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הישג החודש

הוועד הפראלימפי
הבינלאומי מונע את הדרת
השחיינים הישראליים
רק לפני שנתיים התמודדו בוועד הפראלימפי

אך נראה שהצהרתו הבלתי נמנעת לשתי פנים

שהתרחשה

של ראש ממשלת מלזיה ,שישראלים אינם רצויים

במקסיקו כמה ימים לפני אליפות העולם בשחייה,

במדינתו ,חייבה את הוועד הפראלימפי לעמוד

הספורטאים

מאחורי התקנון של הארגון המבטיח השתתפות

הבינלאומי
שאמורה

עם

רעידת

הייתה

האדמה

להיערך

שם.

הישראלים שכבר שהו במקסיקו חולצו בעזרת

לכל המדינות החברות בו.

צה"ל וענבל פיזרו ומרק מליאר מאיל"ן חיפה ,אף

אנדרו פרסונס ,נשיא הוועד הפראלימפי ,אמר:

זכו באליפות שהתקיימה כמה חודשים לאחר מכן

"כל אליפות עולם חייבת להיות פתוחה לכל

ב  2מדליות ארד – כל אחד.

הספורטאים והעמים הזכאים להתחרות בבטחה

השנה איימה על הוועד הפראלימפי הבינלאומי

וללא אפליה .כאשר מדינה מארחת מתנגדת

'רעידת אדמה' פוליטית .ראש ממשלת מלזיה,

לאירוח ספורטאים מאומה מסוימת ,מסיבות

הודיע באופן רשמי (כחצי שנה לפני האליפות

פוליטיות ,אז אין לנו ברירה אלא לחפש מארחת

שהיתה אמורה להתקיים במלזיה) שהוא מסרב

חדשה לאליפות.

לאפשר לשחיינים הישראלים להשתתף באליפות

התנועה הפראלימפית הייתה ותמיד תהייה,

ושבעתיד יסרב לארח תחרויות ספורט ,אם התנאי

מונעת על ידי רצון להנהיג מתוך מה שמאחד ולא

לקיומן במלזיה יהיה – השתתפות הישראלים.

מתוך מה שמפריד .ללא קשר למדינות המעורבות

אי השתתפות באליפות ,היתה מונעת מהשחיינים

בנושא זה ,הוועד הפראלימפי ייקח שוב את אותה

הישראלים הזדמנות להשגת כרטיסים ישירים

החלטה אם הוא יעמוד במצב דומה בין מדינות

למשחקים

הפראלימפיים

בטוקיו

ותוצאות

שונות.

משמעותיות לדירוג.

שרת התרבות והספורט ,מירי רגב אמרה:

בפני הוועד הפראלימפי עמדה החלטה לא

"ההחלטה הזו התקבלה הודות למאבק דיפלומטי,

פשוטה ,האם למנוע לראשונה ממדינה לארח

חלקו גלוי וחלקו סמוי ,שהובלנו יחד עם משרד

אליפות עולם בשל התנגדות פוליטית ובכך

החוץ והוועד הפראלימפי .לצערי ישנן מדינות

להקים עליה את זעמה של מלזיה ומדינות

שמנהלות

פוליטיים

על

חשבון

ערביות נוספות או למסמס את העניין באמצעות

הספורטאים.

לפעול

כדי

לדאוג

עמימות והבטחת כרטיסים ישירים לישראל.

שהספורטאים שלנו יתחרו באופן שוויוני עם

מאבקים
חובתנו

הסממנים הלאומיים שלנו ולוודא שמדינות שלא
ישמרו על הזכויות הללו לא יארחו תחרות בינ"ל".

 04מה קרה בינואר

אירועים ותחרויות שהתקיימו בינואר
• אבי דה-פילוסוף מבית הלוחם
תל אביב פתח את מרתון
טבריה לאחר שהוזנק ראשון
באופני המירוצים וסיים אותו
בהצלחה

אופני יד

• ציפי בלומברג מבית הלוחם
במקום
סיימה
ירושלים
החמישי בסקי  -סלאלום
בישיבה בתחרות בארה"ב

ספורט חורף

• עשרות קלעים השתתפו
בטורניר קליעה שנערך בבית
הלוחם ירושלים .אייל שלומי
מבית הלוחם חיפה שירה
בקטגוריית – לא מסווגים,
רובה  40כדור ישיבה ,השיג
תוצאה של  400מ !400

קליעה

• גיא ששון מאיל"ן רמת גן
הגיע למקום השני בטורניר
הפיוצ'ר  Indian Wellsבארצות
הברית

טניס

• עשרות ספורטאים ,השתתפו
בסבב הראשון במשחקי
הדירוג ,שהתקיים בבית
הלוחם חיפה

טניס שולחן

• עשרות קלעים השתתפו
בטורניר קליעה שנערך בבית
הלוחם תל אביב ,הקלעים
עופר צור ואלי חברה קבעו
תוצאת קריטריון על מנת
להשתתף בתחרות בינלאומית
בפולין

קליעה

• עשרות ספורטאים השתתפו
בסבב משחקי הליגה השלישי
בטניס שולחן ולאחר 10
מחזורים  ,מובילה את הליגה
קבוצת בית הלוחם תל אביב 1
במקום השני :בית הלוחם
ירושלים 1

טניס שולחן

• עשרות ילדים ובני נוער
השתתפו באליפות החורף
שהתקיימה באיל"ן רמת גן,
במשחה השליחים היוקרתי
נצחה קבוצת 'הפועל בית
אייל' ,במקום השני :איל"ן
חיפה ובשלישי :איל"ן רמת גן

שחייה
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מה יקרה בפברואר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש פברואר
 5-6.2אליפות העולם בטקוואנדו | טורקיה | אסף יסעור
 6-13.2גביע העולם – הרמת כח | איחוד האמירויות | פולינה כצמן
 8.2אליפות נתניה בשחייה | ווינגייט
 10-12.2סבב גביע העולם בסייף | דובאי | לינור קלמן
 13.2טורניר טניס שולחן לדרג ב' | מועדון ספורט נכים – ראשון לציון
 14-17.2טניס בכסאות גלגלים | Wrexham Indoor ITF 3 Series -
בריטניה | אדם ברדיצבסקי וגיא ששון
 16.2סבב ליגה ( 4אחרון לפני פליאוף) טניס שולחן | בית הלוחם
חיפה
 19-23.2טניס בכסאות גלגלים  | Bolton ITF2 -בריטניה | אדם
ברדיצבסקי ,גיא ששון ושרגא וינברג
 22.2טורניר קליעה | בית הלוחם ירושלים
 24.2אליפות הבוצ'ה לבתי הספר | איל"ן רמת גן
 25.2תחרות אתלטיקה לבתי ספר | תל אביב – הדר יוסף
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השאלון

ה שתלמויות מקצועיות עם
מרצים בינלאומיים
החודש אירחנו  2מאמנים מחו"ל שבאו במיוחד לארץ על מנת להעביר השתלמויות מקצועיות .עוזר מאמן נבחרת
ספרד בכיסאות גלגלים :ד"ר חבייר פרז ואלוף העולם בבוצ'ה לשחקני רמפה  BC3היווני גרגוריוס פוליכרונידיס
מה הדבר הראשון שחשבתם עליו כשביקשו ממכם לבוא להעביר
השתלמות בישראל?
הרגשתי שזה כבוד גדול והתרגשתי כי זו

הדבר הראשון שחשבתי עליו זה – האם התאריך

הפעם השלישית שלי בישראל ויש לי זיכרונות

אפשרי או שיש תחרות חשובה ,הדבר השני היה –

נהדרים וגם כי כדורסל בכיסאות גלגלים הוא

איזה יופי אף פעם לא ביקרתי בישראל

ענף חשוב בישראל

מה המפתח בעינכם לגיוס ילדים עם נכויות לספורט מקצועני

אתה חייב להרחיב את בסיס הפירמידה ,להבטיח
אוכלוסייה גדולה ממערכת החינוך וממערכות
השיקום והבריאות ,וצריך תוכנית טובה לגשר בין
שתי המערכות האלה ובין עולם הספורט
הפראלימפי ההישגי

זה שילוב ,קודם כל אתה צריך שיהיו לך
מאמנים מקצועיים שיודעים איך לגשת ולאמן
ילדים ולטעת בהם את המוטיבציה לספורט,
אתה צריך שיהיו לך מתקנים ותשתיות ,דבר
שמונע התפתחות בהרבה מדינות ואתה צריך
שיהיו לך ספורטאים אלופים שיכולים לתת
השראה לילדים ,לחלום להיות כמוהם.

ממה התרשמתם או הופתעתם בישראל?
האווירה המקסימה של משפחת הכדורסל
בכיסאות גלגלים בישראל ,ומידת הנחיצות של
סדנאות כאלה כדי שמאמנים יוכלו לשתף את
התפיסות שלהם לגבי שיפור הענף והמשחק

חבייר

הכי הפתיע אותי שישראל ממש אבל ממש דומה לייון,
המתקנים ,הארגון של ההשתלמות ,אפילו הנהגים
מתנהגים אותו דבר

גרגוריוס
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ספורטאי השנה

הזוכים בתארים :מצטייני 2018
בהמשך לכתבה מהחודש שעבר ,בה חשפנו את זוכי
פרס ההוקרה על מפעל חיים ,עכשו כבר אפשר לגלות
מי הם נבחרי השנה:
מסע הקסם של השחיינים מאליפות אירופה נמשך,
כאשר כל הזוכים הם מאותה אליפות ומאותו מועדון -
איל״ן חיפה :ענבל פיזרו  -ספורטאית השנה ,על זכייתה

במדליית זהב ,מדליית כסף ומדליית ארד .עמי דדאון -
ספורטאי השנה על זכייתו ב  2מדליות זהב ו  2מדליות
כסף ובתואר מאמן השנה נבחר כמובן יעקב ביננסון
שחניכיו זכו ב  12מדליות.
כמו כן בטקס שהיה משותף לוועד הפראלימפי ,הוועד
האולימפי ואיל"ת העניקה מורן סמואל החותרת
הפראלימפית את פרס ספורטאית ה  70ליעל ארד.
בטקס הפנימי העניק הוועד הפראלימפי את

אות

הספורטאי הצעיר לשנת  2018לשחיין מרק מליאר
מאיל"ן חיפה שזכה באליפות אירופה במדליית כסף
ושתי מדליות ארד .במשחה בו זכה במדליית הכסף,
שחה מליאר מול האלוף הפראלימפי והתוצאה שהשיג
הייתה מקנה לו את מדליית הכסף בריו.
לספורטאית העתיד נבחרה מעין זיקרי המשחקת בליגת
העל בכדורסל בקבוצת ראשון לציון ומתאמנת בטניס
בכיסאות גלגלים תחת הדרכתה של עופרי לנקרי.
בחירה בה על שום שהיא מגלה נחישות ,התמדה
והתקדמות ראויים לציון.
כן הוענקה תעודת הוקרה לשחיין איאד שלבי ,מאיל"ן
חיפה ,על הישג מיוחד  -שיא עולמי באליפות אירופה.
שחיין העבר חנוך בודין ופרופ' רפי חרותי קבלו תעודת
הוקרה על תרומה ייחודית וסיוע להצלחת הנבחרת
באליפות אירופה.

 8חסויות
חסות אישית לענבל פיזרו
ויוליה צ'רנוי מבנק הפועלים

בנק הפועלים העניק חסות אישית לעשרה ספורטאים

יעקב טומרקין ,השחיין האולימפי שייצג את ישראל

נבחרים חברי הסגל הפראלימפי והסגל האולימפי של

בלונדון  2012ובריו  2016הודה לבנק הפועלים בשם

ישראל ,וזאת בהמשך למתן חסות של הבנק לוועד

הספורטאים מקבלי החסות" :ההתרגשות של כולנו

האולימפי בישראל ,לוועד הפראלימפי ולמשלחות

גדולה .אנחנו הספורטאים האולימפיים מייצגים את ערכי

האולימפיות של ישראל למשחקים האולימפיים בטוקיו

המצוינות ,ההישגיות ,המובילות ומעורבות בקהילה ,ואנו

 .2020כל ספורטאי יקבל  ₪ 5,000לחודש עד .31.12.2020

גאים בחיבור בין בנק הפועלים לספורט האולימפי

ההיקף הכולל של החסויות האישיות שיינתנו כמלגות

והפארלימפי .אתם נותנים לנו רוח גבית חשובה ביותר".

עומד על .₪ 1,400,000

בארוע ההכרזה השתתפו :יגאל כרמי יו"ר הוועד
האולימפי בישראל ,ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד פראלימפי,

מקבלי החסויות האישיות הם :השחיינית הפראלימפית

גילי לוסטיג מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל ,ניסים

ענבל פיזרו ,הקלעית הפראלימפית יוליה צ'רנוי,

סספורטס מנכ"ל הועד הפראלימפי ,יעל ארד חברת

השחיינית

הנהלת הוועד האולימפי ויעל דרומי ,משנה למנכ"ל בנק

המתעמלת
אנסטסיה

האמנותית

לינוי

אשרם,

גורבנקו ,המתעמל ארטיום דולגופיאט,

השחיין יעקב טומרקין ,הגולש יואב כהן ,השחיין דניס
לוקטב , ,המרתוניסטית לונה צ'מטאי סלפטר וקופצת
המשולשת חנה קנייזבה מיננקו .עשרת הספורטאים
נבחרו על ידי צוות משותף של בנק הפועלים ,הוועד
האולימפי בישראל והוועד הפראלימפי ,ומייצגים מגוון
של ספורטאים בענפים שונים ובעלי ניסיון ורקע
הטרוגניים.
אריק פינטו ,מנכ"ל בנק הפועלים אמר" :אנו שמחים
לתמוך בספורטאים הישראלים המגלמים את הערכים
שאנו מאמינים בהם ,ולהעניק סיוע ותמיכה כלכלית
רחבה יותר לספורטאי המבטיחים של ישראל במטרה
לאפשר

להם

להתמקד

באימונים

ובהכנות

לאולימפיאדת טוקיו  ."2020כזכור ,אריק פינטו אימן את
נבחרת ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים שהעפילה
תחת הדרכתו למשחקים הפראלימפים בבייג'ינג .2008

הפועלים וראש חטיבת מחזיקי עניין בבנק.

 9כדורשער
הסבב השני בליגת העל
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הסבב השני של מחזור המשחקים בליגת העל

מלכת השערים למחזור השני היא אור מזרחי

התקיים בבית חינוך עיוורים בירושלים .קבוצת

מקבוצת 'באר שבע' שהבקיעה  10שערים,

'מרכז' עלתה למקום הראשון ,לאחר שנצחה בכל

ואצל הגברים ,מלך השערים הוא אור בן דויד

משחקיה .מחזור מצוין גם לקבוצת 'ויצו ניר העמק'

מקבוצת באר שבע שהבקיע  11שערים.

שנצחה  3משחקים מתוך הארבע.

כן הרבו להבקיע :מיכאל רוגוזין מקבוצת 'בית

קבוצת 'נבחרת נשים' פספסה  2הזדמנויות להשיג

לוחם' שהבקיע  10שערים ,וליהי בן דויד שהבקיעה

לראשונה נקודות ,כאשר סיימה את משחקה מול

 5שערים.

'באר שבע' בהפסד על חודו של שער  8-7וכך גם
מול קבוצת 'ויצו ניר העמק' ,הפסד 9-8
מצטיין הסבב
ליאור ממן תלמיד כיתה י בבאר שבע ,שחקן שלוחת
באר שבע ,נבחר למצטיין הסבב .ליאור שחקן שמתמיד
ומשקיע בכל אימון ,דואג להבין כל תרגיל ולעשות אותו
בצורה הטובה והמקצועית ביותר.
בשנה שעברה קיבל ליאור אות הוקרה  -מצטיין לשנת
 2018מראש עיריית באר שבע במעמד כלל הספורטאים
התחרותיים שמייצגים את הדרום.
לפני כחודשיים נכנס ליאור לנבחרת העתודה בנים דבר
המצריך נסיעות מתישות מבאר שבע למחנות אימונים
בויצו ניר העמק .אין ספק שהוא יגיע רחוק.

 10ספורט לחיים
מ ה ה ק ש ר ב י ן ה ש י ו ו ק ש ל ' ' AV I S
לשחייה פראלימפית? ואיך זה
יכול לעזור לעסק שמתחיל
מנקודת פתיחה נמוכה?
אחת הסיסמאות השיווקיות שנחשבת למוצלחת ביותר

•

בעולם היא הסיסמא של חברת השכרת הרכב ': 'AVIS
' ' - 'We tray harderאנחנו משתדלים יותר'

השיטה של ' | 'AVISלהבין שהוא פשוט צריך

להשתדל יותר

שבאה

• להתמודד מול עצמך | לבחון את ההצלחות לפי

כתגובה לכך שהם היו חברת השכרת הרכב השנייה

שיפור התוצאות האישי ולא לפי המתחרים

בגודלה – בגלל שאנחנו מספר  2אנחנו משתדלים יותר.

• להתמקד ביתרונות | להבין שלמרות נקודת הפתיחה
הבעייתית ,בהמשך היתרונות שיש לו מול המתחרים

בשחייה הפראלימפית השחיינים שוחים לפי דרגת

יעזרו לו בצמצום הפער

הנכות שלהם שנקבעת לפי התפקוד ולא לפי סוג

• נקודות ביניים | לקבל מוטיבציה מכל עקיפה בדרך,

הליקוי וכך לדוגמא המדליסטית ענבל פיזרו אשר

במקום להתרכז בלעקוף את המקום הראשון,

משותקת בפלג הגוף התחתון ,מתחרה בשחייניות

להתרכז כל פעם בעקיפת המתחרה שהכי קרוב

נמוכות קומה ,או עם ליקוי בידיים ,מה שאומר שנקודת

אליך

הפתיחה שלה בכל מקצה היא כמה מטרים אחרי כולן,

• 'הם לא רואים את זה מגיע' | להבין שמי שבמקום

בגלל שהיא לא יכולה לקפוץ או לדחוף את הקיר,

הראשון ,הרבה יותר מוגבל בלראות איפה המתחרים

בתמונה רואים את ענבל (במספר  )1מתחילה משחה

שלו ,מה שאומר שהיכולת של השחיין במקום השני

מול שחייניות שמזנקות מאגן הזינוק (מספר )2

לתכנן את המשחה שלו ,גדולה יותר – עסקים

ושחייניות שדוחפות את הקיר (מספר  )3אז איך

שבמקום הראשון פחות מסתכלים על עסקים

ספורטאי מתמודד מבחינה מנטלית בסיטואציה כזו ,בה

שבמקום נמוך ,מה שמאפשר לאחרונים להפתיע

הוא מתחיל אחרי כולם? ובאנלוגיה לעולם העסקי ,איך

• מקצים ארוכים | להתמקד במקצים ארוכים שיש

עסק מתמודד עם כך שהוא בחיסרון מול המתחרים

מספיק זמן לצמצם את הפער – עסקים צריכים

שלו?

להבין מתי נקודת הפתיחה הנמוכה לא תאפשר
לצמצם פערים ומתי ניתן להתגבר עליה

3

2

1

'ספורט לחיים'  -מדור חדש שיביא תובנות מעולם הספורט לעולם העסקים .לשאלות והצעות ניתן לפנות לקרן
איזיקסון במייל keren@isad.org.il

 11מינויים
דוידה קוסף מונתה למסווגת
הראשית של הוועד הפראלימפי
הישראלי
הוועד הפראלימפי הישראלי הודיע ב  31דצמבר ,2018

הגדרת תפקיד מסווגת ראשית:

על מינויה של דוידה קוסף לתפקיד המסווגת הראשית.

חשוב לציין שהתפקיד איננו כולל את ביצוע הסיווגים

זהו תפקיד חדש בצוות המקצועי של הוועד הפראלימפי

של כל הספורטאים בכל הענפים הקיימים בארץ.

וההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,במטרה לתת

לרוב ענפי הספורט יש מסווג מקומי שעבר הכשרה.

מענה להתפתחות המקצועיות המדעית הרפואית

יש מספר ענפים שפחות פעילים בארץ ולכן הסיווג

וההישגית בספורט הפראלימפי ,והוא משקף את

של הספורטאים בענפים אלו מתבצע אך ורק בחו"ל.

החשיבות של סיווג הספורטאים כחלק חיוני להצלחת

התפקיד כולל:

הספורטאים במשחקים.

• כתיבה ויישום נהלי עבודה

סיווג הספורטאים הינו העיקרון הבסיסי ביותר בספורט

• הרחבת הקשר בין המסווגים בארץ

הפראלימפי .הכרחי לנהל את תהליך הסיווג בצורה

• הבטחת כמות מתאימה של מסווגים בארץ על פי

הטובה והמוצלחת ביותר .אנו רוצים להבטיח שפעלנו

דרישת הענף

ביסודיות ובמקצועיות מירבית בתהליך הסיווג כדי לקבל

• העברת מידע בין כל הגורמים הרלוונטיים

את התוצאה הנכונה ביותר לספורטאים חדשים ,וכדי

• שדרוג הידע של המאמנים ומנהלי המועדונים

לתמוך במקרה הצורך בהגשת ערעורים בצורה היעילה

בנושאים הקשורים לסיווג

ביותר .דוידה כבר הוכיחה את עצמה בשנים האחרונים

• ניהול תהליכי סיווג וערעור

כראויה ביותר לתפקיד ומשמשת בין השאר כמסווגת

• בניית מאגר מידע על כל הספורטאים בארץ

בינלאומית מוערכת בענף הכדורסל וכפיזיותרפיסטית
הראשית של המשלחת הפראלימפית במשלחות
למשחקים בלונדון וריו.

מטרות התפקיד של המסווגת הראשית הינה:
לפקח על עדכון הסיווג בכל הענפים הפראלימפים
תוך כדי התאמה לקוד החדש של הוועד הפראלימפי
הבינלאומי.
• לדאוג

שכל

שהספורטאים

מגיעים

לסיווג

הבינלאומי ברמה הכי מקצועית ,הן מבחינת
המסמכים

שמוגשים,

והן

מבחינת

הכנת

הספורטאי ומאמנו
• להבטיח שכל המסווגים בארץ שומרים על רמת
ידע וביצוע הגבוהים ביותר

12

חם מהמעבדה

שימוש ברחפן לצורך
ניתוח ביצועי חותרים
וקיאקיסטים
החודש נעשה ניסוי ראשון של שימוש בצילום

מטרת יום הצילומים הייתה לבחון את היתרונות

באמצעות רחפן לצורך ניתוח וידאו של הקייאקיסטים

והחסרונות של השימוש בצילום על ידי רחפן לעומת

והחותרים הפראלימפיים .צליל יצחק ואביב אהרון

צילום וידאו "רגיל" של הקייאקיסטים והחותרים

מחברת "דיה לפתרונות צילום מהאוויר" התנדבו

הפראלימפיים.

השכם בבוקר ובאו לצלם את האימון במרכז דניאל.

מכיוון שהאימונים מתקיימים בירקון ,באזור המוגדר

באמצעות ניתוח וידאו ,ניתן לעקוב אחר פרמטרים

על ידי רשות שדות התעופה כסמוך לשדה תעופה

שונים כגון :מנח המשוט בעת הכניסה והיציאה

(שדה דב) ,צילום באמצעות רחפן דורש תיאומים

מהמים (לשיפור טכניקת הגריפה) ,עבודת פלג גוף

מקדימים .אלמנט נוסף שמהווה אתגר הוא הגשר

עליון/תחתון של החותר ,מידת סנכרון תנועות

במעלה הנחל .מפעיל הרחפן נדרש לעצור מספר

הגריפה בין החותרים השונים (למשל בסירת

מטרים

שהחותרים

הרביעייה) ועוד.

מסתובבים .מכשול נוסף הוא הצורך בצוות צילום

רחפן הינו מיני כטב"ם (כלי טייס בלתי מאויש),

מיומן לצורך הצילומים ,כדי לייעל את התהליך.

המופעל יל ידי שלט רחוק .רחפן המאובזר במצלמה

היתרונות של הרחפן הוא שבעוד שמצלמת וידאו

יכול לצלם הן צילומי וידאו והן צילומי סטילס .טיב

קבועה הנמצאת על גדת הנחל מאפשרת זווית

המצלמה משפיע מן הסתם על איכות הצילומים.

צילום ספציפית ומרחק מוגבל ,רחפן המצויד

הרחפן נשלט על ידי המפעיל ,הצילום מועבר בזמן

במערכות מעקב חכמות (כגון נעילה על פניו של

אמת אל הצג של המפעיל וזה יכול לשלוט בזווית

החותר) יכול ללוות את הספורטאי לאורך כל הנתיב.

הצילום ובמרחק המצלמה מאובייקט הצילום ועל ידי

בהשוואה בין צילום וידאו באמצעות סירת מנוע

זה ,למקם את המצלמה בצורה האידיאלית לצרכי

המלווה את החותרים לעומת שימוש ברחפן,

הצילום.

החיסרון במקרה זה בווידאו המצולם מהסירה

לפני

הגשר

ולהמתין

עד

המלווה הוא שזווית הצילום מאוד ספציפית (מהצד או
מאחור) ,יש צורך בייצוב המצלמה לבלימת זעזועים,
וכן ,נדרש זום גדול כי הצילום נעשה ממרחק מה.
הרחפן לעומת זאת ,מאפשר את כל זוויות הצילום:
מהצד ,מאחור ,מלפנים ומלמעלה ,והוא מיוצב על ידי
מערכת חשמלית המאפשרת צילום יציב ומדויק.

אפשרות הנעילה של הרחפן מאפשרת ירידה עד
כמטר מעל פני המים.

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 :

 14חם מהמעבדה  -המשך
שימוש ברחפן לצורך
ניתוח ביצועי החותרים
וקיאקיסטים  -המשך
לאחר קבלת סרטי הוידאו ,ישבו המאמן ברק לופן

לכן ,ההמלצה היא שלצוות המאמנים תהיה מצלמת

וראש היחידה המדעית והטכנולוגית אסנת פליס

וידאו טובה ,ואחת לכמה זמן ,יאורגן יום צילומים

דואר לנתח ביחד את הצילומים של פסקל ברקוביץ'

בעזרת רחפן ,עם עדיפות לקיים את יום הצילומים

וניר מאיו מבית הלוחם תל אביב.

בכנרת כדי לאפשר "נעילת" הרחפן על החותר כדי

התובנות מניתוח הסרטים היו :לצורך ניתוח רוטציית

לאפשר צילום מגובה נמוך מאוד ללא צורך התמרון

גו ,מאוד עוזר לצלם שני חותרים זה לצד זה.

בשל הגשר מעל הירקון.

כשהרחפן מצלם ממבט קדמי ואחורי ,ניתן להבחין
בבירור ברוטציות הגו ובזווית הכניסה ויציאת המשוט.
עם תוכנת ניתוח וידאו מתקדמת ,ניתן למדוד את
המרחק והזווית של כניסת המשוט למים .זווית צידית
גבוהה מאפשרת פידבק על תנועת הרגליים ומידת
הכפיפה של הגו .כשהרחפן ממש מעל לחותר ,ניתן
לעקוב

אחר

תנועת

הכתפיים

(סימטריות/א-

סימטריות) ,זווית המשוט ועומק המשוט במים .כדי
לעמוד על טיב הזינוק וההאצה הראשונית ,הזווית
המומלצת היא מלמעלה.
החסרון של רחפן מעבר לצורך בצוות מיומן ,הוא
שאין אפשרות להיעזר ברחפן בתחרויות ובנסיעות

למחנות אימונים בחו"ל.

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

 15השתלמויות ומחנות אימונים
סמינר :משולש ה  : BC3שחקן – רמפה – עוזר
כ  20מאמנים וספורטאים השתתפו בסמינר בן  3ימים
שהתקיים במועדון איל"ן ספיבק רמת גן ,הסמינר
עסק בקשר שבין הספורטאי ,הרמפה באמצעותה
הוא מכוון וקובע את עוצמת גלגול הכדור והעוזר
שמכוון את הרמפה על פי הוראות הספורטאי.
הסמינר הועבר על ידי אלוף העולם ,גרגוריוס
פוליכרונידיס מיוון ואשתו שגם משמשת כעוזרת שלו.
גרגריוס הדגים כיצד הוא מתאמן במגרש חדש
ומסתבר שכל אימון כולל ,מדידות מדויקות ונשנות של
כל כדור בנפרד (מתוך  6כדורים) למספר מקומות
אסטרטגיים במגרש ,האימון לא מסתיים עד שהוא
והעוזרת יודעים בדיוק של מילימטר ,להיכן לכוון את
הרמפה ובאיזה גובה ימוקם הכדור לפני שגולגל
למגרש .כמו כן שיתף גרג את המשתתפים
באסטרטגיות חדשות בהן הוא נוקט והדגים בצורה
מאלפת כיצד הוא מקיים משחק אימון בו הוא משחק
נגד עצמו ,כאשר בכל מהלך הסביר מה הן
הטקטיקות בהן הוא משתמש ובאיזה טקטיקות הוא
חושב היריב יגיב.

השתלמות מקצועית – כדורסל בכסאות גלגלים
כ  40מאמנים ,שחקנים ,מנהלי קבוצות ואנשי מקצוע
השתתפו בהשתלמות מקצועית שאורגנה ע"י יעל
לנדר מהיחידה לספורט הישגי וההתאחדות ,בנושא
יסודות בכדורסל בכיסאות גלגלים ,שנערכה בבית
הלוחם תל אביב ובמרכז הספורט של איל"ן (ספיבק)
רמת גן .המרצה המרכזי היה ד"ר חבייר פרז .מי
שהיה ע.מאמן נבחרת ספרד שזכתה במדליית הכסף
במשחקים הפראלימפיים בריו  ,2016ואימן את
קבוצת פונדוסה ,מדריד  .,2004-2007מלבד חבייר,
הועברו הרצאות וסדנאות של מאמני הנבחרות,
אריאל אוטולנגי וליאור דרור .השופט הבינלאומי זיו
רדומסקי עדכן בנושאי החוקה ,ואסנת פליס דואר
ועידן ודרריו לימדו מבדק מיומנויות וכושר גופני
לשחקני כדורסל .שחקני נבחרת העתודה התנדבו
והדגימו בכישרון רב את המיומנויות והנושאים
שנלמדו.

נבחרת אזרבייג'ן בבוצ'ה הגיעה
לארץ למחנה אימונים משותף

....

חברי וועדת הבוצ'ה הישראלית ,פעילים מאוד בעולם
ומטפחים קשרים חברתיים וספורטיביים ,בסוף נובמבר
פנה אליהם ראש המשלחת האזרית בבקשה להגיע
לארץ למחנה אימונים משותף ולקיים טורניר ידידות בין
הנבחרות.
חשוב לציין שזו הפעם הראשונה שמגיעה לארץ נבחרת
בוצ'ה זרה ,וההתרגשות היתה רבה.
חברי הוועדה נרתמו לבקשה ,שלוותה במאמצים
דיפלומטים עילאיים להוצאת הוויזה בזמן קצר ,הוויזה
הגיעה כ 15 -שעות לפני מועד הטיסה וזה המקום
להודות הודות לגב' עמנואל עמר ,נציגה בכירה ברשות
קונסולריים
האוכלוסין וההגירה ,האגף לעניינים
במשרד החוץ ,למר ארז מלמד מנהל לשכת משרד
הפנים וגב' אדווה קליין ,שעמלו שעת וגילו הבנה
ומסירות ורצון עז לעזור.
כמובן שגם הסיוע החשוב של השגרירות הישראלית
בבאקו בראשות הקונסולית ,לילך אטיאס ועוזרה דב
רוזנברג סייע בהשגת הוויזות.
מחנה האימון כלל שלושה ימי אימון מלאים עם
הנבחרת שלנו ,תרגילים והדרכת צוות האימון האזרי.
וטורניר משותף.
האווירה היתה טובה ,האזרים התרשמו מהפעילות,
מהעיר תל אביב ואפילו הספיקו לבקר בירושלים..
אנו מאמינים שזה לא יהיה שיתוף הפעולה האחרון בין
הקבוצות .ויש כבר תכנונים לעתיד.

 16פרחי ספורט
הפנינג

ג'ודו

עם

מדליסט

אולימפי!
בחודש דצמבר ,התקיים הפנינג ג'ודו ליקויי ראייה,

בהזדמנות זו ברצוננו לומר תודה גדולה לאורן שאירח

לילדים ובני נוער בבית הספר לג'ודו של המדליסט

אותנו במתקן הג'ודו שלו ,לירדן מאירסון ,מאמנת

האולימפי :אורן סמדג'ה שבאבן יהודה .באירוע השתתפו

הקבוצה של אבן יהודה ולמוטי ביתן ,מאמן הקבוצה

ילדים ובני נוער לקויי ראיה ועיוורים מחוגי הג'ודו

בשגב שלום ובבאר שבע.

הפראלימפיים אבן יהודה ,שגב שלום ובאר שבע.

תודה לכם על החדרת רוח הספורטיביות בקרב

הילדים שמחו להיפגש עם ספורטאים כמוהם שלא

הילדים במקצועיות מרבית ,תמיד עם חיוך על הפנים

הכירו בעבר ,מאמנים מהקבוצות השונות והתרגשו

ועל כך שבראש ובראשונה אתם תמיד רואים את

מאוד מהמפגש עם המדליסט האולימפי לשעבר ומאמן

הילדים.

נבחרת ישראל בהווה ,אורן סמדג'ה.

ניפגש באירוע הג'ודו הבא!

כולם שיתפו פעולה והשתתפו במשימות שונות,
משחקונים וקרבות עם מורל ומצב רוח גבוה.

בסיום הפעילות הילדים שוחחו עם אורן סמדג'ה ואף
קיבלו הזמנה להשתתף באימון של נבחרת ישראל עם
הספורטאים האולימפיים.
היה מרגש לראות את הילדים ובני הנוער מתנהלים
כספורטאים לכל דבר ,מעודדים ,מפרגנים האחד לשני
ומתרגשים מהמעמד.

' 17על רגל אחת'
החיים שלנו תותים....
השר הממונה על המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020

רכילות פראלימפית

לא נגענו
רק הגדלנו קצת...

סקורדה יושיטקה ביקר בוועד האולימפי בישראל .בקבלת
הפנים במעמד שגריר יפן בישראל אייבושי קיוצ'י השתתפו
יגאל כרמי יו"ר הוועד האולימפי בישראל ,ד"ר שוקי דקל יו"ר
הוועד הפראלימפי בישראל ,גילי לוסטיג מנכ"ל הוועד
האולימפי בישראל וניסים סספורטס מנכ"ל הוועד
הפראלימפי בישראל.
השר הזכיר את נועם גרשוני שזכה במדליית הזהב בלונדון
ואמר שהוא מכיר היטב את שחקן הטניס בכיסאות גלגלים
 שינגו קונידה שזכה ב  3מדליות זהב ( שינוגו משחקבדרגת האופן ושולט ללא עוררין בה בעשור האחרון ,נועם
משחק בדרגת הקוואד)
ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי בישראל אמר" :אנו
מעריכים מאד את הצהרתך כי תשקיעו את מירב המאמצים
שהמשחקים הפראלימפיים יהיו במתכונת דומה למשחקים
האולימפיים שיתקיימו קודם לכן".
בתחקיר המקדים על השר היפני התגלה שהוא מאוד אוהב
לאכול תותים .מעבר לחלק הרשמי הטקסי ,הפתיעו אותו
המארחים בוועד האולימפי בישראל עם צלחת תותים טריים

בשביל זה ,יש חברים....

היישר מן השדה ,שהעלו חיוך רחב בקרב המשלחת היפנית
שראשיה אמרו "אלה התותים הטובים ביותר שאכלנו
מימנו״.

הצוות המקצועי של הוועד הפראלימפי ,הוזמן לסיור
במעבדה החדשה במכון סילבן אדמס לספורט
באוניברסיטת תל אביב וקיבל הסבר על השירותים
והטכנולוגיות המוצעים במקום .בתמונה הצוות
המקצועי וצוות המכון על מסילת הסטורן
המותאמת לכיסאות גלגלים ,מירוצים ואופניים מכל
הסוגים.

' 18על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

לא נגענו 2
מתוך דף הפייסבוק :עובדות לא חשובות ,פורסם על ידי:

ודותן מישר הגיב בתגובות:

:Tomer Teshuva

תיקונים ותוספות:

דותן מישר ,ספורטאי ספורט נכים בישראל הוא מידה 44

 .1אני מידה  45שמאל...

בנעליים.

 .2חיפשתי משהוא  45ימין  ,שיכול להנות מנעל ימין

למה כל כך חשובה מידת הנעליים שלו?

בודדת ולא משתמש בשמאל.

אז ככה -דותן הוא קטוע רגל ימין לאחר שנפצע במהלך

רב רובם של הקטועים משתמשים בפרוטזה ובשתי

השירות הצבאי שלו כלוחם בשייטת .13

הנעליים.

אחת הבעיות של קטועי רגליים היא קניית זוגות נעליים,

כך מצאתי את אופיר ,עם גדם קצר שלא מאפשר

כלומר הם לא יכולים לקנות רק נעל אחת מכל סוג

הליכה עם פרוטזה.

ולחסוך כסף.

.3את אופיר אני מכיר הרבה לפני הכדורסל בירושלים.

מישר החליט לשמור את כל הנעלים שאינו יכול לנעול

דומה לי בחוסרים ,רגל ושיער...

במחסן שבביתו ולחפש בן אדם מתאים לו יוכל למסור

סיפור מצחיק מהחיים על נתינה וקבלה

את הנעלים.
לאחר מספר שנים בהן דותן לא הפסיק לחפש את
האדם הנדיר לו יוכל לתרום את הנעלים ,כאשר הוא

התאמן בקבוצת הכדורסל בבית הלוחם בירושלים ,הגיע
אדם להיבחן כדי להתקבל לקבוצת הכדורסל.
לבן אדם הזה קוראים אופיר ,והוא קטוע רגל שמאל
כתוצאה מתאונת אופנוע.
כשבן אדם פוגש בן אדם בפעם הראשונה הוא בדרך
כלל שואל אותו ״מי אתה?״
אך השאלה הראשונה שדותן שאל את אופיר היא ״מהי
מידת הנעליים שלך?״
אופיר ענה לו שהוא מידה  44בנעליים.

דותן מסר לו מעל ארבעים נעלים ואופיר מסר לו מעל
עשר.
מקור :הרצאה של רועי בן טולילה  ,נכה צה״ל המשחק
בנבחרת ישראל בכדורסל נכים והחבר הכי טוב של
דותן.

