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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.il0544336392: או ישירות בטלפון

נעימההלאוהסיטואציההמצבשלמרותבכךגאהאני

כאישוהתייצבולעזורכולםבחרו,ת"לחלשיצאואלושל

לשמועהיהאפשר.שלנובספורטאיםולתמוךלייעץ,אחד

האחריות,הכנההדאגהאת,שנאמרולמיליםמעברגם

.חברים,לבמקרבמודה.תפקידבעליאותםשלוהאהבה

יודעאניאבלהארורההמגיפהתסתייםמתייודעלאאני

.מולהאיתולהתמודדיותרטובצוותלבקשיכולתישלא

.'ישראלשומריישןולאינוםלא".זכיתילכםתודה

אותםמעריך,אותםאוהב:אישיתבנימהלסייםמבקש

."אגדהזואיןתרצואם".ליבימקרבגדולהותודה

בירנבאוםאלי

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

יקריםוקוראיםספורטאים

אחרוןדוראנחנו.ולגבורהלשואההזיכרוןיוםאחריאנו

עלמושתתתתהיהישראל".לגאולהראשוןודורלגלות

נביאישלחזונםלאורוהשלוםוהצדקהחירותיסודות

.(העצמאותמגילתמתוך)"ישראל

,ישראללמדינת72ההעצמאותיוםאתגםחגגנוהחודש

קשובהתהייה,שתקוםהחדשהשהממשלהתקווהאני

שהקריבוד"היהגיבוריםשלליבםבדםשנכתבולדברים

.החייםאתלנווציווהמולדתהגנתעלחייהםאת

הפראלימפיוהוועדנכיםלספורטהישראליתההתאחדות

עלעצומיםואתגריםמשימותבפניעומדים,הישראלי

מידולהתחיל,הנכיםספורטלמעןהכוללעשותמנת

הוירוסעקבשנפתחהפעראתלצמצםכדיקשהבעבודה

.הארור

והענניםוסוףאמצע,התחלהישסערהלכלזכרו

השמשלקרנימקומםאתאלהבימיםמפניםהקודרים

.חיישראלעםלכולנויותרטובוהעתיד

יקריםוקוראיםספורטאים

לספורטהישראליתההתאחדותר"יו,בירנבאוםאליאני

הוועדר"יו,דקלשוקיר"דלדרךושותףורעיוחברינכים

תודהשולחים,זינגראפריםמקומווממלאהפראלימפי

ל"מנכ,רגבמירי'הגבוהספורטהתרבותלשרתגדולה

,בוסתןעופרהספורטמנהלראש,שרעבייוסיהמשרד

אטיאסגיאמר,מלכאדודומר,בנבנישתיאבימר

שעמלוהספורטבמשרדנוספיםועובדיםומנהלים

ושיתוףקשבתואוזןהנכיםלספורטתקציביםלהעלאת

.לכםמצדיע.שאפו,פעולה

לדרךשותפיםורעיידידי

שיחותערכנו.ZOOMשנקראדברליגילו,המופלגבגילי

התפקידבעלימרביתעםוירטואליותוהתייעצויות

מנהלי,מאמנים.בשוטףאיתנושעובדיםוהמקצוע

,רופאים,מנטלייםמאמנים,ספורטומחלקותמועדונים

השתתפומהםרבים,ועודהנהלהחברי,מטהחברי

שיצאועובדיםאוכמתנדביםהפרטיבזמנםבשיחות

.ת"לחל

שיחת זום של וועדת הכדורסל בכסאות גלגלים: בתמונה

mailto:office@isad.org.il
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לספורטוהמאמניםהטכנולוגיהשבגליהטוב

מהאותישואלים.טובדברגםישרעדברשבכללמדתי

אובמחלה,נכוןאז?הקורונהבווירוסטובלהיותיכולכבר

שנכפההקורונהבעידןאבל,טובדבראיןהקורונהבווירוס

שלאחדשהבשגרהלמציאותהאנשיםהתעוררועלינו

החייםאתולראותלחשובהחלואנשים.הכרנו

החייםמשמעותאתלומדים,אחרתבפרספקטיבה

בחייהקטניםלדבריםלבלשים.בפרופורציותשהכול

אנשים.לחייםהטעםאתשנותניםהםשבעצםיוםהיום

שישידעושלאהיצירתיותביכולותמחדשעצמםאתגילו

ובעיקר.הסגרועםהזמןעםמחדשלהתארגןלמדו,בהם

נשלטיםשלנוהחייםאתשהפכההטכנולוגיהעם

שימושיאתלומדיםשביננוהמבוגריםוגם.בהותלויים

לא!!!לאאז.זהבלינסתדראמרועתהשעדהטכנולוגיה

שלייכולותשיפרתי,למשלאני.זהבלימסתדרים

מתקדמותמצגותעם,הרצאותבהכנת,מחשבבשימושי

יכולתאתשיפרתי.קודםידעתישלאסירטוניםבשילוב

ומצרכיםמזוןמזמיניםאנחנו.באינטרנטשליהגלישה

עסקתילאוגםלכןקודםידעתישלאליין-אוןבשירות

.בזה

."מרחוקלמידה"ל,"במפתיע",החלההחינוךמערכת

ומולמחשבעםעומדים,לפתע,ומוריםמורות,גננות

בועסקושלאמצב,ווירטואליתכתהומלמדיםמצלמה

מאודקטןחלקרקאולי.לכךהוכשרולאוגםבעבר

שמחייב"מקצוע"זהמרחוקללמדכי.החינוךמעובדי

.בטכנולוגיהמרחוקלהוראהבסיסיתוהכשרההכנה

ועמדוהופתעוהם.לכךהוכשרולאהחינוךועובדיהואיל

עושיםאיךאבל.מרחוקללמדשצריכיםעובדתיבמצב

???זהאת

בטכנולוגיהרוויםחיינוכשכל21-ההמאהבעידןהיוםגם

טכנולוגיהשימושישלבמרוץנמצאהעולםוכל

שמרניתנשארההמוריםהכשרתעדיין,ורובוטיקה

-הגיר"עדייןאומרהייתי,"ישנים"בדפוסיםופועלת

Talk-זאתמכניםהאמריקאים,"והדיבור and Chalk.

מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 

והמוריםהגננותהקורונהבעידןאלובימיםוהנה

בלבול.עובדלאוזה."מרחוקהלמידה"עםמתמודדים

הסיבות!עובדלאזהכי,התלמידיםושלההוריםשלוכעס

ללמדהוכשרולאהמוריםכי,ראשית,הןלכךהעיקריות

מספיקאיןבישראלהאבבתיברובכי,ושנית,מרחוק

לא.למשפחהאחדמחשבישהטובבמקרה,מחשבים

."מלמידהרחוק"לזהקוראיםרביםהוריםבכדי

לפני,1995לשנתהזמןבמנהרתאתכםלקחתרוצהאני

שבעמקאוהלומכללתוראשמנהלבהיותי,שנים25

חטיבותלכלומוריםגננותבהכשרתעסקתישם,הירדן

גםהכשרנו.ולספורטגופנילחינוךמוריםכולל,הלימוד

למכללהשנה30יובלציינו1995בשנת.לספורטמאמנים

והטכנולוגיההמדעבנושאארציבכנס:אירועיםבמספר

מאמריםעם30יובלספרהכנו,המוריםבהכשרת

עלמאמרכתבתיהיובללספר.המכללהשלוהיסטוריה

מוריםלהכשרתשבאגףאזכיר.לעתידמוריםהכשרת

לשנותמוריםהכשרתעללדברנהגוהחינוךבמשרד

שנתכי,2000שנתעםדיואמרתיחזרתי.האלפיים

לעודוקדימהלעתידנחשובבואו,כאןכברהיאאלפיים

במאמרואכן.2020לשנת,שנהעשרהחמשאועשר

רבים.2020לשנתמוריםלהכשרתקראתישכתבתי

.שמעודעתיאתאבל,גבההרימוהמכללותמנהלימחברי

נכון,חולםשאניאמרוחלק

חולםפעםלאאנימודהאני

יודעאניכי,לעתידוחושב

.מגשיםגםהואשחולםשמי

אני.מתגשמיםחלומות...כי

התפישהשאתלהזכירשמח

לוועדגםהבאתיהזאת

התהליךכלעםהפראלימפי

מטרות,ייעוד,חזוןלקביעת

.במשותףשעשינוכפיויעדים

1995ר שוקי דקל בשנת "ד: בתמונה
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קשורמאודזהאז?לספורטלמאמניםקשורזהמהאז

שבימיםלדעתנוכחנו,לספורטמאמניםלהכשרת

ולהעבירלאמןהחלושלנוהמאמניםכלהאלההמורכבים

,מנטאליחיזוקכולל,לספורטאינומרחוקאימוןתוכניות

שנכפההסגרבגללמרחוקהכול.ועודרפואיותהנחיות

עבדושלנוהמקצועיהצוותעםהמאמניםלכן.עלינו

שעשויודעואני.ועודZOOM-זום-ה,וידיאובאמצעות

הדברזהכןאז.ושמחכךעלמברךאני.בהצלחהזאת

באופןבזהעסקושלנומהמאמניםשחלקיודעאני).הטוב

לשימושיכליםקבלושלנוהמאמנים.(לכןקודםחלקי

בהםגאהאני.ולמעקבלבקרה,לאמוניםותוכנותמחשב

והתקדמוושיפרותקנו,למדותנועהכדיותוךנרתמושמיד

.מרחוקלאימון

הרבהלעודאיתנותישארהקורונההבנתילמיטב

מרחוקהאימוןנושאלכן.הרבלצערייותרואוליחודשים

,ברפואהקורהמהראו.מקוםויותריותריתפוס

הכוללטיפולוההמלצותהממצאיםניתוח,הבדיקות

.והטכנולוגיההמחשבשימושיובאמצעותמרחוקנעשה

באמצעותמרחוקמתבצעיםוטיפוליםרביםניתוחים

הקורונהבימיהגבירוהחוליםבתי.ורובוטיקהמחשב

הקורונהחוליאחרוהמעקבהטיפולהבדיקותכאשר

קראתי.ומחשביםמסכיםבאמצעות.מרחוקנעשה

החוליםביתמנהל,קרייסיצחק'פרופעםראיוןהשבוע

הרפואיהטיפולנושאאתשמובילהשומר-בתל'שיבא'

שהיוםואמרהוסיףהוא.הטכנולוגיהרוויעתידילעולם

.העתידזהכיאנושיתבינהבטכנולוגיהמשולבת

החוליםביתעםהסכםעלשחתמנוגאיםאנחנו,אגב

-תל'שיבא'רפואימרכז",במדינההגדולהרפואיוהמרכז

עם.בעולםהמוביליםהחולים-בתיביןושהוא"השומר

.קרייסיצחק'הפרופשלבהנהגתוהנפלאהההנהלה

שרלהיותכמועמדהוזכרששמושמעתםשבוודאי

.ישראלמדינתשלהבריאות

לשיתוףהסכםעלגםחתמנועתידיתראיהבאותה

"בספורטלמצוינותאדמס-סילבןמכון"עםפעולה

מיקי'פרופשלבניהולו,אביב-תלשבאוניברסיטת

בשירותוטכנולוגיהמדעמשלבהמכון.שיינוביץ

.והמאמניםהספורטאים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

להשגתאמצעיהיא,מטרהלאכברהיאהטכנולוגיהלכן

עלינושנכפוהטכנולוגיהשימושיכלדעתילפי.המטרה

אתולאמץלהמשיךעלינו,הקורונהבעידןהעיתיםמצוק

להכשרהכדרךוהטכנולוגיההמחשבשימושי

.המאמניםולהשתלמויות

"הטוב"אתלראותובעיקרבמחשבותאתכםשיתפתילכן

,הטכנולוגיהגליהםהזהובמקרה.הקורונהבעידןגם

ומנסיםלהםנדרשיםשאנחנווהרובוטיקההמחשב

."הטוב"זהובעיני.וליישםלהשתמש

ולראותולהשתפרלהתאמןוהמשיכועצמכםעלשימרו

"הטוב"את

,בברכהשלכם

דקלשוקי-יהושער"ד

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו

מנהל מכללת אוהלו, 1995ר שוקי דקל בשנת "ד: בתמונה
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TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בכיסאותכדורסל":שנקראהזההטובבחיידקבהדבקה

."גלגלים

וההצלחותההישגיםאףעל.משמעותיתמאודעונההיתהזו

בישראלהנכיםספורטעלההסתכלותעדיין,הקבוצהשל

עדייןאבל,הישגיכספורטנחשבאכןזה–"מעורבבת"היתה

מדיאפילו,לראייה.וטיפולייםשיקומייםאלמנטיםבובלטו

.עליהםהשחקניםשמותוללאחסויותנטוליהיוהשחקנים

הארגוןלוגומוטבעעליה,פשוטההכיהגופייההיתהזו

באירופה,הזובעת.מרושלתהיתהלמשחקיםוההופעה

בכיסאותהכדורסלבענףהתעוררותהחלה,העולםובשאר

החלונכויותבעלישחקנים.למקצועניוהפיכתוגלגלים

הפךזהקרובותולעיתיםספורטאיםכלקודםלהיות

,ביוםאימוניםשני,משכורותניתנו.המרכזילעיסוקם

לאישראלכיונראהבקבוצותלהשקיעהחלוספונסרים

.הפעראתלהדביקמצליחה

אבי,שחקניםקומץעודעםיחד,קורןדוד1999בשנת

קידום–"קסםעמותת"בשםעמותההקמנו,ואנוכימוססקו

קורןודודחדרהבעירביתמצאהקסם.מקצוענינכיםספורט

.בקבוצהמפתחשחקןוגםהעמותהמייסדגם,כאמורהיה

מחברותחסויותהשגנו.ביותרמרשימיםהיוהקבוצההישגי

שחקני.בספורטאיםשתמכה"רייפמן-מקוב"ומקרןשונות

הדלקמומן,הולםבלבושלמשחקיםהופיעוהקבוצה

.כושרלחדרומנוייםלספורטאיםמלגותניתנו,לנסיעות

הבסיסייםמהאמצעים"נהנה"שלאכדורסלשחקןאין,היום

זהשניםבאותןאבל,שלוהפוטנציאלאתלממשכדיהאלה

.חידושבגדרהיה

סוףלקראתהכרתי(לוקוראיםאנחנוכך)קורןאת

שבהבעונה,1998בדיוקליתראו,הקודםהמילניום

הכדורסלבקבוצתמוססקואבישלמאמןעוזרתהייתי

זו.(נתניה.נ.א)נתניהנכיארגוןשלהגלגליםבכיסאות

המדינהופסיפסורגישויותיצריםמלאתקבוצההיתה

,מהכלהכלבההיו.שחקניה12בביטוילידיבאכולה

תאונות,איבהתאונותנפגעי,ומזרחייםאשכנזים

אנשים.מולדותנכויותלצדדרכיםתאונות,עבודה

וצאצאיםשכונותיוצאילצדהאליטהשלמהאליטה

נשמתהיהשהספורטשחקנים.המעברותלתושבי

לצד–הפציעהמלפניעוד–עולמםוכלאפם

מגיעיםהיולאכלל,נכיםהיולאשאילו,ספורטאים

.קורןדודבמיוחדבלטהשחקניםבין.בספורטלעסוק

"באמצעטובבמקום"היההוא."העוגן"מהקיבוצניק

.מהצעיריםלאאךביותרמהמבוגריםלא.הגילמבחינת

ישראלנבחרתכשחקןהןניסיוןשנותברקורדלוהיו

כשחקןוהן(סיאולבאולימפיאדתהשתתפותכולל)

לליגהנחשבתהיוםשעדהליגה,האמריקאיתבליגה

לקליעהמעבר,בקורןשבלטמה.בעולםהטובה

היכולתזו,מהסלמרחקבחציאחתידעםהמצוינת

שלהזההמוזרהפאזלאתלהדביק,לפשר,לגשר

הומורחושהמוןעם,בשקט.נתניהנ.אשלהשחקנים

משכיןהיה,לורקייחודיתמתגלגלתוריש,ושנינות

.געשוכשהרוחותושלוםאחווה

כשהכרתי,חיישל20הבשנות,צעירהבחורההייתי

"מאשימה"אניאותםהנוספיםוהשחקניםקורןאת
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מפתחשחקןהיהקורןדוד,"חדרהקסם"ב,כאמור

,באירופהלאליפויותבנסיעות.ומלכדתמרכזיתודמות

גיבושימי.אליומקושריםוזיכרונותסיפוריםהרבה

בחצרביתולידהתקיימוהקבוצהשלומפגשים

לצפותהגיעווילדיוהעוגןקיבוץשלהפסטורלית

.ולעודדבמשחקים

,הקורונהמגיפתעםההתמודדותכשהחלה,לאחרונה

מתנדביותרומתקורןעל"גלובס"בבכתבהנתקלתי

ל"המנכשהוא,נפשיתראשונהלעזרהעמותה–ן"ער

הנוסטלגיהגליעלגלשנו,קולחתזוםבשיחת.שלה

שלוהייחודיתהעצומההתרומהעללמדתי,וכמובן

משברובזמןשגרהבימות,הזוהחשובההעמותה

.בפרטהקורונה

המשפחהעלקצת

חייוכלאת.העוגןקיבוץממקימיהםקורןשלהוריו

שנים3ליורקלניושליחותלמעט"העוגן"בעשה

מנישואיולקורן.היהודיתהסוכנותשלכשליח

והוא,וענרעמית,צור:ובתבניםשנילחינההראשונים

שתילוישלבטיהשנייםמנישואיו.נכדים7לגאהסבא

שלהקרובהקשרעלללמודכדי.ומיקהאמילי:בנות

בקיבוץגריםשכולםהעובדהמלמדת,לילדיוקורן

מעברותבקבוץגרההיאשגםלבתופרט,העוגן

.קרוביםמאודמאודכולם."לכבישמעבר"

הפציעהעל

ניכר.שלוהפציעהעלתכופותלעיתיםמדברלאקורן

מרחיבאינוהואשלנובראיוןגם.בזהעוסקאינוהואכי

.לקיבוץחזרהוא,שלוהצבאיהשירותאחרי.במלים

ישןמוקשעלונפלמעד,למחסןנכנסהואאחדיום

שהרופאיםהביןכשהתעורר.והתפוצץשםשהיה

תחילהעשההשיקוםאת.רגלואתלקטוענאלצו

,רביםלניתוחיםזקוקשהיהכיווןאךלוינשטייןבבית

.השומרבתלשנהשלשיקוםתהליךלהמשךהועבר

55גיליון 2020מאי 

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

השומרבתלהשיקוםעל

שחקןהואגם)שרטובאיילאתהכרתיהחוליםבבית"

.(צוחק)חדרבאותוהיינו.(גלגליםבכיסאותבכדורסל

אותיעיצבןשתמידרק,ממוקשדומהפציעהעם

ואצלירץומידקםהוא,הפרוטזהאתהראורקשלאייל

צריכיםהיו.ללכתהצלחתילאממש,מסובךהיהזה

"פרוסות"ועודעודלחתוך,רביםניתוחיםלעשות

."לפרוטזהלהתאיםשיוכלגדםלייצרכדי(צוחק)

?הפציעהלפניבספורטעסקתהאם

חדשעולהאיזההיה.רוגבינבחרתלנוהיתהבקיבוץ"

יודעיםכךכללאשאנחנומסיבותמסקוטלנדשברח

החליטהואאז.סקוטלנדנבחרתשחקןהיהוהואלמה

כללאשאנחנוהיאהאמת.רוגביקבוצתפהלהקים

קצתאותנולימדהוא.הזההמשחקזהמההבנוכך

נגדלמשחקיםבאנו.לליגהאותנורשםוישר

מיניוכלירושלים,יזרעאלקבוץ,אביבתלאוניברסיטת

צריךלאןבקושיידענואנחנו.לשחקשידעוקבוצות

בשלבתמידאבל.הכדוראתלמסוראולהתרוצץ

שאנחנוראה,המאמןשהיה,הזההבחורמסוים

,להפסידעומדים

דויד קורן : בתמונה

ומוני עובד במשחק  

האולסטאר בניו יורק  

בכדורסל בכסאות  

גלגלים  

עשה , נכנס למשחק

את מה שצריך ותמיד  

".ניצחנו
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

שזואמרוקודמותבאולימפיאדותשהשתתפושחקנים

נבחרתנגדששיחקנוזוכראני.אחרתחוויההיתה

שלםכשיציעבקהלמפוצץהיההאולם.ארגנטינה

."אותנומעודדשלםנגדיויציעהארגנטינאיםאתמעודד

ישראלנבחרתניהולעל

ישראלנבחרתאתמנהלדודהאחרונותהשניםבחמש

הייתיבהםהאלהבשנים".גלגליםבכיסאותבכדורסל

אתפגשתי,אביבתלהלוחםבביתשחקן(עדייןואני)

ליהוצעובהמשךשליכמאמןאוטולנגיאריאל

אוהבאני.כמובןבהתנדבותהנבחרתכמנהללהצטרף

עדייןשאניאלהאתביניהםיש.האלהה'החבראת

פשוטואניצעיריםילדיםגםוישבליגהאיתםמשחק

גםמתחברזה.כיףזההנבחרתאתלנהל.אותםאוהב

,הסוציאליהעובד,שבילמחנךוגםהספורטיבילחלק

שליהתפקיד.הצוותעםלעבודאוהבאני.ביחדהכלזה

שישהעיסוקיםמכלהמקצועיהצוותאתלשחררהוא

אירופהבאליפות.ואחרילפני,התחרויותבמהלך

וגםמקצועייםגםאתגריםהיולמשלהאחרונה

גםזה.כצוותטובמתפקדיםפשוטואנחנוחברתיים

עיסוקומאפשרן"בערשליהעבודהשגרתאתשובר

."תחוםבעוד

דויד וקבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים: בתמונה

?גלגליםבכיסאותכדורסללשחקהתחלתמתי

בשםשחקןועודאניוגםשרטובאיילשגםזוכראני"

,ן"מאילשהגיעוה'חברעםכדורסללשחקהתחלנוחנן

באולםאיתנולשחקהשומרבתלהשיקוםלמרכז

הקבוצה.בשיקוםהזההספורטעלנדלקנו.שםשהיה

במועדוןהיתהרבותשניםשיחקתישבההראשונה

בשנהכבר.טובהממשקבוצההיתהזו.ספיבק

טובההכיבקבוצהאותישמו,שיחקתישבההשנייה

.פינטוואריקשפרןיואל,שרטובאייל,לוימשהעם

אתטחנודי–האמת.שהיהמייותראופחותזה

"הליגה

באמריקהלשחקשלהחוויהעל

הם.בסיאולמהאולימפיאדהישרלשליחותהגעתי"

עשהמיזוכרממשלאאני.יורקלניומגיעשאניידעו

אלייפנוקבוצותשתי.הלרראובןאולי.החיבוראת

זו.שםלשחקנהניתימאוד.אצלןשאשחקוביקשו

."מצוינתליגההיתה

סיאולבאולימפיאדתההשתתפותעל

לאוההכנותהאימוניםתקציבי.המאמןהיהינגה'צ"

מולעשינולסיאולההכנהכלאתלכן,היוםכמוהיו

הכנהמשחקיעשרהאיזהנגדםשיחקנו.הולנדנבחרת

שחקניםשםהיו.השחקניםאתמאודטובשהיכרנוכך

'המטצשהיהבןבשםושחקןלינדןדרואןכמומעולים

עודשהרוויח'מלוכלך'שחקןהיההזהבן.מוליאפ

.שלוהקצרהגדםבזכותפטנטעםסנטימטריםכמה

היההוא,היוםכמולכיסאקשוריםהיינושלאמכיוון

רצה.לסלכשקלעעליוונשעןהגדםעלמתרומם

שיחקנוהמוקדםבשלב,עצמהובאולימפיאדההגורל

אתפגשנובהצלבה.אותנוניצחווהםההולנדיםמול

עלשהיינושבכללהבחינולאשפשוטהאמריקאים

האולימפיאדהאתסיימנו.נעיםלאהיהזה.המגרש

.דופןיוצאתחוויההיתהזו.והמכובדהשביעיבמקום
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מנותני החסות לספורט הפראלימפירדסון 'יימס ריצ'ג

מקצועיתוגםרגשיתגםלחברצריךהמתנדביםאת"

ההכשרה."בהםעוסקיםשאנחנוהתוכןלעולמות

.חודשיםמספרפניעלנמשכתלמתנדביםשעושים

,רגשימענהשנותניםמקצועאנשיהםהסניפיםמנהלי

.בניהולכמובןעוסקיםוגםלמתנדביםוהכוונהייעוץ

היום.מתנדבים100-120כשלגודלסדרישסניףלכל

.אמריקהבצפוןסניפיםארבעהגםישן"לער

שלהקטנותבשעותמענהנותניםשםהמתנדבים

.(לילהזהואצלינוהצהרייםאחרזהכששם)הלילה

אנשיםשללפניותורקאךהואשלהםהמענה

וכלשיחותהזמןכלמגיעותמשמרתבמהלך.מישראל

.מענהמקבלתפניה

במשחק הזכייה  נימארקדויד קורן וכפיר : בתמונה

2019בגביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים 

לעשות,לפשר,לגשרשלךשהיכולותחושבאתה

אתולהפחית"למדורהשמןלהוסיף"מההפךאת

?בכדורסללךתורמים,הבערה

,המשחקבתוך.צףשתמידכזהדיסוננסאיזשהויש"

אליישבאיםשופטיםיש.ממטררואהלאאני,כשחקן

ובסוף',תירגע.באמת.לענייןלאזה,קורן':ואומרים

–נגמרהמשחק,בסדרשהכלואומרבאאניהמשחק

לפעמיםקורה,שחקניםכלפיגם.מאחורינוזה

תוקפניותהןאחריםשחקניםכלפישלישהתגובות

בתוךכשאניאבל.כךאחרדקהנרגעזהוגםמדי

שאניהאיזוןכנראהוזהלגמרישםאני–המשחק

."צריך

ער״ןעמותתל"מנכ

לגמרישונהעולםשזהחביבהגבעתל"מנכהייתי"

ן"לערל"מנכשמחפשיםמודעהראיתי.בחינוךועוסק

אזשלהעמותה.הזויהיההריאיון.מועמדותוהגשתי

הארגון.איש40אותיוראיינומתנדביםידיעלנוהלה

סניפים8לוהיו.היוםשהואממהמאודשונההיה

ככה.רגלבפשיטתהיהוהואמתנדבים600ובסביבות

שהואמאיפהבתכליתשונהארגוןהיהוזההתחלתי

."היום

ייצבשהואלאחר.ן"ערל"כמנכסבביםשניהיולדוד

,עזב,טובבמקוםנמצאתשהיאוהרגישהעמותהאת

הוא.נוסףמשבראותהכשפקדלדגלשובנקראאך

מצבוגםוחיכוכיםממלחמותשסבלהלעמותהשב

אומר"מקצועלאזהמתנדביםלנהל".פשוטלאכלכלי

יש.מתנדביםהםשלךהעובדים.אומנותבעיקרזו".דוד

1500היוםלנוישאך,וניהולמטה,מקצועיצוותכמובן

."שירותלנואיןאזלעבודהיגיעולאהםאם.מתנדבים

17היוםיש.סניפיםשלבמבנהעדייןמתנהלתן"ער

.המתנדביםלמעןהיאסניפיםשישהסיבה".סניפים
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

הקורונהאחרישלן"ער

אחרי'שלהזוהתקופהאושהמילהבטוחלאאני"

חושבלאאני".קורןאומר"לנוברורהמספיק'הקורונה

ההערכה.'עברזה,זהו'לנוויגידובבוקרשנקום

שנגיעעדשלוש-שנתייםכמומשהושלהיאהריאלית

עכשיוכבראבל.מקוויםשאנחנוכפי,יורדתלעקומה

גלשוביגיע,באמתחיסוןיהיהשלאשעדלנוברור

נוסףגלשוביגיעזהואחרי,הקרובבחורףאובסתיו

.מועדלאותועדשונהתהיהשלנוההתנהלותוכנראה

הםשלנומהמתנדביםגדולשחלקלזכורצריךגם

עםולהיותלסניפיםלהגיעמהםלדרוש.סיכוןבקבוצת

הדילמותאחת.פשוטיהיהלאזהנוספיםמתנדבים

אתלהמשיךאיך.קודםשהזכרתיהקורסיםענייןהיא

בפיגורעכשיוכבראנחנוכיהמתנדביםהכשרת

."קורסים5-6בפתיחת

לנקבען"בערהמתנדביםשלהמינימאליהגילאומנם

.50-הבגילאיבממוצעאוהמתנדביםמרביתאבל,25

,בשלותנדרשיםנפשימענהלתת.סיבהלכךיש

שלרבותשעותלתתפניותגםכמו,וניסיוןבגרות

גאהקורן.קונבנציונאליותלאבשעותגםהתנדבות

מתנדביםמעטלאישנם.המתנדביםשלבהתמדה

.שנה35מלמעלהכברבעמותהשנמצאיםן"בער

הקורונהעםההתמודדותבימיער״ן

קצרבזמןצריכיםהיינו,הסניפיםאתלנושסגרוברגע"

היקףאחדמצד.המתנדביםמבתימענהלמתןלהיערך

ומצדמשמעותיתבצורהעלוהפניותוכמותהפעילות

פניותבכמותנמצאיםאנחנוהיום.נסגרוהסניפיםשני

מדווחאניבוקרבכל.רגיליוםלעומתביממה3פישל

.החולפתביממההפניותכמותלגביהבריאותלמשרד

זוכיגדולמאודאתגרהיהוטכנולוגיתטכניתמבחינה

מהיכןמזהההמערכת.'אחרייעקוב'שלמערכתאינה

הואשפותאיזה,הפנויהמתנדבומיהומגיעההשיחה

צריכיםהיינוזהכלאת.אליוהשיחהאתומפנהיודע

צריךשגםכמובן.המתנדביםשללבתיםלהעביר

המפגשללאתמיכה.במתנדביםלתמוךלהמשיך

אתמדסקסיםבדיוקאנחנו.אחרתהיאאמצעיהבלתי

באופןלמתנדביםההכשרהאתלפתוחהאפשרות

פניותהרבהלנויש.היוםעדעשינושלאדבר,מקוון

נאלציםאך,להםזקוקיםואנחנוחדשיםמתנדביםשל

ההכשרהתהליךאתולהעביראותםלגייסכיצדלבחון

."כהעדשהייתהמזושונהבדרך
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ולחלליישראלמערכותלחלליהזיכרוןיוםלרגל

לראייןספורטאיםממספרביקשנו,האיבהפעולות

בפעולתאובקרבשנפצעושלהםספורטאיםחברים

עלראיון,משפחהאוחבריםשכלוובעצמםאיבה

.בינהםשנוצרוהשילובוהספורטהשכול,הפציעה

כברסירהבאותהביחדחותריםחצורוברקגורןסימונה

חברהאתשתראייןמסימונהביקשנו.משנתייםיותר

.עליווהשפעתהשעברהפציעהעלהחתירהלקבוצת

?נפצעתאיך

במעצרהיינושבועותחגלפנישעות24כ,01.06.2006ב

.חבלהמטעןשליהרכבלעברהופעלהנסיעהבזמן,נין'בג

.ברגלייבינוניבאורחנפצעתימכךכתוצאה

?פראלימפיספורטאילהיותמהפציעההגעתאיך

בווריאציותחייכלספורטעשיתי.ליזרדברלאזהספורט

ספורטמגמתדרך,בכדורסלסל-קטמגילהחל.שונות

,כדוריד,כדורעף,כדורסל)ענפיםבמגווןנגענושםבתיכון

מאודמשהוהיהזהמבחינתי.('וכואתלטיקהפוטבול

לביתהגעתי.הפציעהאחרילספורטלהתחברטבעי

אותימשכומשם,גלגליםכסאעלאזהייתי,חיפההלוחם

הצופהבחלוןמשמאל.שמימיןפונגהפינגלחדרישר

.כסאותעלמתאמניםה'חברראיתיהכדורסללאולם

ניסיתיואכן!לנסותרוצהאניזהשאתלעצמיאמרתי

כדיתוך.שניםכמהבמשךרעלאאפילוליהלך.ואהבתי

,קיאקים,בדמינטון:ספורטענפימגווןבעודהתנסיתי

ענףאתגיליתיבסוף.ועודסייף,וקשתחץ,שחיה,טניס

אותישיביאהמקוםאתחיפשתיכיבוובחרתיהחתירה

.אולימפיאדהזהשמבחינתי..גבוהההכילרמה

שלהתוויתאתלענודבהתחלהקשהלךהיההאם

?"נכהספורטאי"

שישכמו.ספורטכלכמוספורטזהמבחינתי.לאממש

בכסאותלכדורסלגלגליםכסאישככהפונגלפינגמטקה

הרבהבזהרואהאני,התיוגעםבעיהליאין.גלגלים

נכיםספורטלהיפך,שלילימשהובזהרואהלא.יתרונות

זה.רגילבספורטהגעתילאאליהםלמקומותאותיהביא

גדוליםהכיואירועיםלמקומותלהגיעיכולשאנימטורף

.בעולם

בעולםשוניםלמקומותהספורטבמסגרתנוסעכשאתה

מחזירזההאם?לךעושהזהמה,ישראלדגלאתומניף

?הפציעהשללאירועאותך

חושבאניאבלכזאתבצורהפעםאףזהעלחשבתילא

לפניההמנוניםאתמשמיעיםשבהןבתחרויות.שכן

מעיןמזכירקצתזה,פתיחהטקסי,(כדורסל)המשחקים

הביאמהמחשבותעוברותבורץסרטשלנפשחשבון

לייצגשבאהחלקאתבייש.בונמצאשאנילמקוםאותי

והגעהשליהיכולותמיצוישלהחלקואתהמדינהאת

.מסוגלשאניגבוהותהכיהספורטיביותלרמות

באירועיםשפגשתאנשיםאואירועהיההאם

?הפציעהאתלךשהזכירוספורטיביים

דומותפציעותעםאנשיםפוגשאניאםבעיקר.לאלרוב

.אצלםקרהואיךקרהמהלדעתאותימסקרן.לשלי

אחריליוםלאחורהגלגלאתלהחזיריכולהייתאם

עושה/אחרמסלוללעשותבוחרהייתהאםהפציעה

?אחרתדברים

עושההייתיזאתועםנמצאאניבומהמקוםמרוצהאני

למקוםעצמיאתלהביאבכדיאחרתקצתבצורהדברים

.יותרטוב

אתהצהלנכהשהואפראלימפיכספורטאיהאם

מסיבותנכיםשהםאחריםמספורטאיםשונהמרגיש

?בצבאקשורותשלאאחרות

.זוויותממספרזהעללהסתכלשאפשרחושבאני:תשובה

אחריםספורטאיםמהלדעתיכוללאאני,כלליבאופן

שאדםלשעריכולאני.שונהבמסגרתשנפצעומרגישים

משמעותלראותלוקשה-דומהמשהואובתאונהשנפצע

עלבהגנה-המדינהעבורשנפצעתיההרגשה.בדבר

דברעוד.לדבריםומהותתוכן,נוסףנדבךיוצקת-המולדת

שאניהמערכתמטעםלתמיכהזכיתי,ל"צהשכנכההוא

.מקבלאחרתבמסגרתשנפצעשאדםבטוחלא
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ברקשלהריאיוןהמשך

למוטיבציהמוטיבמבחינתךהואשלךהסיפורהאם

דרךמנסהאתההאם?כספורטאייותרלהצליח

?הפציעהאתשניצחתלהוכיחבספורטההצלחה

כיולאספורטיביממקוםעושהשאנימהאתעושהאני,לא

.אחרמשהולהוכיחמנסהאני

צעיריםה'לחברלהעביררוצההייתמסראיזה

?שיקוםאחרי/שיקוםבתקופתשנמצאים

עם.הפציעהאתלכאובבסדרוזהנעיםולאעצובמצבזה

דלתכשנסגרת.לעשותאפשרכןמהלראותאפשרזאת

נתיבלחפשלנסותצריך.אחרתדרךתיפתחתמידאחת

דבריםלעשותלחזוררוציםאם.אחרנתיביהיהתמיד,אחר

אתלעשותאפשר,קשהוקצתהפציעהלפנישעשיתם

שיכולותלראותתופתעוואוליאחרתקצתהדבריםאותם

.כןלפנישהיוממהדלתותיותראפילולהיפתח

ישראלבנבחרתחבריםהלויורוןברקוביץפסקל

בצוק‘הפציעהעלרוןאתלראייןמפסקלביקשנו,בקיאקים

.פראלימפיכספורטאיעליווהשפעתה’איתן

ל”בחולתחרויותונוסעיםמתאמנים,טוביםחבריםואנירון

בקייקיםישראלאתיחדשנייצגמקווהמאדואנייחד

.2021טוקיו,הבאהבאולימפיאדה

.בשבילישםשהואיודעתאני.רגועהאני,איתירוןאם

שלוהפציעהאחריחוליםבבית,ורוןאני,לראשונהנפגשנו

ולתרוםפצועיםלחזקבאתי.’איתןצוק‘במבצע

יותרכברפיזיתמאותגרתעליתכספורטאית,שלימהניסיון

פצועמולעומדתלאשאניהרגשתי,רוןמולאבל.שנה30מ

אנרגיהכדור,טבעתופעתמולאלה,חיזוקיםשצריךקשה

מהירהבצורהשלוהפציעהאתהשליםרון.ונדיבהחיובית

ושאלתיבספורטאישמדוברהבנתי,ההתחלהעל.וחכמה

שאיןליענהרון.הצבאלפניהתאמןהואספורטבאיזה

!!!!אולימפיקיאק…בארץנדירענףזהכי,שאכירסיכוי

ישראלאלופתכברהייתיאזכיכמובןבצחוקפרצתי

.2016ריולאולימפיאדתבדרך,בקיאקים

החברותהוא,הבולטיםהדבריםאחד,רוןאתשמכירים

שאלתישלאשאלותישאבל.מרוןטוביותרחבראין.שלו

…היוםעד

,הרגלאתלךשקטעהפציעה,בשטחנפצעתכאשר,רון

.לשרודזכושלאחבריםונהרגונפגעו

שאתהאו,בתחרותלךעוזרתהזוהמחשבההאם

?זהעללחשובלאמעדיף

בפציעהשחוויתיבאירועמרוכזלאאניבתחרויותלרוב“

ממוקדמאדפשוטאבלמזהנמנעאני,שנהרגווהחברים

מאיפהלימזכירשליהמאמןלפעמים,בתחרותומרוכז

גאהושארגישעכשיואניאיפהלעומתחוויתיומההגעתי

היותרבימיםעצמיביטחוןלתחושותתורםוזהבעצמי

”.התחרותסביבמלחיצים

במאיבמנחןמתחרהעצמיאתזוכרתאני

אני.2008ין’בייגלאולימפיאדתקריטריוןלתחרות2008

ברמתכמעטגרמניתדוברת,גרמניהאתטובמכירה

,ישראלאתשםולייצגלמנחןלהגיעועדייןאםשפת

היושליהסיכויים.במיוחדעוצמתיתחוויהעבוריהייתה

יכולהלאפשוטשאניידעתי,בתחרותאבלקלושים

יצאתי.יכולהשאניטובההכילהיותחייבתשאני,לפשל

ולקבללפודיוםלעלותהסיכוייםכלנגדהצלחתי.מגדרי

,אחדבמקוםקורההיהזהאם.לאולימפיאדהקריטריון

.מצליחהשהייתיבטוחהלאאני

משהוחווהכברהואאם,רוןאתלשאולרוצהאנילכן

?שלוהתחרויותבאחתדומה

נבחרתמדיבלבישתלישהייתהמיוחדתהכיהחוויה

עולםבאליפותביחדלנושהייתהבתחרותהייתהישראל

מהר,שלנולמלוןטרזיןלעיירתהלילההגענו.2017כיה’בצ

,רגעלילקחאבלאליקשוראיכשהושזההבנתימאד

גטוהיהבעיירהששםליוסיפרוהמשפחהעםביררתי

מוקפתהעיירהבתוךממוקםהמלון,לאואיךטרזינשטט

מסילתבבנייתועבדבשואהשםהיהשליסבא.חומה

לאתרבדרך,מסלולהאתחצינובוקרשכלהרכבת

השואהלזכרמוזיאוניםמספרגםהיובעיירה.התחרות

לאורך.(מורשתאתרי)סביבנומפותבגוגלדוידמגניוהמון

גאהוהייתיניצחוןשלנוסףערךקיבלוהמדיםהתחרותכל

”.והדגלהמדיםבלבישתיותראפילו

בסירת החתירהוההגהיתרביעיית החתירה : בתמונה
רוטשטייןאמיר : צלם
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ישראלבנבחרתחבריםי'מגנאגוראובןסמואלמורן

.2012בלונדוןהפראלימפייםמהמשחקיםעודבחתירה

ישראלאתשייצגפראלימפיחותרהוא,י'מגנאגראובן

לשניים,(וריולונדון,ין'בייג)פראלימפיםמשחקיםבשלושה

.יחדונסענוהתאמנו,התכוננומהם

הקרבעלהפרטיםרובואתעשורכברמכיריםאנחנו

השניםבמהלךפאזלכחלקיאספתינפצעשבוהארור

ארגזלנויש.ל"בחואימוןלמחנותהארוכותובנסיעות

בכלמוקירהשאניאמתוחברותמשותףוזיכרונותחוויות

עברלויש,ילדיםלחמישהואבאללילךנשויהוא.ליבי

קבוצותלהנחייתוסטודנטכושרמאמןהואוכיוםכמהנדס

.לספורטאיםמנטאליואימון

מסיפוריהרבהכמו,נתפסובלתיכואבשלוהפציעהסיפור

.ישראלמדינתשלהקרבות

מבצעבמהלך,מחבליםמיריברגלוקשהנפצעשבובקרב

מחברי13נהרגו,נין'גהפליטיםבמחנה(2002)מגןחומת

יורם,ברדרור).לזכרםמוקדשתהזווהכתבהשלוהכוח

עודד,יאסקובאבנר,צימרמןאייל,יואלאייל,לוי

מנשה,אזולאיקובי,אלשוחטרונן,עזוריאייל,גולומב

יהי–מיזלישדניושמואלארזיטיראן,בוסידןעמית,חבה

.(ברוךזכרם

בןצעירבחוראזהוא,2002באביבשבתבערבמגויסראובן

הראשוןמהרגע.בביתקטניםילדיםושלושהאישהעם30

בערבנין'לגנכנסוכשהכוח,מאודקשהשלוהבטןתחושת

חוזרלאשהואסיכוישישיודעהוא,פסחשלשביעיחג

.הביתה

,הפליטיםממחנהויוצאנכנסשלוהכוחהלחימהבמהלך

ממולכדיםבתים,פוסקתבלתיצלפיםאשמסביבםכאשר

.פינהבכלשאורבתותופת

יוםערבשלבוקרלפנותמתרחשתעצמההתקרית

נכנסיםהם.נוסףביתלטהרהוראהמקבלהכוח,השואה

כדורחוטףוראובןצלפיםשלמטרנפתחומידפנימה

ושמיםלפינהאותוגורריםהחובשים.הרגלאתלושמרסק

הואכמחסהששימשקירומאחורי,עורקיםחוסםלו

צעקות,יריותישסביבו.חבריועלולחפותלירותממשיך

בשלב.פצועיםעודעלבקשרקולות,וערביתבעברית

.הקולותלכיווןזוחלוהואלושקוראיםשומעהואמסוים

ממנולהורידמספיק,אותולחלץשנכנסומהחייליםאחד

נפתחתשובואזהכתפייםעלאותולהריםכדיהנשקאת

.ונופלנפגעוהמחלץאש

מוותודממתשקטרקמסביב,למחסהחזרהזוחלראובן

בערביתקולותשומעהוא.האוזנייםאתשמחרישה

הםרגעשעודומביןסופריםשהםתוךלכיוונומתקרבים

שישנזכרהואאבל,נשקלוהיהלאכבר.אליוגםמגיעים

ומחכההנצרהאתמוציא,אותושולףהוא,באפודרימוןלו

,פצוענותרוהואאליומגיעיםלאהמחבלים.מכללגרוע

הואהאחרוניםבכוחותיו.בידחירימוןעםומותשמדמם

וכעבורהשינייםבאמצעותהנצרהאתלהחזירמצליח

.אותושמחלץהכוחמגיענוספתשעה

יותרשאיןבקשרשומעהוא,מהקרקעאותומרימיםכאשר

14מביןכימביןהוא.נשברהואהזהוברגעלהצילמיאת

.בחייםשיוצאהיחידהוא,נכנסהואשאיתםהכוחחברי

אתלהצילכדירביםניתוחיםעובר,ם"לרמבמפונההוא

הואסיומוכשעםהשומרבתלשיקוםעובר,שנפצעההרגל

."רגילים"הלחייםלחזוראמור

הקטלניהקרבמאזמצייןשראובן18-ההזיכרוןיוםזהו

הכאבאתפוגשיםבעיקראיפהמענייןואותינין'בג

שנים20כמעטשלביומיוםוהאובדןהפציעהשלההוא

.אחרי

,"נשימהבכל,לחלוטיןבזהעטוףהייתיהראשונותבשנים

הספורטובזכותארוךתהליךעברתי".ראובןמספר

חלקיםלמלאשהצליחוחדשותחוויותלצבורהצלחתי

,בשנהמסויםמשלב.קצתזהאתעמעםוזהשליבשגרה

,קשותתחושותלהתפשטמתחילות,פוריםסביבאיפשהו

שגרהבימיגם.להתכנסצורךמרגישואנילחלוטיןפיזיזה

יכוליםמסוימיםקולותאווריחותזהעלשולטתמידלאאני

.לשםאותילהחזיר

ראשונהמורן:בתמונה
שניוראובןמשמאל
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ספציפימאודלרגעלחזורמראובןרשותמבקשתאני

עצמואתמוצאהואשבוהרגע.הארוךהקרבכלבתוך

ומוכןדרוך,המחבליםמפנימסתתר,בידחירימוןעם

?כזהברגעבראשעוברמה.מכללגרוע

מביןואנינשקללאשאנימביןשאניברגע,כלקודםאז"

להיותמוכןלאאני,אוטומטעלאני,מחבליםשמתקרבים

עללהגןלנסותבליללכתמוכןולאלחלוטיןאוניםחסר

הגיוניתהכיההחלטההייתהזורגעובאותו,עצמי

נשארואנישוכחיםבערביתשהקולותאחרי.לישנראתה

אניואזבאמתלחשובזמןליישאז,בידהרימוןעםלבד

תהיליםפרקאומראני,עצמיאתלהרגיעמנסהבעיקר

האלוברגעיםליהייתה.והילדיםהאישהעלחושבואני

."לחייחששתילאוכברמאחוריכברמכלשהנוראתחושה

ויותרפתוחיותרהואטראומהפוסטעלהשיחהיום

ויששיריםזהעלכותבים,בטלוויזיהכתבותיש,לגיטימי

שהפגיעההבנתמתי.אליהןלפנותשניתןעמותות

?בהתמודדותהקלהחלקבעצםהיאהפיזית

עלעונהשאניהבנתימתיבוודאותממשזוכראני"

השומרבתללנוהיה.טראומהפוסטשלהקריטריונים

כלעםישבופסיכולוגים.קרבלתגובותהיחידהעםמפגש

והםשלנוהחוויותאתאיתנולעבדכדיומחלקהמחלקה

,טראומהפוסטעםשמתמודדלחילקורהמהלנותיארו

כללאורך"וי"לסמןיכולשאני,אנישזהקולטאניופתאום

היוהסימניםשמההתחלהמביןאנישם.שםהרשימה

מיכלאתהדפתיוגםזהאתהדפתיפשוטואניקיימים

,טובלאממשנפשיבמצבהייתיאני.עזרהלהציעשניסה

יותרבקרבתלהיותרציתילא,מהביתיצאתיולאכמעט

ולאחציהבמעברלא,בסופרבתורלא,אנשיםמדי

היההכולכי,מהחייםנמנעתי,בגדול.ציבוריתבתחבורה

."מסוכןלינראה

?לעזרהבעצמךפניתלאזאתולמרות

הלאהתחושותכלאתחווהשאניידעתיאחדמצד"

.לחלוטיןלהןהתכחשתינשימהובאותה,האלורציונליות

דואליות,היהזהככהאבל,זהאתלהסבירמאודקשה

,פיזיתפציעהכמומוחשילאשזהבגללאולי.כזופנימית

כמשהולזהלהתייחסקשהיותראז,ידאורגללאבדכמו

מצליחיםבאמתכולםולא,זהאתולקבלמוחשי

."עזרהולבקשבזהלהודות

פצועישלהזוהקהילהעלמדבריםאנחנואםבאמתאז

אתוקוראיםעכשיושיושביםנגיד.ל"צהופצועות

,האחרונותבשניםשנפצעוחיילתאוחיילהזוהכתבה

ישכנעמה,נפשיגםואוליפיזיבכאבכנראהמוצפים

?לשםאותךהובילמה?להתאמןלהתחילאותם

להראותחשובליהיהלילדיםכאבאשגםהבנתיכלקודם"

רציתי.הקושילמרותמהביתיוצאשאני,עסוקשאני

עםמשהוועושהבבוקרשקםמישהושלחזותלישתהיה

בביתוטיפוליםלפיזיותרפיהיצאתיבעיקראז.עצמו

לישאפשרוהמקומותאחדבעצםהואהלוחםבית.הלוחם

הייתילאמעולם.מוגנתבסביבה,לביתמחוץמשהולעשות

פתאוםאבל,טבעיהכיהדברהיהלאאוליזהאז,ספורטאי

מתחיללאטלאטשאניהבנתיהכושרבחדרכשהתאמנתי

.שלםהלאהגוףעל,שליהפיזיתהפגיעהעללפצות

היוםאתלימילאוזהלאימוןמאימוןיותרחזקהרגשתי

."הזהלדברנשאבתיוככהשגרהליויצר

בירקוןדניאלבמרכזהחתירהלחוגמצטרףראובן

חולםלאממשהוא,ז"ללומשבצתעודלהוסיףבשביל

גבוהותהכילפסגותמגיעעצמואתימצאהואשכאן

ואתהמשתנההכולזאתבכלאיךאז.הספורטשל

הפראלימפיםלמשחקיםמתאמןעצמךאתמוצא

?(2008)ין'בבייג

55גיליון 2020מאי 

2016בריוהאימוניםבמתחםוראובןמורן:בתמונה

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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שהייתהתחרותבאיזולהשתתףמסכיםאיכשהואני"

מהתוצאהמתלהביםוכולםראשוןמסייםאני,בירקון

שם.ככהעצמיאתלראותמתחילאניגםופתאום

כמולימצלצלוזההאולימפיאדהעלאיתילדברמתחילים

100%בלזהנכנסאני.עצמיעללקחתרוצהשאניאתגר

."ספורטאיהייתילאשמעולםלמרות,התמדה

שווהשבשבילורגע?במיוחדלךשזכוררגעאיזהויש

?השנהכלבשבועשעות30ולהתמידלהשקיע

ספקשאיןלמרות,רגעיםשלספורטאילאדווקאאני"

כסףבמדלייתלזכותאולאולימפיאדהההעפלהשרגע

שבתחרותזוכראני.מדהימהתחושהזוהעולםבגביע

ZONEבבהתעלותממשהייתי,למשלהעולםבגביע

בלהיותאהבתיבאמתשאנימהאבל,ונכוןטובעבדשהכל

"מדבר"האתיותר.הדרךאתזההאלהברמותספורטאי

אתממךמוציאאימוןכל."המובטחתארץ"האתופחות

אתודוחףבעצמךקטןמשהומנצחאתה,המקסימום

."עודשלךהגבול

מהספורטאיםהרבהושלשלךההתמודדותסיפור

למצבמתייחס,שלנוהפראלימפיםוהספורטאיות

אבל,בחייםעליולהתגברצריךשהייתמאודקיצוני

בתקופהבטח,אתגריםמיניכלעםמתמודדיםאנשים

אדם"המה.הקורונהוירוסשלהזונתפסתהבלתי

?עברתשאתההפרטיתמהדרךלקחתיכול"הפשוט

לאתקופהשכללזכור,עמוקלנשוםשצריךחושבאני"

.כקלישאהלא,ולצמוחללמודואפשרנגמרתבסוףטובה

,קורהצפוילאכךכלכשמשהוגםהפחדלתוךלהישאבלא

ספקאיןבהתחלה.בשליטתךלאשהואמתוכנןלאמצב

,מתמוטטוהכלאוניםחוסרוישזהאתלהביןמאודשקשה

להחזירכלקודם.שליטהלהחזירצריךלאטלאטאבל

בתוךשגרהליצור.בהםולהתמידקטניםדבריםעלשליטה

לאאניולהגידידייםולהריםלבואזהקלהכי.הכאוס

אסוראבלקשהיותרהרבההיאלהתמודדהבחירה.מסוגל

עלתסתכלהתקופהשבסוףהואהרווח.לעצמנולוותר

יישארוזהשלךהאמיתייםהכוחותאתשגיליתותביןעצמך

."לתמידאיתך

55גיליון 2020מאי 

מתקניאתלושלקחווספורטאי,ילדיםלחמישהכאבא

?הקורונהימיאתמעביראתהאיך,האימון

פתחנוואנילילךאשתי.זהאתלאבדלאמנסהכלקודם"

אוכליםשהילדיםככל,הפוכהמגמהפהישכיקייטרינג

פעמייםלפעמים,יוםכלמתאמןאני.יותררעביםהם,יותר

מהעושים.מהאימוניםלחלקמצטרפיםגםוהילדיםביום

לאהעיקר.משקולותקצת,כחגומיות,מדרגות,שאפשר

כלושלשליהנפשיתהשפיותבשביללהתאמןלהפסיק

."העוגןזה,הבית

אתלכתובכשתתיישבאחדיום,בהתקלהשאלהלסיום

ומההפתיחהמשפטיהיהמהשלךהאוטוביוגרפיה

?הסיוםמשפטיהיה

אנימה,אטוביוגרפיהעצמיעלאכתובלאבחייםאני"

לראובןהאופייניותהאחרותהעקיצותרובאת)?כמוך

רקאז,מתעקשתממשאתאםאבל,(בעריכההורדתי

היה2002פסח:לפתיחה"."מסכיםאניהכתבהלטובת

מקווהאני:לסיום....הברכייםעדלנוהגיעוהבוץמאודגשום

הזיכרוןאתכתפיעללשאתהצלחתי,מאזשסללתישבדרך

."ראויהכיבאופן,המשיכושלאהחייםואת

נשיאאצלהפניםבקבלתוראובןמורן:בתמונה
המדינה

PALTAשותפים לקידום הספורט הפראלימפי
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירודרמןקרן 

שלהרצאהשמעה,הכדורשערשחקניתאוחיוןרוני

ספורטאיתשנהייתהלפניעודשבועשהאלהכדורסלן

.אותולראייןממנהביקשנו,פראלימפית

פעולותונפגעיצה״ללחלליהזיכרוןליוםהחיבורמבחינתי

,מדינהמייצגתאניספורטאיתבהיותי.חשובהואהאיבה

הדגלאתבגדיעלנושאתאני,מסויםבמובןאותהמשרתת

לזכורהואשלימהייצוגוחלקשליהיומיוםובחייבתחרויות

המדינהאתושירתווייצגוהחייםביןשאינםאלואתגם

לייצגלנסוענוכלשאנחנוכדינעלותיותרהרבהבדרכים

יוםלהתאמןכדיכאןולחיותאחרותבארצותהמדינהאת

.בביטחוןיום

גרושםהמוריםשרוב,באולפנהולמדתישבעבבארגדלתי

פיגועיםשהיואחתשנהזוכרתואניחברוןהרבדרום

ששיתקאחדפיגועזוכרתממשואני,גרוהםבהםבישובים

עשהאל.בלוויההיוכולםכילהגיעיכולנוולאהאולפנהאת

אתלהעבירכדישםכשלמדתיהללוהשניםבאחתאליבא

שהראיוןכך,צעירהספורטאיתהייתיזמןובאותוסיפורו

שנינושעכשיובייחודאותימרגשמאודעשהאלעם

אתלייצגוזוכיםישראלבנבחרותבכיריםספורטאים

.המדינה

?לךשקרההאירועעללספרתוכל

אליינכנסמחבל.באיתמר2002בשנתבפיגוענפצעתי

שליאמאאתרצחהפיגועובמהלךרובהעםהביתה

שלנוהבית.הימניתרגליאתאיבדתיאני,מאחייושלושה

.חוליםבביתשנתייםהייתי,כולונשרף

?שלךהמגבלהמהי

וקבייםתותבתרגלעםומתהלךימיןברךמעלקטועאני

עזרמיאומה?להתרומםהצלחתהשכולמתוךאיך

?לך

אבאהיה,הפיגועשלאחרבתקופהקריטיהכישהיההדבר

ביתלנוקנההוא,הביתשלהתווךעמודהיההוא.שלי

לאחר!שאפשרטובההכיבצורהלהשתקםלנוועזרחדש

אתלמצואליעזרוהספורטלשחותהתחלתי,שנתיים

שהקיףצוותעםיחד.מחדשבעצמילהאמיןשליהמקום

.ביתשלתחושהליונתןחוםבהרבהאותי

55גיליון 2020מאי 

?פראלימפיספורטאילהיותהגעתאיך

ואניגןרמתבאיל״ןלשחותליהציעו,שליהשיקוםבמהלך

מרגע.הסכמתי,עצמיאתזוכרשאנימאזמיםאהבתינורא

באופןבזהלעסוקרוצהשאניהבנתילשחותשהתחלתי

בגילשעברתיעד,שנים8במשךמקצועיושחיתימקצועי

.היוםעדמשחקועדייןגלגליםבכיסאותכדורסללשחק18

והשנהמקצועיתבליגהבגרמניהשנתייםבמשךשיחקתי

.בארץהענףאתולהריםלחזורהחלטתי

?שלךהשיקוםבתהליךלךעזרהספורטהאם

מקוםליהיה.להשתקםליעזרבהחלטהספורט:עשהאל

שונהבצורהעליישיסתכלומבלימההתחלהלהתחיל

הספורטמרכזשלהיתרונותאחדזה.שונהשארגישומבלי

.שוויםכולנו,לנכים

נזכרתשבושלךבקריירהספורטיביברגעלשתףתוכל

?שנהרגווהחבריםבמשפחהאובפציעה

שזכיתיהיהשליבקריירההגדוליםהרגעיםאחד:עשהאל

זה.שניםהמוןלאחרהמדינהבגביעגןרמתקבוצתיעם

בערוץלייבמשודר,איש1000עםאולם.2015-בהיה

.המשחקמצטייןקיבלתיועוד,ביציעישראלדגלי.הספורט

הייתהזוהגביעאתשהנפתיוברגעתענוגהיהבהחלט

שהמשפחההרגשתי,הפיגועמאזשליגדולההכיההצלחה

הזההגביע.להמשיךאותידוחפת,למעלהשםביגאהשלי

.למענםהיה

המדינהוגביעעשהאל:בתמונה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימ.צ.א

לפעמיםמרגישהאניפראלימפיתספורטאיתבתור

אתההאם.להצליחיכולהשאנילחברההוכחהחובת

הכוללחייםסיפורעםפראלימפיכספורטאימרגיש

?להצלחהלחץיותרעליךשישופציעהשכול

מעצמימצפהאני,מאחריםבציפיותמתעסקלאאני

בכל.עושהשאנימהוזהיכולשאניטובהכיאתלהוציא

שליהאחוזיםמאהכלעםמגיעאנישליבחייםסיטואציה

יכולאני.להצלחותאותישמביאמהגםדברשלבסופווזה

להישברלאאותילימדשעברתימהשבהחלטלומר

.שליהמטרותאתשאגשיםעדלהילחםולהמשיך

האירועיםבעקבותהמדינהאתלייצגההרגשהאיך

?שחווית

נכנסתי,גלגליםבכיסאותשליראשונהאירופהאליפות

מבחינתי.למדינהכבודהרבהועשינוישראלדגלעםלאולם

אואירופהבאליפויותזהאםהמדינהשלנציגלהיות

.אחרדברמכלגדולהיה,באירופהשליהאישיתבקריירה

אתלשיםזה,שעברתימהכלאחרי,ישראלדגלעםלעמוד

עם.להילחםבאיםשאנחנוולהראותהמפהעלישראל

.נשברלאלעולםישראל

הפודיוםעללעמודאותימרגשמאוד,כספורטאית

כשנשמעתיותרועודמתנוססישראלדגלאתולראות

אתלייצגליישכבודכמהלימזכירזה,התקווה

אתהמהבתחרותהפודיוםעלעומדכשאתה.המדינה

?מרגיש

.משחקכללפניההמנוןאתמנגניםאירופהאליפותבכל

לקראתלפוקוסאותישמכניסגדולנורארגעמבחינתיזה

בקיץאירופהבאליפותכמולעמודהזוהחוויה.המשחק

עלישראלעםשלההיסטוריהכלאחרי,בפוליןהאחרון

זו,משחקיםכמהלנצחועודההמנוןאתלנגן,זואדמה

.העצמותעדמרגש.לתארשאיןחוויה

55גיליון 2020מאי 

בחייםחייךאורחעלהפציעהשלההשלכותמה

?כספורטאיחייךועלהיומיומיים

עלשליהפציעהשלגדולההכישההשפעהחושבאני

.שליבדרךאבל,הכללעשותבעצםזהשליהחייםאורח

!תפיסהלשנותבשבילגופנילחינוךמורהלהיותבחרתי

יכוליםהם,מהמשנהשלאמלמדשאנילתלמידיםלהראות

מעבירשאניהסיבהבדיוקזו.שלהםהחלומותאתלהגשים

,הקהלאתלהעציםבמטרה,אפשרימוסדלכלהרצאות

.לטובהחברתישינויפהוליצורהמדינהאתלחזק

מהאותישואליםראייהכבדתשאנימספרתכשאני

מהמשוםאנשיםמלידהשזהאומרתוכשאניהסיבה

.לכךשהובילטראומטימשהועלייעברשלאנרגעים

?נפצעושלאנכיםמאנשיםשונהעליךמסתכליםהאם

?הזההיחסאתלתקןאפשרלדעתךוהאם?איך,כןאם

הנבחרתבמשחקעשהאל:בתמונה
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קשייםהרבהשחווינוכזובמדינהחייםשאנחנוחושבאני

היו,השנייההאינתיפאדה,נפצעתישאניבתקופהובמיוחד

פעםשכלמבפניםמרגישאני.הארץרחביבכלפיגועים

זיכרונותמעלההוא,שליהסיפוראתזרלאדםמספרשאני

ונרצחשהכיראדםאפילולעיתים,תקופהמאותהקשים

התגובהאותהאתמקבלאניתמידאבל.תקופהבאותה

אפילו.בכבודישראלמלחמותנופליכלאתמייצגשאני

שישולדעת,קבייםאותותבתרגלעםבסופרבתורלעמוד

.מחזקאבל,כבדזה,טהורותנשמותהמוןהכתפייםעללי

שליהמשפחהואתעצמיאתלייצגמקוםבכלמשתדלאני

.יכולשאניטובההכיבצורההמלחמותנופליכלאתובטח

נתקלאנילעיתים.הפניםעלחיוךעםזהחשובוהכי

שתפסואנשיםזהאם,נכויותלהכיליודעיםשלאבאנשים

שזורקיםלאנשיםועד,איתםולהתווכחנכיםהחנייתאתלי

חושבאני.ומעציםמכבדבהחלטהרובאבל.פוגעתמילה

המדינהאתלייצג,שלנוהסיפוראתלספרשנמשיךשככל

להשתלבלנושיעזורמהזה-חשיפהשיותרוכמה,בכבוד

.בסביבהטוביותר

סיטואציותמגווןעםלהתמודדיודעתאני,כספורטאית

אנשיםמהרבהוקלפשוטיותרהרבהבאופןבחיים

אתה.התובעניהתחרותיהספורטעולםאתחוויםשלא

מולבהתמודדותשלךהכליםעםהייתלאשאםחושב

השכולעםשלךההתמודדותכספורטאיסיטואציות

?כיצד,כןאם?שונהאוקשהיותרהייתהוהפציעה

נשברשהייתיבחייםרגעיםהרבהשהיוחושבבהחלטאני

הספורט.שחוויתימהאתחווההייתילאאםקודםהרבה

בעיקר.בחוץללמודמאודשקשהערכיםאותךמלמד

,נפצע,נופלשאתהתחרויותיש.ההשקעה,ההתמדה

בתחרותלהשתפרכדילקוםצריךאתהזאתובכל,נכשל

,בזוגיות,האישייםהחייםעלשמשפיעמהבדיוקוזה,הבאה

למדתיהספורטדרךאבל,נופליםכולנו.בעבודה,בלימודים

.יותרחזקלקום

הראיונות של מורן וראובן ושל רוני ועשהאל פורסמו 

ynetקודם לכן באתר 

הנבחרתבמשחקעשהאל:בתמונה

ישראלדגלעםורוןפסקל:בתמונה
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מנותני החסות לספורט הפראלימפימלונות דן  

הוועדשלההחלטההתקבלהכחודשלפני,כידוע

הבינלאומיהפראלימפיהוועדהבינלאומיהאולימפי

האולימפייםשהמשחקיםבטוקיוהמארגנתוהוועדה

.בשנהידחווהפראלימפים

לנקבעהפראלימפיםהמשחקיםשלהפתיחהטקס

24.8.21

ודאותאישלפשוטהלאתקופהלסיומההגיעהבכך

.ולמאמניםלספורטאים

הפראלימפיהוועדשלאינטנסיביתעבודההחלהבמקביל

עדכוןעלהבינלאומייםהאיגודיםמולהבינלאומי

הבינלאומיותהתחרויותז"לו,הקריטריונים

לקראתלכךנדרשיםשעדייןלספורטאיםוהקלסיפיקציות

.טוקיו

כלבוטלוהענפיםברוב,הבינלאומיותהתחרויותז"לולגבי

לסוףנדחוובחלקן2020סוףעדהבינלאומיותהתחרויות

לקייםיהיהוניתןיתבהרהמצבאזשעדבתקווה,2020

.התחרויות

אתהבינלאומיהפראלימפיהוועדפרסםימיםמספרלפני

מתוךספורטענפי12בלטוקיוהמעודכניםהקריטריונים

(הקרוביםבשבועותיפורסמוהענפיםשאר)22

בגיבושמרכזייםעקרונות2הנחוהפראלימפיהוועדאת

הבינלאומייםהאיגודיםעםהקריטריונים

מדינותאוספורטאיםידיעלכברשהושגוכרטיסים-א

ישמרו

ספורטאיםעל,הניתןככל,והגנהשמירהביןלאזן-ב

,הקורונההתפרצותבמועדהכרטיסלהשגתקרוביםשהיו

הישגיםשיוכיחולספורטאיםהזדמנותמתןעם

הקרובהבשנהמשמעותיים

הפראלימפיהוועדשלעדכוןשיחותהתקיימובמקביל

הוועדיםעםהאירופאיהפראלימפיוהוועדהבינלאומי

הקורונהנגיףעםלהתמודדותלהערכותהשונותבמדינות

,באירופהאחרותבמדינותמהנעשהשקבלנומהעדכונים

מבחינתהןיחסיתטובבישראלשמצבנוספקאין

אימוניםלשגרתהחזרהבתהליךוהןוהתמותההתחלואה

,איטליה,ספרד)הכתההקורונהבהןהמדינותברוב

והפראלימפיםהאולימפייםהספורטאים('וכובריטניה

.אימוניםלשגרתמלחזורמנועיםעדיין

תחתלאימוניםלחזורצפויותאירופהממדינותחלק

.הקרובבחודשמגבלות

בשיתוףשגובשהמתווההראשוןבשלבאושרבישראל

התאחדות)ואילתהפראלימפיהוועד,האולימפיהוועד

והבריאותהספורטמשרדמול(אולימפייםהלאהענפים

והלאהפראלימפי,האולימפיהסגלספורטאילחזרת

בכלספציפיותומגבלותהנחיותתחתלאימוניםאולימפי

ענף

כלחזרתשהואהשנילשלבהמתווהאושרשעברבשבוע

לחזרהובאיגודיםבהתאחדותהרשומיםהספורטאים

והנחיותמגבלותתחת(השחייניםלמעט)לאימונים

ספציפיות

ואישורבתאוםכמובןמלווהלאימוניםהחזרהתהליך

ההנחיותתחתהאימוןומתקניהמועדוניםלפתיחת

הרלבנטיות

מאמני,המאמנים,הספורטאיםלכללהודותההזדמנותזו

,הסבלנותעלהמקצועיוהצוותהמנטלייםהיועצים,הכושר

והנפשיהגופניהכושרבשימורוהיצירתיותהפעולהשיתוף

.והבידודהמגבלותתחת
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ביקשנו.בינלאומיתמגיפההיאהקורונה

עםלבדוקצוותומאנשימספורטאים

הםאיך,העולםמרחביוחבריםקולגות

?מתמודדים

שניםה'הבוצבענףפעילה-ריאהוקובהמיכאלה

נבחרתעםעובדתהאחרונותבשנתיים,רבות

.BC4שחקן,מגווירסטיבן,זוגהבןעםיחד,בריטניה

הכירהבישראלה'הבוצרכז–אזולאיאיציקאת

נבחרתאתניהלהבוטורנירבמהלךשנים6לפני

כילאיציקסיפרההיא,בקשרהםומאזכיה'צ

אתלכולםעצרההקורנהמגפת:בבריטניה

בקבוצתזוגהבןוהמצאות,השוטפתהפעילות

האימוןאפשרויותאתיותרעודהגבילאףסיכון

לפתחאותהעצרלאזהכל.הקיימתוהשגרה

דףהקמתעםהחברתיותברשתותגיבושפעילויות

Bocciaהפייסבוק Inspireבמהרהנרשמואליו

הםבו,העולםמכליה'הבוצמקהילתאנשיםמאות

בתקופהושיתוףאיחולים,תמיכהסרטונימעלים

עםאינטרנטאתרגםהקימההיאכןכמו.זו

מאמנים,לשחקניםושאלוניםחידונים,תחרויות

המוצלחיםהפייסבוקמאתגריאחד.ושופטים

מכלה'הבוצשחקניבואתגרהיהשהעלתה

תמונותלהעלותוקולגותחבריםאתגרו,העולם

שבמהרהאתגר,יה'בוצפעילותבמהלךשלהם

,ספורטאיםהשתתפובולישראלגםהגיעה

.רביםצוותואנשישופטים

:בתמונה

מיכאלה

זוגהבןעם

סטיבן

.יותרבריאיםבימים,המבורגקבוצת:בתמונה

.שלישיועלימימיןשניעשהאל

בכסאותהכדורסלקבוצתמאמן-אחמדיעלי

.איראןנבחרתושחקןהגרמניתהמבורגגלגלים

בהםבשנתייםחבריםנהיושבוועשהאלעלי

עשהאלטילפןפסחבערב–בהמבורגביחדשיחקו

ביחדשעשושעברמפסחזכרונותלעלותלעלי

.ואיראןבגרמניההנעשהעלממנוושמעבגרמניה

עונהלסייםהתבאסנוראשהואליסיפרהוא"

בצורהגרמניהכמוחזקהבליגהכמאמןראשונה

בהרכביםהעונהמרביתטובשיחקוהם.כזו

ובכל.בלבדשחקנים5עםאפילוולעיתיםחסרים

שזהבליגהחמישיבמקוםלהתברגהצליחוזאת

לשמורמשתדלהוא!למצבביחסמאודגבוהנחשב

.החופשיבזמנומשקולותולהריםבביתספורטעל

שאיראןליסיפרהוא.לכדורסלמאודמתגעגע

אתוסגרו,הווירוסעםקללאמצבעםמתמודדת

שלוההורים.עירונייםהביןהכבישיםכל

עלבקשרוהואבמיוחדגדולהלאבעירמתגוררים

.עצמםעלשומריםשהםומוודאאיתםיומיבסיס

בשבילהקניותאתשעושיםאלוהםשלואחים

".שלוההורים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיאל על 
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2המדורגקונגמהונגהבדמינטוןשחקןצ׳אןדניאל

ירושליםהלוחםמביתלויאמירשלטובחבר,בעולם

דניאל.העולםאלוףאמירהיהבההשנה,1998משנת

fullבבבדמינטוןעוסק time jobאחדונחשב

סלבממש)קונגבהונגמפורסמיםהיותרהספורטאים

אפרילסוףלקראתאיתוערךשאמירמשיחה!!!(אמיתי

יומיאימוןעלמקפיד,בביתמתאמןהואכיהתברר

רגלעם)רגיליםכושרואופניידאופנילרבות

השניבשבועמגרשאימונייתחילכיצופהושהוא.(אחת

.מאישל

בכסאותפראלימפירקדן,מאוקראינה,סיבקאיבן

הלוחםמביתהרקדניתזינגרויטלשלטובחברגלגלים

:המצבעללהשסיפרמהוזהלעשורמעלכבראביבתל

עםבביתבסגרהוא,תנועההגבלותישבמדינהאצלוגם

הוא.מהביתעובדוהואהאימוניםלוהופסקו,הילדים

העיקרישהאימוןואומרצוחקאבלעצמאיבאופןמתאמן

הספורטאיםמתיצפיאיןעדיין(;המקרראתלפתוחהוא

.רגילהאימוניםלמסגרתשםלחזוריוכלו

.דניאל מתאמן בבית עם מכשיר אופני יד: בתמונה

אצלביררהשולחןטניסרכז,אוניקבסיקייהושוע

טניסממאמןשקיבלוהתשובותל"מחועמיתיו

נבחרתשלמהמאמן,פוליןנבחרתשלהשולחן

דיהיו–תורכיהנבחרתשלהרפואיוהמנהלבריטניה

שניתןכמהעדמתאמניםהספורטאיםכרגע,זהות

.בבית

ויטל ואיבן : בתמונה

-מבלגיהקולגותעםשוחחהדוארפליסאסנתר"ד

טרייןווטרוהמסווגגלגליםבכיסאותהכדורסלמאמן

בועדהלשעבריו״ר-לנדבייקואןאיבפרופסורועם

-גלגליםבכיסאותכדורסלומאמןIPCהשלהמדעית

יחידניתגופניתפעילות,המצבאףשעלמשניהםוהבינה

עלשמירהתוךהתקופהכללמשךבבלגיהמותרת

ולרכבלרוץלהמשיךיכוליםהם,למשל.חברתיריחוק

לשיםהנחיהוללאמרחקהגבלותללאאופנייםעל

תוכניותשמלמדותהאוניברסיטאות.ומסכהכפפות

ונעזרומקווןבאופןללמדעברופראלימפיספורט

.העולםמכלבמרצים

אסנת  : בתמונה

ואיב

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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Trxגומיות,משקולותשכוללציודעםנערכתאני

במקוםאלתורדורשוזהלאימוןתלייהרצועות–

שאפשרמהכל,דלת,ספה,כיסא:שישמהעם

.לאימוןלפרקטיפתאוםהופךבביתבולהשתמש

לסביבהאלתורויכולתיצירתיותיותרנדרשת

.ואתגרגיוון,ענייןעללשמורכדי,ביתית

?איך השפיעה הקורונה על שגרת החיים שלכם

הזוםודרךבבתיםבעיקרלאמןעברתי

.קודםכמוכושרבחדריופחות
ועברתיביטוחבחברתביומיוםעובדאני,לגמריששינתההאמת

הביתסביבלהיותעברוהכלחברתייםמפגשיםאין,מהביתלעבוד

.האימוניםכולל

נדב לוי

איך משפיעה הסביבה של הבית על האימון

ומפנה,מגיעהשנטעלפניהביתאתמסדרקצתאני

.עבודהמשטחליצורמנתעל,שאפשרמהמהמטבח

למןהפכוהם.לתרגולמצויניםוהכיורשהשישגיליתי

בעמידהסמיכהשכיבותשללתרגוליציבמשטח

שתייהבקבוקילהחזיקליקשה.ידייםרגלייםותרגילי

הופכיםהםבשקיותאותםשםכשאניאבל,שהםכמו

לתרגולכלילהיותהופךמטבחהכיסא.למשקולות

.ליבהושריריבטןשרירי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיאל על 

י ת י ב ן  ו מ י א

לוינדב,גןרמתן"מאילה'הבוצשחקן

נטע,השיקומיתהכושרומאמנתוהספורטתרפיסטית

שנתמאזלאימוןבשבועפעמייםנפגשים,לוינהוףנעמן

ובענפיםשולחןטניסשיחקשנדבבשניםעוד2004

.ה'הבוצבענףמתמקדיםהאימונים2012משנת.אחרים

בביתונפגשיםשהםהראשונההפעםזו,הקורונהבשל

.האימוניםשגרתאתלהמשיךמנתעל,נדבשל

?יגמר ונחזור לשגרה תתגעגעו למשהו מהקורונהשהכלאחרי 

,מהמרוץמנוחההיה,לשקט,בביתהמשפחהעםלהיותשהיהלזמן

שלסוגשיצראחדכלשלהאישיבמרחבהמתאמניםעםלמפגש

ושיפורהאישיבמרחבהתנועהצרכימה,יותרטובההבנהוגםקרבה

שפחות,בביתהאתגריםעםלהתמודדמנתעליומיותהיוםהמיומנויות

.הכושרבחדריכשהתאמנובהםהתעסקנו

זמןשהיהנפשלחשבון,לשקט

שנדרשהליצירתיות,לעשות

אימוןרמתעללשמורכדי,מאיתנו

,והנפשוהגוף

,  לאימונים אישיים עם נטע

-052ניתן לפנות בטלפון 

או במייל  4588017

netalewe@gmail.com

55גיליון 2020מאי רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

לוינהוףנטע נעמן 

נדב ונטע  : בתמונה

באימון ביתי
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיכתר 

שלנוהספורטאיםשלתמונותמבחר

בכושרלהישארפתרונותשמצאו

מורן סמואל רום וארד

כצמןפולינה

בטרזיו 

שי  

ברביבאי



מתאמנים24

55גיליון 2020מאי 

ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שלנוהספורטאיםשלתמונותמבחר

בכושרלהישארפתרונותשמצאו

אסף יסעור עם הנוף של רמת הגולן   י'וארצאמיר לוי 

מטר מהבית100–אדטואור 

אראל הלוי  

לינור קלמן



חם מהמעבדה25

פגיעתעםמהגברים75%שכךעלמצביעההספרות

סילדנפילונוטליםלזיקפההגעהמאיסובליםשדרהחוט

בקרבגםכילהסיקיהיהנכון,מכאן.קבועבאופן

לאיש,שדרהחוטפגיעתעםפראלימפייםספורטאים

ישהאםלבדוקחשוב,ולכן,התרופהאתשנוטליםמעט

–ספורטיבייםביצועיםעלהשפעההתרופהלנטילת

לסילדנפילכיבחשבוןלקחתיש.לשלילהאולטובה

האירוביתהיכולתעלמזיקותהשפעותגםלהיותעלולות

לשריריםהדםהובלתהפחתתעקב,הספורטאישל

לשריריםהחמצןהובלתלהפחתתגםיוצאוכפועל)

חוטפגיעתעםספורטאיםאצלבעיקר-(הפועלים

מסוימיםבאזוריםהדםכלילהתרחבותיכולתלהם,שדרה

.האוטונומיתהמערכתשלתפקודיתירידהבשלפגועה

פראלימפייםשאינםספורטאיםבקרבסילדנפילנטילת

3800מעלבגבהיםביצועיםמשפרותהשפעותהראתה

,להיוםנכון.מירבי-תתבמאמץוהןמירביבמאמץהן',מ

אינהWADAבספורטסמיםנגדהעולמיתהסוכנות

.חוקילאכסםהסילדנפילאתמכלילה

שלההשפעהאתלחקורהייתההנוכחיהמחקרמטרת

היםפניגובהבתנאיאירוביתיכולתעל,סילדנפילנטילת

חוטפגיעתעםספורטאיםבקרבבינונייםגובהובתנאי

אינהסילדנפילג"מ50נטילתכיהייתהההשערה.שדרה

ספורטאיםאצלהספורטיבייםהביצועיםאתמשפרת

לאוגםהיםפניבגובהלאגלגליםבכסאותמאומנים

.בינוניבגובה

55גיליון 2020מאי 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

על  ( ויאגרה)השפעת נטילת סילדנפיל 

היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם  

פגיעה בחוט השדרה

בלי.לוויאגרההזהוהאושרובוהוהתוהוכלאתחייבאני"

הייתהויאגרהבלי.קורההיהלאמזהדברשוםויאגרה

מתפקידוכבודאחרשפרשמלומדאדםשלחזותלי

".החייםשלהחושנייםהתענוגותעלוויתר

הכתם"רותפיליפשלספרוגיבור,סילקקולמן)

(חייועלהוויאגרההשפעתאתמתאר,"האנושי

אתשבחןמחקרעלמענייןמאמרפורסםהחודש

היכולתעל(ויאגרה)סילדנפילנטילתהשפעת

בחוטפגיעהעםספורטאיםבקרבהספורטיבית

במדורהפעםנרחיבכךעל.השדרה

רקע

כתרופהפייזרחברתידיעלבמקורפותחהויאגרה

לבמחלתשלסוג-חזהובתעוקתדםלחץביתרלטיפול

בגבריםלטיפולביותרכיעילהוהתגלתה,דםוכלי

.לזקפהלהגיעומקושיאונות-איןשלמבעיותהסובלים

.גלולותבאמצעותהפהדרךניתנתהתרופה

בתפקודלהפרעהלגרוםעשויהשדרהחוטפגיעת

להימנעותואף,מיןיחסיבקיוםלקושיכךובשל,המיני

גלויהלהיותיכולההפגיעה.אינטימייםמקשרים

אי:לדוגמה)סמויהאו(גלגליםבכיסאשניידמי,לדוגמה)

מכשיריםללאההולךאדםאצלסוגריםעלשליטה

הפרעותשלגבוההשכיחותמדגימיםמחקרים.(גלויים

חוטנפגעיבקרבהמיניהתפקודשלשוניםבתחומים

.שדרה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקרן אריסון 

על  ( ויאגרה)השפעת נטילת סילדנפיל 

היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם  

המשך-פגיעה בחוט השדרה 

השיטה

בכיסאותהניידיםספורטאיםושבעהעשרים

השתתפומלאהשדרהחוטפגיעתעםגלגלים

.פלצבומבוקר,אקראיפרוספקטיביבמחקר

אםלדעתמבליהתרופהאתנטלוהספורטאים

."האמיתית"בתרופהאובפלצבומדובר

מקסימליאירובימבדקביצעוהמשתתפים

פניבגובה,לתשישותהגעהעדידייםבארגומטר

ג"מ50בליעתלאחר('מ2200)בינוניובגובההים

.פלצבואוסילדנאפיל

גובהבמעבדתמבדקים4לבצעהוזמןמשתתףכל

פלצבואוסילדנפילג"מ50שלבליעהאחרישעה

מבדקביןהבדילושעות48לפחות.(מניטול)

המבדקים.מלאההתאוששותלהבטיחכדילמבדק

.תנאיםובאותםשעהבאותההתקיימו

פניבגובהסילדנפילעםהיוהבדיקהתנאיארבעת

בגובהפלצבועם,בינוניבגובהסילדנאפילעם,הים

אקראיבסדרבינוניבגובהפלצבוועםהיםפני

.נטלומההתנאיםמהםיודעשהספורטאיומבלי

דופק,מרביתחמצןצריכת:היושנלקחוהמדדים

בדםחמצןרמת,בדםהחלבחומצתריכוז,מקסימלי

Peakמירביכוחהספק,(סטורציה) power output,

בסוףשנלקחוRPEהגופניהמאמץתפיסתושיעור

.(התשישותבשיא)המבדק

תוצאות

פניבגובההמרביהכוחשהספקהראההניתוח

הפלצבובהשפעתמשמעותיתגבוההיההים

בדםהחמצןרווית.הסילדנפיללהשפעתבהשוואה

היםפניבגובההסילדנאפילבהשפעת(סטורציה)

להשפעתבהשוואהמשמעותיתגבוהההייתה

לאהפרמטריםשארכל.בינוניבגובההסילדנפיל

בגובהסילדנאפילנטילתשלהשפעהכלהוכיחו

.הספורטיבייםהביצועיםעלבגובהאוהיםפני

משמעותיתבדרגהלאאומנם,לוואיתופעותלגבי

בנטילתהןלוואיתופעותמספרהופיעואכןאך

הוזכרוביניהן,הפלצבובנטילתוהןהסילדנפיל

ועלייהישנוניות,צרבת,ראשכאב,סחרחורת,זקפה

.בספסטיות
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקורנית 

יישומיותהשלכות

הראשוןהמחקרהיהזה,החוקריםידיעתלמיטב

והשפעותיוסילדנפילנטילתהשפעתאתשהדגים

עםפראלימפייםספורטאיםבקרסביצועיםעל

צריכתעלהמלצהכלליבאופן.שדרהחוטפגיעת

אינהאירובייםביצועיםאתלשפרכדיסילדנפיל

השפעהלהשאיןמכיוון,אלהלספורטאיםמומלצת

בגובהאוהיםפניבגובההביצועיםעלחיובית

לוואיתופעותלהופיעשעלולותגםמה.בינוני

ואףהספורטאיםהרגשתעללרעהשישפיעו

רופאיםעל.הספורטיבייםבביצועיםלפגועעלולים

בתפקודילטיפולסילדנפילשרושמיםכללים

שדרהחוטפגיעתעםספורטאיםאצלהזקפה

ההשפעותלגביהספורטאיםאתליידעצריכים

ספורטיבייםביצועיםעלהפוטנציאליותהשליליות

מספיקהסילדנפילנטילתאתלהפסיקולהמליץ

.תחרויותלפניזמן

על  ( ויאגרה)השפעת נטילת סילדנפיל 

היכולת הספורטיבית בקרב ספורטאים עם  

המשך-פגיעה בחוט השדרה 

מסקנות

בעלתאינהסילדנפילצריכתכיסיכמוהחוקרים

מכסימלייםביצועיםיכולתעלחיוביותהשפעות

פגיעתעםגבריםספורטאיםבקרבהידייםבשרירי

.בינוניבגובהאוהיםפניבגובהאםבין,שדרהחוט

ההשפעהאתלחלוטיןלשלוליכוליםשאינםלמרות

-תתספורטיבייםביצועיםעלסילדנפילנטילתשל

.לטובהישפיעשזהסבירלאשזהנראה,מירביים

מביאותאינןשהוזכרוהלוואיתופעות,בנוסף

באיזשהומומלצתסילדנפילנטילתכילמסקנה

בזמןהספורטאיםביצועיאתלשפרכדיאופן

.תחרות

מקור

Perret, C., Van Biesen, D., Strupler, M., Pit-

Grosheide, P., & Vanlandewijck, Y. (2020). 

Effect of Sildenafil Citrate on Exercise Capacity 

in Athletes With Spinal Cord Injury, International 

Journal of Sports Physiology and Performance, 

1-5.  

זהבמדורהמובאהמידעלגביהערה/שאלהלכל

:דוארפליסאסנתר"ד:ללפנותניתן

osnat@isad.org.il

?  הידעת

סמים.אימרוץבעבריתנקראבספורטסמיםהמונח

לעסוקשהתחילומאזבערךבספורטבשימושהיו

משככיאוממריציםסמיםלמשל,תחרותיבספורט

חומר)סטריכניןואפילו,וקוקאיןקפאיןכמוכאבים

רשימת".(מכרסמיםשללהדברהגםשמשמש

החומריםהמצייןלאומי-ביןתקןהיא"האיסורים

.להומחוצהתחרותבמסגרתלשימושהאסורים

זוקטגוריה.אסורותשיטותגםמציינתהרשימה

אתלהגדילכדידםמנתנטילת)דםעירוייגםכוללת

לטשטשהמיועדותתרופות,(החמצןנשיאתיכולת

,בספורטהאסורותאחרותתרופותשלעקבות

בהןתחרויותלפניגוףמשקללהפחתתשיטות

האחרונותובשניםמשקלקבוצותלפימתחרים

.גנטייםבטיפוליםשימושעלאףמדובר
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תפזורת ספורטאים פראלימפיים  

שזכו במדליות במשחקים  

21הפראלימפיים במאה ה 

בועז  , שרגא ויינברג, נועם גרשוני, קובי לאון, מורן סמואל, דורון שזירי, ענבל פיזרו

בני , ארנון אפרתי, ממיסטבאלוביצחק , נמרוד צבירן, ליבוביץקרן , נאוויאלי , קרמר

.קנזייוגב , זאב גליקמן, דרור כהן, וקסלר

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 



'על רגל אחת'29
פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

באימוןולהבאוןדוראלון

תספורתגםשכוללביתי

פרסמנו,ממורןאישורקבלתלאחרבאפריל1הלכבוד

העולםאלופת:הבאההידיעהאתשלנוהפייסבוקבדף
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