66

אפריל 2021

עמית ויגודה ומרי סילברמן ,אלופי
המכללות בארצות הברית

66

אפריל 2021

חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

החודש התאפשר לחגוג את חג הפסח בחיק
המשפחה ולא בחיק 'הזום’ ,אך לא מעט ספורטאים

שוב' ,חגגו' באמצעותו כי שהו בתחרויות בחו"ל וייצגו
את המדינה .הבידוד מהמשפחה שכולנו חווינו לפני
שנה ,דומה לתחושת הבדידות שספורטאי העילית



דבר יו"ר ההתאחדות

|3



הטיטאנים

| 4



היסטוריה

|14



השאלון

| 16



חווים במהלך כל השנה ,ודאי בשנה אולימפית.
הפעילות הספורטיבית חוזרת אט אט לשגרה בארץ



חם מהמעבדה
על רגל אחת

| 17
| 24

ובחו"ל וכולנו תקווה לבשר בקרוב על חזרה מלאה.

קריאה מהנה  -צוות הפראתון

כתבות

10

כדורסל בכסאות גלגלים

צלם:
שאול
אברמוביץ



פעילות בינלאומית

|7



פעילות בארץ

|8



כדורשער

|9



כדורסל

| 10



בדרך לבייג'ין

| 12



בדרך לטוקיו

| 15

עורכת העיתון :קרן איזיקסון | מערכת :לאה שניידר ,ד"ר אסנת פליס דואר ,ד"ר רון בולוטין

 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
לאחר שנת הקורונה ,נחוג השנה את חג הפסח בהבנה
גדולה

יותר,

עד

כמה

חשובה

לנו

החירות.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

הספורט הפראלימפי מתבסס על מושג 'החירות' –

החודש נפגשנו עם המנהלת החדשה של בית החולים רעות

החירות לעסוק בספורט ולייצג את המדינה ללא קשר

דר' אורית שטיין רייזנר ,סגן המנהלת ד"ר ארי לאודן

למוגבלות .לחג הפסח אני מאחל לנו ולכל בית ישראל:

ופרופסור רפי חרותי ,ראש חטיבת השיקום אשר מוביל

"נלמד מהחכם ,נחבק את התם ,נסלח לרשע ונקשיב

את האימוץ של נבחרת השחייה הלאומית שלנו על ידי בית

לזה שלא יודע לשאול".

החולים וזאת ההזדמנות להודות למנהל הקודם ד"ר דב

אני רוצה להודות למשפחות הספורטאים שנמצאים
בחו"ל על מנת לייצג את מדינת ישראל ולא ישבו השנה

אלבוקרק שאני יכול לכנותו :ידיד אמיתי של המשפחה
הפראלימפית.

לשולחן הסדר ,אנו מעריכים את ההקרבה שלכם והיא

אנצל את הטור לברך את זקן השבט :שמעון שלח הידוע

איננה מובנית מאליה.

בכנויו :צ'ינגה .מזל טוב ליום הולדתך ה  ,89התברכנו כולנו

החודש ראינו כמה ההשקעה של המועדונים חוצה
גבולות .עמית ויגודה שגדל במועדון איל"ן ספיבק רמת
גן זכה עם מכללת טקסס באליפות הגברים בכדורסל
בכסאות גלגלים במכללות ארצות הברית ואף נבחר ל
 .MVPמרי סילברמן שגדלה באיל"ן חיפה זכתה עם

בניסיון שלך ,בשקדנות שלך ובאחריות שלך לקדם את ענף
הכדורסל בכסאות גלגלים בארץ.
שלכם בברכת חג פסח שמח וכשר
אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

מכללת אלבמה באליפות הנשים! אין לי ספק
שהצלחתם תפתח את הדלת ואת התאבון לספורטאים
נוספים.

ברצוני להגיד תודה לרכז ענף החתירה הפורש איתן
גלוזמן שליווה אותנו עוד ממשחקי ביג'ין  2008ולאחל
בהצלחה למחליפו –

חותר העבר ראובן מגנאג'י.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום בהרמת כוסית לצד אנדרו דנוס – נשיא הכבוד
של המשחקים

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04לזכור את הטיטאנים
ציפי רובין  -הילדה שטיפסה על עץ התות
וכבשה את פסגת העולם
ציפי רובין נולדה בשנת  ,1946כילדה השנייה במשפחת

רוזנבאום ,כמו ילדים רבים שנולדו שניים ,פיתחה ציפי אופי
של ווינרים שלא יודעים פחד מהו ,אך זהו פחות או יותר

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הדבר היחידי שאפשר להגיד על ילדותה שדומה לילדות

היו ילדים שאפילו שלום לא אמרו לי ,התייחסו אלי כמו

של ילדים אחרים.

לסמרטוט ,אני נכה אני לא שווה כלום".

"אם לא הייתי נכה ,הייתי גם ספורטאית ,זה היה לי בדם,
משהייתי ילדה קטנה ,בגיל  4.5נידבקתי בפוליו ,הלכתי
קצת עם מכשיר ,אבל לא ויתרתי ,הילדים עשו עמידת
ידיים ,גם אני עשיתי עמידת ידיים ,שיחקתי מחבואים,
שיחקתי תופסת".

"היו לנו בשכונה עצי תותים וכל הילדים טיפסו על העצים,
רק אני לא יכולתי ,מה עשיתי? היה לי ליד הבית ליד הצריף
עץ תותים ,כל יום הייתי קמה ,הולכת לעץ ומתאמנת לעלות
בכח הידיים והרגל שלא היתה נכה ,אפילו נפלתי ושברתי יד,
אבל המשכתי ובסוף הצלחתי.

בגיל  4.5חלתה בפוליו שפגע בעיקר באחת מרגליה ושלח
אותה לאשפוז בבידוד בבית החולים.

מגרשון הוברמן שמעתי שקם מועדון ספורט לנכים (איל"ן

רמת גן) אז הלכתי לשם ,אני זוכרת שהושיבו אותי בכיסא

מתקופה זו היא זוכרת בעיקר את האכזבה מכך שלא

גלגלים ואמרו לי תזרקי לסל ,זרקתי ואחד אמר "וואלה היא

תראה את הספורטאים צועדים במצעד האחד במאי:

מגיעה לסל" .איציק לוי שהיה אלוף ישראל בקפיצה במוט

"בכיתי ,כשקיבלתי את הפוליו זה היה באחד במאי

אימן אותי גם כן ואמר לי שאם היו מקבלים בנות לסיירת

ובתהלוכות היו אנשים שעושים ספורט ,גלגלונים ,לא

מטכ"ל הייתי מתקבלת".

יכולתי לראות את זה ,בכיתי כי ממש חיכיתי לראות
אותם".
עוד היא זוכרת את ההורים שלה מגיעים אל מתחת לחלון
החדר בו הושמה בבידוד לדרוש לשלומה ואת הרופא נותן
לה מכה על היד ,מגרש אותם וסוגר את החלון.
החזרה לשגרה לא היתה קלה ,הילדה שהיתה רגילה לרוץ
ולקפוץ ,היתה צריכה להסתדר כעת עם רגל לא מתפקדת
וניתוח ברגל המתפקדת שנועד לעצור את גדילתה ,כך
שתתאים

לרגל

הפגועה,

ניתוח

שפגע

גם

ברגל

המתפקדת .ציפי גם היתה צריכה להתרגל ליחס הילדים

שפחדו ממנה וחלקם אף התעלמו ממנה לחלוטין.
"כשהגעתי לבית הספר היה לי גרוע מאוד ,לא התייחסו
אלי ,כאילו אני נכה,

לא שווה ,מכיתה א' עד ח'
בתמונה :ציפי (באמצע) בת  17בצליחת הכינרת
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 05לזכור את הטיטאנים
ציפי רובין  -הילדה שטיפסה על עץ
התות וכבשה את פסגת העולם  -המשך
ענפי הספורט
ציפי היתה ספורטאית רב גונית וזכתה במדליות בענפי

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

השחייה ,האתלטיקה ,הטניס שולחן וכדורסל בכסאות
גלגלים ,כבר בגיל  14כשהצטרפה לאיל"ן רמת גן כל
המאמנים רצו שתתאמן אצלם ,גם בגלל ההישגים ,גם
בגלל הרעב להצליח וגם בגלל שהקפידה לבצע את
תוכנית האימונים ככתבה וכלשונה.
"אני הכי אהבתי את הכידון (זכתה ב  5מדליות זהב
ומדליית ארד) ,עדנה מדליה היתה אלופת הארץ בהטלת
כידון והיא היתה המאמנת ,היא היתה אישה מרשימה
מאוד ,היא ראתה שאני טובה בכידון וגם איציק לוי אימן
אותי ,אם הוא היה בא באמצע הלילה ומעיר אותי והיה
אומר לי" :ציפי חזק עם הכידון" ,הייתי זורקת חזק".

בתמונה :נבחרת ישראל במשחקי טוקיו 1964

משחקי טוקיו 1964
כשהייתה בת  ,18ביום הולדתה ייצגה לראשונה את
מדינת ישראל במשחקים הפראלימפיים בטוקיו .1964
"צעדנו במצעד המשלחות באצטדיון האולימפי ,לבושים
בצבעי הדגל ,היה קהל גדול ומחאו לנו כפיים ,הרגשתי

שבאתי לעשות ספורט ,לא בתור נכה ,בתור ספורטאית.
עד שנפתח המועדון לספורט נכים ,היה לי מאוד קשה,
הייתי הולכת למועדונים ,מסתכלת שמה שעושים ספורט,
כל כך קינאתי בהם והנה הגשמתי את החלום ,כששמעתי
את התקווה הרגשתי שהנה אני מצליחה בספורט".
ממשחקים אלו חזרה עם שיא עולם ומדליית זהב בהדיפת
כדור ברזל ו  4מדליות ארד ב :זריקת דיסקוס ,הטלת כידון,
שחייה –  50מטר חופשי וטניס שולחן זוגות.

בתמונה :ציפי בהטלת כידון
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 06לזכור את הטיטאנים
ציפי רובין  -הילדה שטיפסה על עץ
התות וכבשה את פסגת העולם  -המשך
משחקי תל אביב 1968
"מדינת ישראל היתה מדינה 'צוציקית' והיא הראתה

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

באולימפיאדה בתל אביב שהיא מאוד מצליחה .מלא

במשחקי ארנהם  – 1980זכתה במדליית זהב בהטלת

אנשים באו לראות ,היה כבוד גדול כשהשמיעו את

כידון ,מדליית כסף בכדורסל בכסאות גלגלים ומדליית ארד

התקווה בבית" .המשחקים בתל אביב היו המוצלחים

בהדיפת כדור ברזל.

ביותר של ציפי והיא זכתה בהם ב  4מדליות זהב
באתלטיקה :בזריקת אלה ,הטלת כידון ,קרב חמש
והדיפת כדור ברזל .מדליית כסף בזריקת דיסקוס ומדליית
זהב בכדורסל בכסאות גלגלים.

במשחקי סטוק מנדוויל  – 1984זכתה ב  2מדליות זהב
בזריקת דיסקוס והטלת כידון 2 ,מדליות כסף באתלטיקה
בהדיפת כדור ברזל וקרב חמש ומדליית כסף בכדורסל
בכיסאות גלגלים

משחקי היידלברג 1972
ב  72התקיימו המשחקים בהיידלברג קצת אחרי רצח

במשחקי סיאול  – 1988זכתה במדליית זהב בהטלת כידון

הספורטאים באולימפיאדת מינכן" .כל הזמן המשטרה

ו  2מדליות ארד בהדיפת כדור ברזל וקרב .5

הסתובבה איתנו ,הכרתי את אחד הספורטאים ,דויד
ברגר ז"ל ,היה מגיע למועדון באיל"ן רמת גן לחדר כושר

כי היה חבר של המאמן שם בהרמת משקולות .זה היה
קשה מאוד להתחרות אחרי שזה קרה ,זה השפיע גם
מבחינה גופנית וגם נפשית ,מצד אחד המוטיבציה ירדה

לסיום הראיון ביקשנו טיפ לספורטאים שיצאו למשחקי
טוקיו  2021וזה הטיפ שלה" :תגיעו בהרגשה של אני חייב
לנצח ,חובה לנצח ,אני צריך לתת את הכול בשביל לנצח,
אין יותר מזה ,רק לנצח".

אבל מצד שני ,זה עד היום מלווה אותי – הם לא יהרגו את
הנשמה שלנו ,אנחנו נהיה תמיד חזקים ,אבל זה לא היה
פשוט".
במשחקים אלו זכתה ציפי במדליית זהב בהטלת כידון,
מדליית כסף בהדיפת כדור ברזל ומדליית ארד בכדורסל
בכסאות גלגלים".
בתמונה :ציפי במעמד הפודיום עם דגל ישראל מאחוריה במשחקי
טורונטו 1976

משחקי טורונטו 1976
במשחקים אלו כבר היתה אמא להגר בת השנה ,למרות
הגעגועים ,היא השאירה אותה אצל אמא שלה ונסעה,
שם זכתה ב  3מדליות זהב באתלטיקה :הטלת כידון ,קרב
חמש והדיפת כדור ברזל ,מדליית כסף בזריקת דיסקוס
ומדליית זהב בכדורסל

בכסאות גלגלים.
בתמונה :ציפי בקבלת אות מפעל חיים שניתן לה בשנת 2018
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 07בינלאומי
סקי אלפיני
שיינא וספי וציפי בלומברג מעמותת ארז נמצאות
במחנה אימונים בקולורדו.

בתחרות שהתקיימה שם ומזכה בנקודות דירוג
למשחקי החורף ,זכתה שיינא במדליית כסף

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

במסלול הסופר ג'י בעמידה (המסלול המהיר יותר)

הרמת כח

ו  2מדליות ארד במסלול הסללום בעמידה .ציפי

פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמנת

שזה עתה חזרה מפציעה ,זכתה בדליית ארד

אצל ולרי טומילוב ,זכתה במדליית הארד בתחרות

במסלול הסללום בישיבה .המאמן של שיינא וציפי:

סבב גביע במנצ’סטר .פולינה החלה את התחרות

סקוט אולסן

בשבירת שיאה  120קילו כאשר דחקה בניסיון
הראשון  121קילו ,בשני ניסתה לדחוק  126אך פסלה

ובניסיון השלישי הצליחה לדחוק  126קילו ולהשיג
שיא ישראלי חדש .התחרות קריטית להשגת
הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2021

בתמונה פולינה וולרי לקראת ההנפה השלישית
בתמונה שיינא וציפי עם המדליות
צלם :הארי ארליך  Harry ehrlichבאדיבות עמותת ארז

טניס בכיסאות גלגלים
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב המתאמן אצל

רותם סלע זכה בטורניר הזוגות בטניס בכיסאות
גלגלים שנערך  LOUGHBOROUGHבבריטניה יחד
עם בראין ברטן האמריקאי.
זהו התואר השביעי

הבינלאומי של יוסי.
בתמונה :יוסי סעדון ובן זוגו האמריקאי בריאן ברטן עם
צלחת הזכייה.
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 08בארץ
אופניים
לראשונה התחרו במסלול הוולדרום רוכבי טנדם.
הרוכב במושב הקדמי ללא לקות ראייה והרוכב
מאחור עם לקות ראייה או עיוורון.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

נקבע שיא יסוד (השיא שנקבע ברכיבה הראשונה)
ישראלי ל 4הקפות שמהוות מסלול של  1000מטר.

רגבי בכיסאות גלגלים

אחיה קליין מבית הלוחם תל אביב שרכב מאחור

ליגת הרגבי בכיסאות גלגלים חזרה לפעול והיא

ויובל בן מורדכי שרכב מלפנים קבעו1.17:28 :

מתקיימת בימי רביעי במועדון איל"ן ספיבק רמת גן.

דקות .הזוג השני מבית הלוחם ירושלים ,עמי רביב

לאחר  4מחזורים ,מובילה את הטבלה איל"ן הרצליה

מאחור ושקד פרנק מלפנים קבעו  1.19:60דקות.

עם הפרש שערים עדיף על איל"ן רמת גן שבמקום
השני .לשתיהן  3ניצחונות והפסד בודד.

ניצחון

הפסד

הפרש
שערים

נקודות

1

איל"ן הרצליה

3

1

7

7

2

איל"ן רמת גן

3

1

2

7

3
4

קבוצה

איל"ן פתח
תקווה

1

3

-2

5

איל"ן תל אביב

1

3

-7

5

בתמונה רוכבי טנדם בוולדרום

טניס שולחן
מועדון אגודת טניס השולחן לוד ,שלמה ואיציק
אברומביץ

אירחו

את

נבחרת

ישראל

הפראלימפית בטניס שולחן למפגש מקצועי
ביוזמתו של המאמן בנצ'י בלנק.
הנבחרת מתכוננת לקראת תחרות ההזדמנות
האחרונה

להשגת

כרטיס

להשתתפות

במשחקים הפראלימפיים בטוקיו  2021שתיערך
בתחילת יוני.
בתמונה :נבחרת ישראל בטניס שולחן
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 09כדורשער
ליגת הכדורשער חוזרת

גם ליגת העל בכדורשער חזרה לפעול ,כאשר כל
הקבוצות נפגשו לשישי שבת בבית חינוך עיוורים לפני

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

חג הפסח.
לאחר  12משחקים ממשיכה להוביל את הטבלה בית

חינוך עיוורים צפון עם  24נקודות ,אך לאחר שספגה
בסבב זה  3הפסדים ,הצליחו השנייה בטבלה ויצו ניר
העמק והשלישית (בשל הפרש שערים) בית חינוך
עיוורים מרכז לצמצם את הפער לחמש נקודות.
מלכי השערים:
מיכאל רוזין מבית הלוחם עם  65שערים וליהיא בן
דויד עם  59שערים.

מיקום שם קבוצה

הפרש
מס'
משחקים שערים

בתמונה :הגנה .צלם :יוסף אבי יאיר אנג'ל

נקודות

1

בח''ע צפון

12

23

24

2

ויצו ניר העמק

12

18

19

3

בח''ע מרכז

12

-3

19

4

בית הלוחם

12

-22

16

5

בח''ע דרום

12

-22

9

בתמונה :ההגנה לא מצליחה
לעצור את הכדור .צלם :יוסף
אבי יאיר אנג'ל

בתמונה :העברת כדור בין  2שחקנים .צלם :יוסף אבי
יאיר אנג'ל
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 10כדורסל בכסאות גלגלים
ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים חזרה לפעול
וליגות לאומית א' ולאומית ב' התחילו את פעולתן .בשל

מספר משחקים חסרים ,לא ניתן בשלב זה להציג
טבלאות שיהיו מעודכנות ,אך אנו מאמנים שהמשחקים
החסרים יושלמו בקרוב.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

חיים קיסוס אוהד של בית הלוחם צה"ל תל אביב,
סיקר עבורנו את משחקה הראשון ושיתף אותנו
בתחושות האוהדים:

הליגה חוזרת לחיים  -חיים קיסוס
כמה ימים לפני חג החירות ,קרה לי משהו מרגש ומשמח.
בהתראה קצרה ,של פחות מיממה ,עודכנתי שמחדשים
את משחקי ליגת העל בכדורסל על כסאות גלגלים.
אז התחלתי לפעול לארגן לעצמי כניסה ,כי אם חוזרים
לחיים ,שאני (חיים) לא אהיה?
מעט פחות משעה לפני פרוץ המשחק ,קיבלתי אור ירוק

בתמונה :מאבק על הכדור .צלם רונן חסון

להגיע לפרקט באולם הספורט של בית הלוחם תל אביב.
אחרי שזכיתי לצפות מקרוב בכמה משחקים לאורך
העונה הקודמת ואפילו במשחקי חצי גמר הגביע ,נקטעה
לנו החוויה ,ממש רגע לפני גמר הגביע ונשלחנו לשממה
של עוצר אימונים וסיפור לא גמור של עונה נהדרת.
מפה לשם ,עברה שנה של מורדות ועליות והתקווה שהיא
שהפעם חוזרים ולתמיד.
בינתיים ,באותו הערב לפני פסח ,התייצבה הקבוצה
המארחת ,פיינליסטית הגביע של העונה הקודמת,

בתמונה :זריקה לסל .צלם שאול אברמוביץ

תותחני צה"ל ת"א ,למשחק ראשון של עונת .2021
ההרכב קצת אחר מהעונות האחרונות ,שחקנים חדשים
לצד גרעין של כמה ותיקים בתלבושת לבנה.
מולם התייצבה קבוצת איל"ן תל אביב בצבע ירוק ,עם
כמה מגיבורי משחק הגביע האחרון (ששיחקו אצל
המנצחת בזמנו).

בתמונה :השופטים בהתייעצות .צלם שאול אברמוביץ
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 11כדורסל בכסאות גלגלים
הגעתי לבית הלוחם ממש כמה דקות לפני המועד ועוד
הספקתי לשמוע תדריך אחרון של מאמן המארחת

והמארח שלי ,אלון דור-און ובשעה  18:30אפס אפס,
נשרקה הפתיחה ונזרק לאוויר כדור ביניים מהמעגל
האמצעי .האיל"נים קטפו את הכדור להתקפה ראשונה

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ומשם לא הסתכלו לאחור.
האורחים הגיעו עם הרכב גבוה וצעיר והדבר ניכר על
המגרש כשאיל"ן תל אביב בורחים ליתרון דו ספרתי
לצער המארחים ,הסלים ממשיכים לא להיכנס
והאיל"נים עושים כבשלהם.
למרות נקודות אור עם כמה סלים רצופים ומהלכים
יפים ,משחק יותר מסודר ומלחמה עיקשת בהגנה של
שחקני צה"ל תל אביב ,הירוקים המשיכו להיות חדים
וההפרש רק תפח.
שתי דקות

בתמונה :קמים מנפילה .צלם שאול אברמוביץ

לתוך הרבע הרביעי ,קרה משהו שהוא

ייחודיי לענף הזה :חגאי קריטי מהתותחנים ,יצא
בעבירה חמישית ובמסגרת כללי הניקוד של רמת נכות,
צה"ל ת"א לא יכלו להכניס מישהו במקומו והקבוצה
נאלצה להילחם עם ארבעה שחקנים.

אלון דור-און החליף את לירן לוי ופינק אותנו עם שלשה
נאה ,אבל למרות משחק קצת מפוזר בהתקפה של
האורחים ,זה כבר היה פער גדול מדי ובסיום .55-81
אמנם ,בשורה התחתונה ,הקבוצה שאני אוהד הפסידה,
אבל סוף סוף ,נפגשנו מקרוב ומאחר שליגת העל

בתמונה :מאבק מתחת לסל .צלם שאול אברמוביץ

מורכבת השנה משמונה קבוצות ,צפויה לנו ליגה
ארוכה ,מעניינת ומגוונת.
הקבוצות חוזרות להתגבש ,חלקן עם הרכבים חדשים
ואני מתפלל ומקווה שנחזור עם קהל משמעותי ורועש,
יחד עם השחקנים ,ליהנות ולהתרגש !
בהערכה :חיים קיסוס

בתמונה :מאבק על הכדור .צלם שאול אברמוביץ
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 12בדרך לבייג'ין 2022
ראיון עם הישראלי הראשון
שהשתתף באולימפיאדת
החורף
בגיל  4התחיל מיכאל שמרקין להחליק בענף
ההחלקה

האומנותית

באודסה,

למרות

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מסוכות

אנטישמיות הוא זכה בשנת  1987באליפות ברית
המועצות לנוער ,בשנת  1990עלה עם משפחתו לארץ,
היה שותף להקמת איגוד ההחלקה האומנותית בארץ
ובשנת  1994היה הישראלי הראשון שייצג את ישראל

במשחקי החורף האולימפיים.
לקראת ההופעה הראשונה  -בתקווה  -של ספורטאי
ישראלי במשחקי החורף הפראלימפיים ,שאלנו אותו
מספר שאלות:
מה אתה עושה היום?
אני מאמן החלקה על הקרח והוקי בעיר ניו יורק .אשתי
ואני ומפעילים חנות מקצועית לציוד החלקה .אשתי

היא עורכת דין עסקית ופעמיים היתה צירה בקונגרס
הציוני העולמי .יחד אנחנו מגדלים ארבעה ילדים
מקסימים.
מה המשמעות עבורך להיות הראשון שייצג את ישראל
במשחקי החורף?
קיבלתי את האחריות הזאת בכבוד רב וענווה .כל כך
הרבה יהודים ייצגו מדינות אחרות באולימפיאדת החורף
לפני .ואני סוף סוף קיבלתי את ההזדמנות לשאת בגאווה
את דגל ישראל שלנו ,לסלול את הדרך למשהו כל כך גדול
ממני  -אין תחושת גאווה גדולה מזו בעולם כולו.

איך הרגשת כשצעדת במצעד המשלחות בפעם
הראשונה ובפעם השנייה שלך?
הפעם הראשונה שצעדתי בשנת  1994הרגישה כמעט
סוריאליסטית .זה היה רק אני ,דגל ישראל בידי ומיליוני
אנשים שצפו .בשנת  1998היה לנו צוות שזכיתי להוביל
אותו .זה היה שיא של כל כך הרבה שנים של עבודה
קשה .הידיעה שמה שהתחלתי לא היה רק איזה חלום
אישי מופשט אלא חלום שהפך לספורט לאומי חדש,
היתה לי תחושת סיפוק גדולה.

אפריל  2021גיליון 66

 13בדרך לבייג'ין 2022
ראיון עם הישראלי הראשון
שהשתתף באולימפיאדת
החורף – המשך

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מה הזיכרון הכי משמעותי שלך ממשחקי החורף?
מלבד הצעידה עם דגל ישראל ,הזיכרונות הכי מיוחדים
שלי הם מהאחווה ואווירת הרצון הטוב בכפר האולימפי
-

התחושה

המדהימה

של

מה

שמאחד

אותנו

כספורטאים ואנשים.
מה אתה עונה לאנשים ששואלים אותך  -מדוע
מדינת ישראל צריכה להשקיע בספורט חורף?
ישראל תמיד הייתה בחזית ההתקדמות הטכנולוגית
והעריכה את היכולת לספק מגוון אפשרויות בחירה
לאנשים .אני מאמין שחשוב לפתח ולאפשר מגוון

הזדמנויות לבני הנוער שלנו ולעולם כולו .אני חושב שזו

בתמונה :מיכאל כיום יחד עם מספר מתאמנות שלו

נקודה של גאווה לאומית .האקלים כל כך רחוק מלהיות
הגורם החשוב ביותר להצלחות של כל ספורט לאומי.
אם התשתית קיימת  -הספורטאים יגברו ויעניקו
השראה לכולנו.
אילו המלצות יש לך לספורטאים הפראלימפיים,
שייצגו את ישראל במשחקי החורף לראשונה?
תעריכו את זה שאתם עושים היסטוריה ,אבל תתמקדו

בהיום .זכרו שההצלחה טמונה לא בכמה תוצאות
טובות ,אלא בשליטה עקבית בהרגלים ,ברגשות
ובחשיבה .אז ,האמינו בעצמכם ובצוות שלכם ,הביטו
קדימה ותיהנו.

בתמונה :הקמע למשחקי בייג'ין 2022
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 14רבותי ההיסטוריה חוזרת

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פורסם במעריב 8.8.1976

פורסם בידיעות
אחרונות 12.8.76
ומדובר בקטוע רגל
ולא קטוע יד כפי
שכתוב

פורסם במעריב 11.8.1976
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 15בדרך לטוקיו 2021
לו"ז השגת כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו 2021

אתלטיקה
 5.5חלוקת כרטיסים
אוניברסליים ודרוג עולמי

טקוואנדו
 9.5תחרות קריטריון

קיאקים
 12-16.5תחרות קריטריון

בדמינטון
 16.5דירוג עולמי

טניס שולחן
 3-5.6תחרות קריטריון

טניס בכסאות גלגלים
 6.6דירוג עולמי

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אופני יד
 6.6דירוג עולמי

קליעה
 10-19.6תחרות קריטריון

הרמת כח
 27.6דירוג עולמי

סייף בכסאות גלגלים
החלטה על אופן החלוקה
תתקבל בסוף אפריל

טריאתלון
דירוג עולמי – טרם נקבע תאריך
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 16השאלון
אלופי ארצות הברית
עמית ויגודה שחקן הכדורסל בכסאות גלגלים במכללת
טקסס בשנה החולפת ומרי סילברמן שחקנית מכללת
אלבמה שהצטרפה לקבוצה בסמסטר השני ,השתתפו
בגמר אליפות ארצות הברית למכללות שהתקיים באותו
תאריך גם לגברים וגם לנשים באלבמה .שניהם זכו עם
קבוצתם באליפות ועמית אף הוסיף את תואר ה .MVP

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מה הרגע שאתם הכי זוכרים מהאליפות?
סיום המשחק השני .הקבוצה הראתה אופי
וסגרה את המשחק גם אחרי קאמבק של
הקבוצה השנייה

את העשר שניות האחרונות על השעון

איך היה לראות את השני מנצח את המכללה שלכם בגמר?
אדיר! יצא לי להיות בקהל ביציע העליון ,לעודד
את עמית ולתקשר איתו במהלך המשחק.
בהחלט חוויה אדירה!

לי לא נתנו להיכנס למשחק עצמו אבל כמובן
שראיתי את השידור הטלפון ,התרגשתי מאד
בשבילה

מה התוכניות עד לתחילת העונה?
לסיים את הסמסטר בהצלחה ,לחזור הביתה
בשלום ,לנוח קצת ולהתאמן חזק לקראת העונה
הבאה

לסיים אך הסמסטר מהארץ להנות מזמן האיכות עם
המשפחה וכמובן להתאמן ולהתחזק לעונה הבאה

מה קרה ביום שאחרי האליפות?

בעיקר מנוחה ,קצת שיעורי
בית ,ועוד קצת חגיגות בערב.

באוטובוס
חזרה
נסענו
בנסיעה של  12.5שעות ,אז
חגגנו על האוטובוס

בתמונה :מרי ועמית עם גביעי האליפות
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בתמונה :רונן ותומר עם התמונה הזוכהאפריל

 17חם מהמעבדה
מבדקי לקטט לספורטאים הפראלימפיים
מה לא נאמר כבר על הלקטט או בשם הנפוץ בקרב
מאמנים וספורטאים  -חומצת החלב?
פיזיולוגיים עשו קריירה שלמה בהתמקדות בנושא ,בין
אם הם נמנים על אלה שתומכים במבדקי לקטט ,או
שוללים אותם מכל וכל.
בהגדרה הפשטנית ,הלקטט הוא תוצר של פירוק
פחמימות בזמן מאמץ .כאשר קצב שחרור האנרגיה
עולה (מאמץ עצים וממושך) ,הגוף מפרק יותר פחמימות
בתהליכי אספקת האנרגיה ,וכתוצאה מכך ריכוז
הלקטט בדם עולה .במהלך מאמץ גופני ,בשלב הקרוי
 ,Steady stateהגוף שלנו מצליח לפזר את הלקטט ,אך

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
תזכורת קצרה לגבי מסלולי אספקת האנרגיה במאמץ:
המסלול האירובי (בנוכחות חמצן) :מולקולה אחת של
גלוקוזה מפורקת בתהליך שנקרא "גליקוליזה" לשתי
מולקולות של "פירובט" .בתהליך זה מופקות שתי מולקלות
של

ATP.בנוכחות חמצן ,יועבר חלק מהפירובט למעגל

קרבס שבו יופקו  2מולקולות ATPנוספות (בתהליך זה מיוצר
גם הפחמן הדו-חמצני שאנחנו נושפים) .התהליך השלישי,
הסופי והיעיל ביותר הוא הזרחון החמצני שבו מיוצרת הכמות
הגדולה ביותר של הATP -במסלול האירובי .בסך הכל

במצב שבו ההצטברות שלו בשרירים גבוה מקצב הפינוי

במסלול האירובי תייצר מולקולה אחת של גלוקוזה/גליקוגן כ

היטב

 29-30מולקולות של  ATPנטו .הנשימה התאית האירובית

שלו,

מתחילות

להופיע

תופעות

המוכרות

לספורטאים :כאבים ,תחושת שריפה/צריבה ,עייפות,

מתבצעת במיטוכונדריה שבתאי השריר.

ולעיתים אין אפשרות להמשיך את הפעילות ונאלצים

המסלול האנאירובי (ללא נוכחות חמצן) :המגבלה של

להפסיק.

המסלול האירובי הוא שקצב התהליכים הללו הוא איטי יותר

ישנם הרבה מאוד מיתוסים וגישות מסורתיות לגבי

(איטי פי מאה בערך ביחס למסלול האנאירובי) .לכן ככל

בשנים

שהספורטאי רוכבים/חותר/רץ מהר יותר ,הגוף נדרש

האחרונות הוא החשיבה ש"הלקטט הינו תוצר לוואי",

להסתמך יותר על המסלול האנאירובי .במסלול האנאירובי

בעוד שכבר ידוע שלמעשה הדבר אינו נכון כלל וכלל.

תניב מולקולה אחת של גלוקוזה 2 ,מולקולות של ATPבלבד.

כיום אין מחלוקת בקרב פיזיולוגים כי לקטט איננו תוצר

על מנת שהגליקוליזה תוכל להימשך ,וללא נוכחות חמצן,

לוואי ,אלא הוא ממלא תפקיד מאד חשוב .בעבר חשבו

מתבצע תהליך של המרת הפירובט ללקטט.

(וכך לימדו בבתי הספר למאמנים) שהלקטט הוא תוצר

נרענן את הזיכרון גם לגבי שתי נקודות חשובות המוכרות

לוואי ,אויב הספורטאים .נחשון שוחט במאמרו "מיתוס

מאוד בעולם האימון :נקודה אחת היא ה OBLA – Onset of

הלקטט.

למשל,

המיתוס

שהכי

התנפץ

חומצת החלב" ,המתבסס על מחקריו של פרופ' ג'ורג'
ברוקס (נחשב לפורץ הדרך בתחום המחקר על
"מעבורת הלקטט") ,ומחקריה של הפיזיולוגית הנודעת,
פרופ' ורוניקה בילאט ,מסייע בהבהרת ניפוץ המיתוס:

 ,Blood Lactate Accumulationהמוכרת בכינוי "הסף
האירובי" – בנקודה זו ישנה הצטברות של לקטט בדם מעבר
לרמה שבמנוחה .נקודה זו מזוהה לרוב כרמה של  2מילימול
של לקטט לליטר .הנקודה השנייה היא ה MLSS – Maximal
 ,Lactate Steady Stateהמוכרת בכינוי "הסף האנאירובי" – זו
נקודת הקפיצה שממנה והלאה ישנה צבירה מהירה של
לקטט ,בקצב גובר והולך .נקודה זו מזוהה לרוב סביב ה 4
מילימול של לקטט לליטר.
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 18חם מהמעבדה
מבדקי לקטט לספורטאים הפראלימפיים
 המשך"האמונה הרווחת הייתה שהדרך היחידה לפינוי הלקטט
בזמן המאמץ היתה בפירוקו בכבד והמרתו לגלוקוז
ב"מעגל קורי" .אולם כיום ידוע שמעגל קורי הינו יעד
משני בלבד של הלקטט .למעשה ,מחקרים מלמדים שכ

 50%אחוז מהלקטט בגוף בזמן מנוחה נצרך כאנרגיה ,וכ
 75%אחוז מלקטט משמש כאנרגיה במאמץ .רוב
הלקטט בזמן מאמץ אינו מגיע כלל אל הכבד ,אלא
למקומות רבים בגוף המשתמשים בו כדלק .במיוחד
בתאי שריר בהם יש ריכוז גבוה של מיטוכונדריה,
הלקטט מומר לפירובט ומשמש כמקור אנרגיה .בין
השאר הוא משמש כמקור אנרגיה חשוב עבור הלב,
שרירי השלד וגם המוח .למעשה ,חלק משמעותי מן
האנרגיה

שאנו

מייצרים

בפעילות

גופנית

מיוצר

מלקטט" .לכן חשוב לדייק ובמקום לטעון כי הלקטט
הוא תוצר לוואי ,יש להבין שהלקטט משמש בזמן מאמץ
כמקור דלק חשוב עבור תאים רבים בגוף .זהו כמובן
שינוי מאד מהותי בגישה שלנו ללקטט.
מיתוס נוסף שהופרך הינו שהצטברות הלקטט (והסף
האנאירובי) נובעים ממגבלה של זרימת חמצן אל
השרירים ,מצב שכונה "חוב חמצן" .בעבר חשבו כי הסף
האנאירובי מסמל מעבר מהסתמכות על המסלול

האירובי להפקת אנרגיה ,להסתמכות מוגברת על

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
.1

קצב העבודה גבוה מדי ,באופן הדורש גליקוליזה
מהירה ,אנאירובית .זה לא שאין מספיק חמצן זמין
אלא שתהליך הזרחון החמצני איטי מדי לסיפוק
הדרישה האנרגטית ,ולכן ישנה גליקוליזה מוגברת
ללא שימוש בחמצן.

 .2בעצימות גבוהה ,הגוף מגייס סיבי שריר מהירים
(לבנים) המתאימים לייצור אנרגיה גליקוליטית
(אנאירובית).
 .3בקצב עבודה גבוה יותר משתחרר אדרנלין ,המעכב
זרימת לקטט אל הכבד.
עוד אמונה שיש להפריך ובניגוד למה שמאמנים נהגו
להסביר לאורך השנים ,הלקטט איננו הגורם שבגללו
מרגישים נוקשות בשרירים למחרת אימון קשה .הגורם
לתחושה זו הוא תופעה הנקראת Delayed Onset
 ,Muscle Sorenessאו בקיצור  ,DOMSשאין אחידות דעים
לגבי הגורמים לה אבל נשלל הקשר ללקטט .כמו כן,
"ריצת שחרור" ומתיחות לא מפנים את הלקטט מהגוף.

למעשה ,שעה אחרי אימון אנאירובי קשה ,רמת הלקטט
בדם תרד בכל מקרה כמעט עד לרמה הרגילה.

המסלול האנאירובי בשל מחסור בחמצן בתאי השריר.
גם ההסבר הזה הופרך ,במובן שהוא הופך בין סיבה
לתוצאה .הסף האנאירובי עצמו נותר רלוונטי וחשוב ,אך
הבנת הגורם לקיומו שונה .ישנן שלוש סיבות עיקריות
לייצור ולהצטברות המוגברים של הלקטט:

נקודה

נוספת

שיש

להבהיר

מתייחסת

לאימונים

המיועדים לפתח סבולת ללקטט .האימונים האלה
אפקטיביים ככל הנראה לא בגלל פיתוח סבולת ללקטט,
אלא – כנראה – בשל העובדה שהגוף מסגל יכולת
להשתמש באופן יותר אפקטיבי בלקטט לייצור אנרגיה.
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 19חם מהמעבדה
מבדקי לקטט לספורטאים הפראלימפיים
 המשךהסף האירובי נותר תקף ורלוונטי וללא כל שינוי

כשמדובר במאמצים ממושכים כדוגמת רכיבות ארוכות,

קורנית שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מרתון וטריאתלון .יהא אשר יהא תפקידו של הלקטט,

▪ יציאה מלטרון ב  6:00בבוקר

הסתמכות על גליקוליזה אנאירובית (כולל הלקטט)

▪ חימום | חימום של  18דק' ,מרחק רכיבה (ירידה ומישור)

תהיה בזבזנית הרבה יותר (תיוצר הרבה פחות אנרגיה
מכל מולקולה של גליקוגן או גלוקוזה) ,ולא ניתן להתמיד

– כ  6ק"מ.
▪ אימון | יציאה ל  3אינטרוולים מבקוע לנווה שלום,

בפעילות של מעל  2עד  2.5מילימול של לקטט לאורך

▪ כל אינטרוול – עלייה לגובה של  ,170אורך  5.36ק"מ

זמן רב.

▪ בקצה העלייה מרווח עצירה ללקיחת דגימה ושתייה
–  1-2דק'

בחלק הבא ,נציג השוואה בין שני מבדקים שנעשו לרוכב
האופניים עמית חסדאי ,המתכונן לאליפות העולם ,על
מנת לבחון את אפקטיביות תוכנית האימונים של המאמן
מאיר כרמון.

▪ בסוף הירידה מרווח עצירה ללקיחת דגימה ושתייה
–  8דק'
▪ התאוששות | לאחר  3האינטרוולים ,התאוששות
ברכיבה קלה חזרה ללטרון – מרחק  4.5ק"מ 13 ,דק'.
▪ ירידה אקטיבית –  10דק –  12דק' חזרה ללטרון.
יש לקחת בחשבון ש:
המבדק השני התקיים באפריל (מזג אוויר קריר) ,על
אופניים חדשים אווירודינמיים יותר מהאופניים במבדק
הראשון ,שהתקיים ביולי (מזג אוויר חם) ,על האופניים
הקודמים (אופני קרבון אך מעט יותר גבוהים).

בתמונות :לקיחת דגימת הלקטט
צלם :מאיר כרמון
מבדק אחד התקיים ב  22.7.19והמבדק השני ב 1.4.21
פרוטוקול המבדק:
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 20חם מהמעבדה

תקציר תוצאות המבדק :הקו הכתום מציג את תוצאות המבדק האחרון והכחול את תוצאות המבדק
הקודם .במבדק השני ,עמית מדגים יכולת אירובית גבוהה יותר מזו שבמבדק הראשון .הלקטט במנוחה
ובסוף החימום זהה לזה של המבדק הקודם ,אך בסיום העלייה הראשונה ,הלקטט מגיע ל mmol/L 5.6
(לעומת  mmol/L 10.4לפני שנתיים) בהספק זהה (וואט ממוצע בעליה הראשונה במבדק הקודם היה 140
ובנוכחי  .)141מה שעוד מודגם מאוד יפה זה שיפור ביכולת פיזור חומצת החלב במבדק השני לעומת
המבדק הקודם .בכל ירידה עמית מצליח לפזר את חומצת החלב כך שמתחיל את העלייה הבאה ברמת

חמצן מתחת

לסף האירובי.

לתגובות ,שאלות וכל מידע נדרש לגבי המדור ,נא
לפנות לosnat@isad.org.il :
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 21חם מהמעבדה
מבדקי לקטט לספורטאים הפראלימפיים
 המשךדבר נוסף שמעיד על הכושר הגופני של עמית במבדק
השני הוא יכולתו לשחזר זמנים דומים בשני האינטרוולים
הראשונים וזמן ממושך מעט יותר באינטרוול השלישי:
 27.22דק' – עליה ראשונה
 27.13דק' – עליה שנייה
 28.05דק' – עלייה שלישית

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי
תודות

בכתיבת הכתבה נעזרנו במאמר של נחשון שוחט ,שנתן
את הסכמתו וברכתו.
מומלץ בחום לקרוא את הבלוג כולו :מיתוס חומצת

לסיכום ,סף חומצת החלב ,ומדדי לקטט כפרמטרים

החלב – אתר דה באזר  /מועדון ארוחת הבוקר.

לאמדן רמת הכושר ,להערכת קצבי תחרות ולתכנון

נחשון שוחט רץ עם שיא אישי של  2:34:23במרתון.

קצבי אימון הינם רלוונטיים אך יש לגשת אליהם באופן

פרשן בערוץ הספורט ומהכותבים המשפיעים בישראל

מסויג .ההסתמכות היא יותר ויותר על המשוב

בתחום הריצה ותורת האימון ,בין היתר באתרים של

מהאימונים ועל תפיסת אימון ומוכנות ספציפית.

קבוצת "דה באזר" וב"מועדון ארוחת הבוקר"

המתאם בין התחושה הסובייקטיבית של הספורטאי,

נחשון

הזמנים ,ההספקים (כפי שמדגים מחשבון הרכיבה),

המתכוננים בימים אלו למשחקי טוקיו ,איחולי הצלחה.

ביקש

להעביר

לספורטאים

הפראלימפיים

למדדי בדיקות כגון רמת הלקטט הם רק נתון נוסף (ולא
עיקרי) בניסיון להסביר תופעות ולתמוך בתחושת
הספורטאי.

תוצאות המבדק השני כפי שהתקבלו ממחשבון הרכיבה
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 חם מהמעבדה22
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Matthew L. Goodwin, PhD, Why is Everyone Still So
Confused About Lactate and Excercise Physiology,
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Mederic M. Hall, S/ Rafasekaran, TW Thomesen, AR
Peterson, Lactate: Friend of Foe, Advanced Sports
Medicine Concepts and Controversies
Jenny Herbold, Lactate… The Math, The Myth, The
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 הרכיבה בעליות לטרון:בתמונות
 מאיר כרמון:צלם
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מהמגירה שלכם לידיים שלהם

פרויקט:
'לא עוצרים את הזמן'
לכבוד יום המיחזור הישראלי שחל ב  ,8.12.20ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים יצאה בפרויקט לאיסוף שעוני ספורט מקצועיים שכבר לא
נעשה בהם שימוש ,אך עדיין פועלים .הפרוייקט ממשיך.
השעונים יעברו לספורטאי עתודה בענפי ספורט פראלימפיים.
להבאת השעונים או שליחתם ,לפרטים נוספים ואיסוף שעונים באופן

מרוכז מחברות הייטק וארגונים ,ניתן לפנת לד"ר אסנת פליס דואר במייל:
 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 24על רגל אחת'

הספורטאיות שמאומצות על ידי חברת כתר,
הוזמנו להשתתף ביום כיף של החברה לרגל יום

רכילות פראלימפית

חולצות של קבוצת הנשים של מכללת אלבמה
בכדורסל בכסאות גלגלים בה משחקת מרי
סילברמן הישראלית ,היו זמינות לקנייה באתר
האינטרנט של המכללה דקות ספורות לאחר
הזכייה באליפות ארצות הברית ,המחיר למי
שמתעניין  26דולר.

האישה וקיבלו חולצות אשר הולמות אותן בדיוק.
בתמונה :אלהם מחמיד עם החולצה והכיתוב -
כל מלכה צריכה כתר.

תמונתה של שחיינית העבר קרן ליבוביץ' הוצבה
בתערוכת חוצות של ספורטאיות מנצחות ליד
רוכב האופניים עמית חסדאי והמאמן מאיר כרמון,
בוחנים את האופניים החדשים של עמית ,להם
חיכו כשנה בגלל הקורונה.

בריכת גורדון בתל אביב.

