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מדליית ארד לנבחרת הכדורשער באליפות אירופה

נבחרת הנשים בכדורשער פתחה את השנה החדשה  

כאשר זכתה במדליית הארד באליפות  ! על הפודיום

.  אירופה בכדורשער

היה זה סיום מתוק לנבחרת שרק לפני שנה יצאה  

.  מאוכזבת מהמקום הרביעי באליפות אירופה

באליפות עצמה זכתה נבחרת רוסיה שרק לפני חודש  

בירושלים  בבית חינוך עיווריםהתארחה בישראל 

.  למחנה אימונים

צוות הנבחרת כולל את השחקניות מבית הלוחם תל  

:אביב ובית חינוך עיוורים

רוני  , ליהי בן דויד, אלהם מחמיד-הקפטנית

.פיסחובוקארין אברביהסיוון , גל חמרני, אוחיון

,  מאמן הנבחרת-אריאל פוארטה : והצוות המקצועי

מנהל  –רז שוהם , עוזרת המאמן–אבנעיםורד 

–קוביץועדי מאמנת מנטלית –שני זמור , מקצועי

שחברה  טויטושיראל כן התלוותה לנבחרת . מעסה

לצוות השיפוט של האליפות ושימשה כעוזרת שופט 

וזה בהמשך לקורס השיפוט הבינלאומי שהתקיים  

.  בארץ

:תוצאות והבקעות

:שלב הבתים

שער לליהי ושער  –0-2| בריטניה –ישראל •

לאלהם

שערים לליהי2–1-2| שוודיה –ישראל •

שערים לליהי ושער  4–6-5| טורקיה –ישראל •

לאלהם

שערים  3שער לליהי ו–1-4| גרמניה-ישראל •

לאלהם

רבע גמר

3שערים לליהי ו 4–5-7| דנמרק –ישראל •

לאלהםשערים 

חצי גמר

שערים לליהי ושער 2–9-3| רוסיה –ישראל •

לאלהם

מדליית ארד

שערים לליהי  2--1-2|יוון –ישראל •



מה קרה  
?בספטמבר
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אירועים ותחרויות שהתקיימו בספטמבר

אליפות יפן וברזיל הפתוחות בבדמינטון 
מבית הלוחם חיפה הגיעו לרבע  גורדצקי ונינה מבית הלוחם ירושלים אמיר לוי •

הגמר בזוגות מעורבים ביפן

נינה סיימה שנייה בשלב הבתים  , אמיר  הגיע לשלב רבע הגמר בטורניר היחידים•
מבית הלוחם תל אביב נפצע בשלב איל בכר , ולא עלתה שלב בשל יחס נקודות

הבתים ביפן

זכה באליפות ברזיל הפתוחה ביחידים ובמקום השני בזוגות מעורבים אמיר לוי •

טורנירי טניס בכסאות גלגלים בעולם 
מבית הלוחם תל אביב הגיעה לחצי הגמר בטורניר וילנה ביחידים צביקורוניקה 

.שם הפסידו לצמד טורקיות , ולגמר הזוגות יחד עם שותפה מאוקרינה 

ן רמת גן הגיע לשמינית הגמר בטורניר וילנה ביחידים ולגמר "מאילכהנובגנדי 
שם הפסידו לצמד מפולין ולטביה, טורניר הזוגות יחד עם שותף פולני

Baiaן רמת גן השתתף בטורניר "מאילגיא ששון  de Setubal  בפורטוגל

כיה הפתוחה בטניס שולחן 'אליפות צ

כיה לאחר שזכתה 'מבית הלוחם תל אביב זכתה בתואר אלופת צכרמית דור 

ענת  בטורניר הזוגות זכתה כרמית יחד עם . במקום הראשון בטורניר היחידים

מבית הלוחם חיפה במדליית הארדשגיאסיארה

אליפות סרדיניה הפתוחה בטניס בכסאות  
גלגלים 

מאיל״ן רמת גן הגיעו לרבע גמר ואסי סטוקול ברדיצבסקיאדם , בדרגת אופן•
.בטורניר3שם נוצחו עלי ידי צמד מדרום אפריקה ויפן המדורגים -הזוגות 

לחצי הגמר ביחידיםבדרגת קוואד שרגא וינברג מאיל״ן רמת גן הגיע •

מבית  ואיתי ארנליב ן רמת גן "מאילשרגא וינברג ניצחו –בדרגת קוואד  זוגות •
.הלוחם תל אביב  בגמר והוכרזו כאלופי הזוגות



מה יקרה  
?באוקטובר
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אירועים ותחרויות קרובים

סלגלגביע 
ן רמת גן"איל–8/10

נמרים  , ג"שוקו קידס ר, ג"סטאר קידס ר, ש"חוסן קידס ב: בהשתתפות  הקבוצות
צ"אריות ראשל, צ "ראשל

משחקי אירופה לצעירים

איטליה-ליגייריה9-15/10•

יה וטניס שולחן צעירים'שחקני בוצ, שחיינים: בהשתתפות•

טניס בכסאות גלגלים–טורניר אשקלון 

מרכז הטניס באשקלון–10-18/10•

קולינסעל שם פיטר ITFשל הר'פיוצטורניר •

אליפות ארצות הברית הפתוחה בבדמינטון

ארצות הברית–קולורדו ספרינג –24-29/10

לויאמיר : בהשתתפות

יה  'אליפות אירופה בבוצ

פורטוגל  -פובה25/10-2/11•
ודדי וויך  , הכהןברייטמןבת אל , אורית קלנר, לוינדב : בהשתתפות•

כדורסל בכסאות  -ליגת העל 1מחזור מספר 
גלגלים

בכל רחבי הארץ31/10



השאלון
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חזרנו לארבעת האירועים הגדולים של המשחקים הפראלימפים בריו על מנת לשמוע את החוויות מאחורי הקלעים  

קרן איזיקסון  והצלמת לאה שניידר הדוברת , מצד אלו שסיקרו את המשחקים

גרסת התקשורת  –שנה למשחקים הפראלימפים בריו 

אחרי חלוקת המדליות  : קרן
מורן סמואל ביקשה  , בחתירה

מהמארגנים שיעבירו לה את  
הם לא , ארד לרחבת הטקס

אז מיקי עוזאי , כל כך הסכימו
עשה את עצמו שהוא לא  

ועבר את הגדר והעביר  , מבין
כמובן שהוא , למורן את ארד

נתן לה חיבוק ואני וצוות ערוץ  
אחד צעקנו עליו שיזוז שנוכל 

מיד הצטרפו אלינו כל , לצלם
אז זה . מיקי : הצלמים שצעקו

, נראה כמו נצח עד שהוא זז
2אבל האמת שזה לקח 

שניות ובזכותו התמונה  

כל התקשורת בארץ  פתאום : לאה
מתעניינת במורן ומנגד פתאום כל  

המאבטחים הברזילאים מגלים  
–ראש הממשלה על הקו . קשיחות

מנסה להעביר את איחוליו למורן  
ואני נחסמת על ידי , שעדין במים

זוכרת גם את . אנשי הביטחון
אחרי הניצחון ליונית  מיידהראיון 

באמצעות הנייד 2לוי בערוץ 
כשהוא בידיה של לימור גולדברג  
שיושבת עם ברכיים מכופפות מול 

ללא , מורן המתראיינת ארוכות
זוכרת את התחרות  . יכולת לזוז

האגרסיבית בין תוכניות הטלוויזיה  
השונות מי יקבל ראיון עם מורן  

.וכמה נעים זה הרגיש

מוקם בצד הקיצוני של , דורון שזירי: קרן
,  מטר ממנו2מה שאומר שהייתי , עמדות הירי

באיזה  , נשכבתי על הרצפה בשביל לצלם
עברה לי בראש המחשבה שאולי , שהוא שלב

הלבן של 'שאני מצלמת לו את , זה יפריע לו
אבל  , כמובן שהוא אפילו לא מצמץ' העין

המארגנים אמרו שזה לא מכובד לשכב על  
הרצפה וביקשו שאקום

נדמה היה שאתר תחרות הקליעה היה : לאה
המקום הזכיר מחנה צבאי . בסוף העולם

היה ששזיריונראה היה ומאובטחסגור 
' שלושה מצבים'המתמודד היחיד שאכן ירה ב

ישב ועמד ובסוף זכה במדלית הארד  , שכב-
הדהים . אותה קבל בנונשלנטיות אופיינית

רגע  . את כולנו כאילו לא התרגש בכלל
לחיצת היד והחיבוק  -מחמם לב במיוחד 
שזכה  מאיחוד האמירויות החברי עם הקלע 

. במדלית הכסף



השאלון
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לצלם את הקרב על הארד של איתי ארנליב ושרגא  היתהאחת החוויות המאתגרות ביותר : קרן
באמצע המשחק הגיעו  . מעלות40מארבע שעות בחום שהגיע גם ל שערך יותר משחק , וינברג

שלא ימות וכל –ולא נעים אבל כל מה שחשבתי עליו זה , ידיעות על כך ששמעון פרס התאשפז
. הפוקוס יעבור אליו

התקיים בחום בלתי נסבל וכל הזמן חשבתי איך הטניסאים מסוגלים להחזיק מעמד  המשחק:לאה
בשולי המגרש במשך כל אותן שעות ארוכות  , הצלמת, זוכרת את קרן. מעל ארבע שעות ולא לוותר
זוכרת את סוללת המצלמות המרשימה מאוד שהקימו צוותי טלוויזיה  . בשמש ישירה ללא טיפת צל

, וילדאוליאן, וזוכרת רגע דרמטי במיוחד כשכתב הטלוויזיה הישראלית, בעיקר יפנים, זרים
בעיה שנפתרה בסופו של דבר על . התחשמל מגדר המתכת שהפרידה בין הקהל לצוותי התקשורת

.ידי הצוות הטכני המקומי במהלך המשחק

ובכל , של ענבלבמישחים: לאה
התחרויות בהן נכחתי בבריכת  

לא יכולתי שלא להתמלא  , השחייה
פליאה מהקהל הברזילאי החם  

. שהגיע בהמוניו לפרגן לשחיינים שלו
גם לענבל הייתה משלחת לא  

שכללה רבים  , מבוטלת של מעודדים
.  מאנשי המשלחת ובני משפחתה

שהוא  , העיתונותאיזורזוכרת את 
עומדים  צידיומעין שביל ארוך שמשני 

,  עיתונאים וצלמים מכל העולם
,  המנצחים והמאוכזבים, והשחיינים

נעצרים  , בדרכם לחדרי ההלבשה
גם כשהעיתוי , בעל כורחם לראיונות

לא ממש מתאים וכל מה שהם רוצים  
.זה אולי להזיל קצת דמעות

אחת התמונות שהכי  
3רציתי לצלם ואחרי 

גמרים בהם ענבל פיזרו  
לא הצליחה להגיע  
לשלושת המקומות  

הגיע המשחה  , הראשונים
בו הגיע  , מעורב200ל 

וסוף כל . למקום השלישי
סוף יכולתי לצלם אותה  

הרצוג פרסם . מחייכת
תמונה הפוכה  בפייסבוק

רואים את ) מהתמונה הזו 
ענבל מהגב ואת הנורבגית  

וכתב שהוא ( מחייכת 
שמח לראות את החיוך 

הוא היה צריך  , של ענבל
לחכות לתמונה הזאת



על הדרך 
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כרמית דור לקראת אליפות אירופה בטניס שולחן 

שחקנית טניס השולחן מבית הלוחם תל , כרמית דור

ל "למשרדי הוועד הפראלימפי להצטייד באשהגיעה אביב 

רון כיה ואליפות אירופה יחד עם 'לקראת אליפות צ

תפסנו אותה לשיחה  ואלו , יריב האימונים שלהבורוור

:עיקרי הדברים

אליפות  : חודש ספטמבר הולך להיות חודש עמוס

אליפות אירופה וגם אליפות אירופה לקבוצות  , כיה'צ

של איגוד טניס השולחן האולימפי שצרף אותה גם  

כך שכרמית חברה גם  , לנבחרת הלאומית שלו

בנבחרת הלאומית הפראלימפית וגם האולימפית

הגבירה כרמית את האימונים  , על מנת לעמוד בעומס

אימונים בשבוע ואירובי בחדר כושר6ל 

 מבחינה מנטלית מתמודדת עם העומס על ידי זה שכל

'  ממשחק למשחק'–פעם חושבת רק על המשחק הבא 

פספסה את העלייה לרבע  , באליפות אירופה הקודמת

ומקווה הפעם להישג מוצלח  אחת הגמר בשל מערכה 

אם כי בשל יום כיפור היא לא תוכל לשחק  –יותר 

,  המארגנים לא הסכימו לשנות את הימים, בחצי הגמר

,  אך הבטיחו שאם אחד הישראלים יעלה לחצי הגמר

אי הופעה בחצי הגמר לא תגרור ענישה בניקוד לדירוג  

העולמי  

 רון זאת הזדמנות טובה להודות ליריב האימונים שלה

הם למדו ביחד לפני שלוש שנים באקדמיה  –ברובר

הוא מדורג בארץ בעשירייה הראשונה של , ווינגייטב

לפני  , וכאשר קיבלה זכאות ליריב אימונים. הגברים

הם מתאמנים פעמיים בשבוע מה . בחרה בו, שנה וחצי

, וזו היא הזדמנות להודות לו, שמעלה את הרמה שלה

על כל העזרה וההשקעה

שיהיה בהצלחה  



2020טוקיו 
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נקבעו המקצועות והקטגוריות בתכנית המשחקים  

חודשים של ישיבות 10לאחר כי הפראלימפי הודיע הועד 

ודיונים אושרה תוכנית המקצועות והקטגוריות של 

.בטוקיוהמשחקים 

:להלן הנושאים העיקריים עליהם הוחלט

537-ספורטאים שיתחרו ב4,400בטוקיו ישתתפו לפחות 

.מקצועות וקטגוריות

כמות הספורטאיות שהוקצתה לטוקיו תעמוד על לפחות  

ועלייה  , זהו מספר הנשים הגדול ביותר אי פעם. 1,756

.ממספר הנשים שהשתתפו במשחקים בלונדון17%של 

בענפים החדשים שיתווספו מספר אירועי המדליות 

,  בטקוואנדו6-בבדמינטון ו14יהיו , בטוקיו

9יהיו עתה , קטגוריות6וכלל , ענף שנוסף בריו, בקיאק

.קטגוריות גם בדגם הקאנו3קטגוריות כשנוספו 

במטרה לאפשר יותר הזדמנויות לבעלי מוגבלות  

יה  'קשה הוחלט להקצות יותר מקומות בענף הבוצ

.מקומות8ונוספו 

ענפים יישאר אותו מספר ספורטאים כמו  14-ב

, יה'עליה במספר הספורטאים תהייה בוצ. בעבר

וסייף  , טריאתלון, טניס שולחן, קליעה, ודו'ג, קיאק

.בכיסאות גלגלים

–טניס שולחן וסייף , קליעה, קיאק, בארבעה ענפים

.יהיו פחות–בשחייה , יהיו יותר קטגוריות מאשר בריו

שם יערכו חלק מהתחרויות, מפרץ טוקיו
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בין חמישי לשישי נחת  , בראש השנהבשעת לילה מאוחרת 

סיטי  למכסיקומטוס החילוץ של חיל האוויר הישראלי שיצא 

והטיס למקום מבטחים את נבחרת השחייה הפראלימפית  

ששהתה בעיר לקראת אליפות העולם שהייתה אמורה  

.להתקיים בסוף החודש

,  ענבל פיזרו, בתוכם שישה שחיינים, איש9מנתה המשלחת 

ורוניקה  , מור מוסרי, וק'גורדיציוליה , שלביאיאד

. ושני מלוויםהמאמן יעקב ביננסון, מליארגירנקו ומרק 

שבעת רעש  , שלושה מהם בכיסאות גלגלים, התשעה

הרגישו בצורה ממשית ומבעיתה את  , האדמה שהו במלון

.  האירוע

הבניין  , זה היה מפחיד מאוד: "ביננסון לאחר הפינוי מהמלון

עם זאת קיווינו שאליפות העולם  , נפלנו על הרצפה, כולו רעד

."עדין לא הבנו את גודל האסון, תתקיים במועד שתוכנן

החליט הוועד פראלימפי  , ולראשונה מאז הוקם, בצעד חריג

מאות  . הבינלאומי לבטל את אליפות העולם בשחייה בשנה זו

סיטי ניסו להתפנות מן העיר  למכסיקושהגיעו ספורטאים 

.ששדה התעופה שלה נסגר, הפגועה

פנה הועד , במהלך החג, עם פרסום הודעת הביטול

הספורט במשרד הספורט  למינהלהפראלימפי הישראלי 

בבקשה לסייע לחלץ את המשלחת ולהחזירה ארצה  

אנשי מנהל הספורט פנו בדחיפות לחדר המצב של . בהקדם

,  ובתיאום עם חייל האוויר ופיקוד העורף, משרד החוץ

הוחלט להוציא את  , ובהובלת  משרד התרבות והספורט

המשלחת הישראלית במטוס החילוץ אשר הביא את  

למקום  , למכסיקומשלחת פיקוד העורף ומשרד החוץ 

.  ומשם להחזירם לארץ עם צאת החג, מבטחים

חוותה רעידת אדמה במקסיקו–נבחרת ישראל בשחייה 

אני רוצה  ": שוקי דקלר "דהוועד פראלימפי ר "יו

לראש  , כ מירי רגב"להודות מכל הלב לשרת הספורט ח

ולאבי בנבנישתי שנענו הספורט מר עופר בוסתן מינהל

לבקשתנו לפנות את הספורטאים במטוס החילוץ שיצא 

עם  מיידיהמשרד פעל באופן . במכסיקומהארץ לסיוע 

תודה גם לעובדי משרד  , חדר המצב של משרד החוץ

החוץ ולעוד גורמים שפעלו מאחורי הקלעים והביאו את  

אנחנו מודעים לקשיים ולמורכבות  . ספורטאינו הביתה

תודה  , של חילוץ כזה ובמיוחד באמצע חג ראש השנה

שנה טובה לכולם ולספורטאים שחוו . רבה בשם כולנו

והעיקר שחזרו הביתה  , רגעי חרדה ופחד וגם אכזבה

".בשלום

במשרד  , הספורטמינהלראש , עופר בוסתןוהוסיף 

בהתאם למדיניות השרה לסייע  "התרבות והספורט 

פעלנו על מנת לחלץ את נבחרת  , לאיגודים והתאחדויות

.  השחייה הפראלימפית ולהביא אותה לחוף מבטחים

פעלנו מול כל הגורמים ושמחנו לשמעו שיצאו מאזור  

משרד התרבות והספורט יוסיף  . הסכנה ולכולם שלום

."לעזור ולסייע ככל שיידרש

הפראלימפי  ר ועדת השחייה בוועד "יו, בלייןיין 'ג

לא הוחלט אם תתקיים השנה עדין הבינלאומי מסרה כי 

או לבטלה  , במכסיקואליפות עולם במדינה אחרת או 

.לחלוטין
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חוותה רעידת אדמה במקסיקו–נבחרת ישראל בשחייה 

פוסט שכתבה ענבל פיזרו על רעידת האדמה



VISTA-הכנס המדעי של הוועד הפראלימפי הבינלאומי 

12
כנסים 

בינלאומיים

הוועד הפראלימפי העולמי  הכנס המדעי הדו שנתי של 

,  עד כההיה הכנס הגדול ביותר זה . בטורונטוהתקיים 

מדינות 40אנשי מקצוע מלמעלה מ 300השתתפו כ שבו 

לכולם הוא התשוקה  מגוונים שהמשותף מתחומים 

להתייעץ ולהתלבט  , לספורט הפראלימפי וברצון לשתף

.ובדילמותבחידושים בידע 

דיונים  ,וחצי ימים התקיימו עשרות הרצאות 3במהלך 

וסדנאות והוצגו מחקרים חדשים בתחומים מגוונים של 

.הפראלימפיהספורט 

ופיתוח  איתור היו בכנס בין הנושאים הרבים שנדונו 

,  אתיקה בספורט הפראלימפי,סיווג , ספורטאים צעירים

ומדע בשירות המאמנים והספורטאים ועודטכנולוגיה 

:מקצועאת ישראל ייצגו מספר אנשי 

רון ,המתאמת ביחידה לספורט הישגי יעל לנדר 

המקצועי של הוועד הפראלימפי  המנהל בולוטין 

'  ופרופמהוועד הפראלימפי גולדברג לימור ,הישראלי 

.  ג"רן "מאילהוצלרשייקה 

שהיא חברה בוועדה המדעית  דואר פליס ר אסנת "ד

של הועד הפראלימפי הבינלאומי הייתה בוועדה המדעית  

.בכנסר מושב "של הכנס ושימשה כיו

במהלך הכנס יצרנו קשרים עם אנשי מקצוע שונים 

לפיתוח נושאים כמו הכשרת מאמנים וענפים כמו  

אתלטיקה

היום האחרון בכנס הוקדש לביקור וסדנאות מעשיות  

במרכז הספורט הלאומי של טורונטו שמהווה את המרכז  

והאולימפיות של  הפראלימפיותשמלווה את הנבחרות 

ומרשים לתמיכה מדעית  יחודיקנדה ומהווה מודל 

.ההישגייםומקצועית כוללת לספורטאים 

מרכז הספורט מכיל בתוכו את כל מתקני הספורט  

הוא  , והמעטפת הרפואית והמקצועית שהספורטאי צריך

ללכת לייעוץ תזונאי , להתאמן בו, יכול להגיע למרכז

.  ולעשות בדיקות רפואיות והכל באותו מקום

היבט מעניין נוסף שעלה בכנס הוא ההתמודדות  

,  המאתגרת של כל המדינות באיתור ספורטאים צעירים

נושא שהוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות  

לספורט נכים החליטו לשים כאחד הנושאים המרכזיים  

.  לטיפול

VISTAזה היה כנס : " לימור גולדברג סיכמה את הכנס

היה מרגש עבורי לשבת לצד מדענים ואנשי , הראשון שלי

לצד הרצאות מרתקות  , מקצוע ומאמנים מעשרות מדינות

בנושא ההתקדמות של המחקר והטכנולוגיות בספורט  

והיו גם הרצאות בנושא אתיקה והשילוב . הפראלימפי

וההכללה של אנשים עם מוגבלות דרך הספורט בחברה  

".שחשובים לא פחות ואולי אף יותר

פורמלית עם  בפגישה לא הישראלי בנוסף נפגש הצוות 

ונכונותו  שהביע את רצונו פרסונסאנדרו הנשיא הנבחר 

הפראלימפי  להגיע לישראל לפגישות בהזמנת הוועד 

.הישראלי



ליגיונרים  
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עשהאל שבו התחיל את עונת הכדורסל בכסאות גלגלים
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הגיע בסוף חודש אוגוסט לקבוצת  עשהאל שבו 

הכדורסל בכסאות גלגלים של המבורג ומיד נכנס 

למשטר אימונים  ששיאו בהשתתפות בטורניר הכדורסל  

.שם זכו במקום השניoettingerגביע של 

עלירזה: בנוסף פגש עשהאל חבר חדש ולא צפוי

.  האיראניאחמדי

דיברנו קצת על : "ספורטynet-לעשהאל סיפר 

הפוליטיקה באיראן ועל הפער במדינות בין הממשלה  

רק רוצים לחיות  ס'שתכל' פשוטים'לבין האנשים ה

בעלי הכוח מעוניינים להמשיך  / התקשורת . בשלום

חבל . ולשדר שנאה ומלחמה כי זה תורם להם כלכלית

לי שהוא לא יכול לבוא לבקר במדינה היפה שלנו בגלל  

".זה ושאני לא יכול להגיע ולראות את התרבות שלו
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הכנס הבינלאומי לטכנולוגיות בספורט הפראלימפי
16.10.2017

', לטכנולוגיות בספורטפסיפיקאסיה 'במסגרת כנס 

15-19-שיתקיים במלון הילטון בתל אביב בין ה

יוקדש יום אחד לטכנולוגיה בספורט  , באוקטובר

'  ר הכנס פרופ"פראלימפי בזכות שיתוף הפעולה עם יו

.שיינוביץמיקי 

התאפשר בזכות שיתוף פעולה בין , 16.10, יום זה

הוועדה המארגנת של הכנס והוועד פראלימפי  

,  חוקרים, מאמנים, לכנס הוזמנו ספורטאים. הישראלי

אנשים מן התעשייה וכל מי שעוסק , אנשי חינוך

ומתעניין בספורט הפראלימפי וההשלכות  

.הטכנולוגיות שלו

ר הוועד הפראלימפי  "את היום הייחודי בכנס יפתחו יו

ראש  הוצלרשייקה ' ופרופ, ר שוקי דקל"ד

לאחר מכן  . הלימודים המתקדמים במכללת וינגייט

.יתקיימו דיונים והרצאות בנושאים מגוונים

'  אחד מן המשתתפים המרכזיים בכנס הוא פרופ

, ראש מעבדת המחקר לרפואת ספורט,תייסןדניאל 

, שהוזמן במיוחד לכנס, מכון הבריאות של לוקסמבורג

.וירצה על טכנולוגיה ומניעת פציעות ספורט

לדבריו הגדלת יכולת הביצועים של הספורטאים  

הספורטאים מוכנים  . מגיעה עם מחיר לא פשוט

כדילקחת סיכונים ולדחוף את גבולות היכולת שלהם 

בהרצאה יסביר למה טכנולוגיה  . להשיג תוצאה טובה יותר

חדשה וחינוך של המאמנים והספורטאים לגבי צורת  

.האימון ומניעת פציעות היא קריטית לעוסקים בספורט

.  הוא חשוב מאוד, שאתם מקיימים, אני מאמין שכנס כזה"

,  מצד אחד העיסוק בזה מוסיף לביצועים של הספורטאים

שהם  , שני ההיבטים. ומאידך שומר עליהם ועל בריאותם

משתלבים אחד בשני על מנת להגן  , בעצם מנוגדים זה לזה

."על הספורטאי כשהוא מנסה להגיע לשיא היכולת שלו

?אתה עובד גם עם ספורטאים שאינם פראלימפיםהאם -

שאני , בלוכסמבורגבמעבדה במכון הבריאות . בהחלט"

אנחנו עוסקים באופן מדעי באספקטים  , עומד בראשה

תחומים אלו . השונים של מניעת פציעות ספורט ושיקום

הן , הן לספורטאי תחרותי, נוגעים לכל ספורטאי בכל רמה

לספורטאי מתחיל שעוסק בספורט על מנת לשמור על 

."בריאותו

?איך הגעת לתחום המיוחד הזה

למדתי פעילות גופנית  , לאחר שסיימתי תואר בפיזיותרפיה"

(."ספורט נכים)מותאמת 

?האם בקרת אי פעם בישראל

שהיא כל כך , ואני סקרן להכיר את המדינה שלכם, לא"

אני באמת נרגש מאוד  . עשירה בתרבות ובהיסטוריה

."לקראת הכנס והדיונים החשובים שיתפתחו במהלכו
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ז הכנס  "לו
הרשמה והתכנסות 08:30-09:00

המכללה האקדמית  , ראש הלימודים המתקדמים-הוצלרשייקה ' פרופ: פתיחה וברכות

ר הוועד הפראלימפי הישראלי"יו–-יהושוע דקל ר "ודוינגייט 

09:00-10:30

ר אסנת פליס דואר"ד–סקירה כללית –יישומים טכנולוגיים בספורט הפראלימפי  09:00 - 09:10

אסטרטגיות ושימוש בטכנולוגיות כדי לשפר תגובות פיזיולוגיות וביצועים של ספורטאים  

(לוקסמבורג)דניאל טייסן ' פרופ–פראלימפיים 

09:10 - 9:45

מגמות עולמיות בטכנולוגיות ספורט וסקירה של המערכת  : הכנסבאי הרצאה ראשית לכל 

דלויט, גורפונגיונתן –האקולוגית בישראל 

09:45 - 10:30

ניתוח ביצועים של שחקני כדורסל בכיסאות גלגלים  : הבנת ביצועים של ספורטאי עלית

יונתן שפרד  –באמצעות סנסורים אינרטיים 

10:30-11:00

השפעת מאמץ ממושך על אצנים בעלי קטיעה אסימטרית מתחת לברך הרצים עם פרוטזה  

דקלה גור פריהד–ייעודית לריצה 

11:00-11:30

–" תוף אינרטי"הערכת ביצועים פיזיים של שחקני רוגבי בכיסאות גלגלים על ידי מבדק 

ניקול פרטון

11:30-13:00

פיתוח כיסא גלגלים ייעודי להערכת עומסים במבדקי שדה של שחקני רוגבי בכיסאות קצרותהרצאות

פרטוןניקול –גלגלים 

–ובדיקת כלי שייט חדשני המופעל על ידי אנשים בעלי מגבלות בפלג גוף תחתון פיתוח 

פגלסאנגתומאס 

השוואה בין כרית ספוג לכרית אוויר בענפי ספורט בכיסאות –העומסים על רקמות עמוקות 

לאה פקו כהן  –גלגלים 

ארוחת צהריים 13:00-14:00

Nikeנייק –הרצאת מפתח  14:00-14:30

טכנולוגיות בספורט פראלימפי–סימפוזיון מוזמן  14:30-16:00

טכנולוגיות ומניעת פציעות ספורט

דניאל טייסן  ' פרופ-

14:30-15:15

טכנולוגיות עכשוויות לניטור יכולת אתלטית ומתודה יעילה לתת משוב –פידבק אפקטיבי 

ר אסנת פליס דואר"ד–לספורטאים

15:15-16:00

הפסקת קפה 16:00-16:30

הכרות עם התעשייה 16:30-17:00

איך טכנולוגיה משפיעה על הקריירה הספורטיבית שלי–פאנל ספורטאים 

(מדליות פראלימפיות9)פיזרוענבל : מנחה

–ליאון ומאיר כרמון קובי ,(2016מדליה אולימפית מריו )חותרת –סמואל מורן : משתתפים

6)יטה 'אצן עם פרוטזת צ–דויטש עדי ,(2012מדליסט מלונדון )רוכב אופניים ומאמן 

יצרן  , ירי–שזירי דורון ,וקייקיםחתירה , רכיבה–' ברקוביץפסקל ,(ברזלפעמים איש 

כדור שער, מאמן ראשי–שוהם רז ו(פראלימפיותמדליות 8)כיסאות גלגלים 

17:00-18:00


