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הישג החודש

מדליית ארד לפולינה כצמן באליפות אירופה בהרמת כח
חודש מוצלח עבר על פולינה כצמן מרימת המשקולות
מבית הלוחם ירושלים ומאמנה ולרי טומילוב:
• במסגרת המחזור השני בהרמת כח שהתקיים בבית
הלוחם תל אביב ,הצליחה פולינה לדחוק  120קילו
ולקבוע שיא ישראלי חדש לאחר ששברה את שיאה
הקודם  117קילו.
• באליפות אירופה  ,דחקה פולינה  113קילו וזכתה
במדליית הארד ,לצערה לאחר הדחיקה הראשונה,
לא הצליחה פולינה לדחוק  119קילו שהיו מבטיחים
לה את המקום השני והסתפקה במקום השלישי.
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מה קרה
במאי?
אירועים ותחרויות שהתקיימו במאי
• קרולין טביב מאיל"ן רמת
גן זכתה במדליית כסף יחד
עם שותפה משבדיה
באליפות סלובניה הפתוחה

• אסי סטוקול מאיל"ן רמת
גן ,זכה לראשונה בתואר
בטורניר בחו"ל .כאשר
הוכרז כאלוף טורניר קמר
בטורקיה גם ביחידים וגם
בזוגות

בטניס שולחן קבוצתי
טניס שולחן

•בטורניר בין לאומי בקיאקים
בהונגריה הגיע רון הלוי
מבית הלוחם חיפה למקום
העשירי הכללי ,לאחר
שסיים ראשון בגמר ב'
קיאקים

• בטורניר באר שבע אופן
השתתפו  13ספורטאים
כולל  13מחו"ל שגם זכו
ברוב התארים .חיים לב
מב"ש זכה יחד עם סילבה
הברזילאי בתואר הזוגות
בקוואד .יוסי סעדון מר"ג
זכה בדרג ב'

טניס

•יוליה צ'רנוי מבית הלוחם
תל אביב הגיעה למקום ה
 12באליפות העולם ,מתוך
 47משתתפים .מדובר
במקצוע מעורב לנשים
וגברים  -רובה אוויר  10מטר
בשכיבה ויוליה סיימה
שלישית מבין הנשים.
קליעה

• עמית חסדאי מבית הלוחם
תל אביב השתתף בתחרות
בינלאומית בבלגיה לאופני
כביש
• אבי דה פילוסוף מבית
הלוחם תל אביב התחרה
בתחרות בינלאומית בשוויץ
לאופני יד ,וקבע שיא אישי ב
 800מטר

אופני יד

טניס

•באליפות הארץ הפתוחה על
שם יורם סלומונוביץ ניצח
בקטגוריית הריקרב עמית
דרור מבית הלוחם תל
אביב

חץ וקשת
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מה יקרה
ביוני?
תחרויות בארץ בחודש יוני
 3.6אליפות ישראל לילדים בטניס
שולחן | איל"ן רמת גן
 17.6גביע המדינה לקבוצות בטנ"ש |
בית הלוחם תל אביב
 19-22.6טורניר ספיבק איל"ן רמת גן
הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים
 20.6אליפות ישראל בטניס שולחן |
מועדון נכים ראשון לציון
 21.6אליפות ישראל בבוצ'יה | איל"ן
רמת גן
 22.6ליגת קליעה | בית הלוחם תל
אביב

 21-22.6ליגת העל בכדורשער – מחזור
פליאוף | בית חינוך עיוורים
 27.6גמר גביע המדינה ברוגבי
בכסאות גלגלים | איל"ן רמת גן
 28.6אליפות הקיץ לנפגעי שיתוק מוחין
בטניס שולחן | איל"ן רמת גן
 28-29.6ליגה לאומית בכדורשער –
מחזור סיום | בית חינוך עיוורים

תחרויות בעולם בחודש יוני


אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים |
נבחרת ישראל – קוואד |  | 27.5-4.6הולנד



אליפות בריטניה בשחייה | 31.5-11.6



ליגה אירופאית בכדורשער | נבחרת הבנים
|  | 1-3.6הונגריה



אליפות העולם בכדורשער | נבחרת הנשים
|  | 1.6-9.6שוודיה



אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה | נבחרת
ישראל | 3-11.6



אליפות אירופה בקיאקים |  | 6-10.6צ'כיה



אליפות ספרד הפתוחה בטניס שולחן |
6-11.6



גרנד פרי אתלטיקה – פריז | | 14-15.6
צרפת



אליפות אירלנד הפתוחה בבדמינטון |
19-25.6



אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס
שולחן | 23-26.6

06
טניס שולחן

גביע המדינה בטניס שולחן
משחקי הדירוג

מחזיקת גביע המדינה בשנתיים האחרונות :בית
הלוחם תל אביב ,שמרה על תוארה כמחזיקת
גביע המדינה גם בשנת  2018כאשר נצחה בגמר

במשחקי הדירוג למסווגים הושגו התוצאות
הבאות:
רמה א' בכיסאות גלגלים – גברים
מקום ראשון :שמואל בן עשור

את הקבוצה המפתיעה של בית הלוחם באר שבע.

מקום שני :דוד גבריאל
מקום שלישי :חן ברוך ואלון ניגרי

לשלב המוקדמות הגיעו  5קבוצות 2 :הפיינליסטיות,
איל"ן רמת גן ,בית הלוחם חיפה וראשון לציון.
משחק הגמר נערך ,במה שהפך כבר למסורת,

בבית הלוחם תל אביב במקביל למשחקי הגביע
של איגוד טניס השולחן.

רמה א' עמידה
מקום ראשון :אביב גורדון
מקום שני :שמואל שור
מקום שלישי :אסף גופר ויגור קיסרי
רמה ב' בכיסאות גלגלים – נשים
מקום ראשון :אתי טרי
מקום שני :יהודית פנחס
מקום שלישי :ליליה צארוב ונגה טל
רמה ב' עמידה – גברים
מקום ראשון :משה כהן
מקום שני :שנון בן שמעון
מקום שלישי :רותם קמחי ובועז ארד

07
חתירה

מדליית כסף לרביעיית החתירה בטורניר פתיחת העונה באיטליה
כחלק מההכנות לקראת אליפות העולם בחתירה
שתערך

בתחילת

ספטמבר

בבולגריה

השתתפה

רביעיית החותרים בתחרות הבינלאומית שהתקיימה
בגבירטה שבאיטליה.
רבעיית החותרים אשר מורכבת מספורטאי בית הלוחם
תל אביב :שי-לי מזרחי ,מיכל פיינבלט ,ברק חצור,
אחייה קליין וההגאית מרליאנה מילר ,חצתה את קו
הסיום של מקצה ה 2,000-מטר בזמן של 07:36.50
וזכתה במדליית הכסף .את מדלית הזהב השיגה
הנבחרת האוקראינית.
ביחידים השתתף שמוליק דניאל מבית הלוחם תל
אביב במקצה היחידים שהצליח לעלות למקצה הגמר,
שם סיים במקום השביעי בתוצאה של  10:47:07דקות.
מורן סמואל ,מבית הלוחם תל אביב ,החותרת
הבכירה של ישראל ,המתחרה בסירת יחיד ,נעדרה מן
התחרות בשל חופשת לידה.
מאמנת הנבחרת היא פאולה גריזטי ועוזר המאמן:
דימה מרגולין

08
שחייה

אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער
באליפות הארץ לילדים ונוער בשחייה  ,2018אשר

באליפות נכחו סטודנטיות מהמכון הטכנולוגי

התקיימה באיל"ן ר"ג

חולון  HIT ,אשר במסגרת פרויקט הגמר שלהן

השתתפו כ 60-שחיינים מ 9-מועדונים ואגודות שחייה.

בלימודים לתואר ראשון בטכנולוגיות למידה

איל"ן ר"ג ,איל"ן חיפה ,הפועל עמק הירדן בית איל,

מקימות אתר אינטרנט שיעסוק במוטיבציה לספורט אצל

מכבי וייסגל רחובות ,הפועל ירושלים ,פרחי ספורט

ילדים נכים ושילובם בפעילויות ספורטיביות.

השרון ,פרחי ספורט ב"ש ,רמת אליהו ופרחי ספורט

הסטודנטיות צפו וצילמו את התחרות ובסיומה ראיינו

כרמיאל.

מספר שחיינים צעירים ואת המדליסטית הפראלימפית

בתחרות ניתן היה לראות את הילדים הנרגשים,

ענבל פיזרו לסרטוני השראה שישולבו באתר.

נותנים את כל כולם ומתגובות המאמנים רוב הילדים

הסטודנטיות אמרו בסיום" :בחרנו לעשות את פרויקט

השיגו את המטרות אשר הוצבו בפניהם.

הגמר שלנו בשיתוף עם ההתאחדות הישראלית לספורט

בתחרות השליחים הגיעו למקום הראשון קבוצת

נכים כי התחברנו לעשייה של הארגון ולמטרותיו .בהמשך

השליחים של איל"ן חיפה.

התהליך בחרנו לבנות אתר שיעסוק במוטיבציה לספורט

כל הכבוד לשחיינים ולמאמנים!

אצל ילדים נכים מכיוון שראינו את ההשפעה במידת
ההשתתפות של הדור הצעיר בספורט על ההצלחה של

קארן ליבוביץ סווט רכזת ענף השחייה אמרה בסיום:

ישראל במשחקים הפראלימפים העתידים .לאחר פגישה

"בשנתיים האחרונות אנו רואים עלייה במס' הילדים

עם הילדים הודגשה עבורנו החשיבות של הספורט בחיי

המשתתפים בתחרויות הרבה בזכות שיתוף הפעולה

הילדים ,הספורט מהווה עבורם פתח לעולם שבו הם

והיוזמה של מספר אגודות שחייה אשר פתחו את

מרגישים שייכים ונותן להם אפשרות לחלום ולשאוף הכי

הדלת

לילדים

ודואגים

לשלב

אותם

בקבוצות

גבוה שרק אפשר .נמשיך המסירות את עבודה על פרויקט

מתאימות וחלקם בקבוצות "רגילות" ,מתוך הבנה

הגמר בתקווה שדרך האתר שלנו יגיעו הספורטאים

ואמונה ששחייה פראלימפית הינה שחייה הישגית

שיתחרו במשחקים הפראלימפים בלוס אנג'לס ."2028

לכל דבר.
אנו ממשיכים ביצירת קשרים ויוזמות מול אגודות
השחייה בארץ ,על מנת להגדיל את הפריסה הארצית
וממשיכים להגדיל את מס' הילדים בענף ,ממשיכים
לבנות את דור העתיד".
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אתלטיקה

אליפות ישראל באתלטיקה
באליפות ישראל באתלטיקה לנכים שהתקיימה בחודש
מאי בהדר יוסף קבעו  3ספורטאים את הקריטריון
לאליפות אירופה שתתקיים בברלין באוגוסט:
•

אלכסנדר אלייסנקו מאיל"ן חיפה קבע את
הקריטריון בהדיפת כדור ברזל  8.36מטר ובהטלת

בשנת  2017לארץ וגר בכרמיאל .כתוצאה
מש־תוק מוחין ,הוא נולד עם פגיעה ומוגבלות
בפלג גוף תחתון .לספורט הפראלימפי הגיעה

בוגסלבסקי

בעקבות המלצה של רופאו שהציע לו לעסוק

ליאב סלומוביץ מבית חינוך עיוורים קבע את

בספורט על מנת לחזק את גופו שהיה אז חלש

הקריטריון ב  400לעיוורים  59.9שניות .המלווה של

•

ברוך הבא :אלכסנדר אלייסנקו.
אלכסנדר ,בן  34עולה חדש מאוקראינה שעלה

כידון  21.33מטר .מאמנו של אלכסנדר :אלכסיי

•

חיזוק בינלאומי לענף האתלטיקה

ורזה .לאחר שניסה את כוחו בריצה ,עבר
לספורט שמתאים יותר למוגבלות שלו :הטלת

ליאב – גיל שלג .,המאמן של ליאב :גרישה

כידון וזריקת דיסקוס.

מיכאלוב

הישגיו הספורטיביים מרשימים :בשנת  2014היה

וחתם את הערב המוצלח ,אבי סלומון מבית חינוך

אלוף אירופה ובשנת  2015הגיע למקום הרביעי
באליפות העולם במקצוע :זריקת דיסקוס.

עיוורים שקבע את הקריטריון ב  1500לעיוורים

הקשר לאלכסנדר נוצר מיד כשעלה לארץ

 4.49.22דקות .המלווה של אבי – דניאל אישטה

באמצעות ח"כ יואל רוזבוזוב שליווה אותו ופנה

המאמן של אבי :וילם לאוקס

כן השתתפו עשרות רצים מבית חינוך עיוורים מלווים
ברצי קבוצת 'קשר עין' ,קבוצת רצים מעורבת של
עיוורים ורואים הפועלת בכל הארץ.
ספורטאי נוסף שהתחרה לראשונה הוא אבי דה –
פילוסוף מבית הלוחם תל אביב שמתחרה במירוץ
כיסאות גלגלים ל  800מטרים

להתאחדות בעניינו.

10
הפינה
לשיפוטכם
סעיף  :31התרוממות – זיו רדומסקי
ישנם מספר מצבים המוגדרים כהתרוממות:
התרוממות השחקן מהכיסא :כאשר שחקן מנתק

•

במקרה שהמגן לא נתן מספיק זמן לתוקף לעצור

את שני פלחי ישבנו ממגע עם הכיסא .מצב כזה יכול

או לשנות כיוון( .לרוב המגע הוא קל ,מה שנקרה

להתרחש בניסיון לקחת כדור חוזר ,זריקה לסל ,או

'משני') יתעלמו השופטים מההתרוממות

חסימה .העונש :עבירה טכנית כנגד השחקן.
כיום רובם של השחקנים קשור היטב לכיסא ולכן מצב
כזה כמעט ואינו נראה במשחק.

•

השתלטות | מקרה נוסף שבו תישרק הפרה על
התרוממות  2הגלגלים תקרה ,כאשר שחקן נשען
קדימה לנסות להשתלט על כדור הנמצא על

התרוממות הכיסא מהקרקע :אסור לשחקן לגרום

הרצפה ,תוך כדי כך מתרוממים  2הגלגלים מן

לכל הכיסא להתנתק מן הקרקע ,להקפיץ את הכיסא,

הקרקע.

כאשר אף אחת מידיו אינה אוחזת בגלגל .זאת בכדי
להשיג יתרון בניסיון להיחלץ מחסימה ,לקחת כדור

דוגמה א' :יוסי ,מקבל מסירה מחבר קבוצתו ,עם

חוזר ובניסיון לחסום זריקה( .לדוגמא – לטפס על

קבלת המסירה הוא מסתובב על צירו ונתקע ביריב,

שחקן אחר עם הכיסא) העונש :עבירה טכנית כנגד

כתוצאה מהמגע מתרוממים  2גלגליו מן הקרקע -על

השחקן.

השופט להתעלם מן המגע והמשחק ממשיך.

התרוממות חלקית של הכיסא מהקרקע 2 -

דוגמא ב' :יוסי נע לעבר הסל בעודו מאיץ תופס אלי

הגלגלים הגדולים באוויר והגלגל הקטן בקרקע :מצב

מהקבוצה היריבה עמדת הגנה חוקית בקרוב לסל.

זה נראה רבות במשחק המהיר של ימינו .לרוב

ליוסי יש זמן ומרחק ולעצור או לשנות כיוון ,אך הוא

התרוממות  2הגלגלים הגדולים נגרמת מתוצאה של

מחליט להמשיך לעבר הסל .יוסי פוגע בכיסא של

ניסיון זריקה לסל ,מגע עם יריב ,מאבק על כדור חוזר.

אלי' בצידו (על הגלגל הגדול) כתוצאה מהמגע

מצב זה הינו חוקי ,ומתייחסים אליו כחלק מהמשחק.

מתרוממים  2גלגליו מן הקרקע – במקרה זה תישרק

למעט:

עבירת תוקף.

•

עבירת תוקף | תישרק כאשר  2גלגליו של השחקן
התרוממו כתוצאה ממגע עם היריב ,כאשר היה
לתוקף מספיק זמן לעצור או לשנות כיוון( .לרוב
המגע הוא חזק/קשה)
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כדורסל בכסאות
גלגלים

שלבי הפליאוף בליגות הכדורסל  -מיקום סופי
ליגת העל
מקום
1-2

קבוצה
איל"ן רמת גן
בית הלוחם חיפה

3

צה"ל תל אביב – בית
הלוחם תל אביב ב'

4

בית הלוחם תל אביב

5-6

איל"ן תל אביב
שלום 'שיתופית' ראשון

7

בית הלוחם ירושלים

8

באר שבע ספיבק

ליגה לאומית א'
מקום
1-2

קבוצה
בית הלוחם תל אביב
איל"ן הרצליה

3

איל"ן חיפה

4

בית הלוחם חיפה

5

איל"ן ספיבק רמת השרון

6

בית הלוחם באר שבע

7

עפולה

8

בית הלוחם ירושלים

הפליאוף בליגה לאומית ב' משוחק בשיטת ליגה שעדיין בעיצומה
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כדורשער

כדורשער – ליגת העל
מקום

1
2
3
4
5

קבוצה

בית לוחם
בית חינוך
ויצו ניר העמק
ב"ש
נבחרת נשים

מס'
נקודות

מס'
משחקים

ניצחונות

הפסדים

תיקו

שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש
שערים

25
25
22
8
7

12
12
12
12
12

8
8
7
2
2

3
3
4
8
9

1
1
1
2
1

104
84
129
90
70

77
64
94
96
96

27
20
35
-6
-26

כדורשער – ליגה לאומית
מקום

מס'
נקודות

מס'
משחקים

ניצחונות

הפסדים

תיקו

שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש
שערים

1

ב"ש נוער

25

12

8

3

1

94

62

32

2

גליל עליון

24

12

8

4

81

62

19

3

ויצו ניר העמק

23

12

7

3

2

88

60

28

4

ב"ש בוגרים

20

12

6

4

2

79

66

13

5

נבחרת עתודה

19

12

6

5

1

71

58

13

6

בית לוחם/חינוך

8

12

2

8

2

70

79

-9

7

ב"ש תגיל

1

12

11

1

39

93

-54

קבוצה

צלמת :ליאור אטיאס
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השאלון
השגת הקריטריון למשחקים הפראלימפים
בימים אלה רוח מיוחדת נושבת בקרב הספורטאים – אווירה של 'קביעת קריטריון' שמכניסה התרגשות,
ומוטיבציה – כולם רוצים להימנות על סגל טוקיו  .2020בקשנו מדודיק אלטרץ וענבל שוורץ להיזכר בתקופה זו,
כשהתבשרו שהשיגו את הקריטריון למשחקים הפראלימפים אתונה בשנת .2004

איך היתה ההרגשה לשמוע שאתם בסגל למשחקים?
"הייתה התרגשות גדולה מאוד כשהודיעו לי
שנכנסתי לסגל .באותה תקופה עשיתי מאמצים
גדולים להיכלל במשלחת .היינו רק שני שחקני
טניס שולחן ,זאב גליקמן ואני ,בקלאס ,10
והציפייה למשחקים הייתה אדירה".

כשנודע לי שעשיתי את הקריטריון לאתונה,
הרגשתי אושר עילאי .פתאום את מבינה שיש
משמעות לעבודה הקשה ,שההשקעה הרבה
משתלמת ,ושיש תוצאות לשעות הרבות
שהשקעתי באימונים

וזו עובדה שמשנה חיים?
"נכנסתי לשגרת אימונים צפופה .הייתי בעשירייה
הראשונה בעולם ,אבל גם הייתי היחידי מבין
העשירייה שעובד במשרה רגילה .עבדתי ברשות
המיסים והייתי אבא לילדים קטנים ,ובסוף כל יום
הייתי מגיע לאימון".

"לא ממש כי כל החיים באותה תקופה היו – שחייה.
הכל נסב סביב הבריכה .מה שכן העובדה שאת
יודעת שתשתתפי במשחקים – מוסיפה המון המון
מוטיבציה".

נו ,והיה שווה?
"היה מדהים ,זו חוויה שקשה לתאר ,במיוחד
מצעד המשלחות בטקס הפתיחה .השתתפתי גם
במשחקים בבייג'ין ב 2008-ושם ,לשחק מול
המתמודד הסיני באולם מפוצץ ב 8000-צופים
כשהמשחק משודר בשידור חי – התרגשות
גדולה!"

פראלימפים,
משחקים
בשלושה
השתתפתי
באתונה ,בייג'ין ולונדון ,וזה כל פעם מרגש בטרוף,
הישג שלא רבים מגיעים אליו ,זכות גדולה
והתרגשות ,כל פעם מחדש ,שקשה לתאר
במילים".

ענבל שוורץ ,שחיינית
פראלימפית ,ייצגה את ישראל
במשחקי :אתונה ( ,)2004בייג'ין
( ) 2008ולונדון ()2012
דודיק אלטרץ ,שחקן טניס
שולחן פראלימפי ,ייצג את ישראל
במשחקי :אתונה ( ,)2004ובייג'ין
( ) 2008כשחקן ובלונדון ()2012
וריו ( )2016כמאמן
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האקדמיה
הפראלימפית
סיום קורס מדריכי בוצ'יה הראשון
לראשונה בישראל הוכשרו כ  30מדריכים בענף

ברוך חגאי שמאמן את נבחרת ישראל והשתתף בקורס

הבוצ'יה .בשל היותו של הענף ,ענף ייחודי לנכים שקיים

אמר בסיום" :תודה לרונית שמש שקידמה את הענף

בארץ רק בעשור האחרון ,הוא לא נכלל עד לאחרונה

במסגרת הפרויקט של הביטוח הלאומי וחשפה מסגרות

בחוק הספורט אשר מסדיר את נושא הכשרת והסמכת

רבות לענף .זה מרגש לראות כמעט  40איש בקורס .חשוב

המאמנים והמדריכים .לאחר מאמץ משותף של

לראות איך משיגים ומקדמים את הספורטאים של העתיד.

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ומנהל הספורט,

איך מוצאים את הטובים והופכים אותם לספורטאים

הוסדרה הסמכתם של המדריכים והמאמנים בשלושה

פראלימפים".

ענפי ספורט ייחודיים לנכים :בוצ'יה ,כדורשער ורוגבי
בכסאות גלגלים.
לאחר קורס של  32שעות אקדמאיות ,מבחן עיוני
ומבחן מעשי ,קיבלו המדריכים תעודה פנימית ומי
שהציג אישור על לימודי מבואות כלליים של מדריך
בענף ספורט כלשהו זכה לתעודת הסמכה.
איציק אזולאי רכז הקורס והענף הודה שלפני שנתיים
זה נראה לו חלום רחוק לקיים קורס כזה .והחלום הבא
להגשים הוא קורס מאמנים שמתוכנן לשנה הבאה
וקורס מדריכים נוסף.

בשיחת המשוב ,ציינו המשתתפים לטובה את
המקצועיות ,האנושיות והזמינות של מובילי הקורס:
אורנה וויסבך ואיציק אזולאי .תודה גם לאסנת
פליס דואר שליוותה את הקורס מבחינה אקדמאית.
בקרוב יפורסמו התאריכים לקורס המדריכים השני.
הקורס מוכר לצורך גמול השתלמות ומומלץ למורים
אשר מלמדים ילדים עם מוגבלויות קשות ,מדריכי
ספורט שרוצים להתפתח בענף ייחודי שהינו אחד ענפי
הספורט היחידים שמותאם לנכים קשים ולמדריכים
אשר עוסקים בספורט דומה :פטאנק וכדורת דשא.
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חם מהמעבדה
השפעת התערבות באמצעות תוסף ויטמין Dעל כוח השריר של
ספורטאים פראלימפים בעלי פגיעת חוט שדרה
לוויטמין  Dתפקיד ידוע היטב בפיזיולוגיה התקינה של

מחקרים שונים הראו כי תת-ספיקה וחסר ויטמין D

השריר והשלד .השפעות חסר בויטמין  Dעל מערכת זו

נמצאים בשכיחות גבוהה בקרב ספורטאים בעלי

כרככת,

פגיעת חוט שדרה והדבר עשוי להצביע על ירידה

ידועות

ומתוארות

המקצועית

בספרות

אוסטיאופורוזיס ,חולשה וכאבי שרירים.

בכוח השריר.

התפקיד הפיזיולוגי העיקרי של ויטמין  Dהוא להגביר

במחקר שפורסם במאי  2018שנעשה בשיתוף פעולה

את הספיגה של סידן וזרחן בתאי המעי הדק ,הנחוצים

קנדי-אמריקאי ,פריצ'ט ושות' בחנו את ההשפעה

למינרליזציה תקינה של העצם .תפקידים נוספים הם

של התערבות בת  12שבועות באמצעות מתן תוסף

שינוע של סידן וזרחן מהעצם לדם וספיגה חזרה של

ויטמין  Dלספורטאים פראלימפים מקנדה ומארצות

סידן מהשתן הראשוני.

הברית בעלי פגיעת חוט שדרה.

מפתיע למדי שבמדינה שטופת שמש כמו שלנו,

 34ספורטאי עילית פראלימפיים (גיל ממוצע ± 15

עדיין יש מחסור בוויטמין  Dבאוכלוסייה.

 )33השתתפו במחקר .רמות הויטמין וממדי ביצועים:

התועלת הטיפולית של לקיחת תוסף מזון של ויטמין D

כוח ידיים ו 20 -מטר ספרינט ,נבחנו לפני תחילת

הוכחה מחקרית וכוללת ,נוסף על שיפור מעבדתי

ההתערבות ובסיומה (מהחורף עד האביב) .לכל

עלייה בצפיפות העצם ושיפור

ספציפי

במדדי מאזן הסידן,
בתפקוד השריר.

משתתף

הותאם

פרוטוקול

התערבותי

בהתאם לרמות ויטמין ה  Dשהראה בתחילת הניסוי.
 Dלמערכת השלד,

לכלל משתתפי הניסוי חלה עלייה בריכוז ויטמין D

נוסף לחשיבותו של ויטמין

הספרות בעשור האחרון מדווחת על קשר בין חסר

בסיום ההתערבות .רק ל  26%מהספורטאים היה

בוויטמין  Dלמגוון רחב של מחלות ומצבים  -מחלות

ריכוז ויטמין  Dתקין לפני תחילת הניסוי ובסיומו ,ל

מחלות חיסון עצמי

 91%הייתה רמה תקינה 62% .מהמשתתפים הראו

ניווניות

שיפור במדדי כוח שרירי הידיים אך לא היה

לב וכלי דם,
(אוטואימוניות),

מחלות ממאירות,
מחלות

זיהומיות,

מחלות

(דגנרטיביות) ,ועוד.

שינוי

הערכת רמת ויטמין  Dנעשית על ידי מדידה של רמת

הפרוטוקול שהותאם למשתתפים היה נכון ואפקטיבי.

(בדיקת דם

ומה המסקנה :על ספורטאים בכלל וספורטאים

הנגזרת -25הידרוקסי-ויטמין

 Dבדם

פשוטה).
מקור:
Pritchett K, Pritchett RC, Stark L, Broad E, LaCroix
M. (2018). Effect of Vitamin D Supplementation on
25(OH)D Status in Elite Athletes With Spinal Cord
Injury. Int J Sport Nutr Exerc Metab. May 14:1-23.
doi: 10.1123/ijsnem.2017-0233

בתוצאות

הספרינט.

הניסוי

הוכיח

כי

בעלי פגיעת חוט שדרה בפרט לבדוק את רמות
ויטמין ה

 Dבדם באופן קבוע .במידה ויש חסר

בוויטמין ,יש לנטול תוסף תזונה בהתאם לפרוטוקול
מותאם אישית ובהמלצת תזונאי/ת .ניתן להתבסס על
הפרוטוקול הקנדי-אמריקאי שייושם המחקר זה.
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פרויקטים

 – MAKERS FOR HEROESהטכנולוגיה למען הספורטאים
בסוף חודש אפריל – תחילת מאי  ,התקיים "מייקתון"
ייחודי בינלאומי ראשון מסוגו ,במסגרתו ,במשך 72
שעות התכנסו צוותי מהנדסים ,יזמים ,מתכנתים,
מייקרים ,מעצבים ,רופאים ,פיזיותרפיסטים ופסיכולוגים,
יחד עם נכים ומתנדבים ,כדי לייצר פתרונות טכנולוגיים
המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות ,לשיפור איכות
החיים של פצועי צבא מישראל ,ארה"ב וצרפת .כל
הפתרונות יועלו בפלטפורמה של מיזם TOM -Tikkun
 Olam Makersויאפשרו לכל אדם עם מוגבלות דומה
להשתמש בפתרון.
את היוזמה הנפלאה הזו מובילה עמותת RESTART
המסייעת לפצועי צה"ל לצאת ממעגל הפציעה לעולם
של עשייה באמצעות חשיפה לעולם הטכנולוגיה
והיזמות.
המייקתון במתחם  IMPACTLABSבתל אביב התמקד ב 12
אתגרים המבוססים על סיפורים אישיים של פצועי צבא
מהארץ ומהעולם 7 :מישראל 4 ,מארה"ב 1 ,מאירופה.
המייקרים חולקו לצוותים ,וכל צוות פתר אתגר לפצוע
שונה ,שהציף בעיה מחיי היום יום שלו.
בהמשך ,הרעיונות תורגמו למוצר שמיש כבר במהלך ימי
האירוע וזאת בזכות הציוד הטכנולוגי המתקדם בישראל,
שקיים במתחם ,המאפשר יצירת מוצרים הכוללים
סריקה והדפסה תלת ממדית בטכנולוגיות שונות ביניהן
מדפסות של חברת סטרטסיס (חברה ישראלית בתחום
הדפסת תלת הממד) ,שהיו זמינות לצוותים לצורך בניית
הפתרונות פורצי הדרך ,ובעזרתן נוצרו במסגרת האירוע
אבי טיפוס מותאמים לדרישות הפצועים.
ב  -Impact Labsמתחם טכנולוגי קהילתי לפיתוח וייצור
מוצרים ,שהוקם ע"י קבוצת  WeWorkהופעלו עשרות
מדפסות תלת ממד בטכנולוגיות שונות ,נגריה ,מסגרייה,
מתפרה ,רובוטים ,מכונות חיתוך בלייזר ,חדרי
אלקטרוניקה ,תיעוד ,צילום וסריקות תלת ממדיות.
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פרויקטים

 – MAKERS FOR HEROESהטכנולוגיה למען הספורטאים
שני פרויקטים נגעו לעיסוק ספורטיבי' :צוות נועם' עיצב
מושב חדש לכיסא טניס בכיסאות גלגלים לתיקון
האסימטריה וחוסר היציבות של שחקן טניס בעל קטיעה
מתחת לברך.
'צוות ענבל' סייע להתאים גלשן גלים כדי לאפשר מעבר
נוח מכיסא הגלגלים אל הגלשן ותמיכה טובה ובטוחה
בעת הגלישה.
הוועד הפראלימפי תרם את חלקו הן במתן ייעוץ מדעי
וטכנולוגי לצוותים השונים ,והן בתוכנית העשרה שכללה
משחק ראווה של שחקנים מליגת הכדורסל בכיסאות
גלגלים מול שחקני עבר ממכבי תל אביב בראשותו של
דורון ג'מצי שהופתע לשמוע כי כדורסל בכסאות גלגלים
משוחק בדיוק כמו כדורסל בעמידה.
אנו מקווים שבפרויקט בשנה הבאה ישולבו אתגרים נוספים
הקשורים לספורט פראלימפי.
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פרחי ספורט
אליפות בתי הספר בבוצ'יה
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,משרד החינוך,

זו הזדמנות להודות לגילי אריאלי  -רכזת אזור הצפון

הפיקוח הארצי על החינוך הגופני והתאחדות הספורט

בתכנית פרחי ספורט על ארגון האירוע.

לבתי הספר ,קיימו בחודש מאי את האירוע המסכם

לגילי פפיר מההתאחדות לספורט בבתי הספר ,לאיציק

בענף

אזולאי רכז ענף הבוצ'יה ,לשופטים אורנה וייסבך

במסגרת

ליגת

המועדונים

הבית

ספריים

הבוצ'יה.

שופטת ראשית ,אלכס פרידמן ,שלומי דראמי וג'קי

באירוע המרגש שהתקיים במרכז איל"ן ר"ג ,השתתפו

הרליך ,לתלמידי בית הספר אוהל שם שהגיעו לסייע

כ 60 -ילדים וילדות שהגיעו מ 8-בתי ספר שונים.

לשופטים בניהול התחרות ומועדון ספיבק איל"ן רמת גן

האירוע התנהל באווירה נעימה וספורטיבית.

על האירוח.

להלן הדירוגים הקבוצתיים הסופיים בתחרות:
בבית העליון:
" .1אלביק" -כפר כנא " .2צעד קדימה" -ראשל"צ
" .3אופקים" -חיפה

" .4אפאק" -תל שבע

בבית התחתון:
" .1און" -ת"א

" .2הרצפלד" -חולון

" .3יובלים" -עפולה

" .4אילנות" -ירושלים

את המדליות והגביעים העניקו :גיא דגן  -המפמ"ר
הממונה על החינוך הגופני ,זיו דגני  -מ"מ מנכ"ל
התאחדות הספורט לבתי הספר וטלי קשתי -
המפקחת על החינוך הגופני במחוז ת"א.
גילי אריאלי שארגנה את האירוע אמרה בסיום:
"מרגש לקיים אירוע ספורט תחרותי לתלמידים עם
לקויות מוטוריות ,המגיעים מכל הארץ ומכל המגזרים
למפגש שיא של ספורט והעצמה.
האושר

והגאווה

בייצוג

בית

ספרם

וההתרגשות

מהמפגש ניכרת בקרב התלמידים והצוותים כאחד .כן
ירבו אירועי הספורט התחרותי -הפראלימפי בבתי
הספר!"

