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מה קרה בפברואר
עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר

03
הישג החודש

איל"ן רמת גן עולה לרבע גמר ליגת האלופות באירופה
קבוצת איל"ן רמת גן זכתה בהישג מרשים כשהעפילה החודש לראשונה בתולדותיה לשלב רבע
הגמר של ליגת האלופות.
במהלך המשחקים ,בהם השתתפו  14קבוצות שהתחלקו לשלושה בתים ,התמודדו כדורסלני רמת גן
בבית מול המארחת הגרמנית  Thuringia Bulls,ונוצחו בהפרש גבוה בתוצאה.95-33 :
במשחק השני ,מול לונדון טיטנס האנגלית ,התעשתו השחקנים ונצחו בתוצאה ,38-50:כשליאור דרור
קלע  23נקודות.

המשחק השלישי מול ווארזה האיטלקית הסתיים בניצחון רמת גן בתוצאה  ,53-66כשליאור דרור
מצטיין עם  21נקודות .משחק שהבטיח את המקום השני בבית ועלייה לרבע גמר ליגת האלופות
ליאור דרור ושי ברביבאי נבחרו לחמישיית הטורניר.
מאמן אילן רמת גן הוא ליאור דרור ועוזרו הוא טל רם ,זהו הישג מכובד לאילן רמת גן שהיתה
הקבוצה הצעירה בטורניר.
משחקי רבע הגמר יתקיימו בהשתתפות
 8קבוצות בשני בתים .רמת גן ,הוגרלה לשחק
במדריד בתאריכים  8-11במרץ מול הקבוצה
המקומית ,בשיקטש הטורקית ולאן דיל
הגרמנית 2 .הראשונית מכל בית יעלו
לפיינל פור – בהצלחה.
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מה קרה
בפברואר?
אירועים ותחרויות שהתקיימו בפברואר
• עמי דדאון ,אראל הלוי
ומרק מליאר מאיל"ן חיפה
ובשאר חלבי מבית הלוחם
חיפה השתתפו באליפות
קניה בשחייה וזכו בשלל
מדליות

שחייה

• הסייפת לינור קלמן
והסייף דניאל ברוסובניק
מבית הלוחם ירושלים
השתתפו בתחרות ה הגביע
העולמי שהתקיימה
בהונגריה

• באליפות החורף בטניס
שולחן לנפגעי שיתוק מוחין
ופגיעות אחרות שהתקיימה
באיל"ן רמת גן ,השתתפו
עשרות ספורטאים

סייף

•שרגא וינברג ,אדם
ברדיצבסקי ואסי
סטוקול ,מאיל"ן רמת גן,
השתתפו בטורניר בולטון.
שרגא ניצח בגמר התנחומים
בקוואד ,לאחר נצחונות יפים
על מדורגים בעשירה
השנייה בעולם
טניס בכסאות
גלגלים

טניס שולחן

• בתחרות שנערכה בבית
הלוחם ירושלים ,נצחה
יוליה צ'רנוי מבית הלוחם
תל אביב בקטגוריה :רובה
שכיבה  .SH1עופר צור
מבית הלוחם תל אביב ניצח
בקטגוריה :רובה שכיבה
SH2

• הסבב השלישי בליגת
טניס השולחן התקיים
בבית הלוחם באר שבע.
כרגע מובילה את הטבלה
קבוצת בית הלוחם תל
אביב 2

קליעה

•עשרות ספורטאים השתתפו
במרתון תל אביב במקצה ל
 21ק"מ לאופני יד .קובי
גרשוני מבית הלוחם תל
אביב ניצח במירוץ

אופני יד

טניס שולחן

•במשחקי הדירוג השניים
שהתקיימו בבית הלוחם
באר שבע ,השתתפו
עשרות ספורטאים .בחודש
מאי יערך הסבב השלישי
ואז גם יוכרזו הזוכים בכלל
המשחקים

טניס שולחן
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מה יקרה
במרץ?
אירועים ותחרויות בחודש מרץ
 6-11.3נינה גורדיצקי ואמיר לוי ,אליפות ספרד הפתוחה בבדמינטון |
ספרד
 8-10.3לינור קלמן – סבב גביע העולם בסייף | איטליה
 8-11.3בית הלוחם חיפה ובית הלוחם תל אביב – שלב הבתים בגביעי
היורוליג בכדורסל בכסאות גלגלים
 9-11.3איל"ן רמת גן – רבע ,גמר ,גביע אירופה לאלופות בכדורסל
בכסאות גלגלים | ספרד
 18.3אליפות החורף בשחייה | איל"ן חיפה
 21.3ליגת כדורשער  -לאומית | בית חינוך עיוורים
 14-17.3אליפות איטליה הפתוחה בטניס שולחן

 16.3פתיחת קורס מדריכי רוגבי | איל"ן רמת גן
 16.3מחזור  3ליגת קליעה | בית הלוחם ירושלים
 25.3ליגת סל-גל | בית הלוחם ירושלים
 29.3אליפות הארץ בג'ודו עיוורים
 16.3סבב  1ליגת הרמת כח | בית הלוחם חיפה
 22-25.3אדם ברדיצבסקי – אליפות צ'כיה הפתוחה | צ'כיה
 23-25.3נבחרות ישראל בכדורשער  -טורניר בינלאומי | ליטא
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השאלון
האקדמיה הפראלימפית
בימים אלו מתקיימים קורסים המיועדים להכשיר לראשונה מדריכים בענפי הכדורשער ,בוצ'יה ורוגבי בכסאות
גלגלים .דיברנו עם רז שהם ( תשובות מימין ) שמרכז את קורס מדריכי הכדורשער ואיציק אזולאי (תשובות
משמאל ) מרכז קורס מדריכי הבוצ'יה
איך עד היום הוכשרו המדריכים?

דרך השתלמויות שנערכו
בשנה
פעמים
שלוש
וסיורים שלי בשלוחות.

ההכשרות העיקריות בוצעו בעיקר באמצעות סדנאות ,סמינרים,
ימי עיון ,שכללו הבאת אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בעולם
על מנת להקנות את הידע המקצועי הנדרש ,כמובן שתמיד
הצוות המוביל בארץ דאג "לתחזק" ולעדכן את בסיס המידע
והכלים הנדרשים.

למה בכלל צריך קורס כזה?

כדור שער הוא ענף יוצא דופן
ואין לו ספורט מקביל .החוקה,
הטכניקה והבנת המשחק הם
נושאים שלא מוכרים וצריך
ללמוד אותם.

ענף הבוצ'יה ,נמצא בתנופה אדירה .מלבד המרכזים
הפועלים ברמה התחרותית ,בשלוש השנים האחרונות
הצטרפו מעל  200פעילים מכל הארץ בכ 20-מרכזים
שונים ,וזאת הודות לפרויקט "קול קורא" שקודם ע"י
ספיבק בשיתוף הביטוח לאומי ,מה שמחייב גם התאמת
אופן ההכשרה של הרכזים השונים בתפוצה הארצית.

מי הם משתתפי הקורס?

עם
מדריכים
הם
הקורס
משתתפי
אוריינטציה לספורט נכים ,שחקני כדור שער
ומורים לחינוך גופני שרוצים להתקדם
בתחום של ספורט פראלימפי.

הנרשמים לקורס מגיעים מקשת רחבה של
תחומים המעורבים בפעילות עם בעלי
מוגבלויות .בהם נמצא את הרכזים של
המרכזים שציינתי קודם ,מורים לחינוך גופני
בבתי ספר לחינוך מיוחד ,פיזיותרפיסטים,
אנשי שיקום ועוד.

מה אתה צופה לענף בשנים הקרובות?
נבחרת הנשים צריכה להתבסס בחלק
הגבוה מאד של הטבלה העולמית ונבחרת
הבנים צריכה להגיע לדרג א' באירופה.
שחקני ושחקניות העתודה צריכים להיות
המחליפים הבאים של הנבחרות הבוגרות,
המועדונים צריכים להמשיך ולהתפתח
והפעילות בהם צריכה להיות מכוונת
ומקצועית.

ברמה הבינ"ל אני צופה את המשך המגמה
ההישגית והתוצאות המרשימות .ברמה
הארצית ,שהיא בסיס הצמיחה של הענף,
המשך הרחבת המעורבים בענף והעלאת
כמות המשתתפים ,ילדים ,נוער ובוגרים,
פיתוח
המוסמכים,
המדריכים
כמות
והרחבת פעילות לדרגות נכות נוספות.
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אתנה

אתנה  -סטריט בול

בטורניר הסטריטבול השנתי של אתנה השתתפו

חמש קבוצות .הקבוצות הורכבו משחקניות אשר
משחקות בכל רחבי הארץ ,במסגרת הליגות ,ליגת
הסל גל ופרחי ספורט.
השילוב יצר קבוצות עם שחקניות צעירות ושחקניות
וותיקות ,כאשר הוותיקות תרמו מניסיונן ונתנו
לצעירות עם אנרגיית הנעורים טיפים ,כיצד לחסום,
כיצד לנוע עם הכדור ובכלל איך לרתום את המרץ
לקליעת סלים.
הטורניר התקיים באולם הספורט של קבוצת נכי
ראשון לציון.
הקבוצה הזוכה היתה הקבוצה הכחולה שהורכבה
מאתי אדרי ,אריאלה מיזן והדר רייס שגם זכתה
בתואר מלכת הסלים.
למקום השני הגיעה הקבוצה הכתומה שהורכבה

מחן הרשקוביץ ,אמנה נאסר ואנטואנט נצאר.
שיראל טוויטו רכזת אתנה אמרה בסיום :כיף
לראות את הבנות שכל שנה מגיעות ושומרות על
המסורת כבר חמש שנים ,נפגש שנה הבאה.
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מפגשים

יאיר כרמלי אלוף ישראל בטניס שולחן – מרצה בחו"ל
יאיר כרמלי מאיל"ן רמת גן ,אלוף ישראל בטניס

איך משלבים בין ספורט לשירות בצבא?

שולחן יצא לאחרונה לסבב של  15הרצאות ב 10

לאחר שנה בשירות לאומי ,השנה אני מתנדב לשירות

ימים בניו יורק ושיקגו ,שם ייצג את גדולים במדים

צבאי .עכשיו אני לא מצליח להתאמן כמו פעם ,אבל

ואת .JNF

בכל זאת משתדל להתאמן בערבים – בדרך כלל

שאלנו אותו מספר שאלות על ספורט פראלימפי ועל

ארבע-חמש פעמים בשבוע.

המסע.
מה הקשר שלך לספורט פראלימפי?

באיזה מסגרת נסעת לסבב ההרצאות?

עד גיל  8הייתי ילד כמו כל הילדים ,פעיל ובריא

לאחרונה הייתי בסבב הרצאות בארה"ב מטעם עמותת

לחלוטין אבל אז חליתי בדלקת קרום המוח,

גדולים במדים וה  JNFאלה הארגונים שדואגים לשירות

שהידרדרה ופגעה בי קשות .במשך חודשיים ישבתי

צבאי של צעירים בעלי מוגבלויות שפטורים משירות

על כיסא גלגלים מבלי יכולת ללכת או לדבר.

בצבא .הרצתי  15פעמים במשך הסיור שנמשך כעשרה

המחלה פגעה במוטוריקה שלי ,בשיווי המשקל,

ימים .הופעתי בפני תורמים בניו יורק ושיקגו ,בין השאר

בקואורדינציה וגרמה לי לאפילפסיה ,גם הזיכרון

נתתי הרצאה בביתו של קונסול ישראל בשיקגו.

נפגע ,הרפלקסים והדיבור לא חזרו להיות כבעבר.
כעבור מספר חודשיים של שיקום ,הגעתי הביתה
צולע ובעל תנועה מוגבלת .זה היה מצב נתון
שחשבתי שלא ישתנה בהרבה.
הייתי כמובן חסר חשק לכלום ההורים שלי עברו את
התהליך יחד איתי בבית החולים והיו שבורים כמוני.
הספורט הציל את חיי .התחלתי לשחק טניס שולחן.
בהתחלה כדי לשפר במקצת את תנועות הידיים
והרגליים ,אך לאחר מספר חודשים התאהבתי
בספורט הזה ,והצטרפתי למועדון ספורט נכים
ספיבק.
היום אני אלוף ישראל בטניס שולחן נכים קלאס ,8
ליחידים ולזוגות.

09
מפגשים

יאיר כרמלי אלוף ישראל בטניס שולחן – מרצה בחו"ל  -המשך
מה היו התגובות להרצאות שלך?
אנשים שם היו מאוד צמאים לשמוע על כל מה
שקשור לישראל ולצבא .הופתעתי לגלות עד כמה
יהודי ארה"ב מעורבים במה שקורה בישראל ,כמה
אכפת להם ואיך הם מוכנים לפתוח את הלב
לאורחים שמגיעים מישראל .במיוחד התרשמתי
מהישראלים שחיים שם ,איך שהם חיים ונושמים את
ישראל ,לרבים מהם יש ילדים שנמצאים בארץ
ומשרתים בצבא .המארגנים אמרו לי שההרצאות היו
מאוד מוצלחות .כמה מן ההרצאות שנתתי בפני קהל
יחסית גדול ,הסתיימו בstanding ovation.-
מה אתה ממליץ לילדים שרק מתחילים להתאמן
בספורט פראלימפי ורוצים להגיע להישגים
ספורטיביים?
החיים לפעמים מביאים אותנו למקומות שלא היינו
רוצים להגיע אליהם ...אבל לדעתי יש רק שני
נתיבים :נתיב אחד זה לשקוע בתוך הבעיה ולהגיד
לעצמך כמה שהחיים רעים אליי וכו' וכו' ,הנתיב
השני והרבה יותר מומלץ לדעתי זה לקחת את עצמך
בידיים ולעלות הכי גבוה שאפשר.
אני לא הייתי מאמין שאחרי  12שנה של המחלה
שגרמה לי להיות נכה אני אגיע להיות אלוף ישראל.
ואני ההוכחה לכך שאם אני יכול כולם יכולים תאמינו
לי ותאמינו בעצמכם ומפה השמים הם הגבול.
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טוקיו 2020
איך נבחרים את הענפים החדשים למשחקים?
בינואר  2015אשרה הנהלת הוועד הפראלימפי

הנקודה הישראלית

הבינלאומי את  22ענפי הספורט שיכללו בתכנית

צירוף ענף הבדמינטון לתכנית המשחקים בטוקיו

המשחקים הפראלימפים בטוקיו .2020

בהחלט משמעותית עבור הוועד הפראלימפי

 2ענפים חדשים שאושרו ויתקיימו לראשונה בטוקיו הם

הישראלי.

הטקואנדו ( ב 6-קטגוריות) והבדמינטון ( כ14 -

ישראל הייתה במשך שנים מהחלוצות ומהמובילות

קטגוריות ) .במקביל  2ענפים שהיו במשחקים עד כה

בפיתוח ענף הפרא-בדמינטון באירופה בתקופה

לא יהיו חלק מהתוכנית לטוקיו (השייט וכדורגל 7

שהענף לא היה עדיין פראלימפי.

לנפגעי שיתוק מוחין).

עם כניסת מדינות רבות לענף ,הרמה ההישגית

בכך הושלם תהליך ארוך ומקיף שקיים לראשונה

עלתה משמעותית והענף נשלט היום בעיקר על ידי

הוועד הפראלימפי הבינלאומי במטרה לבחון מחדש

מדינות מזרח אסיה ( כמו בענף האולימפי המקביל )

את כל הענפים בתכנית הפראלימפית .ע"פ קריטריונים

אחד היעדים שהציב לעצמו הוועד הפראלימפי

של היקף ופריסה בינלאומית (מדינות ,יבשות וכו').

הישראלי הוא כניסה לענפים חדשים בעלי

שיטת הסיווג ,בדיקות סמים ,לוח תחרויות רב שנתי

פוטנציאל הישגי גבוה

ועוד .התהליך נעשה במטרה לקיים תכנית משחקים

כך היה בריו ,כשלראשונה היה לנו ייצוג של נבחרת

אטרקטיבית וברמה הישגית גבוהה ומקצועית.

נשים בכדורשער וספורטאית בענף הקיאקים וכך גם

בשלב השני הוכרזה בספטמבר  2017התכנית

היעד לקראת טוקיו.

המפורטת של המקצועות ברב ענפי הספורט בתוך
המסגרת שנקבעה לטוקיו של  537מקצועות וקטגוריות
ב 22 -הענפים ובהם יתחרו  4,400ספורטאים.
בין היעדים של הוועד הפראלימפי היו הגדלת מספר
הספורטאיות (גידול של  17%לעומת לונדון) והגדלת
מספר הספורטאים בנכויות הקשות במשחקים.
השינויים המשמעותיים בתכנית לטוקיו הם הוספת 3
קטגוריות לסירת הקאנו (בנוסף לקיאק שהיה בריו) וכן
קטגוריות ומקצועות נוספים בענפי הקליעה ,טניס
שולחן וסייף והורדת הקטגוריות ומקצועות בענפים
הגדולים של האתלטיקה והשחייה.

11
פאריז 2024
איך נבחרים את הענפים החדשים למשחקים?
במקביל לקביעת האירועים בטוקיו  2020החל תהליך
גיבוש של התכנית לקראת פריז .2024
ענפים ואיגודים בינלאומיים התבקשו להגיש מועמדות
להשתלבות בתנועה הפראלימפית למשחקים ב.2024 -
 8ענפים חדשים הגישו מועמדות ובהם כדורגל בכיסאות
גלגלים חשמליים ,גולף ,גלישה ,הורדת ידיים ,קראטה
וריקודים בכיסאות גלגלים וכן  2הענפים הוותיקים שהוצאו
מתכנית המשחקים בטוקיו (השייט וכדורגל .)7
בנוסף ,הוגשו בקשות להכנסת מקצועות חדשים בענפים
ותיקים כמו כדורסל שלשות בכיסאות גלגלים או ירי
בצלחות חרס.
נשיא הוועד הפראלימפי הבינלאומי אנדרו פרסונס אמר
שהוא בטוח שהתכנית הסופית תגובש תהיה אטרקטיבית
והישגית.
אין ענף שהבטיח את מקומו בפריז  2024והוועד
הפראלימפי ינתח בשנה הקרובה את כל הבקשות ויחליט
על הענפים והמקצועות שיכללו בפריז .2024
בשלב הראשון נופו כבר חלק מהענפים החדשים שהגישו
מועמדות ולא עמדו בקריטריון של  32מדינות לפחות או
של תכנית תחרויות בינלאומית רב שנתית כמו הגלישה ,ירי
בצלחות חרס או כדורסל שלשות.
כל הענפים (כולל הוותיקים) נדרשו להגיש תיק מסודר עם
מידע מפורט על נוהל הענף ,חוקה ,תקנונים ונהלים,
עלויות ,בדיקות סמים ,לוח תחרויות ופריסה עולמית ,סיווג
וכו' עד יולי .2018
ההחלטה הסופית על התכנית לפריז תתקיים בהנהלת
הוועד הפראלימפי בינואר .2019

הנקודה הישראלית
לגבי הענפים המועמדים לפריז  ,2024אין ספק
שאם יבחר ענף הריקודים בכסאות גלגלים זה
יהיה משמעותי עבור ישראל ,מכיוון שהענף
מפותח היום בעיקר בבית הלוחם תל אביב
וספורטאים ישראלים מייצגים וזוכים להישגים
באליפויות עולם ואירופה.
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משחקי החורף

משחקי החורף הפראלימפים  -פיונגצ'אנג 2018
משחקי החורף הפראלימפים פחות מוכרים לקהל
הישראלי .אמנם יש מספר ספורטאים חובבי סקי ,קבוצת
קרלינג פראלימפית המדורגת במקום ה  24בעולם
ולאחרונה נעשים ניסיונות להקים קבוצת הוקי מזחלות
פראלימפית ,אך במשחקים עצמם עדיין לא היתה נציגות
ישראלית.
משחקי החורף הפראלימפים ,כמו משחקי הקיץ ,נערכים
בסמוך למשחקים האולימפיים באותם מתקנים.
המשחקים עצמם החלו בשנת  1976בשוודיה ,ב  2ענפי
ספורט הקשורים לסקי ,בהשתתפות  53ספורטאים מ 16
מדינות ,מאז התרחבו המשחקים ובמשחקים האחרונים
שהיו בסוצ'י שברוסיה השתתפו כבר  547ספורטאים מ
ב 45מדינות שהתחרו ב  5ענפי ספורט לעיני 316,000
צופים.
בצמרת טבלת המדליות ,בשנים האחרונות שולטות:
רוסיה ,גרמניה וקנדה ,ומעט מאחוריהן אוקראינה וצרפת.
בניגוד למשחקי החורף האולימפיים ,במשחקים
הפראלימפים ,אין ייצוג למדינות מאפריקה ומתוך 50
המדינות שמשתתפות השנה  33הן מאירופה.
הענפים בהם מתחרים השנה  670ספורטאים ב  80אירועי
מדליות הם :סקי אלפיני ,ביאתלון ,סקי קרוס קאנטרי,
הוקי מזחלות ,גלישה על סנואובורד וקרלינג בכיסא
גלגלים.

Bandabi
הקמע
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בתנופה קדימה

היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד וההתאחדות
בעקבות המשחקים הפראלימפים בריו 2016

תפקידי היחידה:

וההתפתחויות שמתרחשות בספורט הפראלימפי

• ליווי וייעוץ צמוד למאמנים בענפים נבחרים

הבינלאומי ,החליטו הנהלות הוועד הפראלימפי

וקביעת יעדים קצרי וארוכי טווח הקשורים בתהליכי

הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים על

האימונים ,בהתבסס על המלצות פרקטיות

הקמת יחידה מדעית/טכנולוגית שתתמקד ב:

ממחקרים בפיזיולוגיה של המאמץ ,בביומכניקה,

• תמיכה במאמנים ))Coaching education

בפסיכולוגיה ,בתזונה ועוד ,תוך שיתוף פעולה עם

•בניית הספורטאים ))Talent Development

אנשי המקצוע האמונים על כל תחום ובשיתוף

•ניתוח ביצועים ))Performance analysis

פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים כגון אנשי

•שיפור ביצועים ()Performance enhancement

המקצוע בהתאחדות ובוועד ,אנשי המקצוע ביחידה

•מניעת פציעות ))Injury prevention

לספורט הישגי ,אנשי מקצוע במועדונים ובאיגודים

מטרת פעילות היחידה הינה שיפור ביצועים והגעה

ועוד.

להישגים גבוהים יותר.

• איתור והתאמת טכנולוגיות לכל ענף

בראש היחידה תעמוד ד"ר אסנת פליס דואר ,אסנת

מהענפים הנבחרים ,אשר ישמשו למעקב אחר

תייצג את התחום המדעי הפראלימפי בוועדה

יכולות והתקדמות כל ספורטאי (כושר גופני,

הרפואית ותשמש כאשת הקשר בין המאמנים

מיומנויות ספציפיות ,טקטיקה ,סטטיסטיקה ועוד)

והספורטאים הפראלימפים ובין מכון סילבן אדאמס

בצורה סיסטמתית ובתדירות קבועה.

למצוינות בספורט שבאוניברסיטת תל-אביב .כמו כן,

• סיוע בשימוש בטכנולוגיות באימונים ,במבדקי

היא תקדם שיתופי פעולה עם מוסדות להשכלה

שדה ובמעבדה

גבוהה נוספים לקידום מחקרים בתחום הפראלימפי.

• ייזום מחקרים מלווים לפתרון בעיות ייחודיות

בעתיד ,היחידה תורחב ויצורפו אליה חוקרים/אנשי

שעולות מהשטח

מדע נוספים שיוכלו לסייע לאיסוף נתונים ומציאת

• כתיבת תוכניות הכשרת מדריכים ומאמנים

טכנולוגיות .השאיפה היא שאלו יהיו סטודנטים לתואר

ויישומם (סיוע בכתיבת מערכי שיעור ,מצגות ,אופן

שני ממסלולים כגון פיזיולוגיה של המאמץ,

העברת תכנים והשתתפות פעילה בהעברת חומרים

פסיכולוגיה ,תזונה ,רפואת ספורט ועוד ,אשר יעשו את

בקורסי המדריכים והמאמנים)

עבודת המחקר שלהם (התזה) בנושאים אשר ייקבעו

• כתיבת תוכניות מקצועיות וסיוע לרכזי תוכניות

כרלוונטיים לספורט הפראלימפי בישראל ובהנחיית

(פרחי ספורט ,אתנה ועוד)

היחידה.

• סיוע בקביעת התכנים לימי העשרה,
השתלמויות וכנסים (איתור מרצים מהארץ ומחו"ל)

14
מינויים

ברכות לד"ר אסנת פליס דואר על מינויה לראש
המדעית

היחידה

הישראלית

והטכנולוגית

לספורט

נכים

ברכות לד"ר רמי ז'ק שמונה לרופא ההתאחדות

של

ההתאחדות

והוועד.

והוועד

הפראלימפי

במסגרת התפקיד יהיה אחראי רמי על עבודה מול

הישראלי.

הספורטאים והמאמנים ,עבודה מול  ,WADAטיפול

כחלק משת"פ עם מכון סילבן אדמס למצוינות

בענייני השגרה הרפואיים יחד עם דוידה קוסף ,טיפול

בספורט המוקם בימים אלו באוניברסיטת תל אביב

ניהול וניתוב הספורטאים כשצצות בעיות רפואיות

ועם העומד בראשו פרופ' מיקי שיינוביץ ,אסנת

רמי בוגר לימודי רפואה פקולטה ע"ש סאקלר

של

באוניברסיטת ת"א ,מומחה בכירורגיה אורתופדית -

ההתאחדות והוועד ותעמוד בראש מעבדת השחייה

התמחות במרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא

והמחקרים הפראלימפים במכון שיהווה מרכז מדעי

בתל השומר ובוגר  3שנות לימודי תעודה רפואת

תוביל

את

היחידה

המדעית

והטכנולוגית

לימודי

לתמיכה בספורטאים אולימפיים ופראלימפים.

ספורט,

יו"ר הוועד ד"ר שוקי דקל שם לו למטרה לקדם את

אוניברסיטת תל אביב.

נושא המדע והטכנולוגיה והמהלך לשילובה של

רמי

אסנת הינו אבן דרך בתהליך זה.

הפראלימפים בבייג'ין ואת כלל המשלחת במשחקים

אסנת תצטרף למערך המקצועי בליווי ד"ר רון

הפראלימפים בריו .2016

בולוטין ויעל לנדר כדי לסייע למאמנים בשיפור
תהליכי

האימון

באמצעות

התאמת

אמצעים

טכנולוגיים ותמיכה מדעית.
אסנת בעלת תואר ד"ר במדעי השיקום מאוניברסיטת
לוון בבלגיה ,היתה בעברה מאמנת נבחרת ישראל
לנשים בכדורסל בכסאות גלגלים וייצגה את ישראל
בעשור האחרון כחברה בוועדה המדעית של ה .IPC

ליווה

את

המשך

פקולטה

משלחת

ע"ש

החתירה

סאקלר

במשחקים
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כדורסל
בכסאות
גלגלים
ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר  14מחזורים בסיבוב השני

ב  10.4יחלו משחקי הפליאוף ,כאשר מקומות  1-4יערכו בשלב חצי הגמר סדרת משחקים של הטוב
מחמשה משחקים ומקומות  5-8יערכו בשלב חצי הגמר סדרת משחקים של הטוב משלושה משחקים.
סדרת הגמר על אליפות הליגה בין מנצחות חצי הגמר תחל ב  ,6.5גם סדרה זו תערך במתכונת של
הטוב מחמשה משחקים.

בית הלוחם חיפה תשתתף במפעל
היורוליג .1
שלב הבתים יתקיים ברוסיה
בתאריכים.8-10.3 :
בית הלוחם חיפה ישחקו מול קבוצות
מרוסיה ,טורקיה ,איטליה ואוסטריה.

בית הלוחם תל אביב תשתתף
במפעל היורוליג .3
שלב הבתים יתקיים באיטליה
בתאריכים.9-10.3 :
בית הלוחם תל אביב ישחקו מול
קבוצות מ :איטליה ,צרפת ,רוסיה
ופולין .

16
כדורסל
בכסאות
גלגלים
ליגה לאומית א' בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר  12מחזורים בסיבוב השני

ליגה לאומית ב' בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר סיום הסיבוב השני

17
הפינה
לשיפוטכם
סעיף  18בחוקה פסק זמן – זיו רדומסקי
מהו פסק הזמן :זוהי הפסקה במהלך המשחק ,לרוב

מתי ניתן לקבל פסק זמן:

פסק הזמן נלקח ע"י מאמן הקבוצה או עוזרו ,מטרתו

•

בכל עת בו המשחק נעצר (ע"י שריקת שופט).

לתת הדרכה מכוונת לשחקנים.

•

לאחר שסל נקלע ,מאמן קבוצת ההגנה יהיה זכאי

ישנו עוד פסק זמן -פסק זמן שופט .פסק זמן זה נלקח
ע"י השופט במקרים בהם יש הפרעה במהלך המשחק

לקבל פסק זמן
•

המונעת המשך תקין של המשחק( .לדוגמה :פציעה
של שחקן המונעת ממנו יציאה משטחי המגרש).

לאחר זריקת עונשין יחידה/אחרונה מוצלחת  -שני
המאמנים זכאים לקבל

•

פסק הזמן יתקבל כאשר הבקשה התקבלה בשולחן

אורכו של פסק הזמן :פסק הזמן אורך  60שניות .בתום

המזכירות בטרם הכדור הפך 'לחי' (נמצא בשליטה

 50שניות יישמע צפצוף משולחן המזכירות המתריע על

של קבוצה בכדור).

 10שנ' לסיום פסק הזמן .זהו הזמן של השחקנים לחזור
למגרש.

בשתי הדקות אחרונות של המשחק או הארכה :כאשר

כמה פסקי זמן יש במשחק :בנוגע לפסקי זמן

הכדור נמצא בחלקו האחורי של המגרש (קבוצת

המשחק מחולק למחציות  -מחצית ראשונה זכאי כל

ההתקפה) ומאמן קבוצת ההתקפה מבקש פסק זמן,

מאמן ל 2-פסקי זמן ,הוא רשאי להשתמש בהם בכל

הכנסת הכדור תעשה בחלקו הקדמי של המגרש מול

עת שירצה עד תום המחצית הראשונה.

המזכירות בקו החדש שסומן לצורך כך.

מחצית שנייה  -כל מאמן רשאי לקבל  3פסקי זמן.
כאשר מתחת לשתי הדקות האחרונות הוא יכול

מהלך פסק הזמן :כל שחקני הקבוצה יהיו בסמוך

להשתמש מקסימום ב 2-פסקי זמן.

לספסל קבוצתם ,רק בתום  50השניות (לאחר צפצוף
המזכירות) ,הם רשאים לעזוב את אזור הספסל ולחזור
למגרש.
לדוגמה :מאמן קבוצה א' ביקש פסק זמן ,לאחר  20שנ'
הוא מסיים .השחקנים אינם רשאים לעזוב את תחום
הספסל עד אשר ישמע אות המזכירות על סיום  50שנ'
של פסק הזמן.
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כדורשער

ליגת העל בכדורשער – סיבוב שלישי
ליגת העל של ענף הכדורשער מורכבת מ 5

כובשים מובילים:

קבוצות וכוללת  4סבבים ופליאוף.
הסבבים נערכים אחת לחודש חודשיים בימי
חמישי שישי באירוח של בית חינוך עיוורים
בירושלים.
לאחר  3סבבים ישנו שוויון בין קבוצת בית
הלוחם לקבוצת בית חינוך ,כאשר ויצו ניר
העמק התבססה במקום השלישי וקבוצת ב"ש
ונבחרת הנשים נאבקות ביניהן על המקום

מיכאל רוזין – בית לוחם |  87שערים
מחמוד מחאג'נה – ויצו ניר העמק |  59שערים
ליהי בן דויד – באר שבע |  57שערים
אור בן דויד – בית חינוך |  48שערים
אלהם מחמיד – נבחרת נשים |  47שערים

הרביעי ממנו ממשיכים לפליאוף.

קבוצה

מקום
1

בית לוחם

2

בית חינוך

3

ויצו ניר העמק

4

ב"ש

5

נבחרת נשים

מס'
נקודות

מס'
משחקים

נצחונות

הפסדים

תיקו

שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש
שערים

25

12

8

3

1

104

77

27

25

12

8

3

1

86

64

22

22

12

7

4

1

129

94

35

8

12

2

8

2

90

96

-6

7

12

2

9

1

70

98

- 28
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פרחי ספורט
משחקי הידידות בבוצ'יה
החודש

התקיים

המפגש

הראשון

של

ענף

הבוצ׳יה ,בו לקחו חלק ספורטאים וספורטאיות מ
 4שלוחות שהתמודדו ב  6קבוצות ,לחלק
מהספורטאים היתה זו התחרות הראשונה מחוץ
לשלוחה ,בה התנסו וההתרגשות היתה רבה.
המפגש התקיים באולם הספורט של מועדון
ספורט נכים ראשון לציון.
הקבוצות שיחקו ונהנו ,כאשר בחלק מהמשחקים

היה צורך להוציא את המחוגות המיוחדות ,על
מנת להכריע האם הכדור האדום קרוב יותר
לכדור הלבן או שמא זה הכדור הכחול .כמו כן,
ניתן היה לראות באולם ,מגוון של מגלשות אשר
משמשות את הספורטאים עם הנכות היותר
קשה.
בתום המפגש חולקו תעודות ומדליות לקבוצות
שהשיגו את ההישגים הטובים ביותר.
וויצו ניר העמק (משלוחת הצפון) שהצטרפה רק
לפני חודשים בודדים ,הצליחה לגרוף את המקום
הראשון.
אחריה הגיעה קבוצת ראשון לציון ולמקום
השלישי הגיעה קבוצה ה"בוגרים" של ספיבק.
המפגש הבא יתקיים בבית הלוחם בבאר שבע
קצת לפני פסח.
הילדים כבר ,מחכים ונרגשים לקראת המפגש
השני.

