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במדלייתזכה50בןכשהוא,שלוהראשונההעולם

הארדבמדלייתזכהשנהלפני.העולםאליפותהזהב
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שליוותהליעדבתיעםיחדמשמחהרקדתיוממש'יש'
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TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

,מתחריםארבע:כךמתבצעתהגלישהבענףהתחרות

פיעלניקודמקבליםוהםתנאיםובאותםזמןבאותוגולשים

החישובכאשר.(שתפסובגליםהגלישהטיב)הביצועאיכות

.ביותרהטוביםהביצועים2אתבחשבוןלוקח

התחרותז"לו

השיגבראשון.גלישהסבבי2התבצעו,המוקדמותבשלב•

.10.6ובשנינקודות7.1עדי

עדי–ביותרהטוביםהגולשים8עלוהגמרחצילשלב•

נקודות7.43זהבשלבהשיג

הגמרשלב,ביותרהטוביםהגולשים4עלוהגמרלשלב•

במקוםעדימוקםעודהסיוםלפנידקה,דקות20כנערך

שהעלהמדהיםגלתפסנודפיליפהצרפתיאך,השלישי

8.83עםהרביעילמקוםעדיאתודחקהשנילמקוםאותו

נחושתמדלייתהרביעילמקוםמוענקתבגלישה–נקודות

.עדיזכהבה

הואעדישלבסיווגפראלימפיתבגלישההעולםאלוף•

שגלשקומהנמוךהינופינו.פינורוברטוהברזילאי

בגמרהשיג)המתחריםמשארגבוההיותרהרבהברמה

הבאהשבשנההחליטוהתחרותמארגני(נקודות16.4

גלישהשהיאSTAND1לקטגורייתיצורפוהקומהנמוכי

.בידמוגבלותעםלגולשיםבעמידה

עדי במעמד הפודיום: בתמונה

SEAN EVANS, JIMNENEZ: צלם
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עוצמתחלחלהטרם,האליפותהתקיימהשם

.המגפה
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כברנכנסהממנויצאווכאשר,שבועייםלמשך
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מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

באליפותהזכייהלאחרפתח'גליםגל'הספרביתאת

לינותן,סיפוקליונותןאותיממלאזה":ולדבריוהעולם

חשבושלאאנשים,ממש.שליחותשלסוגשלהרגשה

מאפשרואניאלימגיעיםלגלושיכוליםשהםוחלמו

מתנדביםובעזרתמותאםציודבעזרתלגלושלהם

זה.להתקייםיכולההיתהלאהפעילות,עזרתםשללא

."בעולםנפלאההכילתחושהליוגורםאותיממלאהכי

מציגים חול  , עדי וליעד בטקס הפתיחה: בתמונה

SEAN EVANS, JIMNENEZ: צלם. מהחופים בארץ

HARVEY ROGOFF: צלם. עדי גולש: בתמונה
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חיפהן"אילמועדוןשלה'הבוצספורטאי

אתאירחו,וייסבךארנההמאמנתבראשות

המפגש.ביאליקקרייתשלהפטאנקמועדון

ה'בבוצישראלאליפותבמקוםהתרחש

.הקורונהבשלשנדחתה

,ה'הבוצלמשחקמאודדומההפטנאקמשחק

ומבחינתהנדרשותהמיומנויותמבחינת

.האסטרטגיה

כדוריהינםה'הבוצשכדוריהואהעיקריההבדל

הפטאנקוכדורילאחיזהגמישיםשיותרעור

.ברזלכדוריהינם

קרייתשלהפטאנקבמועדוןחברותמספר

ה'בוצשופטותקורסשנתייםלפניעברוביאליק

.ההתאחדותבתחרויותשופטותהןומאז

הפסדניצחוןמשחקיםקבוצהמקום

הפרש  

נקודותשערים

9722816ן הרצליה"איל1

963815ן פתח תקווה"איל2

936-1712ן תל אביב"איל3

927-1911ן רמת גן"איל4

מחזורים9טבלת ליגת הרוגבי בכסאות גלגלים לאחר 

2020לטוקיולמשלחתספורטאים6עוד

חלוקתעלהודיע,הבינלאומיהפראלימפיהוועד

סמךעל,השחייהבענף2020לטוקיוהכרטיסים

ביחסהישראליםהשחייניםשלהעולמיהדירוג

..בעולםהשחייניםכללשללדירוג

דדאוןועמימליארמארקשללכרטיסיםבנוסף

ישראלנבחרתקיבלה,העולםבאליפותשהושגו

נוספיםכרטיסים3ולגבריםנוספיםכרטיסים3

.לנשים

חלביובשארמליאראריק,שלביאיאד:הגברים

.למשלחתיצטרפו,הקריטריוןאתשעשו

שקבעושחייניות4לעכשיונכון,הנשיםבין

סיכוייש.כרטיסים3עלמתמודדות,קריטריון

.לנשיםנוסףכרטיסבהמשךשנקבל

ומתאמניםחיפהן"אילממועדוןהשחייניםכל

.ביננסוןיעקבהמאמןאצל

הספורטאיםכלכמו,שהשחייניםלהבהירחשוב

גםולשמורלהוכיחחייביםהאחריםבענפים

ומחויבותגבוהההישגיתרמהעלזובשנה

במשלחתמקומםאתלהבטיחכדיבאימונים

.הסופית
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יקריםקוראים

רעההרוח,בחוץמתחוללתשהסערהאלובימים

הקורונהוירוסבשלבעיקרומאיימיםמכיםוהגלים

היציבותחוסרבגללוגםהעולםבכלשמותשעושה

מעטולאקשהתחושהעולה,הישראליתבפוליטיקה

.לבואמהעתידודאותואיחששות,תהיות,מחשבות

בהגההיטבהחזיקומתזזיותהימנעו,רוחקורעלשמרו

מושכלתובצורההסוערביםבבטחהנווטו,הספינה

.חיינובהפלגת

העננים.וסוף,אמצע,התחלהישסערהלכלזכרו

ותעירשתזרחהשמשלקרנימקומםיפנוהקודרים

.יותרוטובחדשעולם

"האמיציםמתגליםמתחזקיםשהגלים"יקריםחברים

ונדעמחוזקיםמזהנצאספקכלליואיןאופטימייםהיו

."חינםובאהבתבמועטלהסתפקלהעריך

מילויעםבהתמודדותעסקנוהחודש,הדבריםמטבע

.הקורונהוירוסבעקבותהמשתניםוהתקנותהצווים

עלל"ובחובארץהספורטיביתהפעילותאתעצרנו

.הצוותואנשיהספורטאיםשלוםאתלהבטיחמנת

אשרלספורטאיםלאפשרכיצדלראותניסינו

להתאמןהפראלימפייםלמשחקיםמתאמנים

חשיבהשבעזרתשמחואניובבטחהבמקצועיות

,המועדונים,הארגוניםביןפעולהושיתוףיצירתית

ספורטאילכללייצרהצלחנווהספורטאיםהמאמנים

.ובטוחהתומכתאימוניםסביבתההישג

התייעצויותהסגרלמרותמקיימיםאנוכןכמו

הצוותאנשי,לספורטאיםומדווחיםהזמןכלטלפוניות

.שוטףבאופןההנהלהוחברי

המזכירהמורליפיתתודהלהוקירזאתבמהמנצלאני

,לידהחופשתבשללהחלפהקצרלזמןהגיעהשאמנם

אתמברךאני.ונעימותבמקצועיות,רבותלנועזרהאך

.הלידהמחופשתשחזרהיצחקעדי

בירנבאוםאלי-שמחפסחחגובברכתבידידותשלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימרכז רפואי שיבא 

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.il0544336392: או ישירות בטלפון

יעקבהמאמןבראשותבשחייהישראלנבחרתשחייני

במועדוןאימוניםבמחנההחודשאתהחלו,ביננסון

אימוניםמחנהלהםסודר,סגירתוולאחרחיפהן"איל

.וינגייטמכוןבאדיבותהתמונה.וינגייטבמכון

קיבלה,אביבתלהלוחםמביתגורןסימונההחותרת

שילבהואףדניאלמביתשנתרםחתירהמכשירלביתה

.באימוניםהקטנהבתהאת

mailto:office@isad.org.il
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

זה קרה במהלך שיחה בשבוע שעבר עם נציגי הספורטאים הפראלימפיים ברחבי העולם שבוא הוזכר כובד ההשפעה של 

COVID-19כשבחלק מהמדינות המכה היתה כבר קשה עבור רבים, על המצב  .

ככל , אולם(. qualification)דנו בסוגיית הסיווג ועל קבלת הכרטיס –הפוקוס שלנו היה על המשחקים הקרבים , כספורטאים

.הרגשנו עד כמה הנושאים שדנו בהם אינם רלוונטיים, מורגנטישיותר שמענו את נציגת הספורטאים האיטלקים שרה 

הספורטאים האיטלקים לא היו מודאגים לגבי שגרת  . התברר לכולנו על מה היא מדברת. הטון שלה היה רציני בצורה אחרת

.COVID-19ה מוירוסמה שהם היו מודאגים לגביו היה לעבור כל יום בצל האיום על קהילותיהם , האימונים ובידוד

וזה לא משהו שצריך לחשוב עליו בזמן הזה של  , שאימונים זה הדבר האחרון במחשבותיהם, לרוב הספורטאים, זה היה ברור

.מגפה עולמית

התבהר לכולנו שהמיקוד הוא לא  . לשמוע את שרה מדברת על פחדים כאלה גדולים היה קורע לב וחשוב מאוד עבור כולנו

.המיקוד הינו על יצירת קהילה גלובלית שיכולה לתמוך ולעודד האחד את השני, בכל אינדיבידואל שמייצג את המדינה שלו

החיוביות והחוסן  . ספורטאים רבים חשו הקלה גדולה יותר מאשר האכזבה, כשהדחייה של המשחקים הגיעה ביום שלישי

ובמהירות אנו  , הן כרגע בעצירה2020התוכניות ל , כן. מקהילת הספורטאים שלנו גרמה לי להיות גאה להיקרא פראלימפית

.אבל אתגרים מאין אלה הם מה שבאמת מאחד את התנועה הפראלימפית, נאלצים להסתגל לעולם חדש

לחיות חיי ספורטאי  . כי זה מי שאנחנו–עכשיו יותר מתמיד זה הזמן שלנו לקחת את תפקיד המשפיעים והמודל לחיקוי 

זה למצוא פתרונות  . זה להישאר חזקים ולהמשיך בשביל גם נוכח מכשולים.  פראלימפי זה בעיקרו לדעת להסתגל

.וזה להתעלות ולהשיג דברים יוצאים מהכלל, יצירתיים

אולי אתה מפיק משהו חיובי בתוך  . אם אתה מרגיש שיש לך את היכולת לחולל שינוי חיובי אז אנחנו מעוניינים לשמוע ממך

או אולי יש לך רעיון שיכול להביא את כולנו  , אולי אתה יכול להציע טיפים על איך לגרום לחיים להיות יותר טובים, הסערה הזו

.  בבקשה הבא את זה לידיעתי כדי לחלוק עם הקהילה שלנו, מה שזה לא יהיה. להיות יחד

אנו מודעים לכך שהמציאות אינה מאפשרת להישאר כל . בבקשה דעו כי יש רשת תמיכה עבורכם, ולספורטאים שמתקשים

,  חוסר בשגרה–הזמן עם ארשת פנים חיובית ויש הרבה ספורטאים שמתמודדים עם חוסר וודאות שמגיעה לפתחנו 

.  אני רוצה לחזק ולתמוך בכם שזה לגמרי בסדר לא להרגיש בסדר. האינטראקציה החברתית ועוד, איבוד הפרנסה, באימונים

.זה בסדר לא לדאוג לעניינים הפראלימפיים ולהתמקד בלהישאר בריאים

חשבו על . יכולה להתאחד-המשפחה הפראלימפית –עכשיו זהו רגע מכריע בחיינו בו כוחה של הקהילה הפראלימפית 

הנציגים בוועדת  13באם זה אחד מבין . המשפחה הפראלימפית כעל רשת הביטחון שלכם אשר במוכנות לתפוס אתכם

הסירו ספקות והיו בטוחים שיהיה מישהו במשפחה הפראלימפית שיתפוס  , הספורטאים או מישהו מתוך המערכת הקרובה

.מאוחדים כקבוצה גלובלית, וכולנו נרחיב את פריסת הרשת וחוזקה ככל שנהיה יותר יחד. אתכם ויכיל את תחושותיכם

כאשר התמונה לגבי  , ואז. זכרו גם להקשיב להנחיות של הרשויות שלכם לנקוט באמצעי זהירות על מנת להגן על עצמכם

.  הארגונים הרלוונטיים יידעו את כולנו, תהיה ברורה יותר2020טוקיו 

לחגוג את האנושות וכדי לחגוג את היותנו  , אנחנו נתחבר יחד בטוקיו כדי לחגוג את הספורט. אנחנו נעבור את זה כמשפחה

.קבוצה גלובלית

ר וועדת הספורטאים בוועד  "מסר מיו

גוטללסי'צ-הפראלימפי הבינלאומי 

אנחנו כבר לא ספורטאים מאוסף  "

"אנחנו נבחרת אחת גלובלית, מדינות
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ולכלהמקצועייםהצוותים,מנהלים,מאמנים,ספורטאים

שלוםשלנולספורטוהתאחדותהפראלימפיתהמשפחה

,רב

שלשניםוחצישלושאחריהגעתםהספורטאיםאתם

,האחרונהלישורתונפשיתפיזיתוהשקעהקשהעבודה

ועלהמסלולעלהייתםכולכם,2020טוקיולאולימפיאדת

הפניםעם"דוהרתמסילה",לומראפשר"נעהמסילה"

מוקדמתהתרעהוללאמתוכנןבלתיבאופןוהנה.לטוקיו

המשכנועודהאינרציהמכוחוכולנו...נעצרההמסילה

אבל,כןלעצור.המרוץאתלעצורנאלצנואטואטקדימה

שקבלנומהמידע.הקורונההתפרצותבגין,הכולאתלא

המשחקיםהנהלתעםבקשרשהםIPC-מה

תתקייםשהאולימפיאדהלנונאמר,בטוקיוהפראלימפיים

לעולםשידרווהיפנים,הזמניםלוחותפיועלכמתוכנן

עדכוניםעםאיגרתקבלנוחמישייוםמדי."כרגילעסקים"

.IPC–המנשיא

הספורטוהתאחדותהפראלימפיהוועדבהנהלתאנחנו

מכלהוודאותחוסרלמרות,החדשלמצבנערכנומיד

לליוויכמטהמצומצמת-משותפתהנהלההקמנו.בחינה

ראשונהבמטרה,שלנוהצוותיםאתושוטףצמודבאופן

אתולהמשיךוהמאמניםהספורטאיםבריאותעללשמור

עודהצהרנואנחנולהזכירכם.האולימפיותההכנות

אנחנווכך,"במרכזהספורטאי"שאצלנוהדרךבראשית

ההכנותהמשךעללשמורלכםלסייעלנוחשוב.נוהגים

אנחנו.הכושראתולשמרלשמורכדיהאפשרככללטוקיו

מנחיםשוטףבאופןמעודכניםהמשותפתבהנהלה

טלפוניתבוועידהישיבותבאמצעותהצוותיםאתומלווים

.ל"המנכבראשותוהמקצועיהמינהליהצוותעם

כדיתוך.באינטנסיביותמתקבליםוהשינוייםהאירועים

גם.והנהליםההנחיותאתהבריאותמשרדהחמירתנועה

איגרתשלחל"המנכ.התוכניותאתוהתאמנונערכנולכך

לביןובין.ההערכותעלולמועדוניםלמאמניםלספורטאים

-המנשיארשמיתהודעהקבלנושמעתםשכולכםוכפי

IPCעםבהתייעצותהמארגנתוהוועדהיפןשממשלת

אתלדחותהחליטו,הפראלימפיוהוועדהאולימפיהוועד

נערכנוהאלולשינוייםוגם.2021בשנתלקיץהמשחקים

התנועהוצמצוםהמגבלותכלעםמותאמותתוכניותעם

.הציבוריבמרחב

מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 

והמנהלל"המנכעםהמצומצמתבהנהלהאנחנו

כל."שאחרייום"למדורגתלחזרהתוכניותהכנוהמקצועי

שאנחנולכולםולשקףלשתףהיהכאןעדבדבריםכוונתי

שאלוספקאין.ניתוקללאאבל,הריחוקלמרותאיתכם

מקוראובדןועםהסגרעםרבותלמשפחותקשיםימים

החייםאתשעושיםהוודאותחוסרמולזהוכל,פרנסה

והריחוקהניתוקבעצםהואהקשההחלק.מורכבים

מהמשפחה,סבאמהסבתאמההורים,שלנומהאהובים

במיוחדמתעצםהזההניתוק.ומהחבריםהמורחבת

הכימהחגיםאחדשהואהפסחחגערבשלבימים

.משפחתיים

וחיחברתייצורהואשהאדםיודעיםאנחנו

הנישוק,החיבוקעם.אישיתהביןמהאינטראקציה

.ישתנוועודהשתנוהקורונהבצלהחיים.הידייםולחיצת

והתנהגויותמנהגיםלעצמנוולסגללהסתגלעלינומהיום

,טאיוואןיפן,סיןכמובמזרחלמדינותבדומהאולי.אחרות

יכולתיששלאדםמאמיןאני.ועודקונגהונג,קוריאהדרום

למודיאנחנווכעם.שנתגברובטוחני,מצבבכלהסתגלות

עבורנושכולכםהספורטאיםאתם.והתגברנוקשיםימים

שלכםבנחישותתמשיכו.הרוחלניצחוןודוגמאהשראה

וביחד,הספורטיבייםהחייםאתלהמשיךהרוחבכוח

.הקורונהעלגםנתגבר

פסחחגלכםומאחלים,הדרךכללאורךאיתכםאנחנו

.בריאותוהמוןשמח

דקלשוקי-יהושער"ד

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות

מהגבלת,מרץבחודששלבאחרשלב

פעילותכלעצירתועדהצופיםכמות

ובעולםבארץהספורט

פעילות הספורטהוראות בארץ  תאריך

איסור קיום אירועים המוניים מעל  4.3

איש5000

הינו הענף הפראלימפי  , ענף הסייף בכסאות גלגלים

2020הראשון שמודיע על ביטול כל התחרויות בשנת 

איסור קיום אירועים המוניים מעל  10.3

איש2000

איסור קיום אירועים המוניים מעל  11.3

איש100

מתקיים המחזור התשיעי של ליגת הרוגבי בכסאות  •

.זוהי התחרות האחרונה שהתקיימה בארץ–גלגלים 

יוסי סעדון מתחרה בארצות הברית בטורניר טניס  •

בכסאות גלגלים

ההתאחדות מודיעה על דחיית גמר הגביע בכדורסל  •

בכסאות גלגלים ותחרויות נוספות

טורניריאיגוד הטניס הבינלאומי מפסיק את כל •השבתת מערכת החינוך 12.3

כולל באמצע  , הטניס והטניס בכסאות גלגלים בעולם

.הטורניר שלי יוסי

איגוד הכדורסל בכסאות גלגלים האירופאי דוחה את  •

.היורוליג

ההתאחדות מודיעה על הפסקת כל הליגות והתחרויות  13.3

בארץ 

איש  10איסור התקהלות של מעל 14.3

סגירת כל חדרי הכושר

זוהי  –מסתיימת אליפות העולם בגלישה פראלימפית 

התחרות הבינלאומית האחרונה בה משתתף ספורטאי  

קלנגעדי –ישראלי פראלימפי 

מותרת פעילות ספורטיבית לא  19.3

אנשים בחוץ5מאורגנת לעד 

אנשים2עד , אימוני ספורט בחוץ22.3

אלו  , נדחיםוהפראלימפייםהמשחקים האולימפיים 24.3

המשחקים הפראלימפיים הראשונים שנדחים אי פעם

פעילות ספורטיבית רק לבד  25.3

מטר מהבית 100במרחק של עד 

24.8.2021: תאריך חדש למשחקים הפראלימפיים30.3
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מנותני החסות לספורט הפראלימפירדסון 'יימס ריצ'ג

גלגליםבכיסאותהטניסבענףלטוקיוהכרטיסהשגת

,יוניחודשבתחילתהעולמיהדירוגידיעלנקבעה

כרטיסמשיגיםהראשונים12,הקוואדבדרגתכאשר

בהןהטורניריםשמונתפיעלנקבעהדירוג.אוטומטי

.היותרהטובהנקודותמספרהושגו

אצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

העשריםבמקוםמרץבתחילתמוקם,ביכלרנמרוד

הקורונהלמרות,החלטהקיבלמאמנועםיחדולכן

שיצבורקיוושםהבריתבארצותטורנירים2ללצאת

,להזכירכם.16הלמקוםאותושיקדמונקודות

ממשלאעודהקורונה,בתודעהלפחות,מרץבתחילת

.הבריתלארצותהגיעה

לטיסהעלה,חרדתיכטיפוסעצמועלשמעידיוסי

הכיהטיסהאתשחווה,לנוסיפרשם,הבריתלארצות

אפסעדעמוסהיההמטוס":פעםאיטראומתית

הזמןשכלומצונןחולהשהיהאישישבלידי.מקום

כיסאהדבריםמטבע,האףאתוקינחהשתעל

ליהיהלאשגםכך,המטוס'בבגאזהיהשליהגלגלים

וכשהגעתילחרדהממשאותיהכניסזה.לברוחלאן

מטבעיואניוהיותשחליתיהרגשתיהבריתלארצות

אותיליווהלמזלי,חרדיותרעודאפילוהייתי,חרדאדם

.מדהימהבצורהאותילהרגיעשיודעשפורקראלי

."זרהבארץבקורונהשחליתיבסרטיםהייתי

הראשוןובסיבוביוסישלמזלואיתרע,הבריתבארצות

לו,וגנרדיויד–בעולםשלישיהמדורגאתפגשהוא

1-2הובילשכברלמרות,מערכות2בהפסיד

.הראשונהבמערכהבמשחקונים

האלולרמותלהגיערציתיכיהתרגשתי":יוסי

הניסיוןבשבילי,הראשונההחמישייהמוללהתחרות

למשחקהכחאתלישייתןמהוזהחשובמאודהזה

גבוהמדורגיםמולהראשוןבמשחקכללבדרך,הבא

זהאבל,המשחקעלשמשפיעדברמתרגשמאודאני

אנימולםהשניבמשחקכיהבאלמשחקיתרוןלינותן

."טוביותרהרבהמשחקכבר

הזוגותבטורניריוסיהמשיך,היחידיםמשחקלאחר

אתלנצחהצליחושם,שונגוי'קוג:יפניזוגבןעםיחד

ושחקןבריטימשחקןשהורכבהחזקיםהזוגותאחד

.אמריקאי

השקעתיגם,משוחרריותראניזוגותשזהבגלל":יוסי

3-0בפיגורכשהיינוגם,ביחידיםהפסדתיכייותר

הפתענוובאמתשלנושזהי'לקוגאמרתיבהתחלה

השנייהואת4-6הראשונההמערכהאתנצחנואותם

2-6".

?הזוגותשלהגמרבחציקרהומה-

כלאתהפסיקפשוטהעולמיהטניסאיגוד":יוסי

מה,באמצעהופסקוהטורנירבעולםהמשחקים

יכולתילאשנסעתיהשנילטורנירשגםשאמר

."להשתתף

?חזרההטיסההיתהואיך-

,הביתהלחזורבהתרגשותכברהייתיבחזור":יוסי

"נחיותרהרבההיהאזריקהחציהיתההטיסה

?עברהואאיך,שבועייםשללבידודישרחזרת-

טובהכיליעשהזהאבלמהבידודחששתי":יוסי

להביןליוגרםליתרםמאודעצמיעםהשקט.בעולם

הרבהעצמיעםהייתי,זהאתעברתי,לטובהשהכול

שלשהקטעגםמה,שליהעוצמותמהוהבנתי

."השתפרהבישול

תרגילי,סדר,בניקיונותהזמןאתיוסימעבירכרגע

.שניתןכמהעד–המדרגותבחדרחבטותואימוןכושר

יוסי ואלי מאושרים לחזור לארץ: בתמונה
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אביבתלן"אילמולגןרמתן"איל

בדרביצפוגןרמתספיבקבמועדוןצופיםעשרות

גןרמתן"אילנוספתפעםנצחהבון"אילשלהפרטי

הרמתנצחובהןפעמים4כןלפנינפגשוהקבוצות)

.52-69(פעמים3גנים

לשחקשחזר,שקוריעידושלהחזרהמשחקזההיה

שלהעלבליגתהראשוןומשחקופציעהלאחר,העונה

.14הבןקאסםחאמזה

איל״ןשחקןשללסבודומיהבדקתנפתחהמשחק

.ברביבאישי,גןרמת

.שלוהחזרהבמשחקנקודות7קלעעידו

שי,נקודות27שבועשהאל:גןלרמתלקלועהרבו

.נקודות11דגמיןראדי,נקודות20ברביבאי

ורותםנקודות14דרורליאור:אביבלתללקלועהרבו

.נקודות12פיליפס

חסוןרונן:צלם.ורעייתוגיוסימוסעב:בתמונה

כדורסל בכסאות גלגלים11
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

העלבליגתהאחרוניםהמשחקים

גלגליםבכסאותבכדורסל

אביבתלהלוחםביתמולחיפההלוחםבית

קורןרפי:צלם

.אביבתלל"צהלתותחניחיפההלוחםביתביןהמשחק

ערמונייואב:צלם

9מחזור–4.3

-53אביבתלהלוחםביתאתנצחהחיפההלוחםבית

66.

10מחזור–8.3

אביבתלהלוחםביתאתנצחהאביבתלן"אילקבוצת

בסערההראשוןהרבעאתפתחהאביבתלן"איל.41-63

.7-26בווהובילה

הלוחםביתקבוצתנצחהמחזורבאותוהנוסףבמשחק

גמלהובכך50-58אביבתלל"צהתותחניאתחיפה

מחציתלאחר.הגביעגמרבחציההפסדעלאביביםלתל

ולנצחאביביםלתללברוחהחיפאיםהצליחושקולהדי

.המשחקאת



השאלון12

?ל"ביטלתם תחרויות בינ

.בברצלונהאירופהלאליפותבהכנותהיינו,האולימפיאדהלפנישנה

,אגב.בלבדהבוקרלשעותהאימוניםאתמצמצמיםעצמנואתמצאנו

המרשימהלאאםביותרהמיוחדותאחתהייתהברצלונהאולימפיאדת

,השליחיםבמשחהוארדאישיתכסףמדלייתעםהביתהחזרתי.מכולן

.לשחזרמאודקשהיהיהלוודאישקרובהישג.הספרדיםאתהשגנובו

?  האם שגרת האימונים אז נפגעה

שקיעתלפניעוד,צ'אחהלקראת

עם,המכוניותעלעלינו,החמה

,הכתףעלתלויותהגזמסכות

שלאכדי,והביתהלפקקיםהתחברנו

אימוני.החשכהבשעותבעירנתפס

הותקנוהלוחםבבית.בוטלוהערב

.המוגןלמרחבמכווניםשלטים

היההלוחםבית.האימוניםבשגרתפגעלאהמצבזכרונילמיטב

שללמקרההלוחםבביתייעודימוגןמרחבהיה.כרגילפתוח

,מהביתיציאהבכלכ"אבלמסכותצמודיםלהיותנדרשנו.אזעקה

.כמובןלבריכהגםצמודותהמסכותעםמגיעיםוהיינו

באותםחשובהמאודהייתההאימוניםשגרתעלהשמירהדווקא

,בבתיםהסתגרותשלימים

הלוחםבית.פתוחותנשארווחלקןנסגרובארץמהבריכותחלק

חפרעמקהפועלאתאשתימיריאימנהשבההבריכהגםוכךפעל

.שםגםהיושלימהאימוניםחלק,חייםבגבעת

בודיןחנוך  בולוטיןרוני 

?חוויה מאותם ימים

שלעצוםבמספרותפגעתיפולכלשהוגזעםשפצצההמחשבה

הפסיקהלא,הבילוייםעיר,אביבתל.חדשהמציאותיצרה,אנשים

ובתיהבילוימקומות.שוממהכמעטנראתהבהחלטאבל,לחלוטין

הייתהההשפעהעיקר,דלילהבנוכחותכיאם,פתוחיםנותרוהקפה

עלוליםשכולנוהייתההעיקריתהמשמעות.הארץבכלולאאביבבתל

.וסבתאסבארקולאלהיפגע

תחרויותשהתבטלוליזכורלא

עקב,תקופהבאותה.בינלאומיות

משמעותיתנמוכיםתקציבים

אחתלתחרותיוצאיםהיינו,מהיום

.בשנההיותרלכלשתייםאו

אזעקהנשמעההאימוןבאמצע

אתלשיםמוגבלזמןוהיה

.המוגןלמרחבולרוץהפרוטזה

שניתןההודעהכשהתקבלה

האימוןלהמשךחזרנולצאת

.במים

54גיליון 2020אפריל רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיאל על 

ץ ר פ מ ה ת  מ ח ל מ ב ת  ו ד ד ו מ ת ה

השחיינים,הספורטאיםמוותיקישנייםשאלנו

היוםהמצבהאם,בודיןוחנוךבולוטיןרוניר"דהמעוטרים

,1991בשנתעליהםשעברמהאתבמעטמזכיר

.בברצלונההמשחקיםלפניכשנה,המפרץבמלחמת
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה  מאמניהעבירו,לספורטאיםהאימוןמפתרונותכחלק

דרךכושראימונילוטבקויובלורדרריועידןהכושר

.'זום'אפליקציית

.החדשהאתגרעליובלעםדיברנו

לענפישמיועדיםכושראימוני4שבועכלמעביריובל

לכלפתוחיםאך,ובדמינטוןטניס,הכדורשער

מתמקדיםאימוניםשני.הסגליםספורטאי

להםמאפשרתשלהםשהמוגבלותבספורטאים

לספורטאיםמיעודיםאשראימוניםשניולעמוד

.גלגליםבכיסאות

ואםהטכנולוגיבהיבטיובלמתמקצע,לאימוןמאימון

העבירורקהוראותבהעברתהתמקד,הראשוןבאימון

,הבאיםבאימונים,התרגיליםאתמדגיםשלוצילום

גם,האימוןכדאיותוךהטכנולוגיהאתלנצלכברלמד

שמשתתפיםלספורטאיםפידבקולתתלהסתכל

.המקווןבאימון

במנורותהשימושהואלאימוןהכניסשיובלנוסףעניין

צריכיםהמתאמניםכאשר,ונכבותנדלקותאשר

.נדלקתהמנורהבובמסךהצדאללהגיע

בדרךהיאאך,הביתחתולתלאימוןמצטרפתלעיתים

.הספהעללישוןפשוטמעדיפהכלל

,תרגילכלאחתפעםלהדגיםרגילכללשבדרך,יובל

בכלכפולאימוןמעבירוהואהיות,לכושרכעתנכנס

כלאתמתרגלהואבו(ליושבים1ולעומדים1)פעם

שריריםעםלמחרתשקםלאחרוזאת–התרגילים

.הראשונההפעםאחר...כואבים

המקוםוזה,הביתבסלוןיובלעושההאימוניםאת

בחדריםשנשאריםיובלשלילדיו2ולאישתולהודות

הסלוןאתלסדרדואגהואוכן.האימוןבזמןשלהם

.האימוןלפני

יובל בסלון ביתו בתרגיל בשכיבה, בתמונה

יובל בסלון ביתו בתרגיל עמידה, בתמונה
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ם   י א ט ר ו פ ס ל ה  נ ו ז ת ת  ו י ח נ ה

ר  ג ס ד/ ב ו ד י ב

שנקלענוהזוהמוזרהבתקופהמסתדריםאיך

איך?בסגראובבידודנכוןאוכליםאיך?אליה

?...בשלוםהזוהתקופהאתעוברים

רבשלוםה\יקרת\ספורטאי

לנולגרוםעלולמצוייםאנובההמורכבתלתקופההמתלווההנפשיוהמתחבביתהשהיה,הפנויהזמן

אנוהניידותוהפחתתבספורטהעיסוקהמגבלותעםביחד,רצוייםבלתימאכליםושלמופרזתלאכילה

לתקופתתזונתייםטיפיםמספרקורהשזהלפנירגע,במשקלהדרגתיתבעליהעצמנואתלמצואעלולים

הלאומיהמכון,וינגייטמכון,ומחקרספורטלרפואתהמרכזשלהתזונהוצוותוינשטייןמאיילתההסגר

.בספורטלמצוינות

הקפידו על שתיה של 

הגוף זקוק . מים

התייבשות , לנוזלים

,  עלולה לגרום לעייפות

כאבי ראש ואכילה 

.   מופרזת

בתקופה בה מצויים  

בבית ומקטינים את 

ההוצאה האנרגטית  

מומלץ לצמצם את  

ההכנסה הקלורית  

ניתן לצמצם  , היומית

כמות פחמימות  

.    בתפריט היומי

,  גם אם אתם בבידוד

בקשו מבני המשפחה  

והחברים לא לפנק  

אתכם בממתקים  

ונשנושים עתירי שומן  

,  פחמימות ומלח

החזרה לשגרה תהיה  

הרבה יותר קלה אם   

לא תפרו את כל הרגלי 

.התזונה שלכם

שלבו מזונות עשירים  

בחלבונים בתפריט  

,  ביצים, דגים)היומי 

מוצרי חלב מועשרים  

,  עוף, בשר, בחלבון

בכך תשפרו ( קטניות

את  תחושת השובע  

ותמנעו איבוד של  

.מסת שריר

דגים וביצים מהווים  

מקור עשיר לוויטמין  

D רכיבים  -ולאבץ

חיוניים לשמירה  על 

מסת שריר  ועל  

תפקוד מיטבי של  

.מערכת החיסון

שלבו מזונות עשירים  

בסיבים  תזונתיים 

, קטניות, פירות, ירקות)

בתפריט  ( דגנים מלאים

היומי בכך תשפרו את 

תחושת השובע 

ותשמרו על תפקוד  

מיטבי של מערכת  

.העיכול

נצלו את הזמן הפנוי 

,   והקדישו זמן לעצמכם

, אכלו מזון טרי ואיכותי

עשיר ברכיבי  תזונה  

כזה שישפר את  . חיוניים

יחזק את , מצב הרוח

מערכת החיסון וימנע  

.  נשנושים מיותרים

נצלו את הזמן לשיפור  

כישורי הבישול שלכם  

והקדישו זמן להכנת  

מזון מגוון ומזין העשוי  

מחומרי גלם איכותיים  

,  כגון דגנים מלאים

מוצרי  , דגים, קטניות

פירות וירקות  , חלב

.  טריים
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ם   י א ט ר ו פ ס ל ה  נ ו ז ת ת  ו י ח נ ה

ר  ג ס ד/ ב ו ד י ב

משעמם ורוצים  

הכינו מראש  ? לנשנש

.ירקות חתוכים

עוגיות בהכנה ביתית 

מופחתות בסוכר ועשירות  

.  בסיבים תזונתיים ובחלבונים

כדי  , ארזו את העוגיות בזוגות

להבטיח אכילה במידה ולסייע  

במניעת אכילה בלתי  

ההכנה המוקדמת  . מוגבלת

תגדיל את הסיכוי לבחור  

באפשרות טובה יותר 

בהשוואה לעוגיות וחטיפים  

.  קנויים ומעובדים

. הקדישו זמן לאכילה

נסו לשמור על סדר יום  

הדומה לזה אליו אתם 

ההמצאות  , .רגילים

בבית והנגישות הגבוהה  

של המזון לא מחייבת  

אכילה המתחילה  

מהרגע  בו מתעוררים  

ונפסקת רק כשהולכים  

אכלו בשעות  . לישון

קבועות בזמנים בהם  

.  אתם רגילים

הקפידו  : אכילה קשובה

לאכול בישיבה ולא תוך 

,  כדי שימוש במחשב

בטלפון או צפייה  

-במרקע הטלוויזיה 

הרגל שעלול להוביל  

.  לצריכת מזון עודפת

בחרו מראש את כלי 

מומלץ  , ההגשה

להקטין את גודל 

הצלחות ולהימנע  

. ממילוי  חוזר של מזון

עכשיו אתם  , אכלו לאט

לא ממהרים  לשום  

כך תוכלו לחוש  , מקום

תחושת שובע  ולווסת 

.  כמויות

לפני היציאה  -קניות 

לקניות מומלץ להכין 

כך  , רשימה מסודרת

תקנו רק מה שבאמת 

. צריך

רצוי לצאת  -קניות 

,  לקניות שבעים

,  בדרך כלל, כשרעבים

קונים יותר  ופחות  

.בריא

בריאות לכם וליקירכם  

וצוות  התזונאים המרכז לרפואת ספורט  וינשטייןאיילת 

המכון הלאומי למצוינות בספורט, ומחקר מכון וינגייט



עמימות בימי קורונה16

54גיליון 2020אפריל 

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

,שלוםמתבודדים/המתמודדיםלספורטאינו
,ומאתגריםמורכביםימיםאלובימיםחוויםכולנואכן

לחץתחושתשיוצרהעיקרייםהגורמיםשאחדנראה
כבני.לקורהביחסהוודאות–איגורםהוא,ומתח
יומיהיוםההתמודדותבתהליךמנסיםאנו,אדם
מהבכליחסיתשליטהשלתחושהוליצורלנסות,שלנו

להציבלנוומאפשרתביטחוןהיוצרתתחושה.שקורה
ולתכנןמיטביתבצורההזמןאתלנהל,מטרות

.מטרותינואתלהשיגלנושתעזורנההתנהגויות
וחוסרהעמימותמרכיב',הקורונהימי',אלובימים

,לעצמנולאמץאותנומחייב,שקורהבמההוודאות
אתיותרעודשיחזקודרכים,כזובתקופהדווקא
:מתפקדיםאתםשבותחוםבכל,השליטהתחושת
.החברתייםובקשריםבמשפחה,בספורט
טיפול)תרפיה-הלוגותורתאבי,פראנקלויקטור

:לכולנוהמוכרשהמשפטציין(משמעותבאמצעות
העזרהמאיפהפירושואין"?עזרייבואמאין"

.ריקנות,אין-ַאִיןאלא,תבוא
בשבילשאין,לנונראהלעיתיםבהבתקופה,כלומר

.בשבילנוהמשמעותיהדבראתלמצואחשוב,מה
,האנרגיהבנומתחדשת,אותווכשמוצאים
ולתכנןבפעילותלהמשיך,לנווגורמתהמוטיבציה

.לעתיד
,אלובימיםשלכםהחשובההמשימהזו,לדעתי

,לחץשלתקופותהחייםבמהלךשחווכספורטאים
דרכיםן/מצאתםן/כולכםאבל,ודאותחוסר,שינוי

כיוםנמצאיםן/אתםבולמקוםן/עצמכםאתלהביא
הניסיוןאתגייסו,פראלימפייםכספורטאים

את,ן/לעצמכםהזכירו,שצברתם

היזכרו,בכםשישהנפשייםהכחמשאבי
.ן/שעשיתםובהתמודדויותשעברתםבתקופות

כספורטאיםוגםיום–היוםבחייאדם–כבניגם
שמצאתםהוא,ן/לכםשעזרשמהלראותתוכלו

.עשיתםשאתםבמהמשמעות
מהין/לעצכםוהגידון/בתוככםעמוקבדקו,לכן

,להתמקדאלובימיםליחשובשבשבילההמשמעות
לצאתכדי,בראשתחרויותלדמיין,להתאמן
.יותרעודמחוזקיםזומתקופה

.להצלחהלמנוף,העמימותמצבאתהפכו
שדהשרגא'דר
המנטליהמערךרכז
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PALTAשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שלנוהספורטאיםשלתמונותמבחר

בכושרלהישארפתרונותשמצאו

נדב לוי באימון ביתי

הפכה את  , מורן סמואל

המקלט בבית המגורים לחדר  

כושר

גר ליד , בסקי'אדם ברדיצ

המגרש

,  מתאמנת בביתה, לינור קלמן

הכיסאות הושאלו לה מהמועדון של 

פודולסקיודימיטרי גלזויקטור 

קלמןקנטרוביץיוליה : צילום

רוני אוחיון באימון ביתי

עשהאל שבו מאלתר  

ליד הבית



חם מהמעבדה18

ר"דידיעלשפותחותרגיליםמבוססת10KATEFאפליקציית

נבחרותעםשעובדתפיזיותרפיסטית-גרסיהסלקי

והביאהבספרד(וגבריםנשים)גלגליםבכיסאותהכדורסל

שריריםחיזוק,תנועהטווחישימורשלמרשימותלתוצאות

בריוהמשחקיםלקראתהכתפייםבחגורתפציעותומניעת

2016.

:קטגוריות3-למחולקיםהתרגילים

(תרגילים3)לחימוםאקטיביותתנועות.1

וגםבימיןגםלבצעשישתרגילים5)חיזוקתרגילי.2

(בשמאל

וגםבימיןגםלבצעישאשרתרגילים6)גמישותתרגילי.3

(בשמאל

ומספראותולבצעישכיצדמילוליפירוטישתרגיללכל

אתהמדגיםקצרבווידאוגםהמלווה,לבצעשישהחזרות

אתגםנטמיעבהמשך,אודיוללאהראשוניבשלב)התרגיל

ליקוייבעלילטובתיותרעודהאפליקציהאתלהנגישכדיזה

.(ראייה

שהתנדבוהספורטאיםלכלתודהלומרההזדמנותזו

.ההדגמותעבורלהצטלם

54גיליון 2020אפריל 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

לתרגול ביתי( תן כתף)10KATEFאפליקציית 

,רביםספורטאיםעלשנכפהוהבידודהסגרבשל

ולהתאמןיצירתייםלהיותמתבקשיםשלנוהספורטאים

להיותלנומאפשרתהטכנולוגיהכאןגם.מהבית

ביןהמקשרותוידאותוכנותבאמצעותמחוברים

.והספורטאיםהמאמנים

לכלותופץחדשהאפליקציהתושקהקרובבשבוע

:האפליקציהעלמליםכמה.שלנוהספורטאים

הלאומיהשירותבנותידיעלהוקמההאפליקציה

,רווחמטרותללאהציבורלתועלתחברה–ה"בהילמ

להפוךמנתעל,2018-בבהייטקבכיריםי"עשהוקמה

ה"הילמ.חברתיטק-בהייעולמיתלמובילהישראלאת

חינוך,בריאותבתחומיטכנולוגייםפתרונותמפתחת

עםואנשיםמוחלשותאוכלוסיותעלבדגשורווחה

חברתית-טכנולוגיתמנהיגותומכשירהשונותמוגבלויות

החברהשל’8200'מעין)צעירותאוכלוסיותמקרב

עבורטכנולוגייםפתרונותמפתחת,ה"הילמ.(האזרחית

אוכלוסיותלשימושממשלהומשרדיחוליםבתי,עמותות

בירושליםתוסספיתוחמרכזה"להילמ.שלהםהיעד

!נשיםהןמתוכם50צעיריםמפתחים60המאכלס

חשיבהצוותהוקם10KATEFאפליקצייתפיתוחלטובת

קרובעובדיםאשר,ה"מהילמנציגים6הכוללטכניוצוות

והפיזיותרפיסטיתהראשיתהמסווגתעםיחדשנהלחצי

מדעתחוםראש,דוארפליסאסנתר"וד,קוסףדוידה

.וטכנולוגיות

חלק מהתרגילים  

דורש גומיות  

התנגדות
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירודרמןקרן 

לתרגול ביתי( תן כתף)10KATEFאפליקציית 

המשך

:הכתפייםלחגורתתרגולכשמבצעיםעיקרייםעקרונות

על,התנועהבזמןקלותכפוףמרפקעללהקפידיש•

דושריריםידי-עלתוגבללאהכתףמפרקשתנועתמנת

.המרפקמפרקעלגםהעוברים,מפרקיים

מנתעלהגואתלקבעלהקפידישהידתנועתבזמן•

.בגוולאהכתףבמפרקתתבצעשהתנועה

ולהימנעהצווארשלנכונהתנוחהעללהקפידיש•

.בעבודהמשיתופו

,התרגיליםביצועאורךלכלאסופהבטןעללהקפידיש•

.השדרהבעמודהקשתהלמנועכדי

?לאפליקציההחיבוריבוצעכיצד

אתלהורידיהיהניתן,אנדרואידנתמךסלולארילבעלי

מערכת)אייפוןלבעלי.סטורמגוגלישירותהאפליקציה

להיכנסיהיהניתןהראשוןבשלב.(IOSהפעלה

ישלחמאמןשכלהלינקבאמצעותרקלאפליקציה

בגםאותהלהורידיתאפשרבהמשך.שלולספורטאים

Apple Store.

3-4לפחותלבצעהתרגיליםאתלבצעהינןההמלצות

.דקות20-25כהואהתרגולמשך.בשבועפעמים

תזכורתלקבלשעהבאיזולבחוריוכלהספורטאי

שמומלץכמובן.התרגולאתלבצעכדימהאפליקציה

חגורתמפרקיעםחזרתיותתנועותשמבצעמילכל

בכיסאביומיוםהמתניידיםלאלובפרט)הכתפיים

חגורתבהםהספורטבענפיהמשתתפיםולאלו,גלגלים

,שחייה,קיאקים,בחתירהכמודומיננטיתהינההכתפיים

לעשות,(ועודטניס,כדורמשחקי,אופנייםעלרכיבה

פיעלהתרגיליםאתולבצעבאפליקציהקבועשימוש

.ההסברים

להקפיד על שגרת  , מאוד חשוב דווקא בימים אלה

פעילות כדי למנוע דלדול במסת השריר ולשמור על 

הדבר יאפשר חזרה מהירה יותר לשגרת  . הגמישות

.  האימונים
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקורנית 

לעיתים קשה לאבחון  , "בורסתיתדלקת "מצב זה נקרא 

.והכאב עשוי להתפשט בצורות שונות ולא ממוקדות

.  מפרק הכתף הוא המפרק העיקרי בחגורת הכתפיים

שמשתמשים בו ברוב תרגילי , מדובר במפרק מורכב

כיוון שהוא בעל חופש , הכושר של פלג הגוף העליון

והינו בעל , התנועה הגדול ביותר מבין כל מפרקי הגוף

בניגוד לירך ששם  )קפסולה רפויה עם תמיכת רצועות 

ולכן הינו מפרק יציב יותר  " מכתש ועלי"המפנה הוא של 

הכתף בעלת שטח מגע קטן בין , כאמור(. מבחינה מבנית

לכן המפרק תלוי מאוד בתמיכה של , שני חלקי המפרק

.  השרירים והרצועות

על חגורת הכתפיים: קריאה משלימה

,כדורזריקותהמערבבספורטהעוסקיםלספורטאים

ולספורטאים,חוזרותכתףורוטציותהרמות

,גלגליםכיסאהנעתלשםביומיוםבזרועותהמשתמשים

הרכותהרקמותמןיותראובאחתנזקלהיגרםעלול

מרביתאצלגםאך,הכתףמפרקאתהעוטפות

,יותרחלשזהאזור,בספורטעוסקתשאינה,האוכלוסייה

ממושכתישיבהבזמןבעיקר,רבמתחלצבורונוטה

.היממהשעותבמהלך

עלוליםהם,בכתפייםבעיהישלהםרביםאנשיםבקרב

מוקרןהכאבשלעיתיםמשוםלהמודעיםלהיותשלא

.העליוןוהגבהצווארלאזורי

ביןהמחברת,הכתפייםחגורת,אנטומיתמבחינה

ממספרהמורכבאיברהיא,החזהלביתהזרועות

כיחידהומתפקדיםבזהזהשלוביםחלקיואשר,מפרקים

חגורת.שוניםעבודהבעומסילעמודהנאלצת,אחת

,והזרועהשכמהעצם,הבריחעצםאתכוללתהכתפיים

רחבתנועהטווחהמאפשרכדורימפרקיוצרותאשר

הגדולהתנועהטווחעםהמפרקזהולמעשה.ביותר

.בגוףביותר

,הכתףמפרקהואהכתפייםבחגורתהעיקריהמפרק

החזהלעצםהמחוברתניידתעצםהיאהשכמהואילו

.הבריחעצםבאמצעות

רצועות,רכותרקמותשלשוניםמסוגיםמורכבתהכתף

הרצועות.ותרגיליםמתנועותהמושפעות,ובורסות

.מפרקליצורכדיהשונותהעצמותביןמחברות

,לגידמתחתהמונחתנוזליתכריתהיא"בורסה"

.הגנהלוומספקת,ואחורהקדימהלהחליקלוהמסייעת

עשויההיאבדלקתלוקהאונפגעתבורסהכאשר

.עזיםלכאביםולגרוםנוספיםמנוזליםלהתנפח
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיכתר 

להיוועץחשוב,אקוטייםוכאביםחריפהדלקתבעת

כדית/ובתזונאיית/פיזיותרפיסט,ית/אורתופדה/ברופא

מכאביםסובליםאתםאם.לכרונייהפוךלאשהמצב

חשוב.זהלאזורמתאימיםעיסוייםשלבו,בכתףכרוניים

וכמו.קבעבדרךומתיחותגמישות,חימוםתרגילילבצע

יש,כאבידיעלמאותתהגוףבהםמקריםבהרבה

.להתעלםולאמידיתולטפללאיתותלהישמע

נפשימצבביןישירקשרקייםכילדעתחשוב,ולסיום

יותרעצמנועלמעמיסיםאנוכאשר.כתפייםכאבילבין

הכתפיים,כתפינועל"לסחוב"מסוגליםשאנומכפי

דמותועלחישבו.כאביםבצורתכךעלמאותתותשלנו

לא.כתפיועלהעולםכלאתשנשאהאגדיאטלסשל

מתח,רבהאחריותלקיחתעלמצביעזהאזורבכדי

,וחיצונייםפנימיים,עומסיםוהפחתהקשבהלכן.ועומס

.בכתפייםכאביםשלבמקריםלהקלכדיהםגםחשובים

על חגורת הכתפיים: קריאה משלימה

,הזרועבתנועתבעיקרמתבטאתהכתףמפרקתנועת

,פשיטה,כפיפה:תנועותמספרלבצעיכולהאשר

,(הגבמאחורייד)קירובעםפשיטה,קירוב,הרחקה

ופנימההחוצההפניה,(הגוףלפנייד)קירובעםכפיפה

.וסיבובשלההאורךצירעלהזרועשל

התנועהטווח,התנועהיכולתעלהמשפיעיםהגורמים

סוג,החגורהמבנההםהכתפייםבחגורתואיכותה

.אותההעוטפותהרכותהרקמותואלסטיות,המפרקים

חיצונישריר,הדלתאשרירהואבכתפייםהעיקריהשריר

בנויזהשריר.המעוגלתצורתהאתלכתףהמקנה

,ואחוריאמצעי,קדמי:נפרדים"ראשים"משלושה

אתלפתחמנתעל.שוניםבכיווניםמונחיםשסיביהם

בתוכניתלכלולעלינוהמיטביתלצורתםהכתפייםשרירי

שרירשלראשלכללפחותאחדתרגילהאימונים

.הדלתא

Rotator)החפתשרירי Cuff)הם.הכתףמייצביהינם

בתנועתלשכמהומסייעיםהזרועראשאתמסובבים

הכתףמפרקאתמקיפיםלמעשההם.הכתףמפרק

שלההרחקהבתנועתבעיקרומסייעיםצדדיומשלושת

.הזרוע

בהעדרמקורובכתפייםפציעותשלהעיקריהחלק

בפעילותגםכמולקויותאימוןובטכניקותחימום

חופשיההכתףמפרקתנועת,כאמור.רבהחזרתית

.אחריםמאזוריםפחותויציביותרעדיןזהאזורולכןמאוד

גבוהזהלאזורנזקלגרוםשלנוהסיכוןכיעולהמכאן

ולבצעהכתפייםחגורתחימוםעללהקפידישלכן,מאוד

.מדויקבאופןהתרגיליםאת
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימ .צ.א

פראלימפייםענפיםתפזורת

כדורגל,סוסיםעלרכיבה,אופניים,קיאקיים,בוצה,בדמינטון,אתלטיקה,קשתות

,ישיבהכדורעף,קליעה,חתירה,כחהרמת,עיווריםגודו,כדורשער,עיוורים

,גלגליםבכסאותטניס,טריאתלון,טקוואנדו,שולחןטניס,שחייה



'על רגל אחת'23
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

...

תומךלויאמיר,הבדמינטוןשחקןשלהכלבארצ׳י

הביתיהמשקולותבאימון

הוציא,בישראליפןשגרירותשלהתרבותנספח

האולימפייםהמשחקיםדחייתעלהסברסרטון

הפראלימפיהקמעעלהדגיםבסיומו,והפראלימפיים

.ידייםלשטוףכיצד–סומאיטי–

הואחיפהן"מאילהשחייןחלביבשאר

אתשקבעהראשוןהישראליהדרוזי

כבוד!!!הפראלימפייםלמשחקיםהקריטריון

.ולמגזרלבשאר


