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,יקריםוחבריםחברות

בכדורסלהמדינהגביעלגמרהעולותשתינקבעו

תלל"צההלוחםוביתגןרמתן"איל:גלגליםבכסאות

בתלשלמההיכלבאולם31.3.20ביערךהגמר.אביב

,נקודותלצבורממשיכיםההישגייםהספורטאים.אביב

למשחקיםהכרטיסאתלהשיגהאחרונהבישורת

בהכנותעוסקיםובמטה2020בטוקיוהפראלימפיים

עושיםמה'הראשושבירת'מיפןעריםראשיאירוחכולל

וכלהילוךמעלההארציתהפעילותבארץ.'הקורונה'עם

,שולחןטניס,גלגליםבכסאותהכדורסלבענפיהליגות

בעיצומןנמצאותגלגליםבכסאותורוגביכדורשער

נעימהקריאה

הפראתוןצוות

כתבות  

7|טקס מצטייני השנה

  10| חסויות

 11| כדורשערליגת

13| טניס שולחן

14|כדורסל

23| בדרך לטוקיו

11
יוסף אבי יאיר אנגל:  צלם

:  עורכות העיתון
קרן איזיקסון ולאה שניידר



הישג החודש03

ם   י כ ו ז ן  ו ט נ י מ ד ב ה י  נ ק ח ש

ת י ב ה מ ק  ו ח ר ת  ו י ל ד מ ב

למשחקיםהכרטיסלהשגתהמסעמהענפיםבחלק

אחתתחרותכולל2020בטוקיוהפראלימפיים

,רבותתחרויותכוללהמסע,מהענפיםובחלקקובעת

הדירוגרשימת.העולמילדירוגניקודנצברבהן

מיותיקבע2020אפרילבסוףתיסגרהעולמי

לטוקיוהכרטיסאתיקבלהבדמינטוןענףמשחקני

לויואמירחיפההלוחםמביתגורודיצקינינה.2020

עלרביםקילומטריםצובריםירושליםהלוחםמבית

לחודשולהגיעלהתחרותמנתעל,הגלובוספני

בכרטיסאותםשיזכוהנקודותמירבעםאפריל

שם,אמריקהלדרוםואמירנינהטסוהחודש.הנכסף

ובאליפותברזילשלהפתוחהבאליפותשיחקו

.פרושלהפתוחה

בבדמינטוןברזילשלהפתוחההאליפות

שיטפונותבזמןפאולובסאוהתקיימההאליפות

לבסוףאך,האליפותאתלבטלשאיימוכבדים

.התקיימההאליפות

ניצחהגמרבחציכאשרהכסףבמדלייתזכהאמיר

העולםאלוףנגדשיחקבגמר.בעולם3המדורגאת

שנמשךמאבקלאחר.בעולם1והמדורגמקוריאה

כילצייןיש.במערכות2-1נוצחאמיר,כשעה

6ורקאךשלוהקריירהבכלהפסידהקוראניהשחקן

.היחידיםבמשחקימערכות

אתכיבד,פאולובסאוישראלקונסול,לביאאלוןמר

ואת,הגמרלמשחקמשפחתועםכשהגיעהשחקנים

.האולםרחביבכלהיטבשמעושלהםהעידוד

דירוגנקודותצברוושניהםהארדבמדלייתזכתהנינה

שלהמאמן.מוזסראובן-אמירשלהמאמן.חשובות

.פוגץלאון–נינה
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TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

פרושלהפתוחההאליפות

נוצחואמירהארדבמדלייתנינהזכתהזובאליפות

.הגמררבעבשלב

הקונסול ומשפחתו עם הנבחרת: בתמונה

נינה ולאון עם המדליות, אמיר, ראובן: בתמונה



?מה קרה בפברואר40

ונוערלילדיםהחורףבאליפות•

גןרמתן"באילשנערכהבשחייה

שחייניםעשרותהשתתפו

בתחרותהשתתפוהנבחרתשחייני•

במכוןשנערכהבשחייהנתניה

וינגייט

שחייה

בסייףהעולמיהגביעבסבב•

,בהונגריהשנערךגלגליםבכסאות

ירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

השתתףכן.התשיעיבמקוםסיימה

הלוחםמביתראדהמתוקובתחרות

חיפה

סייף בכסאות  

גלגלים

ירושליםהלוחםמביתכצמןפולינה•

העולמיהגביעבסבבהשתתפה

בבריטניהשנערךכחבהרמת

קילוגרם118ודחקה

כחהרמת

מחזורים של ליגת הרוגבי  7לאחר •

ן  "פתחה איל,  בכיסאות גלגלים

הרצליה פער קטן והיא מובילה עם 

ן פתח "במקום השני איל. נקודות12

במקום  , נקודות11תקווה עם 

10ן תל אביב עם "השלישי איל

ן רמת  "נקודות ובמקום הרביעי איל

נקודות  9גן עם 

רוגבי בכסאות  

גלגלים

בבית  בתחרות קליעה שנערכה •

נצחה בקלאס  , הלוחם תל אביב

SH1מבית הלוחם תל  רנוי 'יוליה צ

מני  ניצח SH2אביב ובקלאס 

מבית הלוחם תל אביבדרבנר

קליעה

במסגרת ליגת המועדונים הבית  •

ובמסגרת שיתוף פעולה בין  ספריים

התאחדות  , ג"החנהפיקוח על 

הספורט לבתי הספר וההתאחדות  

,  הישראלית לספורט הנכים

במועדון  ה'בוצהתקיימה אליפות 

במקום הראשון זכה  . ן רמת גן"איל

'יובלים עפולה'בית ספר 

ה'בוצ

ר א ו ר ב פ ב ו  מ י י ק ת ה ש ת  ו י ו ר ח ת ו ם  י ע ו ר י א

טניס בכיסאות גלגלים•

:הטניסאים הבכירים של ישראל השתתפו בשני טורנירים שנערכו בבריטניה ואלו התוצאות שהושגו

ן  "מאילגיא ששון , ן רמת גן מקום שני"מאילברדיצבסקיאדם –יחידים ' אופן'קטגוריית : ITF3בדרגת WREXHAMטורניר 

.אסי עם שותף מפינלנד נוצח בחצי הגמר–בזוגות . נוצח בסיבוב הראשון ביחידיםסטוקולואסי רמת גן חצי גמר 

מבית הלוחם תל אביב נוצח בסיבוב  ויוסי סעדון ן רמת גן ניצח את הטורניר "מאילשרגא וינברג –יחידים קוואדקטגוריית  

.שרגא ויוסי זכו במקום הראשון בטורניר–בזוגות . הראשון

נוצחו סטוקולואסי ברדיצבסקיאדם , גיא ששון נוצח בסיבוב השני–יחידים ' אופן'קטגוריית  : ITF2בדרגת BOLTONטורניר 

שרגא וינברג   –יחידים קוואדקטגוריית  . ן רמת גן נוצחה בסיבוב הראשון"מעיין זקרי מאיל: נשים. בסיבוב השני

ביכלרנמרוד : המאמן של יוסי. עפרי לנקרי: שרגא ומעיין, אסי, גיא, אדם: המאמנת של.  נוצחו בחצי הגמרויוסי סעדון 



?מה יקרה במרץ05

ץ ר מ ש  ד ו ח ב ם  ל ו ע ב ו ץ  ר א ב ם  י ע ו ר י א ו ת  ו י ו ר ח ת ם  י ר י נ ר ו ט

ויוסי  שרגא וינברג| טניס בכסאות גלגלים ITF1טורניר 11-15.3

ארצות הברית| סעדון 

ן חיפה"איל| ה'בבוצאליפות ישראל 12.3

בית הלוחם חיפה| ליגת טניס שולחן 14.3

חיפה-נווה שאנן | מוקדמות אליפות בתי ספר באתלטיקה 16.3

ן חיפה"איל| אליפות החורף בשחייה 19.3

תל –הדר יוסף | מוקדמות אליפות בתי ספר באתלטיקה 19.3

אביב

בית הלוחם ירושלים| תחרות קליעה 20.3

ואריק מליאר  גירנקוורוניקה | בשחייה ברזיל אליפות22-29.3

בית חינוך עיוורים ירושלים| ליגת העל בכדורשער 26-27.3

| תחרות טניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות אחרות 26.3

ן רמת גן "איל

קרואטיה| אסף יסעור | בטקוונדואליפות אירופה 28.3-2.4

היכל שלמה  | גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים 31.3

תל אביב
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יקריםקוראים

ההתאחדותר"יולתפקידנבחרתילכםשידועכפי

במהלכה,שנהכחצילפני,נכיםלספורטהישראלית

לישהתגלה,התפקידאתולמדתיחקרתי,נפגשתי

.ומאתגרמורכבכתפקיד

במתרחשאתכםולעדכןבקשראתכםלהיותליחשוב

.זהטורבאמצעותבהתאחדות

שהמדינההואעצמיעלשלקחתיהאתגריםאחד•

הגדרה–לאומיכיעדהנכיםספורטאתתגדיר

יותרשוויוניתחלוקה:משמעותהפרקטיתשמבחינה

והרשויותהמדינהמוסדותשלהספורטתקציבישל

וייעודייםנגישיםמתקניםעלדגש,המקומיות

הספרלבתיוהכשרתםמאמניםהקצאת,בפריפריה

,הקימותהליגותחיזוק(היסודייםהספרבבתיכולל)

ועודהרחבתן

עלוסיכמנוגזראזוריתמועצהנציגיעםנפגשנו•

ופיתוחגיוס,איתור:שיכלולמשותףפיילוט

אנובקרובמהמועצהפראלימפייםספורטאים

הכנרתבאזורהמקומיותברשויותביקורמתכננים

ודרוזיבדואי,הערביבמגזרפגישותוקביעת

הכישאניהדבריםאחדהאחרונההשנהחצילאורך•

אשרהארגוניםכלביןהפעולהשיתוףהואבהםגאה

,עיווריםחינוךבית,ן"איל:ההתאחדותאתמרכיבים

צ"ואנאשדודקידום,לציוןראשוןנכיםספורטמרכז

לאנשיתודהלהוקירמנתעלהטוראתלנצלמתכווןאני

:מהםלכמהזרקוראתןפעםוכלוההנהלההמטה

לשוטףשבנוסף,המשרדמנהלת|חפץהדס•

למשחקיםההרשמותכלעםאלובימיםמתמודדת

הלוגיסטיקהכלועם2020בטוקיוהפראלימפיים

טיסותביטול/דחייה/שינויבשלשמתעוררת

הקורונהבגללשקורות

הנהלהכחברלהצטרףלבקשתישנענה|מטלוןמוץ•

,מוץ.סופייםהאיןוקשריוהרבממרצומזמנושתורם

בעצהתמידשמסייעמנטור,שליהדרךמורהאתה

קשיםברגעיםתומכתוכתףטובה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימרכז רפואי שיבא 

בוגי  , בירנבאוםאלי , אריק פינטו: עומדים: בתמונה

קובי יצחק  : יושבים. ודיצה בן משהדנוסאנדרו , יעלון

מטלוןומוץ 

דיאגו מיטלברג: צלם

חבריל"צהנכיארגוןר"יו,קלימןלעידןלאחלברצוני

,טובהבריאות,הארוכהלדרךושותףליצעירכאחוידידי

,העובדיםבשםבשמי,שתדעטובורקשלמהרפואה

.וההנהלההספורטאים

,חיילהפלגתיצאתי:אישיתבנימהלסייםמכםמבקש

אתם,חובלכרבהאחרונהההפלגהזאתעבורי

ביקורתכולל,מכםלשמועאשמח,למסעשליהשותפים

.מבטחיםלחוףנגיעוביחדבונה

ר"יו–בירנבאוםאלי–יםעלה–בידידות,שלכם

.נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.il0544336392: או ישירות בטלפון

mailto:office@isad.org.il
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מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן 

הפראלימפיהוועדר"יושלדבריו

בטקסדקלשוקיר"דהישראלי

השנהמצטייני

2020טוקיוהפראלמפייםהמשחקים

,לאולימפיאדהקוראיםמדועיודעיםבוודאיאתם

.הפראלימפייםהמשחקיםאו,פראלימפיתאולימפיאדה

Parallelמהמילהניגזרהשםובכן משחקים,מקביל,

גמרעם,יודעיםשכולכםכפי.לאולימפימקבילים

שבועייםכעבור,הרגיליםהאולימפייםהמשחקים

אותםעלהפראלימפייםהמשחקיםמתחילים

.תקניותתחרותזירותבאותן,המתקנים

המסעאתהתחלנושניםשלושלפני,2017בשנת

הפראלימפייםהספורטאיםלהכנתוהמרתקהמאתגר

,ומקצועי,מתודולוגיתהליךביצענו.לטוקיוהפניםעם

הגדרנו,אסטרטגיתתוכניתגיבשנו,התהליךשלובסופו

.הדרךואתהיעדיםאת,המטרותאת,החזוןאת

הואהאדם,הדרךהואהחינוך,מסעהיאההצלחה"

".המטרה

,ציוניהיהודיהדעותהוגהמדבריציטוטהואזהמשפט

שידוע,גורדוןדוד,אהרון,השנייההעלייהשלדרךומורה

.גדוליםלדעתקלענואכן.גורדון.ד.אבכינויו

הםכי.במרכזהספורטאיםאתשמנו,עשינואכןכך

.המטרה

,מקצועיתמעטפתהעמדנוהספורטאיםלטובת

מחקר,טכנולוגית-מדעית,טיפולית,רפואית,מנטאלית

אתחיזקנו.בארץלנושישהכוחותמיטבעם.ועוד

והיחידהוינגייטמכון,הלאומיהמכוןעםהשותפות

החוליםביתעםהסכםעלחתמנו,הישגילספורט

'ופרופאלבוקרקדבר"דההנהלהעם,"רעות"השיקומי

.השחייהנבחרתאתשמחבקים,חרותירפי

עם,"שיבאהרפואיהמרכז"הנהלתעםהסכםחתמנו

דובנובגל'פרופ,אפקארנון'פרופ,קרייסיצחק'פרופ

לכלמקיפהרפואיתמעטפתכנותנים,ק'זרמיר"וד

מסלול"מכניםשאנחנומה,תוריםללאספורטאינו

למצוינותאדמס-סילבןמכון"עםהסכםחתמנו."ירוק

מיקי'פרופשלבניהולו,אביב-תלשבאוניברסיטת

ומחקרמעקבעםליין-אוןבדיקותשמבצעשיינוביץ

.ועוד...מלווה

דיאגו מיטלברג: צלם, ר שוקי דקל"ד

הואומכיריםרואיםשאתםכפילעילשלנוהסלוגן

.ולמדליהלמצוינותספורטאינושלהדרךאתמסביר

בזכות"למגבלותומעל-לגבולותמעבר"זאתשעושים

.וברוחםבהםשמפעמתהרוחובזכותכישרונותיהם

בחרתי,הסלוגןשלהמשמעויותאתלהסבירבמקום

בתחנותדוגמאותשלושעםלמסעאיתיאתכםלקחת

.לטוקיובדרך

כלכישנייםאואחדסיפורעבורכםלבחורקלליהיהלא

מופתהםשלנווהספורטאיםמהספורטאיותואחדאחת

עללספרבחרתיזאתבכל."הרוחלניצחון"והשראה

.השחייהנבחרתועל,ספורטאיותשתי

במסעראשונהתחנה

וסגנית,הפראלימפיתהמדליסטיתשלסיפורההוא

ואימאאישה,סמואלמורןהחותרתהעולםאלופת

ארבעה,בפלורידההעולםלאליפותיצאה.למופת

,כסףבמדלייתוזכתה.הלידהאחריבלבדחודשים

עם.סמואלמורןהיאזו.העולםאלופתסגניתובתואר

אישה,אימאלכלוהשראהדוגמאהיאמורן.הרוחניצחון

הכול,כן.אפשריושהכול........,ואחדאחתולכלונערה

!!!אפשרי
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במסעשנייהתחנה

יש.הקיאקיםחותרת,ברקוביץפסקלהספורטאיתהיא

חוץכי":אותייעצורלאדברששוםלומרנוהגים

."עליעברהכולמהרכבת

וזהו.לכולנוחדשותלהשיש,ספורטאיתלנוישאז

–השראהמעוררתהספורטאיתשלהמדהיםסיפורה

עליהעברהשהרכבתאחרישקמה.ברקוביץפסקל

פסקלשלהתאונהסיפור.רגליהשתיאתוקטעה

כנערההספרלביתבדרכהרגיליוםבבוקר,מדהים

טרגיוברגע,בפריזהרכבתלתחנתפסקלצעדה,צעירה

הרכבתלגלגלימתחתאלהחליקההיאנתפשובלתי

.רגליהשתיאתוקטעהעליהשעברה

היאהיום,משמע-תרתי"בועטת"וקמהפסקל

הכנותשלבעיצומןונמצאתמצטיינתספורטאית

...לטוקיווהכרטיסהקריטריוןלקביעתותחרויות

כחודששלפני,גאהואימאביתעקרת,אישההיאפסקל

,לאאיך,היאשגם,עדןשלההבתאתלצבאגייסהגם

.בקיאקיםמצטיינתספורטאיתהיא

במסעשלישיתתחנה

השחייהנבחרתשלונחישותההמטלטלסיפורההוא

לגבולותמעבר"הרבהועושהשעשתה,שלנוהמצטיינת

.ביננסוןיעקב,הלאומיהמאמןעם."למגבלותומעל

?זוכריםמהטלוויזיה...."הקסומההבריכה"מהמאמן

העולםלאליפותטסההשחייהנבחרת2017בספטמבר

לקראתניקודנקבעשבהחשובהאליפותזו.במקסיקו

הגעתםלאחריומייםכעבור.טוקיואולימפיאדת

.5.2שלבדרגהחזקהאדמהרעידתארעהלמקסיקו

חרדהבארץואצלנו,במקסיקוגדולהופניקהפחדהיה

אלו,שלנולנבחרתההנהלהושלהמשפחותשלגדולה

,סגוריםממשלהמשרדי,השנהראשערבשלימיםהיו

התקשורתמערכותכלכיקשרהיהלאהנבחרתועם

עדעצביםמורטיורגעיםשעותעברו.קרסובמקסיקו

התקשר,הגדולהכאוסמתוךממקסיקוהודעהשהגיעה

גםהואבמקרהשלא,פיזרופיטר'דרהמשלחתראש

והודיע.פיזרוענבלהמצטיינתהמדליסטיתשלהאבא

שתפסהאדמהרעידתבמקסיקוכאןאצלנושהייתה'לנו

.רווחהנשמנו.בסדרוכולםהאוכלבחדראותנו

הכיבמהירותאותםלהחזירכדילפעולהתחלנומיד

חדר"שפתחהחוץמשרדמולפעלנו.הביתהאפשרית

ועםהספורטמשרדעם,במקסיקוהשגרירותעם,"מצב

וציודמחלציםעםמטוסיםשניששלחוהעורףמפקדת

אתיביאוארצהשבחזרתםוחשבנוואספקהרפואי

בשלוםחזרההנבחרת,רבותתלאותאחרי.השחיינים

המאמןאתשמכירומי.האימוניםלשגרתוחזרה.לארץ

.הנחותאצלואיןביננסוןיעקב

שלנוהשחייהנבחרת,דצמברבחודש,חודשים3כעבור

העולםלאליפותלמקסיקושובטסה,ויתרהשלא

-2:מדליותשלושעםחזרהוהנבחרת,שנדחתה

.מליארלמרקארדמדליות2ו,פיזרולענבלארדמדליות

נבחרתשלהסאגהתמהשבזאתחושביםאתםואם

!!!לאאז......השחייה

להתקייםתוכננה2019לשנתבשחייההעולםאליפות

חזרשוב.לטוקיווקובעתחשובהתחרותוזו.במלזיה

,מלזיהממשלתראששלהחרםשלהסיפורועלה

כלאתמזמין"שהואשהודיע,מוחמדביןמהטיר

..."ישראלמנבחרתחוץ,העולםספורטאי

הועדנשיאעםנמרצותפעלנו,לוותרלרגעחשבנולא

השרהעם,פארסונסאנדרומר,הבינלאומיהפראלימפי

האולימפיהוועדעם,החוץמשרדעם,רגבמירי

הוועדחברשהואגלעדיאלכסבאמצעותהבינלאומי

קהילותועםחברותמדינותעם,הבינלאומיהאולימפי

.בעולםיהודיות

ענבל פיזרו ומארק מליאר עם המדליות מאליפות  

2017העולם 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים
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מרק ומדליית הזהב: בתמונה

,והמפלההגזעניתההצהרהכנגדנחושמאבקניהלנו

הוועדנשיא,פרינשאהמאמץדברשלשבסופושמחאני

,והנהלתופארסונסאנדרומרהבינלאומיהפראלימפי

מכירלאשאניתקדיםוחסרת,דרמטיתהחלטהקיבלו

עיתונאיםמסיבתכינסהנשיא.בעולםהספורטבתולדות

האולימפיהספורטכמוהפראלימפיהספורט":והודיע

וספורטאיתספורטאיכלשלזכותוהואבעולם

הואיל."החופשיתומבחירתםמרצונםלהשתתף

ישראללנבחרתלאפשרמסרבתמלזיהוממשלת

עלפארסונסמרהודיע,העולםבאליפותלהשתתף

אני.אחרתלמדינהוהעברתהבמלזיההתחרותביטול

הפראלימפיהוועד,ההחלטהקבלתשבעתלצייןרוצה

אתשתארחחלופיתמדינהלוהייתהלאעדייןבינלאומי

הנשיאשלנחישותועלמעידאךזה.האליפות

פוליטיקהלערבשאיןפארסונסאנדרומרהבינלאומי

כידוע.הבינלאומיהתקנוןאתלכבדושיש,בספורט

.ללונדוןהועברההאליפות

בעזרתיסודימאודבאופןבדקנובארץאנחנוגםאגב

אתלארחהאפשרותאת.וינגייטומכוןהספורטמינהל

בגללגםמבחינתנואפשריבלתיהיהזה.האליפות

לונדוןדברשלבסופו.הזמניםלוחותבגללוגםהעלויות

2012בשנתהאולימפייםהמשחקיםאתשאירחה

.האליפותאתאירחה

.עצמהאתוהוכיחה–ללונדוןנסעהשלנוהנבחרתוכמובן

ובקביעת,מדליותבארבעוזכתה"בראשנתנה"הנבחרת

.חדשעולםשיא

ובמדלייתזהבבמדליית,מדלייתבשתי:זכהמליארמרק

.חופשימטר400-בהעולמיהשיאאתשברוגם,כסף

בריכהבאותהנקבעהואגםהקודםהשיאאגב

.2012בשנתבלונדוןאולימפית

כסףבמדליית:מדלייתבשתיזכהדדאוןעמיוהשחיין

.ארדובמדליית

ומעללגבולותמעבר"שמנצחים.אמיתייםאלופיםאכן

."המגבלות

שלבארגוןלהיותגדולהזכותלנויש,ואניבהנהלהחברי

.אמיתייםאלופים

.אפשרישהכולולומדיםהשראהמקבליםאנחנושמהם

הבלתי.....אתלעשותשיכוליםאותנולימדוהם

!!!לאפשרי...........אפשרי

I M P O S S I B L Eל

I  P O S S I B L E

:ולסיום

ההצגהעלהמסךיעלה,בטוקיו25.8.20-ב

.בעולםהגדולההפראלימפית

ספורטאיות4.450-ישתתפוטוקיובאולימפיאדת

.ספורטענפי22-בפראלימפייםוספורטאים

ספורטאים18,(26.2.20)היוםמונהשלנוהמשלחת

שלנושהמשלחתשלנווההערכה,הקריטריוןאתשעשו

אני.ספורטענפי12-בשיתחרו,ספורטאים30-כתהיה

.נשים50%-יהיושבמשלחתלצייןשמח

הייתהשלאמיוחדתאולימפיאדהמבטיחיםהיפנים

המוןעם.העולםאתנפתיעאומריםהם.מעולם

אוטונומיותבמכוניותתחבורה.ורובוטיקהטכנולוגיה

.ועוד

עם,במיוחדקשהאווירמזגמבטיחיםעודהם

לחותועם,מעלות40עד–38שלממוצעתטמפרטורה

.כבדחוםעומסהואשהצרוף.85%שלממוצעת

,לבןכחולהדגלאתפעמיםהרבהלראותמקוויםואנחנו

.בטוקיו',התקווה'אתפעמיםהרבהולשמוע

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיאל על 

והמובילההחסותנותנתתהיהעלאל

הישראליתהמשלחתשלהרשמית

2020בטוקיוהפראלימפיםלמשחקים

וההתאחדותהישראליהפראלימפיהוועד,עלאל

נותנתתהיהעלאלכיסיכמונכיםלספורטהישראלית

הישראליתהמשלחתשלהרשמיתוהמובילההחסות

.2020בטוקיוהפראלימפייםלמשחקים

החברהשלהחדשותהישירותבטיסותתטיסעלאל

למשחקיםהישראליתהמשלחתאתלטוקיו

הפראלימפייםהמשחקים.2020בטוקיוהפראלימפים

6הועדבאוגוסט25הביןהקרובבקיץיתקיימו

.2020בספטמבר

הוועדבמשרדינערךההסכםעלהחתימהטקס

עלאלהנהלתבהשתתפותהישראליהפראלימפי

הוועדהנהלת,אוסישקיןגונןל"המנכבראשות

ל"המנכ,דקלשוקיר"דר"היושלבראשותוהפראלימפי

מורן:ביניהם,הספורטאיםונציגיסספורטסניסים

ארדמדליתוזוכתיחידבסירתחותרת,סמואל

,קיאקיםחותרת,'ברקוביץפסקל,ריובאולימפיאדת

,רנוי'צויוליהרביעייהבסירתחותרת,גורןסימונה

.קלעית

שמחיםעלבאלאנו":עלאלל"מנכ,אוסישקיןגונן

למשחקיםהישראליתהמשלחתאתלארחונרגשים

לבירתהישירותבטיסותינו2020בטוקיוהפראלימפים

הדרימליינרבמטוסימרץבחודשלפעוליחלואשריפן

."החברהשלהחדשים

לספורטהישראליתההתאחדותר"יו,בירנבאוםאלי

אתמראה,עלאלעםהפעולהששיתוףחושבאני":נכים

שווהמוגבלותעםספורטאיםשמעמד–הנכוןהכיוון

."מוגבלותללאספורטאיםלמעמד

אנו":הישראליהפראלימפיהוועדר"יו,דקלשוקיר"ד

ישראלמשלחתאתלהובילבחרהעלשאלשמחיםמאד

ספורטאיאתתטיסעלאל.הפראלימפיםלמשחקים

אחתהמתקייםביותרהחשובהספורטלאירועישראל

ייצוגשלהלאומילמאמץתסייעובכך,שניםלארבע

.הבאבקיץהמרכזיתהבינלאומיתהבמהעלישראל

שהחברההישירהטיסותשקותקווהאנו,מזהיותר

חברים,משפחהבנייעודד,הקרובמרץבחודשתשיק

אתולעודד,למשחקיםלהגיעמישראלספורטואוהדי

מרגישיםבאמתאנחנועלאלעם,שלנוהספורטאים

.בעולםבביתהכי

חברותשלהמרשימהלמשפחהמצטרפתעלאל

אנו.הישראליהפראלימפיבוועדהתומכותישראליות

לספורטאיםנאחל,כולםובשםלכםמודיםמאד

מרשימיםוהישגיםרבההצלחהשלנווהספורטאיות

."בטוקיוהפראלימפיםבמשחקים

,  רנוי'יוליה צ, ל אל על"מנכ, גונן אוסישקין: בתמונה

, סימונה גורן, חותרת קיאקים', פסקל ברקוביץ, קלעית

חותרת בסירת יחיד , מורן סמואל, חותרת בסירת רביעייה

ר הוועד הפראלימפי הישראלי"יו, ר שוקי דקל"וד
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיקרן אריסון 

ניקודהפרששערי חובהשערי זכותמקום

1100574327ויצו ניר העמק

2105743127מרכז-בית חינוך עיוורים 

38480424בית הלוחם תל אביב

475111-369באר שבע

562104-423נבחרת נשים 

חינוךבביתשנערךהשלישיהמשחקיםסבבלאחר

מותחתלהיותממשיכההעלליגת,ירושלים–עיוורים

לאחר,לפסגהחזרה'העמקנירויצו'קבוצת.וצמודה

המשחקיםבסבבמשחקיהארבעתכלאתשנצחה

בטבלההשנייהעלשעריםהפרשלהוישהשלישי

.'מרכז–עיווריםחינוךבית'

אתמוביל'אביבתלהלוחםבית'מקבוצתרוזיןמיכאל

דודבןוליהיאשערים75עםהשעריםמלךטבלת

63עםהשעריםמלכתהיא'שבעבאר'מקבוצת

.שערים

10והבקיעההלידהמחופשתחזרהמחמידאלהאם

המשחקאתלנצחהנשיםלנבחרתשעזרושערים

.העלבליגתשלהןהראשון

חינוךבבית26-27/3/2020ביתקייםהבאהמחזור

האחרוןהמחזורזה,מוזמניםכולם,בירושליםעיוורים

.הפליאוףמשחקילפני

.

יוסף אבי יאיר אנגל: מחמיד בהגנה צלםאלהם: בתמונה

יוסף אבי יאיר אנגל: אור בן דויד בהגנה צלם: בתמונה
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?איך הרגשת כשדברתם בבית הנשיא

,בכתבהדבריםאתהכנתי,מאודמאודהתרגשתי

במיוחדהתרגשתי.השחייהועלעצמיעלסיפרתי

חשובהיהזה,הגיעשליהמאמןשיעקבכשראיתי

,ביגאהמאודשלישהמשפחההרגשתי.מאודלי

.מאודפרגנוהספרבביתגם

ספרו על עצמכם

יעקבבזכרוןגרה',טכיתהתלמידת,14בתאני

.בשבועפעמיםששחיפהן"באילומתאמנת

שוחהאני.צורןבקדימהגר',זכתהתלמיד,13בןאני

ן"באילופעמייםבפרדסייהבשבועפעמיםשלוש

.ביננסוןיעקבהמאמןעםחיפה

מיה  

פרי

נועם  

כתב

?והנשיא

.חיבוקממנוקבלנו

שמתכונניםכמוהתכוננתי,השניהדוברהייתי

מןוקראתינאוםהכנתי.הזההסוגמןלאירוע

על,שליהחייםעלסיפרתי.מאודהתרגשתי.הכתב

.השחייהועלהכיתהעל,עצמי

והנשיא,כפייםמחיאותהרבההיו

.ואותימיהאתחיבק

53גיליון 2020מרץ רונן ותומר עם התמונה הזוכה בתערוכה : בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

ת   י ב ל ה  י י ח ש ה ת  כ י ר ב מ

א י ש נ ה
חיפהן"מאילכתבונועםפרימיהכיכבוהחודשבתחילת

בביתכיכבוכךאחרויומייםוהנוערהילדיםבאליפות

שנתפתיחתטקסבמהלךדבריםנשאוכאשר,הנשיא

ראובןמרהנשיאבמעמדשהתקייםן"אילשלהעבודה

.הצעיריםמהשחייניםשהתרגש,ריבלין



טניס שולחן13

משחקים 9לאחר , טבלת הליגה לטניס שולחן

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

53גיליון 2020מרץ 

משחקי הדירוג

,  לאחר שלושת  הסבבים של משחקי הדירוג

:אלו הזוכים

בכיסאות גלגלים  'רמה א

שמואל בן עשור: מקום ראשון

דוד גבריאל: מקום שני

ואורן אילוזירמנקואלכסיי: מקום שלישי

בכיסאות גלגלים  'רמה ב

אלכס שלס: מקום ראשון

חן ברוך: מקום שני

שמעון חתם ושחר לוי: מקום שלישי

עמידה 'רמה א

אביב גורדון: מקום ראשון 

שמואל שור: מקום שני 

ברק מזרחי וברק פלד: מקום שלישי 

עמידה  'רמה ב

משה כהן: מקום ראשון 

מישל עוז: מקום שני 

שינפלדהדר בהט ויותם : מקום שלישי 

עמידה  'רמה ג

אבנר כהן: מקום ראשון 

ורד ליבני: מקום שני 

מיכאל מן ויהודה אלון: מקום שלישי 

שמוליק בן עשור : בתמונה

לאחר הזכייה  , ושותפו האירי

באליפות פולין הפתוחה

ש"בטנאליפות פולין הפתוחה 

מאיל״ן  וגלעד סקופטביבקרולין, בוברובדני : השתתפו

.  רמת גן ושמוליק בן עשור מבית הלוחם חיפה

.  שם נוצח לאחר משחק צמוד, עלה לרבע הגמרבוברובדני 

משחקי יחידים  2בה משחקים  )בתחרות הקבוצתית 

קולין זכה שמואל בן עשור עם שותפו האירי ( ומשחק זוגות

.  במדליית זהב לאחר שניצחו בגמר צמד סרבי חזק' אדג'ג

.יאיר מרקואת שמוליק הדריך המאמן 

זכתה בטורניר הקבוצתי במדליית ארד יחד עם בת קרולין

.  עידו בן שמחוןדני וגלעד מאמן , קרוליןאת . זוג קוריאנית

אליפות החורף לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות אחרות  

ן רמת גן ואלו הספורטאים  "אליפות החורף נערכה באיל

ליאת  , צדוק עומסי, נאצרשונטל, כתריאלאבישי : שזכו

יעקב כהן ושי אייל  , פריטשריקי , אלמוג
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ה   נ י ד מ ה ע  י ב ג

53גיליון 2020מרץ 

מנותני החסות לספורט הפראלימפירדסון 'יימס ריצ'ג

העלליגת

מחזיקת.שעברהשנהשל'חוזרשידור'יהיההגביעגמר

רמתן"איל'האלופהמול'אביבתלל"צהתותחני'הגביע

.'גן

בחצי.למעמדלהגיעמנתעלקשהעבדואביביםהתל

במשחקנצחהשאףחיפההלוחםביתאתפגשוהגמר

ניצחוהביתיבמשחקאך,נקודות5שלבהפרשהראשון

.לגמרועלונקודות13שלבהפרשהתותחנים

הגמרחציבסדרתהמשחקיםבשניניצחוגניםהרמת

השנהזובגמרוישתתפואביבתלהלוחםביתאת

.ברציפותהשביעית

'אלאומיתליגה

מולספיבקשבעבאר:יתמודדוהראשוןהגמרבחצי

.חיפהן"איל

רמתן"אילמולהרצליהן"איל:יתמודדוהשניהגמרבחצי

.השרון

'בלאומיתליגה

הגמרבחציהמנצחתמולאשדודקידום:יתמודדובגמר

.כרמיאלאוקריותן"איל

ביתביןהגביעגמרחציבסדרתהשניהמשחק

בדקתהחלאביבתלל"צהלתותחניחיפההלוחם

.ל"זזזוןדורון:הקבוצהשחקןשללזכרודומיה

זזוןדורון":הקבוצהושחקןמאמןאוןדוראלון

מאמציםבזכותאביבתלהלוחםלביתהצטרף

במועדוןומאמןלשעברהנבחרתקפטןשלכבירים

מחלתבעקבותנקטעהדורוןשלרגלו.רוזנברגרועי

והתגוררילדיםלשבעהאב,נשויהוא.הסרטן

לאחרודווקאהצעיריםבקבוצתהתחילדורון.בחולון

לגופוחזרהסרטןהמתקדמיםלקבוצתשהצטרף

.רפואייםטיפוליםבעקבותלהיעדרהתחילוהוא

א"תל"צהקבוצתשלהשיאמעונתחלקהיהדורון

ההיאבתקופה)2019המדינהבגביעעימהזכהואף

האחרונהבשנה.(אינטנסיבייםבטיפוליםהיהכבר

קשהבמצבשהיהמכיווןבחגיםרקדורוןאתראינו

".ומתדרדר

רונן חסון: צלם

זיו ברק: צלם
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ש ד ו ח ה ת  נ ו מ :ת
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ה   פ י ח ם  ח ו ל ה ת  י ב ן  י ב ה  ג י ל ה

ל י א ב"ל י ב א ל  ת ן 

53גיליון 2020מרץ 

מנותני החסות לספורט הפראלימפימלונות דן 

ישלמישהו":הציעשבועשהאלהכדורסלשחקן

"קולעבטחהואהזומהזווית?פופקורן

שני":בתמונהמופיעשאףמישרדותןהכדורסלשחקן

!"לבניםדגלים

"לפנינוהילדיםיתגלגלו":זלצמןפלגהכדורסלשחקן

יהושועאתיעצורמי":זהבאבןישראלההנהלהחבר

"?הפרוע

"אחדכדורבגללהכל":פרומריעל

הפרקטעלשנשכביםאנשים":שפושניקאלינה

"אחריםבשביל

.לתמונהכותרותהציעושלנוהפייסבוקדףקוראי

:לייקיםהרבהבהכישזכתההכותרת

קיסוסחייםשהמציאלאילניםחג.לפרקטמחוברים

.הוועדבסיכתזכהשגם

:נוספותהצעות

!"דחוףיהושוע,דחוף":הציעאוןדוראלוןהכדורסלשחקן
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בספורטהסיווגמערכותכלאתמחייבהזההקוד

,ספורטענףבאיזהלהשתתףרשאימילקבועהפראלימפי

בתחרויותלהשתתףיכולים–ליקוייםאלובעליכלומר

ענפיבכלהסיווגוועדות,כןכמו.IPCהשלרשמיות

שלוהערכהסיווגתהליכילפתחנדרשוהספורט

מרביתכהעד)מדידותראיותהמבוססיםספורטאים

וזאת,(בעיקרסובייקטיביותתצפיותידיעלנעשוהסיווגים

הביצועעלהליקוישלההשפעהאתלהוכיחכדי

ספורטאיםשל"הענשה"ולמנועוענףענףבכלהספורטיבי

.אימוניםבעקבותבביצועיםמשיפורכתוצאה

,החודשבתחילתהבינלאומיהפראלימפיהוועדשלבהודעה

המורשיםהליקוייםהגדרתביןהתאמותאישעקבנכתב

הפראלימפיהוועדשלרשמיותבתחרויותלהיכלל

(Eligible ImpairmentsוMinimal Eligibility Criteria)לבין

הוועד,הבינלאומיהכדורסלאיגודשלההגדרות

איגודנגדצעדיםבמספרלנקוטהחליטהפראלימפי

כלאתמחדשלסווגדרישההינוהראשוןהצעד.הכדורסל

תחילתלפנינקודות4.5-ו4.0בקלאסהמסווגיםהשחקנים

שלהםשהליקויכך,2020בטוקיוהפראלימפייםהמשחקים

ידיעלהמורשיםהליקוייםרשימתעםאחדבכנהעומד

נקודות4.5-ו4.0המסווגיםשחקנים,הבינלאומיהוועד

ידיעלמורשיםלקוייםשלההגדרותאתתואמיםשאינם

.טוקיובמשחקילהשתתףיכלולאהבינלאומיהוועד

בכיסאותהכדורסלענףכיההכרזההינוהשניהצעד

בפריזהפראלימפייםבמשחקיםמהשתתפותמודחגלגלים

הוועדשלהקלסיפיקציהקודעםקויישראםאלא2024

.הבינלאומי

53גיליון 2020מרץ 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

ולמהמהעלוהסברבעדכוןהפעםנפתחראשית

החודשבתחילתיצאהבינלאומיהפראלימפיהוועד

הבינלאומילאיגודובאולטימטוםדרמטיתבהודעה

.IWBFהבקיצוראו,גלגליםבכיסאותבכדורסל

בכיסאותבכדורסלהבינלאומיהאיגודשלכישלונו

הוועדשלהקלסיפיקציהלקודלצייתהגלגלים

שללסילוקולהביאעלול,הבינלאומיהפראלימפי

הוועד.2024ומפריז2020בטוקיומהמשחקיםהענף

החודשבתחילתהזהירIPC–הבינלאומיהפראלימפי

הסרתכיגלגליםבכיסאותהכדורסלאיגודאת

מהמשחקיםהגלגליםבכיסאותהכדורסל

האפשרויותאחתהיא2020בטוקיוהפראלימפיים

איגודאםאלא,לפועללהוציאהוועדיכולאותן

הידיעלשאושרהפעולהתוכניתאתיישםהכדורסל

IPCבמאי29עדהספורטאיםסיווגתהליךלשיפור

2020.

IPCהשלהדרמטיתההודעהאתלהביןכדיאז

מבוסססיווג"עלהיסטוריהשלרגע,שלהוההשלכות

.IPCהידיעלשאומץוהקוד"ראיות

כלשלניתוחביצעהפראלימפיהוועד,2003בשנת

והגיעהשוניםהספורטבענפיהנהוגותהסיווגשיטות

מודלתחתהסיווגמערכותאתלאגדישכילמסקנה

ידיעלעמדהמאמרנכתב2007-ב.אחדתיאורטי

Tweedy & Vanlandewijck,הפראלימפיהוועדנציגי,

ספורט–ראיותמבוסססיווג"להבסיסאתששם

.IPCהידיעלהחדשהקודאומץ,ובעקבותיו"ספציפי

להמשךהקלסיפיקציהחשיבותאתמדגישהזההקוד

סיווגכי,בונאמרעוד.הנכיםספורטשלקיומו

ישלספורטאיכילהבטיחמנתעלנעשהספורטאים

,שדרהחוטפגיעת,קטיעה:כגוןבריאותמצב)מגבלה

ורלוונטיישירבאופןהקשורה(ראייהליקויי

.משתתףהואבוהספורטלענף



?מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל

בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל  

היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות  

קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה  , הישראלית לספורט נכים

.2020שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו 

:  סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת

למאמנים ולאנשי הצוות, גישה לספורטאים

 המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת  | טכנולוגיות מתקדמות

ומניעת פציעות  

 ראש היחידה  , דואר-ר אסנת פליס"י ד"ליווי אקדמאי והנחיה ע| ליווי אקדמאי

השגיומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט 

 פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת | חשיפה

ל"תוצאות המחקר בכנסים בחו

 יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית  של ההתאחדות הישראלית | השפעה

לספורט נכים  והוועד הפראלימפי הישראלי  

(  על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

osnat@isad.org.il: למידע נוסף יש לפנות ל
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החודששפורסמופראלימפייםבנושאיםמאמריםתקצירי

,ראיותמבוססתקלסיפיקציהעלהקודםלנושאבהמשך

ספורטומענפיבנושאמחקריםמספרפורסמוהחודש

.שונים

אקטיביגרר:בנושאמאמרפרסמומאוסטרליהחוקרים

מכיוון.פראלימפייםשחייניםשלהסיווגלקביעתכפרמטר

באופן)הגררעללהתגברהיכולת,במיםמתבצעתששחייה

סביר.הביצועלטיבדומיננטימרכיבמהווה(וסבילפעיל

הפגיעהמסוגמושפעתזאתלעשותהיכולתכילהניח

.וחומרתההגופנית

הדחףכוח,מאיץמסהבעלכששחיין.גררמהונביןראשית

שהשחייןלכוחשווהוהוא,קדימהלנועלושגורםהכוחהוא

בתנועותאחורהאותםדוחףכשהואהמיםעלמפעילעצמו

:הגררכוחפועלמולו.וברגליובידיועושהשהואהשחייה

.במיםהשחייןלהתקדמותשמתנגדהכוח

גררכוחותשלושהעללמעשהלהתגברהשחייניםעל

ממגעהנובעהכוח:החיכוךגררישנוראשית.עיקריים

גרר,שנית.לשחייההנגדיבכיווןופועלהשחייןבגוףהמים

רקממנוומתנתקיםלגוףמסביבעובריםהמים:הלחץ

החלקביןלחציםהפרשייוצריםוכך,לרגליםמגיעיםכשהם

לעומתמלפניםהגבוההלחץ.לרגליים(הראש)הקדמי

.לאחורהשחייןאתשדוחףכוחיוצריםמאחורהנמוךהלחץ

,קדימהמתקדםשהשחייןבשעה:הגליםגררקייםלבסוף

מחסוםויוצריםקדימהנדחפיםשלפניומהמיםחלק

מירוץשספינתכמובדיוק.הלאהלהמשיךלושמפריע

כדיעליהםולעלותהגליםעללהתגברצריכה

53גיליון 2020מרץ 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

לסווגהכדורסללאיגודהורהשניתןהאולטימטום

אתהפראלימפיהוועדשלהקריטריוניםפיעלמחדש

להשתתףהמיועדיםנקודות4.5ו4.0השחקני

.2020מאיעד,טוקיובמשחקי

בההודעהפרסמההכדורסלאיגודהנהלת,כתגובה

,הפראלימפיהוועדשנקטהצעדיםעלצערההביעה

הגיעההדרמטיתשההודעההעובדהבשלבפרט

לקראתצעדיםונקיטתהידברותשלתהליךבאמצע

וחציהשנהבמהלך,הארגוניםשניביןגישור

כאיגודעצמואתרואההכדורסלאיגוד.האחרונות

האחרוןהשינויועדתפקודילסיווגהקשורבכלמוביל

הבינלאומיהוועדשלהקלסיפיקציהקודאימוץשל

איגוד.הארגוניםשניביןמוחלטתהסכמההיתה

וגםשלוהמסווגיםשלהגבוההברמהבטוחהכדורסל

אכןבטוקיולהתחרותהמיועדיםשהשחקניםבטוח

.ומתאימיםראויים

לסווגלדרישהניאותהכדורסלאיגודהראשוןבשלב

לוודאכדינקודות4.5-ו4.0השחקניאתמחדש

הוועדשלהדרישותאתתואמיםאכןשלהםשהלקויים

ניסהתמידגלגליםבכיסאותהכדורסלענף.הבינלאומי

שאינם,מגבלהעםספורטאיםשיותרלכמהלאפשר

.מהענףחלקלהיות,בעמידהכדורסללשחקיכולים

בני משי: צלם
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מוטורייםליקוייםעםפראלימפייםשחיינים:מסקנה

במהלךגבוהפעילגררלייצרנוטיםמרכזייםועצביים

לשקולמומלץ.ביצועיהםעלהמשפיעחופשיבסגנוןשחייה

אך,אלושחייניםעבורהסיווגמתהליךכחלקגרירהאמצעי

.אנתרופומטרייםליקוייםלבעלישכזהמבדקלבצעצורךאין

Payton, C., Hogarth, L., Burkett, B., Van de Vliet, P.,

Lewis, S., & Oh, Y. T. (2020). Active Drag as a Criterion

for Evidence-based Classification in Para Swimming.

Medicine and science in sports and exercise
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאנרגיין

עללהתגברצריךהשחייןגםכך,הלאהלהמשיך

.להתקדםכדישלפניוהגל

בחשבוןלוקחאינוהשחייניםשלהסיווג,להיוםנכון

,החוקריםשסברווכפי.הגררעלההתגברותאת

אינדיקציהלתתיכולההזוביכולתהתמקדותדווקא

הספורטיבייםהביצועיםעלהליקוילהשפעתטובה

.השחייןשל

ופסיביאקטיביגררלכמתהייתההמחקרמטרת

ביןהקשרחוזקאתולהעריךפראלימפייםבשחיינים

השחייהביצועי,הגופניהליקוילסוגאלהמדדים

.שלהםוהקלאס

מאודמאומניםפראלימפייםשחיינים72:שיטה

מאומניםשחייניםעשרוארבעהS10עדS1בקלאסים

ממונעתכננתידיעלנגררוליקוייםבעלישאינםמאוד

בזרועותנמדדהפסיביתגרירה.נרשםהגררכוחבעוד

בסגנוןשחייהבמהלךנמדדפעילגרר;בצדשהוחזקו

.בסיועגרירהבשיטתחופשי

גבוהיםהיוהפסיביהגררוהןהפעילהגררהן:תוצאה

מרכזיתעצביתפגיעהעםפראלימפייםבשחייניםיותר

-עצביתפגיעהובעלי(מוחיןשיתוקעםאלולמשל)

ללאשחייניםמאשר(שריריםניווןלמשל)שרירית

חומרתביןישירקשרהתגלה.מגבלה

הקלאסביןמתאם)שנמדדלגררהמגבלה/הפגיעה

בסגנוןשחייהתוצאותביןמתאםוכן,(הגררלמידת

שחיינים.הגררלמידת(הביצועטיב)חופשי

קטועים)אנתרופומטרייםליקוייםעםפראלימפיים

שאינםלשחייניםדומהופסיביפעילגררהראו,(למשל

מובהקבאופןשונההיהשלהםוהגרר,מגבלהעם

יותרהגדולההמגבלהעםהשחייניםשלמזה

.(נמוכיםבקלאסים)

מאיר וקסמן: צלם
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Park, H. Y., Jung, W. S., Kim, J., Hwang, H., Kim, S. W., An,

Y., ... & Lim, K. (2020). Effects of 2-Week Exercise

Training in Hypobaric Hypoxic Conditions on Exercise

Performance and Immune Function in Korean National

Cycling Athletes with Disabilities: A Case Report.

International Journal of Environmental Research and

Public Health, 17(3), 861.
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיכתר 

מקרהח"דופורסםהחודש,"הביצועיםשיפור"מאגף

שבועייםבמשךאימוניםשלההשפעהאתבחןאשר

שלסימולציהתנאי)היפרברייםהיפוקסייםבתנאים

בקרבהחיסוןמערכתותפקודהביצועיםעל(גובה

רוכבישישה.קוריאניםפראלימפייםאופנייםרוכבי

אחדרוכב,ראייהליקוייעם4)פראלימפייםאופניים

(שכליתלקותעםאחדורוכבשדרהחוטפגיעתעם

רצופהאירוביתפעילותשכללובאימוניםהשתתפו

.היפוקסיהבתנאיאנאירוביתאינטרווליםופעילות

בשבועימים5)דקות60הייתההאימוניםתדירות

פרמטריםנמדדוואחריואימוןלפני.(שבועייםלמשך

האימוןהשפעתעלהמעידיםביצועומדדיפיזיולוגיים

התפקודאתלבחוןדםבבדיקותמרקריםנמדדווכן

.ההתערבותבעקבותהספורטאיםכלאצלהחיסוני

שיפורניכר,ביצועומדדיהפיזיולוגייםלפרמטריםבנוגע

רמת.מ"ק3שלבמבדקהרכיבהבזמןמשמעותי

הרוכביםכלאצלמשמעותיבאופןעלתההלקטט

מ"ק3הבמבדקהיפוקסיהבתנאיהאימוניםבעקבות

,החמצןהובלתיכולתלגבי.ההתערבותבסיוםשנערך

.ההתערבותואחרילפנימשמעותייםהבדליםנצפולא

הלוקוציטיםמספר,ההחיסוןמערכתלתפקודביחס

,האאוזינופיליםשלומספרםמשמעותיבאופןפחת

אלהתוצאות.משמעותיבאופןגדלTותאיBתאי

במשךההיפוקסייםשהאימוניםכךעלהצביעו

האימוניםביצועיאתלשפרפוטנציאלהראושבועיים

השפעות,זאתעם.הפראלימפייםהרוכביםאצל

החיסוןמערכתתפקודעלההיפוקסייםהאימונים

.ברורהלאנותרה
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לקוייעםספורטאיםבקרבהנפשבריאותמצב:מסקנות

לקוייעםשאינםלספורטאיםלמדיזההלהיותעשויראייה

הנובעלחץ,למגדרוקשורים,הכלליתולאוכלוסייהראייה

חברתיתתמיכהוהיעדר,תחרותבזמןמהסביבהמההערכה

במיוחדלבלשיםהינןההמלצות.המשפחהמבני

לחץכגורםאליהןהסביבהיחסאתולשפר,לספורטאיות

לשמירהוהמשפחתיתהחברתיתהתמיכהואתבתחרות

.ראייהלקוייעםספורטאיםשלהנפשיתבריאותםעל

Kohda, Y., Monma, T., Yamane, M., Mitsui, T., Ando, K.,

Jesmin, S., & Takeda, F. (2019). Mental Health Status and

Related Factors Among Visually Impaired Athletes.

Journal of Clinical Medicine Research, 11(11), 729
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירודרמןקרן 

שלמאמרפורסםלאחרונה,המנטאליומהתחום

ספורטאיםשלהנפשיהמצבאתשבחנומיפןחוקרים

אתלבצעליזמההרקע.ראייהליקוייעםוספורטאיות

הבריאותעלידועמאודשמעטהעובדההינוהמחקר

העוסקיםראייהלקוייעםאנשיםשלהנפשית

קריירהמסלולבעליכספורטאיםומוכריםבספורט

מצבאתלהבהירנועדהנוכחיהמחקר.ידועספורטיבי

אצלאליוהקשוריםהגורמיםואתהנפשבריאות

.אלוספורטאים

עלהמבוססמחקרהיההנוכחיהמחקר:שיטה

:גברים)ראייהלקוייעםספורטאים81.שאלונים

העוסקים(שנים32.8±12.0:הממוצעהגיל;72.8%

,(ומרתוןריצות)אתלטיקה:פראלימפייםספורטבענפי

משתתפיהיוודו'וגעיווריםכדורגל,שחייה,כדורשער

סוגיותמגוון.יפןברחביספורטממועדוניהמחקר

פרטים,דמוגרפימידעכמובשאלוניםנכללושונות

הםבהןהתחרותרמות,הראייהליקוילגבי

חברתיתתמיכה,בתחרותלחץגורמי,משתתפים

K6מתוקףשאלוןבאמצעותהנפשבריאותומצב

הינוהנפשבריאותכשמצבבוצעורגרסיהניתוחי

כמשתניםאחריםנחקריםופרמטריםהתלויהמשתנה

.תלוייםבלתי

11.9%)במחקרהמשתתפיםמכלל21%:תוצאה

נפשיבריאותימצבהראו(מהנשים45.5%-ומהגברים

כיהראומשתנים-רבתרגרסיהניתוחתוצאות.גרוע

לחץכגורמימהסביבהיותרגבוהההערכה","נשים"

מבנייותרנמוכהחברתיתתמיכה"ו,"בתחרות

.גרועהנפשיתלבריאותהסיכוןגורמיהיו"משפחה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקורנית 

?אצלנוהמחקרבתחוםקורהומה

"מהמעבדהחם"במדוראוגוסטחודששלבפראתון

המנטאליהפרופילבנייתחשיבותעלכתבהפורסמה

לתחרויותההכנהבעתוספורטאיותספורטאיםשל

בייעוץנעזריםאינםרביםספורטאיםכיידוע.חשובות

.שלהםהאימוניםמשגרתאינטגרליכחלקמנטאלי

שבחנהשעברהבשנהשפורסמהספרותבסקירת

בקרבותסמיניםנפשיתבבריאותשעסקומחקרים

רקמהםמחקרים77נמצאו,פראלימפייםספורטאים

פראלימפייםבספורטאיםעסקומחקריםשבעה

מדגמיםבעליהיושאותרוהמחקרים.בלעדיתבצורה

מסקנת.ודיכאוןבחרדההתמקדוורובם,קטניםמאוד

אפשריבלתיכדיעדקשהמאודשזההייתההחוקרים

הנפשיתהבריאותמצבלגבימוצקותמסקנותלהסיק

שלהנפשייםהצרכיםגםכמוהאישיותמבנהועל

אותההמוחלטתהמסקנה.נכויותבעליספורטאים

ברורצורךישכיהיאהספרותמממצאילהסיקניתן

ספורטאיםשלהנפשבריאותעליותרממוקדלמחקר

.פראלימפיים

הוועדשלהראשיהפסיכולוג,שדהשרגאר"ד

היחידהעםפעולהבשיתוף,הישראליהפראלימפי

הישראליהפראלימפיהוועדשלוהטכנולוגיתהמדעית

פרופיללבנותמבקש,בוינגייטהישגילספורטוהיחידה

תמונהלקבלמנתעלהספורטאיםשלבסיסימנטאלי

שלהמנטאליהמצבאתולהביןועדכניתברורה

,התמיכהבהגשתלדייק,השוניםבסגליםהספורטאים

הפסיכולוג/היועץאתהמיטביתבצורהלהתאים

.ביותרהמקצועיתהתמיכהאתלהגישוכדילספורטאי

הסגליםספורטאי,המנטאליהפרופילבנייתלצורך

המתמקדליין-אוןשאלוןלמלאהתבקשוהשונים

חרדה,כלליתחרדה:כגוןשוניםפסיכולוגייםבמרכיבים

מסוגלותותפיסתדיכאון,מוטיבציה,עצמיביטחון,מצבית

בסיסישאלוןלמלאהבחירהניתנהלספורטאים.עצמית

מורחבשאלוןלמלאאו,בלבדשאלונים3-מהמורכב

.שאלונים7מהבנוי

האתיקהוועדתפרטיםלחיסיוןהבטחהשניתנהכמובן

אשרספורטאים.הסקראתאישרהוינגייטמכוןשל

והמלצותמפורטדיווחיקבלו,השאלוןעללהשיביבחרו

.התוצאותעיבודלאחר

ניתןזהבמדורהמובאהמידעלגביהערה/שאלהלכל

osnat@isad.org.il:לאסנתלפנות
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2020בדרך לטוקיו 23

ה   נ ו ר ו ק ה ת  פ ג מ ת  ו ע פ ש ה

ו   י ק ו ט ל ת  ו כ ר ע י ה ה ל  ע

אותהלכתובעלינוכיהבנו,הכתבהאתלכתובבבואנו

יוםוכלהיות,העיתוןלהוצאתהאפשרככלסמוך

ויש4.3.2020בנכתבהזוכתבה.משתנההתמונה

.יוםמידיולהתעדכןלהמשיך

לקראתההכנותבשיאעכשיונמצאיםהספורטאים

ל"לחולטוסנדרשיםהסגלספורטאימרבית,2020טוקיו

עלוחלקםכהכנהחלקם,אימוניםומחנותלתחרויות

חלקכאשר.הכרטיסלקבלתסיכוייםלשפרמנת

וחלקכרטיסלהשיגמנתעלMUSTהןמהתחרויות

בהןהשתתפותאישאמנםתחרויותהןמהתחרויות

.בסיכוייםישירבאופןתפגעלאאךבהכנותתפגע

קריטיותאינןהקרובותהתחרויותמרביתלמזלנו

.הכרטיסיםלהשגת

ודרשהמינוריתהיתההמגיפהשלהראשונהההשפעה

דדאוןעמיהשחיינים.בירוקרטיתהתעסקותבעיקר

באוסטרליהלתחרותלהגיעחייביםהיומליארומארק

דרךהיההמקוריהטיסהכרטיס.סיווגלעבורמנתעל

לבידודלהיכנסאותםמצריךשהיהדבר,קונגהונק

דרךלטיסהשונתההטיסהלכן,באוסטרליהלשבועיים

,קריטיתיותרכברהיתההשנייהההשפעה.אירופה

להשתתףאמוריםהיורנוי'צויוליהשזירידורוןהקלעים

בשלבוטלההתחרותאך,בתאילנדהכנהבתחרות

.הקורונה

כמונגועותהיולאשבזמנולמדינותשטסוספורטאים

.התגוננותוהוראותבמסכותצוידוופוליןברזיל

,בעולםהתפשט'הקורונה'ונגיףהזמןשעברככל

.האפשרככלהטיסותבצמצוםצורךישכיהתברר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימרכז רפואי שיבא 

בתחרויותבפברוארשהשתתפוומאמניםספורטאים

במקוםלהסתובבנעימותלאתחושותעלסיפרול"בחו

,מסכותלובשיםחלקם,העולםמכלאנשיםנמצאיםבו

במקרהלשבועייםלבידודלכניסהמהצורךחששוהביעו

המדינותלרשימתתצורףשוהיםהםבהוהמדינה

.הנגועות

חיפההלוחםביתשלגלגליםבכסאותהכדורסלקבוצות

ביורוליגלהשתתףאמורותשהיואביבתלהלוחםובית

אתביטלו,ובאיטליהבאוסטריהמרץבחודשהאירופאי

קיבלנו,נסגרשהעיתוןלפנירגעוממש.השתתפותן

אפשרותותבדקבוטלוהיורוליגטורנירישכלהודעה

.אחרבמועדלקיימם

שאיננהתחרותלאףלצאתלא,היאההחלטהכרגע

הפראלימפייםלמשחקיםהכרטיסלהשגתקריטית

תישקלהיא,כזותחרותתהיהכאשרוגם2020בטוקיו

המקצועיהצוות,הרפואיהצוותשלהתייעצותלאחר

הוועדעםבקשרעומדיםאנוכןכמו.הבריאותומשרד

.איתםגםומתייעציםהישראליהאולימפי

רפי קורן: צלם. מוכרת יפנית עם מסיכה: בתמונה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימ.צ.א

הפראלימפיהוועדרופא,ק"זרמיר"מדביקשנו

אתלאמץישזהבשלב":לנושאלהתייחסהישראלי

שאינהנסיעהמכלולהימנעהבריאותמשרדהמלצות

.הכרחית

בוירוסחוליםמתגליםבהןהמדינותומעגלהיות

הולךמומלצתאינהאליהןהנסיעהואשרהקורונה

חדשותהנחיותלגבייוםמדילהתעדכןיש,ומתרחב

שלבמקרהגםהמקצועיהצוותועםאיתיולהתייעץ

.חיוניתנסיעה

בנסיעהומדוברבמידהגםכיבחשבוןלקחתיש

הרי,מסעאזהרתפורסמהטרםלגביהלמדינה

עצמההנסיעהבמהלךלהשתנותעלולשהדבר

,חזרתםעם,נאלציםעצמםאתימצאווהשבים

במקרהחולים/ונשאיםהטובבמקרהלבידודלהיכנס

.הרע

ה   נ ו ר ו ק ה ת  פ ג מ ת  ו ע פ ש ה

ו  י ק ו ט ל ת  ו כ ר ע י ה ה ל  -ע

ך   ש מ ה

:הבריאותמשרדלהוראותבהתאם,לנוסעיםהנחיות

והנחיותהמחלהפעילותלגבישוטףבאופןלהתעדכן•

.המקומייםהשלטונות

והימנעותמתיםאוחייםח"בעעםממגעלהימנע•

.חייםבעליבשווקימשהייה

ממחלההסובליםאנשיםעםהדוקמקשרלהימנע•

.חדהנשימתית

.למרפקועיטוששיעולעללהקפיד•

בחומראווסבוןמיםעםידייםרחיצתעללהקפיד•

שיעולולאחרקרובותלעתיםאלכוהולבסיסעלחיטוי

.סביבתואוחולהאדםעםמגעולאחר,ועיטוש

.בריאותבמוסדותהכרחית-בלתימשהייהלהימנע•

ציבוריתבתחבורהמנסיעהלהימנע•

מסיכהעםוהאףהפהכיסוי•

,  שוויץ, התבטלו נסיעות לתחרויות באיטליה4.3נכון ל 

ארגון הסייף בכסאות גלגלים  . ספרד וקרואטיה

כמו . הבינלאומי ביטל את כל תחרויות הסבב העולמי

כן מחנה אימונים לנבחרת הנשים בכדורשער שהיה  

בארץ בבית חינוך עיוורים בשיתוף  לתקייםאמור 

.  נבחרות בריטניה וברזיל בוטל

רפי קורן: צלם. ילדים יפנים עם מסיכה: בתמונה
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פראלימפיתרכילות

לא נגענו  

למשחקיםהיפניהעםשלהמעורבותהעלאתבמסגרת

לכלשודכה,2020בטוקיווהפראלימפייםהאולימפיים

שיגיעוהלאומיותהנבחרותאחת,במדינהעיר

ערים3בזכתההישראליתהנבחרת.לאולימפיאדה

ביקרוווטאורייאטוסו:מהן2שלנציגים.אותהשיאמצו

הישראליתההתאחדותנציגיעםונפגשובארץהחודש

הוועד,הישראליהפראלימפיהוועד,נכיםלספורט

.ודו'הגואיגודהישראליהאולימפי

יעקבומאמנםחיפהמאיל״ןמליארומרקדדאוןעמי

בשחייההפתוחהאוסטרליהלאליפותטסו,ביננסון

-חירותירפיפרופסורידיעללוו,סיווגקביעתלצרכי

אשררעותחוליםביתשלהשיקוםחטיבתמנהל

נשיאאתשםופגשו,השחייהנבחרתאתמאמץ

דנוסאנדרוהישראליהפראלימפיהוועדשלהכבוד

מהקהילהנוספיםומבקריםריצרדסוןג׳ימסמבעלי

.באוסטרליההיהודית

יוליה  הקלעית 

של  בסטורירנוי 'צ

,  בנק הפועלים

,  אשר מאמץ אותה

את השחיינית  

את  , ענבל פיזרו

ההתאחדות  

הישראלית  

לספורט נכים ואת  

הוועד הפראלימפי  

הישראלי


