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חותרים
להצלחה!

צילום :אמיר רוטשטיין
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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

עוד חודש עמוס בתחרויות בינלאומיות מגיע לקיצו
ומשאיר טעם של עוד .נבחרת החתירה משיגה את



הישג החודש
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הכרטיסים המיוחלים לטוקיו ומצטרפת לדורון שזירי
שכבר השיג את הכרטיס 8 .ספורטאים הבטיחו את
השתתפותם ,ואחרים השיגו נקודות דירוג משמעותיות



מה קרה?
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מה יקרה?
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להשגת כרטיס ההשתתפות.
שנת הלימודים נפתחת ונאחל לספורטאים הצעירים
שיצליחו לשלב בין הלימודים לאימונים והתחרויות מבלי
שצד אחד ייפגע.
קריאה נעימה  -צוות הפראתון



השאלון
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חם מהמעבדה
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על רגל אחת

| 18
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נבחרת ישראל בבוצ'ה

כתבות


אליפויות ישראל
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אליפויות אירופה
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אליפויות עולם
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שיתופי פעולה
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בדרך לטוקיו
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שנת הלימודים

| 16

עורכות העיתון:
קרן איזיקסון ולאה שניידר
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הישג החודש

 7בום!

נבחרת החתירה הישראלית,
משיגה  7כרטיסים לטוקיו

נבחרת החתירה הישראלית ,חוזרת מאליפות העולם עמוסת
כרטיסים למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2020
המקצה הדרמטי ביותר ,התקיים בחצי הגמר לרביעייה מעורבת.
שלושת המקומות הראשונים במקצה ,זכו בעליה לגמר ובכרטיסים
לטוקיו .הקבוצה הישראלית שהורכבה מ :ברק חצור ,מיכל
פיינבלייט ,סימונה גורן ,אחיה קליין וההגאית מרלינה מילר,
התחרתה על המקום השלישי ,ראש בראש מול הנבחרת
הברזילאית .לאחר  500מטר ,הובילו הברזילאים ,אך הישראלים
נצמדו אליהם וב  200מטר האחרונים ,עברה ההובלה מצד לצד,
כשרק במטרים האחרונים הצליחו הישראלים לעקוף את
הברזילאים ולקבוע *שיא ישראלי חדש 7:11.840 :דקות .בגמר סיימה
הרביעייה במקום השישי בעולם!

רביעיית החותרים .צלם :אמיר רוטשטיין

שמוליק דניאל שלפני שנה סיים את אליפות העולם במקום ה ,13
סיים הפעם במקום השישי ,תוך שהוא מצליח להשתפר ממקצה
למקצה ולקבוע בגמר *שיא ישראלי חדש 10:00.980 :דקות .גם
שמוליק השיג את הכרטיס לטוקיו כאשר סיים את חצי הגמר
במקום השלישי ,אך הוא לפחות 'חסך' לצופים את דפיקות הלב
ומה 500מטר הראשונים הגדיל את הפער בינו לבין הפולני שהיה
במקום הרביעי.
מורן סמואל שבאמתחתה כבר יש  5פודיומים מאליפויות העולם,
השיגה את הפודיום השישי ומדליית ארד .מורן גם קבעה *שיא
ישראלי חדש .10:30.190 :במקום הראשון זכתה הנורבגית בריג'ט
סקרסטין עם שיא עולם 10:18:830 :שניות ולמקום השני הגיעה
הצרפתיה נטליה בנואיט שעשתה קאמבק מאז זכתה בלונדון 2012
במדליית הכסף.

פאולה ושמוליק ,לאחר חצי הגמר

באליפות השתתפו גם המחליפים של הרביעייה :שי לי מזרחי
ושאהין סאלח (בית הלוחם חיפה) במקצה לזוגות והגיעו למקום
החמישי.
כל החותרים ,למעט סאלח מגיעים ממועדון בית הלוחם תל אביב
ומתאמנים במרכז דניאל לחתירה.

המאמנים :פאולה גריזטי ודימה מרגולין ,מאמן כושר :עידן ורדרריו,
מאמן מנטלי :עידן מארק .מנהל משלחת :איתן גלוזמן ,פיזיו :ג'פרי
טריגר.
*בחתירה השיאים הם בעצם התוצאה הטובה ביותר ולא שיא רשמי

מורן עם ארד על הצוואר וארד על ברך
אחת ורום על ברך שנייה

 04מה קרה באוגוסט?

טורנירי טניס בכיסאות גלגלים שהתקיימו באוגוסט
אליפות בודפשט הפתוחה – פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת גן  -מקום שני ,אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן –
סיבוב שני ,דניאל קורודני מבית הלוחם תל אביב– חצי גמר בבית הניחומים
▪ טורניר האופן זוגות :אדם ואסי – חצי גמר
▪ טורניר הקוואד :יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב – מקום ראשון ,גיא ועקנין מאיל"ן חיפה השתתף
טורניר ארגס ברומניה – פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :אדם ברדיצ'בסקי מאיל"ן רמת גן  -מקום שני ,אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן –
סיבוב שני ,דניאל קורודני – מקום שני בבית הניחומים
▪ טורניר האופן זוגות :אדם ואסי – חצי גמר
▪ טורניר הקוואד :יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב – מקום ראשון
טורניר וילנוס בלטביה – פיוצ'ר |
▪ טורניר האופן יחידים :גיא ששון מאיל"ן רמת גן  -רבע גמר ,אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן – סיבוב שני
▪ טורניר האופן זוגות :גיא ואסי – מקום שני
טורניר פרפלי בטורקיה – | ITF3
▪ טורניר האופן יחידים :גיא ששון מאיל"ן רמת גן  -חצי גמר ,אסי סטוקול מאיל"ן רמת גן – סיבוב שני,
דניאל קורודני – חצי גמר באופן ב'
▪ טורניר האופן זוגות :גיא ושותף יווני – מקום 2
▪ טורניר הקוואד :יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב – מקום  ,2שרגא וינברג מאיל"ן רמת גן – מקום 1

תחרויות שהתקיימו באוגוסט
• בטורניר סיום העונה בטניס

שולחן לנפגעי שיתוק מוחין
ופגיעות
באיל"ן

אחרות
רמת

גן,

שהתקיים
השתתפו

• אורן בליצבלאו מבית הלוחם
תל אביב השתתף בטריאתלון
בגביע העולמי שנערך בטוקיו
והגיע למקום ה .11בשל איכות
המים ,התקיים רק החלק של
הריצה והאופניים

עשרות ספורטאים

טניס שולחן

טריאתלון

טורנירי טניס בכיסאות גלגלים
שיתקיימו בספטמבר
בהשתתפות ישראלים
•  5-9.9טורניר באיטליה – גיא
ששון
•  11-15.9אליפות מדריד
הפתוחה  -אדם ברדיצבסקי
•  11-15.9טורניר בפורטוגל – גיא
ששון

•  16-19.9טורניר 'פיטר
קולינס' בישראל

•  25-29.9טורניר בדרום אפריקה
– שרגא וינברג וגיא ששון
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מה יקרה ספטמבר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש ספטמבר
 29.8-8.9אליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים | נבחרת ישראל
| פולין
 5-6.9טורניר בינלאומי בכדורשער | נבחרת הגברים | ספרד
' 8-16.9טסט איוונט' לטוקיו  | 2020קיאקים | פסקל ברקוביץ
 9-15.9אליפות העולם בשחייה | נבחרת ישראל | בריטניה
 14-20.9אליפות אירופה בסייף | לינור קלמן | קוריאה הדרומית
 14-21.9אליפות תאילנד הפתוחה בבדמינטון | אמיר לוי ונינה
גורדיצקי
 15-19.9אליפות העולם באופני יד | עמית חיסדאי | הולנד

 16-19.9אליפות אירופה בטניס שולחן | נבחרת ישראל | שוודיה
 18.9אליפות ישראל באתלטיקה | אצטדיון הדר יוסף
 20.9טורניר בדמינטון | בית הלוחם ירושלים
 20.9אליפות הארץ בהרמת כח | בית הלוחם חיפה
 22-28.9אליפות סין הפתוחה בבדמינטון | אמיר לוי
 23-29.9אליפות פראג הפתוחה בבוצ'ה | גיא חיימוב
' 24-29.9טסט איוונט' לטוקיו  | 2020טקוואנדו | אסף יסעור
התחרויות בהן מופיע הקמע סו-מאיי-טי ,הן תחרויות שניתן להשיג בהן כרטיסים או לצבור
נקודות להשגת הכרטיס למשחקים הפראלימפיים בטוקיו 2020

 06אליפויות ישראל
ליגת סל גל

קבוצת 'אריות ראשון לציון' זכתה באליפות הסלגל.
למקום השני הגיעה קבוצת 'סטאר קידס רמת גן'.
הסלגל הוא משחק כדורסל בכסאות גלגלים,
המשלב ילדים עם מוגבלויות וילדים ללא מוגבלויות.
המשחק זהה לכדורסל בכסאות גלגלים של הבוגרים
למעט התאמה אחת ,לספורטאים בעלי הלקות
הגבוהה ביותר ישנה אפשרות לקלוע לסל נמוך
שמוצב מתחת לסל בגובה הרגיל.
את הליגה מרכז – טל רם.

אריות
ראשל"צ
סטאר קידס
ר"ג
שוקו קידס
ר"ג
נמרים
ראשל"צ

משחקים נצחונות הפסדים נקודות
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תארים אישיים
MVP

יהלי אלמוג גרגו

מלך הסלים

מאור לסרי

מלכת השלשות

מעיין זיקרי

שחקן ההגנה

עילי ירחי

השחקן המשתפר

עומרי ברגמן

השחקן המשקיע

שחר לוין

תגלית

טל דגן

החמישיה

חמזה קאסם

החמישיה

שניר כוחן

החמישיה

אדיר יעקובי

החמישיה

אנטואנט נצאר

החמישיה

ניסים נגר

בתמונה :זריקה לסל הרגיל ,כאשר הסל המותאם
מתחתיו .צלם :זיו ברק

בתמונה :קבוצת אריות ראשון לציון עם צלחת
האליפות .צלם :זיו ברק

 07השאלון
פותחים שנת לימודים
שצריכה להשתלב באימונים
עם פתיחת שנת הלימודים תש"פ ,יצאנו לשוחח עם  2ספורטאיות מבטיחות ,שהן עדין תלמידות .מעיין זקרי
שמשחקת כדורסל במועדון ספורט נכים ראשון לציון וטניס בכסאות גלגלים במועדון איל"ן רמת גן ומיה פרי ששוחה
באיל"ן חיפה
באיזה כיתה אתן?
אני בת  ,16.5התחלתי כיתה יא' בקמפוס קריית
שרת בחולון.

אני בת  14ועליתי לכיתה ט' בתיכון המושבה
בזיכרון יעקב.

אתן מקבלות יחס מיוחד מהמורים בשל היותכן
ספורטאיות פעילות?
האמת שרב הזמן לא עושים לי הנחות .ואם אני טסה
לתחרויות  -אני חייבת להשלים את החומר .לפעמים
מוותרים לי על שיעורי בית.
אני במגמת כדורסל ,ויש לי מן הסדר כזה ,שאני
משוחררת משיעורי ספורט ,ובזמן שכולם בשיעור אני
יוצאת לאימון טניס או כדורסל.

כולם יודעים שאני עוסקת בספורט ,אבל
מהתלמידים אני לא מרגישה שום יחס מיוחד.
מהמורים  -רק אם אני מודיעה מראש
למחנכת ,אז מאפשרים לי לצאת לאימונים
ולתחרויות .אבל לא מוותרים ואני לא זוכה
ליחס שונה מהאחרים.

מה האתגר הגדול ביותר בשנת הלימודים הקרובה
להצליח לעבור את הבגרויות ולשלב לימודים עם
כדורסל טניס .בעצם יותר טניס!
.

מעיין זקרי

צלם :זיו ברק

בעיקר להצליח לשלב בין לימודים וספורט .אני
מתאמנת  5ימים בשבוע.

מיה פרי

 08אליפויות אירופה
נבחרת הבוצ'ה הישראלית
מראה ניצוצות
הנבחרת הישראלית ,אולי לא חזרה מאליפות אירופה עם
מדליות ,אך היא יכולה להתנחם מרמת התחרות שהפגינו
נציגיה.
סרגי ירמנקו מאיל"ן חיפה השתתף לראשונה באליפות
אירופה ואמנם הפסיד בשלב הבתים ליריב מסלובקיה
ויריבים מספרד ,אך לרוב היו המשחקים צמודים ועם קצת
יותר ניסיון יש למה לצפות .את סרגי מלווה במגרש אביו
ארתור בביאן וביחד הם מצליחים לגרום לסרגי לעמוד בזמני
התחרות.
אורית קלנר מאיל"ן רמת גן הפסידה בשלב הבתים ליריב
יווני ונצחה יריב מפורטוגל ויריב מאיטליה .הניצחון על
הפורטוגלי אנטוניו מרקש ,היה המשחק הכי טוב של
שחקנית בוצ'ה ישראלית אי פעם .אורית נצחה ספורטאי
שמדורג  11בעולם 33 ,מקומות מעליה .אורית נצחה ,לא
בגלל שהוא היה גרוע ,היא נצחה כי היא היתה מעולה.
אורית סיימה את שלב הבתים במקום השני ופספסה
לעלות לרבע הגמר בשל יחס נקודות.
דדי וויך מאיל"ן רמת גן התחיל את הטורניר חולה והפסיד
את כל שלושת משחקיו בשלב הבתים.
לנדב לוי השחקן הבכיר של ישראל ,היתה מטרה בשלב
הבתים ,לעלות מהמקום הראשון ולדאוג שהיריבים שלו ,לא
יעלו מהמקום השני ,היות והם מתחרים איתו ישירות על
המקום לטוקיו .מטרה שהושגה .ברבע הגמר ,גבר נדב על
יריב מפורטוגל ,אך בחצי גמר ובקרב על מדליית הארד
הפסיד וסיים את אליפות אירופה במקום הרביעי ופתיחת
פער ניכר מהספורטאים שמתמודדים איתו על הכרטיס
לטוקיו . 2020
בשל טעות בארגון הזמנים ,שיחק נדב  4משחקים באותו
יום (בדרך כלל לא משחקים יותר מ  2משחקים) ,שאלנו
אותו ,מה הדבר דורש וזה מה שענה" :מעבר למאמץ
המנטלי של הלחץ להשיג את נקודות הדירוג לטוקיו,
ולהתמודד עם האסטרטגיה במשחק ,המאמץ הפיזי הוא
אדיר .תחשבו על החימום – מדובר בשעה שבה אני יושב
בכיסא וזורק  200פעמים כדור בכח מתפרץ כשבכל פעם
אני ממתכופף ולאחר הזריקה מתיישר .בקרב על הארד
נשארתי בלי אוויר".

בתמונה :נדב לוי ,צלמת :גל כליפא

בתמונה :סרגי ירמנקו ,צלמת :גל כליפא

המאמץ של הספורטאים ,כנראה גבה את מחירו בתחרות
הקבוצתית ,בה הפסידה הנבחרת בשלושת משחקיה
להולנד לפורטוגל שסיימה שנייה ולבריטניה שסיימה
שלישית ,אך ניתן להתעודד מכך שסרגי שהצטרף
לראשונה לנבחרת השתלב יפה בקבוצה.
מאמן הנבחרת :ברוך חגאי ,מנהל המשלחת :איציק אזולאי
מאמנת מנטלית :גל כליפא ,מעסה :רונית חכים

בתמונה :אורית קלנר ,צלמת :גל כליפא

 09אליפויות בעולם
אליפות העולם בבדמינטון

אליפות העולם בבדמינטון פראלימפי התקיימה השנה
לראשונה יחד עם אליפות העולם האולימפית.
הנבחרת הישראלית הגיעה לשלבי רבע הגמר וצברה
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

נקודות דירוג חשובות לצבירת הכרטיס לטוקיו.

חיים בר ,הודיע החודש על פרישה מהתפקיד.
אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ניצח בשלב הבתים
יריבים מקנדה ,תאילנד ופינלנד .בשלב שמינית הגמר

חיים מילא את התפקיד ב  3שנים האחרונות ותרם

ניצח יריב מברזיל ,ובשלב רבע הגמר הפסיד ליריב

מזמנו וניסיונו בהובלת ההתאחדות.

המדורג  3באליפות מקוריאה הדרומית.

ניסים סספורטס מנכ"ל ההתאחדות אמר " :היו אלה

נינה גורדיצקי מבית הלוחם חיפה ,נצחה בשלב הבתים

שלוש שנים מלאות בעשייה ואנחנו נהנו מניסיונו הרב

יריבות מרוסיה ובלגיה והפסידה ליריבה מיפן ,בשלב

של חיים ,מכישוריו הרבים ומנועם הליכותיו.

שמינית הגמר ,נצחה נינה יריבה חזקה מאוד מאוסטריה

דלתו של חיים תמיד הייתה פתוחה בפנינו ,והוא סייע

וברבע הגמר הפסידה למדורגת השנייה בטורניר
משוויץ.

בדרכים רבות ,הן כיו"ר ארגון נכי צהל ,והן כיו"ר

אמיר ונינה שילבו פעולה בטורניר הזוגות המעורבים.

ההתאחדות לספורט נכים ,וקידם את הספורט

בשלב הבתים ניצחו צמדים מ צרפת וספרד .בשלב

הפראלימפי בישראל.

שמינית הגמר ניצחו צמד מהודו ובלגיה ובשלב רבע
הגמר הפסידו לצמד הדרום קוריאני.
המאמן של אמיר :ראובן מוזס .המאמן של נינה :לאון
פוגץ.

את

הנבחרת

ליוותה

גם

לידיאן

דגן

אנו מודים לו ומאחלים לו בריאות טובה והצלחה

בהמשך הדרך".
בחודשים הקרובים ימונה יו"ר חדש

האוסטואופטית.

הדרך לטוקיו  2020בענף הבדמינטון:
 -על פי דירוג עולמי שיקבע באפריל 2020

בתמונה חיים מעניק לעמי דדאון את גביע השחיין
המצטיין

 10אליפויות עולם
אליפות העולם בקיאקים

אליפות העולם בקיאקים התקיימה בהונגריה ובה
השתתפו  2נציגים ישראלים :פסקל ברקוביץ מבית
הלוחם תל אביב ורון הלוי מבית הלוחם חיפה.
התחרות התקיימה ביום הולדתה של פסקל שחגגה

ברק לופן המאמן של פסקל" :פסקל בעמדה מצויינת

אותו בהעפלה לחצי הגמר .בחצי הגמר היא סיימה

לקביעת הקריטריון לטוקיו  .2020היא עשתה תוצאה

במקום השביעי שדירג אותה במקום ה  13הכללי
בעולם.

טובה מאוד במקצה ל 200מטר ,סיימה את המקצה

רון הלוי התחרה בחצי הגמר מול מתמודדים

בזמן של  57.4שניות ,תוצאה אשר ממקמת אותה

מאלג'יריה ואיראן ,סיים לפניהם והעפיל לגמר ב'.

במקום ה 11הכללי מבין המדינות .תנאי מזג אוויר

בגמר עצמו סיים במקום השישי שדירג אותו במקום
ה  15בעולם.

באתר התחרות לא קלים וכן רמת התחרות בקטגוריה
שלה עלתה מאוד בשנתיים האחרונות .אך למרות זאת
אנחנו נמצאים בעמדה מצויינת לקבוע את הכרטיס
למשחקים הפארלימפיים טוקיו ."2020

רועי לב ,המאמן של רון" :רון ממשיך להתקדם לפי
התוכנית הרב שנתית שלו .בסיכום אליפות העולם:
רון מדורג במקום ה 15-מבין  30מתחרים ובמקום ה-
 12בין מדינות .מגמה זו הינה שיפור החל מהתחרות
הראשונה שלו ב 2015-במילאנו באליפות העולם ועד
היום באליפות העולם  2019בסגד .הקטגוריה של רון

הינה הגדולה ביותר והקשה ביותר בענף הפראקאנו.
בעבודה שיטתית ונכונה בשילוב מוטיבציה פנימית
של רון אנחנו נמצאים היום בסיום התחרות בעמדה
מצוינת להשגת הכרטיס לטוקיו".

הדרך לטוקיו  2020בענף הקיאקים:
 באליפות העולם במאי  2020יחולקו הכרטיסיםהאחרונים

 11שיתופי פעולה
נבחר הסלוגן שילווה את
המשלחת הפראלימפית לטוקיו
2020
מאות גולשים שהשתתפו בסקר שנערך באתר ONE

יוצר הסלוגן נחמיאס אמר“ :רציתי שהסלוגן יעביר

בחרו בסלוגן 'שווים זהב’ ( ,)65%כזה שילווה את

בצורה פשוטה את הגאווה העצומה שאנחנו ,הצופים

מדובר

בבית ,מרגישים כלפי אותם ספורטאים וספורטאיות”.

בשיתוף פעולה ייחודי בין אתר  ,ONEהוועד פראלימפי

המעצבת ז'וצ'נקו הוסיפה“ :העיצוב לוקח השראה

וה'בצפר' של חברות הפרסום והדיגיטל.

מפסל אלת הניצחון המוצג בלובר .בעיצוב רציתי

הפראלימפים

הספורטאים

.2020

לטוקיו

להדגיש את השאיפה של הספורטאים של הנבחרת
 24סטודנטים הגישו את הצעותיהם .התלמידים בקורס

הישראלית לניצחון ולמצוינות”.

קופירייטינג בהנחיית מנהל הקורס עידן בראון הגישו
הצעות לסלוגן ,ואילו תלמידי קורס הארט-דיירקשן

מנכ"ל הבצפר ואיגוד הפרסום ההישראלי ,יגאל בראון,

בהנחיית מנהל הקורס דוד אביטל ומרצה בכירה גלית

אמר" :אני שמח על האפשרות שניתנה לנו לתרגל את

גלבוע ,הגישו הצעות לעיצובים גרפיים .כל ההצעות

הסטודנטים שלנו בחשיבה קריאייטיבית על נושא

הוצגו בפני הספורטאים הפראלימפים ,המאמנים

חשוב ונוגע ללב כמו הספורט הפראלימפי .בהזדמנות

והצוותים המקצועיים והם קבעו את העולים לגמר:

זו אני מבקש להודות לוועד הפראלימפי ,לאתר ONE

'זהב חוצה גבולות' ,ו'-שווים זהב' ,את שניהם הגה בר

על שיתוף הפעולה המוצלח וכמובן לנבחרת שתייצג

נחמיאס ועיצבה טניה ז'וצ'נקו.

את ישראל בטוקיו בברכת זהב לרוב".

יו"ר הוועד הפראלימפי שוקי דקל ,אמר" :זוהי אכן
סיסמה ראויה .הספורטאים שלנו שווים לכל ספורטאי
אחר – במאמץ ,בנחישות ובתחרותיות והן בתגמול
עבור הישגיהם .הם שווים והם שואפים לזהב! כשהם

מגיעים לטוקיו הם מכוונים הכי גבוה  -למדליית זהב"
השחיינית

ענבל

פיזרו,

מדליסטית

פראלימפית,

שנפגשה עם הסטודנטים וליוותה את המהלך כולו
אמרה :״שיתוף פעולה מוצלח במיוחד עם ‘הבצפר’
הביא

אותנו

לסלוגן

שילווה

את

המשלחת

הפראלימפית לטוקיו  .2020הסלוגן מסמל בשתי מילים
המון משמעות ,וכולי תקווה שהוא יהווה רוח גבית לכל
ספורטאי וספורטאי במשלחת למקסם את היכולת שלו
ברגע נתון ,אליו עבדנו במשך ארבע שנים״.

 12בדרך לטוקיו
'מטרילים' אותנו לכבוד
שנה למשחקים

המדור 'שיחה מאוירת עם חלי רוטנר' שפועל בערוץ
 MAKOובפייסבוק ,החליט להקדיש את מדורו החודשי

להתאחדות הישראלית לספורט נכים לכבוד ציון המועד
שנה למשחקים הפראלימפיים.
במסגרת המדור ,חלי מתקשרת לארגונים ועובדת עליהם
בטלפון או בסלנג העכשווי

'מטרילה' אותם בשיחה

הזויה.
חלי התקשרה להתאחדות וביקשה לצרף את בנה לחוג
טניס בכסאות גלגלים ,למרות שאיננו נכה וזאת על מנת
שבאמצע המשחק יקום מהכיסא וינצח .היא אף הציעה
לרמות ולשלוח אותו למשחקים הפראלימפיים על מנת
שיביא מדליה לישראל.
במדור עצמו ,קראה חלי להורים שלילדיהם יש לקות
להיכנס לאתר לימפי (אותו הקימו עבורנו

ציפי בבאי

ומוריה ברוס צור במסגרת פרויקט הגמר לתואר ראשון
במכון הטכנולוגי  HITחולון) על מנת למצוא את הספורט
המתאים להם.
השיחה המאויירת זכתה לאלפי לייקים ,מאות שיתופים
ומאות תגובות.
מרבית התגובות היו חיוביות ואף שיבחו את יערה
אסנהיים שענתה לשיחה על סבלנותה.
תגובות אחרות פתחו דיון :האם מותר לצחוק על הנושא?
יערה עצמה סיפרה לנו שזאת הייתה שיחה הזויה למדי
והיא לא ידעה אם עובדים עליה או שהיא צריכה לשלוח
את הרווחה לאמא שהתקשרה.

קליפ הוועד הפראלימפי העולמי
שחקניות הכדורשער רוני אוחיון ,מבית חינוך עיוורים
וגל חמרני ,מבית הלוחם תל אביב ,השתתפו בקליפ
שהכין הוועד הפראלימפי העולמי לציון המועד :שנה
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .השתיים אמרו
באנגלית 1 year to go :והדגימו הגנה בכדורשער.
לפניהן הופיעה בסרטון הקלעית האירנית שרה
ג'אונמרדי.

 13חם מהמעבדה
פרופיל מנטאלי של
הספורטאים הפראלימפיים

ככל בני האדם ,ספורטאים חווים מחשבות ורגשות

ניתן להבחין בין שני סוגי תסמינים :תסמינים המתבטאים

מגוונים לגבי ההשתתפות בספורט .חלקם חשים חשש

בתחושות גופנית כגון פרפרים בבטן ,דופק מהיר ,הזעת

ולחץ ,חלקם חשים נכונות והתרגשות ,וחלקם מוטרדים

יתר ,הליכה מוגברת לשירותים ,התקשחות שרירים,

מעניינים שקשורים לפרנסה ,משפחה ,והיכולת לאזן בין

נרפות שרירים ,כאבי ראש וסחרחורות וכדומה .הסוג השני

לחלק

של תסמינים הם אלה המתבטאים במחשבות ורגשות

מהספורטאים ישנו ניסיון חיים וניסיון מקצועי שמאפשר

כגון חוסר ביטחון ,פחד מכישלון ,פחד לאכזב אחרים

להם להתרכז ,בזמן הנכון ,בביצוע המקצועי ,ובזמנים

(מאמן ,הורים ,את עצמך) ,וכדומה.

אחרים בשאר תחומי החיים.

באופן כללי ,ככל שספורטאים מתבגרים ונהיים מנוסים

לחלקם חסר הניסיון הזה ,והם חשים לחץ להשקיע רק

יותר ,הם מקבלים את תסמיני החרדה כחלק טבעי

בביצוע הספורטיבי ,אפילו אם היו מעוניינים לפתח תחומי

מהספורט .ניתן לשכך ולמתן את תסמיני החרדה על ידי

חיים נוספים .לחלק מהספורטאים יש סביבה תומכת,

תרגול הדמיה ,הרפיה ועל ידי דיבור פנימי חיובי ,בו

המאפשרת להביע מחשבות ורגשות ,בין אם זה המועדון,

הספורטאי מדבר עם עצמו ומרגיע את עצמו ,מזכיר

המאמן ,ההנהלה ,ובין אם זו המשפחה ,או חברים .אולם

לעצמו כי ההתרגשות זה דבר טבעי וטוב ,וכך הוא מכין

חלק מהספורטאים נתקלים בחוסר תמיכה וחוסר הבנה,

את עצמו להתמודדות בתחרות.

סביבת

החיים

והסביבה

הספורטיבית.

אשר עלולים להוביל לתסכול ,שבסופו של דבר עלול

ביטחון-עצמי

להשפיע על הביצוע בתחרות.

ומחשבות שספורטאים מפתחים לגבי היכולת שלהם

הספרות מראה כי גורמים מנטאליים משפיעים על

לבצע בצורה מיטבית בתחרות ,להתמודד עם הדרישות

ביצועים במידה רבה והכנה מנטאלית חשובה ביותר כדי

הגופניות והפסיכולוגיות של התחרות ולא להיכשל תחת

מוטיבציה

לחץ .ספורטאים הישגיים צריכים לפתח אמונה מלאה

למשל ,הינה תהליך פסיכולוגי המשפיע על הנכונות של

ביכולת שלהם להצליח ,לממש את הפוטנציאל שלהם,

ספורטאים להשקיע מאמץ ולהיות מסורים לאימון

וכמו כן אמונה במאמנים ובארגון הספורט לסייע בעדם

ותחרות בענף הספורט שלהם .חרדה תחרותית הינה

להשיג את המטרות שלהם ולשמר את האהבה

תהליך פסיכולוגי בו ספורטאי מרגיש מספר תסמינים

והמוטיבציה שלהם לספורט.

להתמודד עם הלחץ והדרישות בתחרות.

ואמונה-עצמית

הנובעים מלחץ נפשי ותחושה של חוסר מוכנות
לתחרות.

לכל שאלה/הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

הינן

אמונות,

תחושות

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 15חם מהמעבדה
המשך  -פרופיל מנטאלי
של הספורטאים
הפראלימפיים
תמיכה מנטאלית בספורטאים פראלימפיים
מעט מאוד ספרות עוסקת בהכנה המנטאלית ובתמיכה

המנטאלית הניתנת לספורטאים פראלימפיים במסגרת
ההכנות למשחקים הפראלימפיים.

בסקירת ספרות

שפורסמה לאחרונה שבחנה מחקרים שעסקו בבריאות
נפשית ותסמינים בקרב ספורטאים פראלימפיים ,נמצאו
 77מחקרים מהם רק שבעה מחקרים עסקו בספורטאים
פראלימפיים בצורה בלעדית .המחקרים שאותרו היו
בעלי מדגמים מאוד קטנים ,ורובם התמקדו בחרדה
ודיכאון .מסקנת החוקרים הייתה שזה מאוד קשה עד כדי
בלתי אפשרי להסיק מסקנות מוצקות לגבי מצב
הבריאות הנפשית ועל מבנה האישיות כמו גם הצרכים
הנפשיים

של

ספורטאים

בעלי

נכויות.

המסקנה

המוחלטת אותה ניתן להסיק מממצאי הספרות היא כי

השחיינית אראל הלוי משתדרגת טכנולוגית:
בחודשים האחרונים ביחד עם עזרתה המדהימה
של ד"ר אסנת פיליס דואר ,הייתי עסוקה בחיפוש
אחר מקום מקצועי שיוכל לעזור לי לפתור את
בעיית הראייה והצילינדר הגבוה בעיניים שמפריעה
לי בשנה האחרונה גם בבריכה ,באימונים
ובתחרויות .בקיצור המטרה היתה :משקפת אופטית
מותאמת אישית לשחייה תחרותית.
התחלנו מחקר ארוך של מקומות בארץ ובעולם
ובסופו של דבר הגענו ליוראופטיק ברמת גן.
יוראופטיק נענו למשימה ובמקצועיות יוצאת דופן
ונדיבות גדולה יצרו לי את המשקפת המבוקשת.
תודה ענקית לכל צוות יוראופטיק היקר ליורם ,רון,
נטע ואיילה על הליווי והתמיכה הזו שהיא
משמעותית כל כך עבורי לקראת אליפות העולם
בלונדון בעוד שבוע וחצי ולקראת השנה האולימפית
הקרובה בה אלחם על מקומי במשחקים
הפאראולימפים בטוקיו.

יש צורך ברור למחקר ממוקד יותר על בריאות הנפש של
ספורטאים פראלימפיים.
במסגרת ההכנות למשחקים הפראלימפיים בטוקיו
 ,2020מקבלים הספורטאים שבסגלים השונים מעטפת
מקצועית שכוללת בין היתר גם תמיכה מנטאלית .ד"ר
שרגא שדה ,הפסיכולוג הראשי של הוועד הפראלימפי
הישראלי ,מבקש לבנות פרופיל מנטאלי בסיסי של
הספורטאים על מנת לדייק בהגשת התמיכה ,להתאים
בצורה המיטבית את היועץ/הפסיכולוג לספורטאי וכדי
להגיש את התמיכה המקצועית ביותר .לצורך בניית
הפרופיל המנטאלי ,ספורטאי הסגלים השונים יתבקשו
למלא שאלון און-ליין המתמקד במרכיבים פסיכולוגיים
שונים כגון :חרדה כללית ,חרדה מצבית ,ביטחון עצמי,
מוטיבציה ,דיכאון ותפיסת מסוגלות עצמית.

בתמונה :אראל עם רון ונטע מיורואופטיק
מקורות:
Swartz, Leslie, Xanthe Hunt, Jason Bantjes, Brian Hainline,
and Claudia L Reardon. "Mental Health Symptoms and
Disorders in Paralympic Athletes: A Narrative
Review." British Journal of Sports Medicine 53.12 (2019):
737-740. Web.
סמואל רועי ( .)2013גורמים פסיכולוגיים המשפיעים על ביצוע
תחרותי של ספורטאים הישגיים .הוועד האולימפי בישראל
ומשרד התרבות והספורט

 16שנת לימודים חדשה
חוזר מנכ"ל  -התנהלות מוסדות
החינוך ביחס לתלמידים
המוכרים כספורטאים מייצגים
 .1כללי

 .3הכרה במעמד של תלמיד שהוא ספורטאי מייצג

משרד החינוך מעודד הישגיות ומצוינות של התלמידים

כדי לקבל הכרה של תלמיד במעמד ספורטאי מייצג ,יש

בכל התחומים ,לרבות בתחום הספורט .תלמידי מערכת

להגיש למנהל מוסד החינוך בתחילת כל שנת לימודים

החינוך המוכרים כספורטאים מצטיינים מייצגים (ראו

בקשה הכוללת את המסמכים האלה:

הגדרה להלן) ,מקדישים זמן רב מדי יום לאימונים

א.טופס בקשה לאישור מעמד של 'תלמיד/ספורטאי –

ספורטיביים ,והם העתודה הספורטיבית הייצוגית של

מייצג' (ראו נספח  )1בחתימת מנכ"ל אחד מארגוני הגג

מדינת ישראל.

שבו התלמיד מתאמן ואשר עליו חתום המפקח על החינוך

תלמיד/ספורטאי מייצג הוא תלמיד המייצג את מדינת

הגופני של בית הספר וכן הורי התלמיד.

ישראל בסגלים ספורטיביים לאומיים ,על פי הגדרת

ב.פירוט תוכנית האימונים והתחרויות השנתיות ,מחנות

ארגוני הגג של הספורט במדינת ישראל.

האימון

תלמידים המייצגים את מדינת ישראל בנבחרות ספורט

'תלמיד/ספורטאי מייצג' בחתימת מאמן התלמיד (ראו

לאומיות מחסירים לעיתים ימי לימוד ,דבר אשר יכול

נספח .)2

נוספות

ופעילויות

המחייבות

היעדרות

של

לפגוע בתהליך הלמידה שלהם ,ביכולתם להגיש את

באחריות ארגון הספורט שבו מתאמן 'הספורטאי המייצג'

המטלות והעבודות ,וכן באפשרותם להגיע מוכנים

להגיש פירוט זה בתחילת השנה ,או לכל היותר תוך

למבחנים ולעמוד בהם בהצלחה.

חודש מרגע הכרת התלמיד כזכאי למעמד 'ספורטאי

מטרת סעיף זה בחוזר מנכ"ל היא להסדיר את הזכויות

מייצג'.

ואת החובות של תלמידים אלה ,כדי לאפשר להם לעמוד

ג.בעת אירועים חריגים שאינם נכללים בתוכנית השנתית,

בדרישות הלימודיות ועם זאת לממש את יכולותיהם

תוגש למנהל מוסד החינוך בקשה חתומה על ידי מנכ"ל ארגון

בתחומי הספורט ברמה הגבוהה ביותר ולייצג בכבוד את

הספורט ,סמוך ליום שבו נודע על אודות האירוע החריג (ראו

מדינת ישראל.

נספח  .)3בעקבות כך יינתנו לתלמיד ההקלות הניתנות
לספורטאי

 .2הגדרות
2.1ארגוני הגג של הספורט בישראל :אחד מהארגונים האלה
בלבד :הוועד האולימפי ,הוועד הפראלימפי" ,אילת"
(התאחדות הספורט לענפים שאינם אולימפיים).
'2.2תלמיד/ספורטאי מייצג' הוא תלמיד המשתתף בענף
ספורט המוכר על ידי אחד מארגוני הגג של הספורט

בישראל ,ומשתייך לאחת הקבוצות האלה:
ספורט קבוצתי – תלמיד המשתייך לסגל נבחרת

מייצג

 .4מחויבות התלמיד/הספורטאי המייצג
4.1התלמיד ישמש מופת ודוגמה להתנהגות ערכית ,חינוכית
וספורטיבית ,בבית הספר ומחוצה לו ובייחוד בשיעורי
החינוך הגופני.
4.2התלמיד יעשה כל מאמץ להצליח בלימודים ולעמוד
בדרישות בית הספר.
4.3התלמיד ייצג את בית ספרו בנבחרות בית הספר.

ספורט לאומית של אחד מארגוני הגג
ספורט אישי – תלמיד המשתייך לאחד מהסגלים
האלה:
הוועד האולימפי הישראלי – בסגל; עתודה או
הישגי או צעירים או בחמישייה הראשונה בארץ
הוועד הפראלימפי הישראלי  -סגל ארד ,כסף,
זהב ,עתודה ,בכיר ולאומי
"אילת"  -סגל א' ,סגל ב' ,סגל ג' ,סגל דור המשך.

והוא

יזכה

לסיוע

המגיע

לו.

התלמיד :נדב לוי
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 .5מחויבות מוסד החינוך כלפי הספורטאי המייצג
.5.1

היעדרויות משיעורים

היעדרויות (או חיסורים) בשל התוכנית השנתית לא ייספרו לתלמיד שהוכר כספורטאי מייצג כהיעדרויות אשר
בגינן מופעלת סנקציה או נמנעת הטבה והן ייחשבו מוצדקות.
מנהל בית הספר ידאג לבניית תוכנית לימודים אישית בשיתוף התלמיד ,הוריו והמחנך לשם השלמת החומר
הלימודי במסגרת שעות פרטניות ,שיעורי תגבור או שיעורי עזר.
.5.2

מבחנים והגשת עבודות
מנהל בית הספר יאפשר תוכנית מבחנים והגשת עבודות גמישה בהתאם לתוכנית האימונים והתחרויות
השנתית ,תוך מתן זמן סביר לתלמיד להתכונן למבחנים ולהגיש עבודות.

 .6היבחנות בשאלוני בגרות
6.1בתחילת כל שנת לימודים או לאחר שהתלמיד הוכר כ'תלמיד/ספורטאי מייצג' ,יבנה מנהל בית הספר לתלמיד תוכנית

אישית הכוללת את המידע לגבי היבחנותו בבחינות הבגרות ,באופן שיתחשב במסלול הלימוד של התלמיד ובתוכנית
התחרויות המתוכננת עבורו.
6.2אם לבית הספר ישנה מדיניות ייחודית הנוגעת לבגרויות ,כגון חובה לגשת לשני מקצועות מורחבים ,תותאם מדיניות זו
למסלול הלימודים ולתוכנית האימונים והתחרויות שאושרו לתלמיד ותעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות.
6.3תלמידים אשר מנועים מלהיבחן במבחן בגרות בשל ייצוג לאומי בתחרות שמועדה אינו ניתן לשינוי – יגיש מנהל בית
הספר באישור הפיקוח על החינוך הגופני לאגף הבחינות ,ומוקדם ככל הניתן ,בקשה לספק להם פתרון הולם.
 .7שיעורי החינוך הגופני
המורה לחינוך גופני יתחשב בתוכנית האימונים והתחרויות השנתית של 'התלמיד/הספורטאי המייצג' ויתאים לו את
העומסים בשיעורי החינוך הגופני.

התלמיד :אדם ברדיצבסקי

התלמיד :תומר יצקן

התלמידה :מורן סמואל

' 18על רגל אחת'
השחיינית ענבל פיזרו מאיל"ן חיפה ,הופיעה

רכילות פראלימפית

לא נגענו

על שער העיתון האחורי של הגליון השנתי
המיוחד' :מדד המותגים של גלובס' אחד
ממקומות הפרסום היוקרתי ביותר של
העיתונות המודפסת.

תודה למדליסט האולימפי אורי ששון שמצא
זמן ,רגע לפני שהוא טס לאליפות העולם
בג’ודו לערוך שיחת מוטיבציה לנבחרת

ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים שתנסה
להשיג את הכרטיס לטוקיו  2020בעוד
שבועיים באליפות אירופה.

בתמונה :נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים
יחד עם המדליסט מריו – הג'ודוקה אורי ששון

בתמונה :נבחרת ישראל בחתירה עם המשקפיים שקיבלו
כתרומה ממשפחתו של נדב שהם ז"ל ,חברת  sea-arkוריינד
אופטיקס.

 19פארא-זום
תמונות נוספות מתחרויות החודש
צילומי ליגת הסלגל – זיו ברק
צילומי נבחרת החתירה  -אמיר רוטשטיין

