRate
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מבדק חדש לביצועי מיומנויות תנועה של שחקני כדורסל
בכיסאות גלגלים
קבוצת חוקרים ,בשיתוף מאמנים ושחקנים הולנדיים

המבדק מחולק ל 4 -תתי מבדקים על פי הנושאים

פיתחה מבדק שדה חדש לכדורסל בכיסאות גלגלים

הבאים:

שנמצא מובהק ומהימן .המבדק נקרא:

wheelchair

 mobility performance testובראשי תיבות. WMP :
המבדק שם דגש על יכולת הניידות והתנועה בכיסאות

 .1פעילויות נפרדות – המכילות:
א .סיבוב  180מעלות במקום (לימין ולשמאל)
ב .ספרינט של  12מטר

הגלגלים ,והוא מורכב מ  15מיומנויות הנמדדות ברצף

ג .נסיעה בעקומה (היקף) לאורך  12מטר בכיוון

תוך מתן שהות קצרה וקבועה לאחר ביצוע כל אחת

השעון/נגד כיוון השעון

מהמיומנויות.

 .2פעילויות משולבות – מכילות את אותן מיומנויות

כל שחקן נמדד לכל מיומנות בנפרד (זמן ביצוע

כמו בקבוצה הראשונה אך עם קטיעות (עצירות):

בשניות) והזמן של כלל המיומנויות יחד מהווה את

א 90 .מעלות סיבוב במקום ,עצירה 90 ,מעלות

התוצאה הסופית של השחקן במבדק כולו.

סיבוב (פעם לשמאל/פעם לימין)
ב .ספרינט של  3מטר ,עצירה ,ספרינט של 3

המבדק יכול לשמש למספר מטרות :לבדוק התקדמות

מטר ,עצירה ,ספרינט של  6מטר

של שחקנים חדשים ,לבדוק השפעה על ביצועי

ג .נסיעה בעקומה (בהיקף)  3מטר ,עצירה3 ,

השחקן בעקבות שינוי בכיסא עליו הוא משחק (גלגלים

מטר ,עצירה 6 ,מטר (לימין/לשמאל)

שונים ,זוויות שונות של המושב/המשענת וכו') ,לבחון

 .3מיומנויות ספציפיות המורכבות מתיבת

התאוששות השחקן לאחר פציעה וגם כמבדק בשגרה

כלומר ביצועים של תנועות קצרות קדימה ,אחורה עם

כדי לבחון את רמת הניידות של כלל שחקני הקבוצה.

התנגשויות נגד אובייקט נייח

כמו כן ,המבדק יכול לשמש ענפים אחרים אשר גם

 .4פעילויות עם כדור:

tik-tak,

בהם נדרשת רמת תפקוד גבוהה של ניידות בכיסאות

א .נסיעה  12מ' קדימה עם כדרור

גלגלים.

ב .נסיעה בעקומה (היקף) לאורך  12מטר בכיוון
השעון עם כדרור/נגד כיוון השעון עם כדרור

de Witte AMH, Hoozemans MJM, Berger MAM, van der Slikke RMA, van der Woude LHV, Veeger HEJ.
Development, construct validity and test–retest reliability of a fieldbased wheelchair mobility performance test
for wheelchair basketball. J Sports Sci. 2017:1-10.
מדור חדש ! במדור זה ,מדי חודש ,תביא ד"ר אסנת פליס דואר מסקנות ממחקרים ,מתחומי דעת
שונים (פיזיולוגיה ,ביומכניקה ,פסיכולוגיה ועוד) שרלוונטיים לספורטאים ולמאמנים הפראלימפים
לכל שאלה /הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :
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הצהרת הקונצנזוס של הארגון האולימפי הבינלאומי לגבי תוספי
תזונה בקרב ספורטאי עלית
ידוע כי לתזונה נכונה ומותאמת יש השפעה על

את תוספי המזון המיועדים לשפר את הביצועים יש

ביצועי הספורטאי .מבחינת התרומה לביצועים ,ידוע

לנסות באופן יסודי באימונים או בתחרות מדומה

כי תוספי התזונה מהווים רק חלק קטן מכלל

לפני היישום בתחרות רשמית וגורלית .בליעה בשוגג

תוכנית התזונה של ספורטאי העילית .עם זאת,

של חומרים האסורים על ידי הסוכנות העולמית נגד

השימוש בתוספי תזונה הוא נפוץ בכל רמות

סמים בספורט ) ) WADAהוא סיכון ידוע כשנוטלים

הספורט .ישנם בשוק מוצרים המתוארים כתוספים

תוספים .הגנה על בריאותו של הספורטאי ויידוע על

הממוקדים לנושאים שונים כגון תוספים להשלמה

סיכון לפגיעה חייבים להיות בראש סדר העדיפויות,

של חוסרים ,לאספקת צורות מהירות של אנרגיה,

ודעת מומחה וסיוע מקצועי מומלצים בחום לפני

ולמתן הטבות ישירות לביצועים או הטבות עקיפות

תחילת השימוש בכל תוסף שהוא.

כגון תמיכה במשטרי אימונים אינטנסיביים .השימוש
המתאים בתוספים מסוימים יכול להציע יתרונות
לספורטאי ,אך ישנם תוספי תזונה שעשויים להזיק
לבריאות הספורטאי ,או לתדמיתו ולמוניטין שלו
באם התוצאה בשימוש בתוספים תוכח כהפרת
החוק נגד שימוש בסמים .לפיכך ,יש לבצע מחקר
מעמיק והערכה תזונתית מלאה לפני קבלת
החלטות בנוגע לשימוש בתוספים .תוספים הטוענים

מקור:
IOC Consensus Statement: Dietary Supplements
and the High-Performance Athlete
Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer
DE, Peeling P, Phillips SM, Rawson ES, Walsh NP,
Garthe I, Geyer H, Meeusen R, van Loon LJC,
Shirreffs SM, Spriet LL, Stuart M6, Vernec A, Currell

ישירות או בעקיפין לשפר את הביצועים הם בדרך

K, Ali VM, Budgett RG, Ljungqvist A, Mountjoy M,,

כלל הקבוצה הגדולה ביותר של מוצרים המשווקים

Pitsiladis YP, Soligard T, Erdener U, Engebretsen L.

לספורטאים ,אבל רק לכמה מהם (כולל קפאין,
קריאטין ,סוכני אגירה ספציפיים specific buffering
 agentsוניטראט) יש ראיות טובות של השפעה
חיובית על ביצועים .עם זאת ,מידת ההשפעה תלויה
בנסיבות השימוש בתוספים והיא גם עשויה
להשתנות במידה רבה בין אנשים בגלל גורמים
הכוללים גנטיקה ,המיקרוביום ( microbiome -
הרכב חיידקי המעיים) ,והרגלי התזונה שלהם.

Br J Sports Med. 2018 Apr;52(7):439-455. doi:
10.1136/bjsports-2018-099027. Epub 2018 Mar 14.
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פרחי ספורט
אליפות ישראל בג'ודו לעיוורים ולקויי ראייה
השנה זו הפעם השנייה ברציפות בה ההתאחדות

הישראלית לספורט נכים בשיתוף איגוד הג'ודו
מקיימים את אליפות ישראל בג'ודו לעיוורים
ולקויי ראייה,
השנה השתתפו כ  20ילדים מארבע שלוחות
בארץ :הפזורה הבדואית ,באר שבע ,נצרת ואבן
יהודה.
המדריך מוטי סיפר על התחרות " :היה מדהים,
למרות ההתרגשות ,הילדים עשו עבודה יפה,
ונלחמו ,זו פעם ראשונה שהשתתפו בתחרות
ילדים מהפזורה הבדואית ,דבר מבורך מאוד"
הג'ודו'

לעיוורים

ולקויי

ראייה,

דומה

מאוד

לתחרות הג'ודו לרואים ,למעט ,עמדת הפתיחה
בה ישנו מגע בין הספורטאים.
עידן דויד המאמן בשלוחת נצרת סיפר" :ילד
לקוי

ראיה

שעוסק בג׳ודו

לומד

על

עצמו

שבהשקעה ועבודה קשה הוא יכול לעשות כל
מה שירצה .באמצעות הג׳ודו הילדים לומדים

שכדי לנצח יריב על המזרון ,ראשית צריך לנצח
את הפחדים והמעצורים שבתוכנו .ילדי בי״ס
'כרם אל סחב' מנצרת לא מרגישים שונים מאף
ילד

למרות

המגבלה

שלהם,

ולכן

כהכנה

לאליפות ישראל לעיוורים הם מתחרים במהלך
השנה בתחרויות אזוריות עם ילדים שאינם לקויי
ראיה כשווים מול שווים".

צלם :עילאי רז

