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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

להיות עצמאים
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

, מהו ערך העצמאות בשבילי, בדיקה אישית:  מטרת הפעילות

.תוך היכרות עם העצמאות שכלבי נחייה מאפשרים לספורטאים פראלימפיים

(חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי)חטיבות הביניים ותיכונים : קהל יעד

דקות  60: משך זמן

קיימת גם גרסה עם מצגת, פרונטלי: אופי הפעילות

:  מהלך הפעילות

עזרים פעילות זמן

ניתן  

להקרין  

דוגמאות  

לענפים  

.  השונים

1נספח 

: פתיחה

ותעשה זאת  ' עצמאות'למשתתפים כי הפעילות תעסוק בערך ההסבר▪

מנקודת המבט של ספורטאים פראלימפיים  

: במקרה הצורךהשלם" ?מי יודע מה זה ספורטאים פראלימפיים":שאל▪

הפעילות היום תעסוק  , ספורטאים פראלימפיים הם ספורטאים עם מוגבלויות

:  המשמעות של המילה פראלימפי היא. בספורטאים עם מוגבלות ראייה

מקביל לאולימפי

באיזה סוגי ספורט לדעתכם ספורטאים עם עיוורון או עם מוגבלות  : "שאל▪

".  כמעט את כל סוגי הספורט: "במקרה הצורךהשלם " ?בראייה משתתפים

עם מוגבלות ראייה והאם הוא עוסק  / האם מישהו מכיר אדם עיוור בדוק ▪

בספורט

את התשובה במקרה  והשלם"  ?איך זה מתבצע: "שאלעל כל ענף ספורט ▪

:הצורך

כחלק מצוות| חתירה ▪

נקראים אופני טנדם והרוכב  –אופניים מיוחדים לשני רוכבים | אופניים ▪

העיוור יושב מאחור

במגרש מתוחם  , (שחקנים בכל קבוצה5)5X5משחקים | כדורגל ▪

,  השוער רואה ונותן הוראות בקולו, בתוך הכדור פעמון, (אין חוץ)בצדדים 

עוזרים נוספים מחוץ למגרש מותר לתת הוראות2ל 

עוזר מתמקם ליד קו הזינוק ומתריע בקולו כאשר | קפיצה לרוחק ▪

הספורטאי מתקרב

הספורטאי קשור לספורטאי נוסף שמתאר את הדרך ואסור לו  | ריצה ▪

לעבור את הספורטאי העיוור 

כאשר ( ספוג שמחובר למקל ארוך)עוזר נותן מכה קלה בראש | שחייה ▪

בטריאתלון השחיין קשור לשחיין רואה . השחיין מתקרב לקיר הבריכה

בעזרת חבל קצר

לגולש יש מערכת שמע בקסדה והוא מקבל הוראות מגולש  | סקי ▪

שגולש אחריו  

3משוחק , ענף ייחודי לספורטאים עם מוגלות ראייה ועיוורון| כדורשער ▪

כל קבוצה עומדת לפני שער באזור מתוחם ומנסה בעזרת זריקה  . 3נגד 

בכדור יש פעמונים ובפרקט יש סימונים  , להבקיע לשער של היריבה

שאפשר למשש

בכל ענף עושים את ההתאמות על מנת לאפשר  , כמו שראינו: סכם▪

לספורטאים עצמאות מירבית כדי לאפשר להם לעסוק בספורט

10
דקות

1

2
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

:  המשך מהלך הפעילות

עזרים פעילות זמן

כרטיסיות  

2נספח 
:  מה היא עצמאות

על התמודדות של ספורטאים עם עיוורון  , נשמע קצת יותר, כעת: הסבר▪

,  ראייה במעומעם: הסבר כי לקות ראייה יכולה להיות. ועם לקויות ראייה

,  (כאילו מסתכלים דרך צינור)ראייה בטווח מצומצם –ראיית צינור 

הדגש כי הבנת המצב תיעשה . ראייה רק בעוצמת אור מסוימת ועוד

באמצעות קריאת סיפורים של כלבי נחייה של שלושה ספורטאים 

.  פראלימפיים

כל  , משתתפים בכל קבוצה3-5את הקבוצה לתתי קבוצות של חלק ▪

ניתן לחלק את אותו סיפור )קבוצה תקבל את אחד משלושת הסיפורים 

(  כמה פעמים

כאשר כל , את הקבוצות לקרוא את הסיפור שקיבלו במשותףהנחה▪

איך הסיפור מתחבר  ( או יחשוב לעצמו)תוך כדי , משתתף יכתוב לעצמו

לו ולערך העצמאות

מה :  את הקבוצות לערוך דיון סביב השאלההנחה, בסיום הקריאה▪

וכיצד כלבי הנחייה עוזרים לספורטאים ? המשמעות של להיות עצמאי

? להיות כאלו

מכל קבוצה לספר את עיקרי  ובקשאת המשתתפים למליאה החזר ▪

הדברים שעלו בדיון 

30
דקות

2

?איפה זה פוגש אותי

כי כעת תשאל מספר שאלות אישיות ובקש כי כל אחד יענה  הסבר ▪

(:  המתן כדקה, אחרי כל שאלה)לעצמו 

? עד כמה אני עצמאי▪

? האם אני יכול להיות יותר עצמאי▪

? האם זה חשוב לי להיות יותר עצמאי▪

? מה מונע ממני להיות יותר עצמאי▪

כלומר מה יכול ? יעזור לי להיות יותר עצמאי' כלב נחייה'איזה ▪

? לעזור לי להגדיל את העצמאות שלי

את הקבוצה לזוגות ובקש שישתפו את מה שחשבו עליוחלק▪

התחלנו את הפעילות בבדיקה איך אנשים עם עיוורון או לקות  : סכם▪

המשכנו בהבנה איך כלבי נחייה , ראייה יכולים להיות עצמאים בספורט

עוזרים לספורטאים להיות עצמאים בחיי היום יום שלהם ובעצם  

מאפשרים להם להיות ספורטאים מקצועיים ובסוף בדקנו איך עצמאות 

קשורה לחיים שלנו 

צריך לבדוק אותו  , כמה משהו חשוב לנו, לפעמים בשביל להבין: הדגש▪

מנקודת מבט אחרת ושאתה מקווה שגם למדו משהו על ספורט 

פראלימפי וכלבי נחייה וגם למדו משהו על העצמאות שלהם  

20

דקות

3

3
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

:  1נספח מספר 

:קישורים לענפי ספורט של עיוורים וספורטאים עם לקות ראייה

-https://youtube.com/playlist?list=PLJ7fD9O2ROezGBt: של כל הסרטוניםפלייליסט▪

jMESUgL59cF1LGJ5x

:  כדורשער▪

https://www.youtube.com/watch?v=0bZ51jzmbAQ&list=PL6CBAXPeBajl7Ev8ooo

3vG0E5mZIug-8q

https://www.youtube.com/watch?v=Dk2PeDB9Bm4: כדורגל עיוורים▪

https://www.youtube.com/watch?v=6kcdz2WBkl4: סקי▪

https://www.youtube.com/watch?v=hi3wNEyNCjk: קפיצה לרוחק▪

https://www.youtube.com/watch?v=sxBMUlS6LF4: ריצה▪

4

https://youtube.com/playlist?list=PLJ7fD9O2ROezGBt-jMESUgL59cF1LGJ5x
https://www.youtube.com/watch?v=0bZ51jzmbAQ&list=PL6CBAXPeBajl7Ev8ooo3vG0E5mZIug-8q
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2PeDB9Bm4
https://www.youtube.com/watch?v=6kcdz2WBkl4
https://www.youtube.com/watch?v=hi3wNEyNCjk
https://www.youtube.com/watch?v=sxBMUlS6LF4
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

: הסיפור של רודי –2נספח מספר 

5

שמםאתמקבליםהם.עובדבביתנחייהלכלביהישראליבמרכזנולדושלושתם:ונייטדילן,רודיעלכללימידע

אומנתלמשפחהמועבריםהםכשבועייםלאחר.אותבאותהמתחילושמםנולדובולשגרשניתנתהאותלפי

שבילוכך,סטודנטיםאצלזובשנהגדלושלושתם.שנהגילעדהציבורילמרחבאותםוחושפתאותםשמגדלת

לאחר.שנהכחצישלאימוןותהליךמבחניםעוברים,עובדלביתחוזריםהםשנהבגיל.באקדמיהזמןמעטלא

הם,העיוורהאדםובביתעובדבביתמשותפיםאימוניםולאחרראייהמוגבלותעםלאנשיםמותאמיםהםמכן

.מאמצתלמשפחהומועבריםלפנסיהפורשיםהםבוהגיל,10גילעדלביתועוברים

אוחיוןרונישלהכלב,שנתייםבןלברדור–רודי

.גןברמתגר.האחרונהשנהבחציהכדורשערשחקנית

אמאאםלראותוהולךמתעורראני6:30בשעהבערך

עדלנמנםחוזראניהתעוררהלאהיאאם,התעוררה

שללטיולאותיומוציאהמתארגנת,מתעוררתשהיא

בוקרלאימוןישרממשיכיםאנחנומהטיול.שעהרבע

.אביבתלהלוחםבבית

כברמהנהגיםוחלקאוטובוסים2עלעוליםאנחנו

אחתפעם.אותיללטףלשמחתיומבקשיםאותימכירים

לכלביםבניגודכיאותילעלותהסכיםשלאנהגהיה

אחרי.פהמחסוםליאין,לאוטובוסשעוליםאחרים

בלילהיותכמונילכלביםמתירשהחוקלוהראתהשרוני

אניכיאותיהפחידושקצת)צעקותקצתואחרימחסום

,משטרהבהזמנתואיומים(צועקתשאמארגיללא

רציתי,מחסוםבליאותילהכניסהסכיםהנהג

.לישאסוריודעאניאבל,עליולנבוח

ראשוןודברהלוחםלביתמגיעיםאנחנו9:00בסביבות

להיתקללאומקווההעציםאחדעללהשתיןהולךאני

,בעיהליאיןהטווסיםעם,שםשמסתובביםבברווזים

.אחריהםלרדוףלימרשיםשלאמזהחוץ

רודי ורוני מגיעים לבית הלוחם: בתמונה

רודי ורוני במדשאות בית הלוחם: בתמונה
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

:  המשך -הסיפור של רודי –2נספח מספר 

6

טובוריחרסטותלהשישאוריישר,לאימוןכשמגיעים

מרשהואניבחיבוקיםעלימתנפלתתמידשמפושל

רזאפילולפעמים,באותהשחקניותשארגם,לה

בזמן.אותימלטף,קשוחאותהשמשחקהמאמן

יגידשדילןמהולמרותמנמנםכללבדרךאניהאימון

!נוחרלאאנילכם

אוכלתרוניאתרואה,לפיפייוצאשובאניבצהריים

למישהונופלבמקרהאםלאכוללאומתאפקצוהריים

ואניסידוריםעושיםאנחנו,בחזור.הרצפהעלמשהו

תיתקללאשרונימנתעלהסביבהאתסוקרתמיד

.מכשולבשום

:ערבארוחתמקבלסוףכלסוףאני18:00בשעה

בדירתגראני)בחצרלשחקיוצאואזסלומוןפרופלן

רוניולפעמיםהשכןשלהכלבו'קוצעם(קרקע

.צעצועיםליומביאהמצטרפת

חודשיםבכמהופעםמתקלחאניבשנהפעמיים

.ציפורנייםלסדרלווטרינרהולכים

בשנההפראלימפייםלמשחקיםכברמחכהאני

בכדורשערהנשיםנבחרתעםטסאניכי,הבאה

אםמעניין,המשלחותבמצעדאשתתףוגםלטוקיו

ישהאולימפיבכפרואם?מיוחדתתלבושתלייכינו

?לכלביםמיוחדתמיטה
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

: הסיפור של דילן –2נספח מספר 

7

שמםאתמקבליםהם.עובדבביתנחייהלכלביהישראליבמרכזנולדושלושתם:ונייטדילן,רודיעלכללימידע

אומנתלמשפחהמועבריםהםכשבועייםלאחר.אותבאותהמתחילושמםנולדובולשגרשניתנתהאותלפי

שבילוכך,סטודנטיםאצלזובשנהגדלושלושתם.שנהגילעדהציבורילמרחבאותםוחושפתאותםשמגדלת

לאחר.שנהכחצישלאימוןותהליךמבחניםעוברים,עובדלביתחוזריםהםשנהבגיל.באקדמיהזמןמעטלא

הם,העיוורהאדםובביתעובדבביתמשותפיםאימוניםולאחרראייהמוגבלותעםלאנשיםמותאמיםהםמכן

.מאמצתלמשפחהומועבריםלפנסיהפורשיםהםבוהגיל,10גילעדלביתועוברים

דילן נותן נשיקה לגל : בתמונה

דילן וגל משחקים : בתמונה

שחקניתחמרניגלשלהכלב,וחציארבעבןלברדור–דילן

.גןברמתגר.האחרונותוחציבשנתייםהכדורשער

החליטהבסוףאבלנחייהכלברצתהגל,18שבגילשמעתי

,בריוהפראלימפייםמהמשחקיםשחזרהאחריורקלוותר

בתהליךוהחלהבאחריותלעמודיכולהשהיאהבינה21בגיל

האמאהיאכי,אותישקיבלהמזלאיזה,נחייהכלבלקבלת

.בעולםטובההכי

,גלעםמהלראותהולךישראני,מתעוררכשאניבוקרכל

אני,לשמיכהמתחתרגלמוציאהאו,זזהקצתשהיאברגע

להשתיןאותיולוקחתמתארגנתהיא.אותהללקקניגשישר

שזהKD–בוקרארוחתמקבלאני8:00ב.בחצרולשחק

אתמרגישלאאנילדאוגלא)בכליותלבעיותבריאותיאוכל

ומקווההראשאתעליהשםאני,בזוםלומדתאמאאם(זה

.ליטופיםקצתלקבל

בערךלנולוקחזה,גןרמתלמכללתגלאתלוקחאני8:30ב

וחינוךפסיכולוגיהלומדיםאנחנוואזלשםלהגיעדקות15

אנישםכיהפסיכולוגיהשיעוריאתיותרמעדיףאני,מיוחד

.ליטופיםיותרמקבל

הביתהוחוזריםלשירותיםיוצאיםאנחנו12:00בבערך

.אביבתלהלוחםבביתלאימוןיוצאיםואזתיקיםלהחליף

הנהגאביבאתאוהבהכיואניאוטובוסים2עלעוליםאנחנו

ואם.אליוקרובשאשבומבקשאותימלטףאלייוצאשתמיד

.לנויחכהתמידהוא,התחנהלידשאנחנורואההוא
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ערכי ליבה מנקודת מבט של ספורטאים פראלימפיים

: הסיפור של דילן –2נספח מספר 

8

דילן וגל מגיעים לבית הלוחם: בתמונה

רודי ודילן משתוללים בזמן הצילומים: בתמונה דילן מגיע לקבל חיבוק מאורי: בתמונה

צהריםלאכולהולכתגל,הלוחםלביתמגיעיםכשאנחנו

.אותיללטףבאמהקפיטריהחזיכללובדרך

כולםאתומלקקשלוםלהגידהולךאני,לאימוןכשמגיעים

ומיכאלאלהםשלהתינוקאמיראתגם,שווהבמידה

.אותילראותשמחשתמיד

ומתעלםגלעלמסתכל,בשקטיושבאניהאימוןבזמן

.רודישלמהנחירות

אבלבשמחהקופץאניאלימתקרבתשגלפעםכל

מפחדאניאגב)כדורלהביאבשבילרקזהלפעמים

.לשירותיםלקפוץאו(מהכדור

היאכי,זהאתאוהבפחותאני,כושרלחדרהולכתכשגל

אני,אמנם,בחוץלהמחכהאניואזלהיכנסלימרשהלא

.להדואגאניאבל,ליטופיםהרבהמקבל

הכיאני,ומשחקיםהביתהחזרהמגיעיםאנחנו19:00ב

.שליצעצועהעצםעםלשחקאוהב

והתנהגותמקסיםחיוךלישישליאומריםפעמיםהרבה

.זהיראני,פחדןלאאניהאמת,פחדןקצתושאניעדינה
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שמםאתמקבליםהם.עובדבביתנחייהלכלביהישראליבמרכזנולדושלושתם:ונייטדילן,רודיעלכללימידע

אומנתלמשפחהמועבריםהםכשבועייםלאחר.אותבאותהמתחילושמםנולדובולשגרשניתנתהאותלפי

שבילוכך,סטודנטיםאצלזובשנהגדלושלושתם.שנהגילעדהציבורילמרחבאותםוחושפתאותםשמגדלת

לאחר.שנהכחצישלאימוןותהליךמבחניםעוברים,עובדלביתחוזריםהםשנהבגיל.באקדמיהזמןמעטלא

הם,העיוורהאדםובביתעובדבביתמשותפיםאימוניםולאחרראייהמוגבלותעםלאנשיםמותאמיםהםמכן

.מאמצתלמשפחהומועבריםלפנסיהפורשיםהםבוהגיל,10גילעדלביתועוברים

ואחייה עולים במדרגותנייט: בתמונה

קלייןאחייההחותרשלהכלב,7בןלברדור–נייט

.אביבבתלגר.האחרונותשניםבחמש

מעיראחייהאז,מוקדםיותרמתחיליםהאימונים,בקיץ

נשארהייתיביתלויהיהזהאם,בבוקר5בסביבותאותי

.לישון

הליכה,לחתירהדניאללמרכזוהולכיםמתארגניםאנחנו

בדרך.אוהבמאודשאניבערךדקותוחמשעשריםשל

ישלפעמים,להשתיןלישמותרליאומרואחיהעוצרים

הםלמה,איתימדברשאחיהמוזרשזהשחושביםאנשים

?שלהםהילדיםעםמדבריםלא

במועדוןלישוןהולךאני,דניאללמרכזמגיעיםכשאנחנו

הולכיםאנחנוכךאחר.במיםחתירהלאימוןהולךואחיה

מידיאבל,לידוישןאניושםכושרבחדרלהתאמןביחד

.הצוותשללליטופיםזוכהגםאניפעם

יוצאים8:30ובסביבותהביתהחוזרים,האימוןאחרי

ממשהנהגיםכללבדרך.במוניתאובטרמפלעבודה

שלאנהגיםגםישלפעמיםאבלאותיומלטפיםנחמדים

ליהסביראבאכינעלבלאאני.למוניתיעלהשאנימוכנים

.סבלנותשצריך

סטרטאפיםשלמקוםזהכיכיףממש,אבאשלבעבודה

שםליויש'פרנדלידוג'–אביבתלאוניברסיטתליד

עלאוכדורכמומכורבלישןאניהזמןשרובלמרות,חברים

(אותימשעממתקצתאבאשלהעבודה)הגב

והולךמתעוררישראני,קםאוקצתזזשאחיהברגעאבל

עזרהצריךלאהוא,איתיכשהוא–צריךשהואלאןאיתו

.לושבאאיךלהסתובבחופשיהואובעצםאחדאףשל

עודיוצאיםובערב'בלאנסנטורל'אוכלאני16:00בשעה

.עצמותולשחררפיפילעשותפעם
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ואחיה מסתובבים במרכז דניאלנייט: בתמונה

גםכללבדרךאניאבל,בארץעכשיואני,הקורונהבגלל

.אחיהשלהאימוניםולמחנותלתחרויותל"לחוהמוןנוסע

הנבחרתשבואהמקוםזה–גבירטהאתאוהבהכיאני

מהמלוןהדרךאתפהבעלזוכרואנימתאמנתהישראלית

גםאני.לשירותיםקבועיםמקומותכברליוישסירותלבית

מימזההכלבדרךאני.ולגלידהלפיצרייההדרךאתזוכר

להציעשאסורידעלאהואאוליכי,לידוומתיישבבצוותחדש

.אוכללי

לפודיוםאותילוקחתמידהוא,במדליהזוכהכשאחייה

גםהואזהובגללנחייהלכלביהמודעותאתלעלותבשביל

.ההצגהאתלוגונבאניואזמרצהכשהואלבמהאותימעלה

הבנתי,בטוקיוהפראלימפייםלמשחקיםשנגיעמאודמקווה

.ודילןרודיגםבאיםאיתיושיחדהיחידהכוכבאהיהלאשאני

בביתנחייהכלבילמרכזחוזרואניטסטליישבשנהפעם

,מידישמןלא,מידירזהלאשאניבודקיםושםעובד

.בסדרושהכולשצריךכמובישמטפלים

מאפשראניכי,חשובהממש,ממשעבודהלישישחושבאני

בשבילאחדבאףתלוילהיותולאעצמאילהיותלאחייה

בשבילאבל,טריוויאלייםרואיםלאנשיםשנראיםדברים

.ומלואועולםזהראייהלקותעםאנשים

.בעולםטובההכיהעבודהאתליישבעצם

מחכה לסוף האימוןנייט: בתמונה

ואחיה  נייטהצללית של : בתמונה


