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באליפות אירופה בהרמת כחכצמןלפולינהמדליית ארד 

מרימת המשקולות  כצמןפולינהחודש מוצלח עבר על 

:טומילובולרי מבית הלוחם ירושלים ומאמנה 

בבית  שהתקיים במסגרת המחזור השני בהרמת כח •

קילו 120לדחוק פולינההצליחה , הלוחם תל אביב

את שיאה  ולקבוע שיא ישראלי חדש לאחר ששברה 

.  קילו117הקודם 

קילו וזכתה  113פולינהדחקה , באליפות אירופה •

,  לצערה לאחר הדחיקה הראשונה, במדליית הארד

קילו שהיו מבטיחים  119לדחוק פולינהלא הצליחה 

. לה את המקום השני והסתפקה במקום השלישי



מה קרה  
?במאי
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בטורניר באר שבע אופן •
ספורטאים 13השתתפו 

ל שגם זכו "מחו13כולל 
חיים לב  . ברוב התארים

סילבהזכה יחד עם ש"מב
הברזילאי בתואר הזוגות  

ג  "מריוסי סעדון. בקוואד
' זכה בדרג ב

טניס

ן רמת  "מאילאסי סטוקול •

זכה לראשונה בתואר  , גן

כאשר . ל"בטורניר בחו
הוכרז כאלוף טורניר קמר  

בטורקיה גם ביחידים וגם  
בזוגות

טניס

ן רמת  "מאילקרולין טביב •

גן זכתה במדליית כסף יחד 

עם שותפה משבדיה  

באליפות סלובניה הפתוחה  

בטניס שולחן קבוצתי

טניס שולחן  

באליפות הארץ הפתוחה על •

שם יורם סלומונוביץ ניצח 

עמית  הריקרבבקטגוריית 

מבית הלוחם תל דרור 

אביב

חץ וקשת  

מבית הלוחם רנוי 'יוליה צ•
תל אביב הגיעה למקום ה 

מתוך , באליפות העולם12
מדובר . משתתפים47

במקצוע מעורב לנשים 
מטר  10רובה אוויר -וגברים 

בשכיבה ויוליה סיימה 
.שלישית מבין הנשים

קליעה  

בטורניר בין לאומי בקיאקים  •

רון הלוי  בהונגריה הגיע 

מבית הלוחם חיפה למקום 

לאחר , העשירי הכללי

' שסיים  ראשון בגמר ב

קיאקים

מבית הלוחם חסדאיעמית •
תל אביב השתתף בתחרות 
בינלאומית בבלגיה לאופני  

כביש

מבית אבי דה פילוסוף •
הלוחם תל אביב התחרה  

בתחרות בינלאומית בשוויץ  
וקבע שיא אישי ב  , לאופני יד

מטר800

אופני יד

אירועים ותחרויות שהתקיימו במאי



מה יקרה  
?ביוני
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תחרויות בארץ בחודש יוני

אליפות ישראל לילדים בטניס  3.6
ן רמת גן "איל| שולחן 

ן רמת גן "טורניר ספיבק איל19-22.6
הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים

|  אליפות ישראל בטניס שולחן 20.6
מועדון נכים ראשון לציון

ן  "איל| יה 'אליפות ישראל בבוצ21.6
רמת גן

בית הלוחם תל | ליגת קליעה 22.6
אביב  

–ליגת העל בכדורשער 21-22.6
בית חינוך עיוורים| מחזור פליאוף 

גמר גביע המדינה ברוגבי 27.6
ן רמת גן "איל| בכסאות גלגלים 

אליפות הקיץ לנפגעי שיתוק 28.6
ן רמת גן"איל| מוחין בטניס שולחן 

–ליגה לאומית בכדורשער 28-29.6
בית חינוך עיוורים | מחזור סיום 

תחרויות בעולם בחודש יוני

 אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים  |

הולנד  | 27.5-4.6| קוואד –נבחרת ישראל 

 31.5-11.6| אליפות בריטניה בשחייה

 נבחרת הבנים  | ליגה אירופאית בכדורשער

הונגריה| 1-3.6| 

 נבחרת הנשים  | אליפות העולם בכדורשער

שוודיה| 1.6-9.6| 

 נבחרת  | אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה

3-11.6|  ישראל 

 כיה'צ| 6-10.6|  אליפות אירופה בקיאקים

 אליפות ספרד הפתוחה בטניס שולחן|

6-11.6

 14-15.6| פריז –גרנד פרי אתלטיקה  |

צרפת

 אליפות אירלנד הפתוחה בבדמינטון|

19-25.6

  אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס

23-26.6| שולחן 
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גביע המדינה בטניס שולחן

טניס שולחן 

בית  : מחזיקת גביע המדינה בשנתיים האחרונות

כמחזיקתשמרה על תוארה , הלוחם תל אביב

כאשר נצחה בגמר  2018גביע המדינה גם בשנת 

.  את הקבוצה המפתיעה של בית הלוחם באר שבע

,  הפיינליסטיות2: קבוצות5לשלב המוקדמות הגיעו 

.  בית הלוחם חיפה וראשון לציון, ן רמת גן"איל

,  במה שהפך כבר למסורת, משחק הגמר נערך

בבית הלוחם תל אביב במקביל למשחקי הגביע  

.של איגוד טניס השולחן

משחקי הדירוג  

התוצאותהושגולמסווגיםהדירוגבמשחקי

:הבאות

גברים–גלגליםבכיסאות'ארמה

עשורבןשמואל:ראשוןמקום

גבריאלדוד:שנימקום

ניגריואלוןברוךחן:שלישימקום

עמידה'ארמה

גורדוןאביב:ראשוןמקום

שורשמואל:שנימקום

קיסריויגורגופראסף:שלישימקום

נשים–גלגליםבכיסאות'ברמה

טריאתי:ראשוןמקום

פנחסיהודית:שנימקום

טלונגהצארובליליה:שלישימקום

גברים–עמידה'ברמה

כהןמשה:ראשוןמקום

שמעוןבןשנון:שנימקום

ארדובועזקמחירותם:שלישימקום
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חתירה

בחתירההעולםאליפותלקראתמההכנותכחלק

השתתפהבבולגריהספטמברבתחילתשתערך

שהתקיימההבינלאומיתבתחרותהחותריםרביעיית

.שבאיטליהבגבירטה

הלוחםביתמספורטאימורכבתאשרהחותריםרבעיית

,חצורברק,פיינבלטמיכל,מזרחילי-שי:אביבתל

קואתחצתה,מילרמרליאנהוההגאיתקלייןאחייה

07:36.50שלבזמןמטר2,000-המקצהשלהסיום

השיגההזהבמדליתאת.הכסףבמדלייתוזכתה

.האוקראיניתהנבחרת

תלהלוחםמביתדניאלשמוליקהשתתףביחידים

,הגמרלמקצהלעלותשהצליחהיחידיםבמקצהאביב

.דקות10:47:07שלבתוצאההשביעיבמקוםסייםשם

החותרת,אביבתלהלוחםמבית,סמואלמורן

מןנעדרה,יחידבסירתהמתחרה,ישראלשלהבכירה

.לידהחופשתבשלהתחרות

:המאמןועוזרגריזטיפאולההיאהנבחרתמאמנת

מרגוליןדימה

מדליית כסף לרביעיית החתירה בטורניר פתיחת העונה באיטליה
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אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער  

שחייה  

אשר,2018בשחייהונוערלילדיםהארץבאליפות

ג"רן"באילהתקיימה

.שחייהואגודותמועדונים9-משחיינים60-כהשתתפו

,אילביתהירדןעמקהפועל,חיפהן"איל,ג"רן"איל

ספורטפרחי,ירושליםהפועל,רחובותוייסגלמכבי

ספורטופרחיאליהורמת,ש"בספורטפרחי,השרון

.כרמיאל

,הנרגשיםהילדיםאתלראותהיהניתןבתחרות

הילדיםרובהמאמניםומתגובותכולםכלאתנותנים

.בפניהםהוצבואשרהמטרותאתהשיגו

קבוצתהראשוןלמקוםהגיעוהשליחיםבתחרות

.חיפהן"אילשלהשליחים

!ולמאמניםלשחייניםהכבודכל

:בסיוםאמרההשחייהענףרכזתסווטליבוביץקארן

הילדים'במסעלייהרואיםאנוהאחרונותבשנתיים"

הפעולהשיתוףבזכותהרבהבתחרויותהמשתתפים

אתפתחואשרשחייהאגודותמספרשלוהיוזמה

בקבוצותאותםלשלבודואגיםלילדיםהדלת

הבנהמתוך,"רגילות"בקבוצותוחלקםמתאימות

הישגיתשחייההינהפראלימפיתששחייהואמונה

.דברלכל

אגודותמולויוזמותקשריםביצירתממשיכיםאנו

הארציתהפריסהאתלהגדילמנתעל,בארץהשחייה

ממשיכים,בענףהילדים'מסאתלהגדילוממשיכים

."העתידדוראתלבנות

באליפות נכחו סטודנטיות מהמכון הטכנולוגי  

שלהן  במסגרת פרויקט הגמר אשר  , HITחולון

לתואר ראשון בטכנולוגיות למידהבלימודים 

מקימות אתר אינטרנט שיעסוק במוטיבציה לספורט אצל  

.ילדים נכים ושילובם בפעילויות ספורטיביות

הסטודנטיות צפו וצילמו את התחרות ובסיומה ראיינו  

מספר שחיינים צעירים ואת המדליסטית הפראלימפית  

.השראה שישולבו באתרפיזרו לסרטוני ענבל 

בחרנו לעשות את פרויקט  :  "הסטודנטיות אמרו בסיום

הגמר שלנו בשיתוף עם ההתאחדות הישראלית לספורט  

בהמשך . נכים כי התחברנו לעשייה של הארגון ולמטרותיו

התהליך בחרנו לבנות אתר שיעסוק במוטיבציה לספורט 

אצל ילדים נכים מכיוון שראינו את ההשפעה במידת  

ההשתתפות של הדור הצעיר בספורט על ההצלחה של 

לאחר פגישה  .  העתידיםהפראלימפים ישראל במשחקים 

עבורנו החשיבות של הספורט בחיי הודגשה עם הילדים 

הספורט מהווה עבורם פתח לעולם שבו הם  , הילדים

מרגישים שייכים ונותן להם אפשרות לחלום ולשאוף הכי  

נמשיך המסירות את עבודה על פרויקט  . גבוה שרק אפשר

הגמר בתקווה שדרך האתר שלנו יגיעו הספורטאים  

".  2028לס 'שיתחרו במשחקים הפראלימפים בלוס אנג
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שהתקיימה בחודש באליפות ישראל באתלטיקה לנכים 

ספורטאים את הקריטריון  3בהדר יוסף קבעו מאי 

:לאליפות אירופה שתתקיים בברלין באוגוסט

את  ן חיפה קבע "מאילאלייסנקואלכסנדר •

ובהטלת  מטר 8.36ברזל בהדיפת כדור הקריטריון 

אלכסיי: מאמנו של אלכסנדר. מטר21.33כידון 

בוגסלבסקי

מבית חינוך עיוורים קבע את  סלומוביץליאב •

המלווה של . שניות59.9לעיוורים 400הקריטריון ב 

גרישה: המאמן של ליאב. ,גיל שלג–ליאב 

מיכאלוב

מבית חינוך  אבי סלומון , את הערב המוצלחוחתם •

לעיוורים  1500עיוורים שקבע את הקריטריון ב 

אישטהדניאל –המלווה של אבי. דקות4.49.22

לאוקסוילם : המאמן של אבי

כן השתתפו עשרות רצים מבית חינוך עיוורים מלווים 

קבוצת רצים מעורבת של ', קשר עין'ברצי קבוצת 

.  עיוורים ורואים הפועלת בכל הארץ

–אבי דה ספורטאי נוסף שהתחרה לראשונה הוא 

מבית הלוחם תל אביב שמתחרה במירוץ פילוסוף

מטרים  800כיסאות גלגלים ל 

אליפות ישראל באתלטיקה  

אתלטיקה  

חיזוק בינלאומי לענף האתלטיקה

.  אלייסנקואלכסנדר : ברוך הבא

מאוקראינה שעלה  עולה חדש 34בן , אלכסנדר

כתוצאה  . לארץ וגר בכרמיאל2017בשנת 

ומוגבלות  פגיעה הוא נולד עם , מש־תוק מוחין

לספורט הפראלימפי הגיעה  . בפלג גוף תחתון

בעקבות המלצה של רופאו  שהציע לו לעסוק 

בספורט על מנת לחזק את גופו שהיה אז חלש 

עבר  , לאחר שניסה את כוחו בריצה. ורזה

הטלת  : לספורט שמתאים יותר למוגבלות שלו

.כידון וזריקת דיסקוס

היה  2014בשנת : הישגיו הספורטיביים מרשימים

הגיע למקום הרביעי  2015ובשנת אירופה אלוף 

.  זריקת דיסקוס: באליפות העולם במקצוע

לאלכסנדר נוצר מיד כשעלה לארץ  הקשר 

שליווה אותו ופנה  רוזבוזוביואל כ "באמצעות ח

.להתאחדות בעניינו



הפינה  
לשיפוטכם  
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רדומסקיזיו –התרוממות : 31סעיף 

:כהתרוממותהמוגדריםמצביםמספרישנם

מנתקשחקןכאשר:מהכיסאהשחקןהתרוממות

יכולכזהמצב.הכיסאעםממגעישבנופלחישניאת

או,לסלזריקה,חוזרכדורלקחתבניסיוןלהתרחש

.השחקןכנגדטכניתעבירה:העונש.חסימה

מצבולכןלכיסאהיטבקשורהשחקניםשלרובםכיום

.במשחקנראהואינוכמעטכזה

לגרוםלשחקןאסור:מהקרקעהכיסאהתרוממות

,הכיסאאתלהקפיץ,הקרקעמןלהתנתקהכיסאלכל

בכדיזאת.בגלגלאוחזתאינהמידיואחתאףכאשר

כדורלקחת,מחסימהלהיחלץבניסיוןיתרוןלהשיג

עללטפס–לדוגמא).זריקהלחסוםובניסיוןחוזר

כנגדטכניתעבירה:העונש(הכיסאעםאחרשחקן

.השחקן

2-מהקרקעהכיסאשלחלקיתהתרוממות

מצב:בקרקעהקטןוהגלגלבאווירהגדוליםהגלגלים

לרוב.ימינושלהמהירבמשחקרבותנראהזה

שלמתוצאהנגרמתהגדוליםהגלגלים2התרוממות

.חוזרכדורעלמאבק,יריבעםמגע,לסלזריקהניסיון

.מהמשחקכחלקאליוומתייחסים,חוקיהינוזהמצב

:למעט

השחקןשלגלגליו2כאשרתישרק|תוקףעבירת•

היהכאשר,היריבעםממגעכתוצאההתרוממו

לרוב).כיווןלשנותאולעצורזמןמספיקלתוקף

(קשה/חזקהואהמגע

לעצורלתוקףזמןמספיקנתןלאשהמגןבמקרה•

שנקרהמה,קלהואהמגעלרוב).כיווןלשנותאו

מההתרוממותהשופטיםיתעלמו('משני'

עלהפרהתישרקשבונוסףמקרה|השתלטות•

נשעןשחקןכאשר,תקרההגלגלים2התרוממות

עלהנמצאכדורעללהשתלטלנסותקדימה

מןהגלגלים2מתרוממיםכךכדיתוך,הרצפה

.הקרקע

עם,קבוצתומחברמסירהמקבל,יוסי:'אדוגמה

,ביריבונתקעצירועלמסתובבהואהמסירהקבלת

על-הקרקעמןגלגליו2מתרוממיםמהמגעכתוצאה

.ממשיךוהמשחקהמגעמןלהתעלםהשופט

אליתופסמאיץבעודוהסללעברנעיוסי:'בדוגמא

.לסלבקרובחוקיתהגנהעמדתהיריבהמהקבוצה

הואאך,כיווןלשנותאוולעצורומרחקזמןישליוסי

שלבכיסאפוגעיוסי.הסללעברלהמשיךמחליט

מהמגעכתוצאה(הגדולהגלגלעל)בצידו'אלי

תישרקזהבמקרה–הקרקעמןגלגליו2מתרוממים

.תוקףעבירת
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מיקום סופי  -שלבי הפליאוף בליגות הכדורסל 

כדורסל בכסאות 
גלגלים

קבוצהמקום

1-2
ן רמת גן"איל

בית הלוחם חיפה

3
בית  –ל תל אביב "צה

'הלוחם תל אביב ב

בית הלוחם תל אביב4

5-6
ן תל אביב"איל

ראשון ' שיתופית'שלום 

בית הלוחם ירושלים7

באר שבע ספיבק8

ליגת העל

קבוצהמקום

1-2
תל אביבבית הלוחם

ן הרצליה"איל

ן חיפה"איל3

בית הלוחם חיפה4

ספיבק רמת השרוןן"איל5

הלוחם באר שבעבית6

עפולה7

בית הלוחם ירושלים  8

'ליגה לאומית א

משוחק בשיטת ליגה שעדיין בעיצומה  ' הפליאוף בליגה לאומית ב



כדורשער
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ליגה לאומית  –כדורשער 

ם
קו

מ

קבוצה
'מס

נקודות
'מס

תיקוהפסדיםניצחונותמשחקים
שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש
שערים

2512831946232נוערש"ב1

241284816219גליל עליון2

2312732886028ויצו ניר העמק3

2012642796613בוגריםש"ב4

1912651715813נבחרת עתודה5

-81228270799חינוך/בית לוחם6

1121113993-54תגילש "ב7

ם
קו

מ

קבוצה
'מס

נקודות
'מס

תיקוהפסדיםניצחונותמשחקים
שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש
שערים

25128311047727בית לוחם1

2512831846420בית חינוך2

22127411299435ויצו ניר העמק3

8122829096-6ש"ב4

7122917096-26נבחרת נשים5

ליגת העל–כדורשער 

ליאור אטיאס: צלמת



השאלון
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,  שמכניסה התרגשות' קביעת קריטריון'אווירה של –בימים אלה רוח  מיוחדת נושבת בקרב הספורטאים 

, להיזכר בתקופה זואלטרץ וענבל שוורץ  מדודיקבקשנו . 2020כולם רוצים להימנות על סגל טוקיו –ומוטיבציה 

.2004בשנת למשחקים הפראלימפים אתונה את הקריטריון כשהתבשרו שהשיגו 

השגת הקריטריון למשחקים הפראלימפים

שחיינית , ענבל שוורץ
ייצגה את ישראל  , פראלימפית

ין 'בייג, (2004)אתונה : במשחקי
(  2012)ולונדון (  2008)

,לאתונההקריטריוןאתשעשיתיליכשנודע
שישמבינהאתפתאום.עילאיאושרהרגשתי
הרבהשההשקעה,הקשהלעבודהמשמעות

הרבותלשעותתוצאותושיש,משתלמת
באימוניםשהשקעתי

?היתה ההרגשה לשמוע שאתם בסגל למשחקיםאיך 

ליכשהודיעומאודגדולההתרגשותהייתה"
מאמציםעשיתיתקופהבאותה.לסגלשנכנסתי

שחקנישנירקהיינו.במשלחתלהיכללגדולים
,10בקלאס,ואניגליקמןזאב,שולחןטניס

".אדירההייתהלמשחקיםוהציפייה

,פראלימפיםמשחקיםבשלושההשתתפתי
,בטרוףמרגשפעםכלוזה,ולונדוןין'בייג,באתונה

גדולהזכות,אליומגיעיםרביםשלאהישג
לתארשקשה,מחדשפעםכל,והתרגשות

".במילים

?וזו עובדה שמשנה חיים

במיוחד , זו חוויה שקשה לתאר, היה מדהים"
השתתפתי גם  . מצעד המשלחות בטקס הפתיחה

לשחק מול , ושם2008-ין ב'במשחקים בבייג
צופים 8000-במפוצץ המתמודד הסיני באולם 

התרגשות  –כשהמשחק משודר בשידור חי 
!"גדולה

.שחייה–היותקופהבאותההחייםכלכיממשלא"
שאתהעובדהשכןמה.הבריכהסביבנסבהכל

המוןהמוןמוסיפה–במשחקיםשתשתתפייודעת
".מוטיבציה

?והיה שווה, נו

בעשירייההייתי.צפופהאימוניםלשגרתנכנסתי"
מביןהיחידיהייתיגםאבל,בעולםהראשונה
ברשותעבדתי.רגילהבמשרהשעובדהעשירייה

יוםכלובסוף,קטניםלילדיםאבאוהייתיהמיסים
".לאימוןמגיעהייתי

שחקן טניס , דודיק אלטרץ
ייצג את ישראל  , שולחן פראלימפי

ין 'ובייג, (2004)אתונה : במשחקי
(  2012)כשחקן ובלונדון ( 2008)

כמאמן(  2016)וריו 
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האקדמיה  

הפראלימפית

מדריכים בענף  30לראשונה בישראל הוכשרו כ 

ענף ייחודי לנכים שקיים , בשל היותו של הענף. יה'הבוצ

הוא לא נכלל עד לאחרונה  , בארץ רק בעשור האחרון

בחוק הספורט אשר מסדיר את נושא הכשרת והסמכת 

לאחר מאמץ משותף של . המאמנים והמדריכים

,  ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ומנהל הספורט

הוסדרה הסמכתם של המדריכים והמאמנים בשלושה 

כדורשער ורוגבי  , יה'בוצ: ענפי ספורט ייחודיים לנכים

.  בכסאות גלגלים

מבחן עיוני , שעות אקדמאיות32לאחר קורס של 

קיבלו המדריכים תעודה פנימית ומי , ומבחן מעשי

שהציג אישור על לימודי מבואות כלליים של מדריך  

.  בענף ספורט כלשהו זכה לתעודת הסמכה

רכז הקורס והענף הודה שלפני שנתיים  איציק אזולאי 

והחלום הבא . זה נראה לו חלום רחוק לקיים קורס כזה

להגשים הוא קורס מאמנים שמתוכנן לשנה הבאה  

. וקורס מדריכים נוסף

יה הראשון  'סיום קורס מדריכי בוצ

ציינו המשתתפים לטובה את  , בשיחת המשוב

:  האנושיות והזמינות של מובילי הקורס, המקצועיות

לאסנת  תודה גם . ואיציק אזולאיוויסבךאורנה 

.שליוותה את הקורס מבחינה אקדמאיתפליס דואר 

.  בקרוב יפורסמו התאריכים לקורס המדריכים השני

הקורס מוכר לצורך גמול השתלמות ומומלץ למורים  

מדריכי  , אשר מלמדים ילדים עם מוגבלויות קשות

ספורט שרוצים להתפתח בענף ייחודי שהינו אחד ענפי 

הספורט היחידים שמותאם לנכים קשים ולמדריכים  

. פטאנק וכדורת דשא: אשר עוסקים בספורט דומה

שמאמן את נבחרת ישראל והשתתף בקורס  ברוך חגאי 

שקידמה את הענף  לרונית שמש תודה : "אמר בסיום

במסגרת הפרויקט של הביטוח הלאומי וחשפה מסגרות  

חשוב . איש בקורס40זה מרגש לראות כמעט . רבות לענף

. לראות איך משיגים ומקדמים את הספורטאים של העתיד

איך מוצאים את הטובים והופכים אותם לספורטאים  

."  פראלימפים



15

על כוח השריר של   Dהשפעת התערבות באמצעות תוסף ויטמין 

בעלי פגיעת חוט שדרה פראלימפים ספורטאים 

חם מהמעבדה  

שלהתקינהבפיזיולוגיההיטבידועתפקידDלוויטמין

זומערכתעלDבויטמיןחסרהשפעות.והשלדהשריר

,כרככתהמקצועיתבספרותומתוארותידועות

.שריריםוכאביחולשה,אוסטיאופורוזיס

להגבירהואDויטמיןשלהעיקריהפיזיולוגיהתפקיד

הנחוצים,הדקהמעיבתאיוזרחןסידןשלהספיגהאת

הםנוספיםתפקידים.העצםשלתקינהלמינרליזציה

שלחזרהוספיגהלדםמהעצםוזרחןסידןשלשינוע

.הראשונימהשתןסידן

,שלנוכמושמששטופתשבמדינהלמדימפתיע

.באוכלוסייהDבוויטמיןמחסורישעדיין

Dויטמיןשלמזוןתוסףלקיחתשלהטיפוליתהתועלת

מעבדתישיפורעלנוסף,וכוללתמחקריתהוכחה

ושיפורהעצםבצפיפותעלייה,הסידןמאזןבמדדי

.השרירבתפקוד

,השלדלמערכתDויטמיןשללחשיבותונוסף

חסרביןקשרעלמדווחתהאחרוןבעשורהספרות

מחלות-ומצביםמחלותשלרחבלמגווןDבוויטמין

עצמיחיסוןמחלות,ממאירותמחלות,דםוכלילב

ניווניותמחלות,זיהומיותמחלות,(אוטואימוניות)

.ועוד,(דגנרטיביות)

רמתשלמדידהידיעלנעשיתDויטמיןרמתהערכת

דםבדיקת)בדםDויטמין-הידרוקסי-25הנגזרת

.(פשוטה

Dויטמיןוחסרספיקה-תתכיהראושוניםמחקרים

בעליספורטאיםבקרבגבוההבשכיחותנמצאים

ירידהעללהצביעעשויוהדברשדרהחוטפגיעת

.השרירבכוח

פעולהבשיתוףשנעשה2018במאישפורסםבמחקר

ההשפעהאתבחנו'ושותט'פריצ,אמריקאי-קנדי

תוסףמתןבאמצעותשבועות12בתהתערבותשל

ומארצותמקנדהפראלימפיםספורטאיםלDויטמין

.שדרהחוטפגיעתבעליהברית

15±ממוצעגיל)פראלימפייםעיליתספורטאי34

:ביצועיםוממדיהויטמיןרמות.במחקרהשתתפו(33

תחילתלפנינבחנו,ספרינטמטר20-וידייםכוח

לכל.(האביבעדמהחורף)ובסיומהההתערבות

ספציפיהתערבותיפרוטוקולהותאםמשתתף

.הניסויבתחילתשהראהDהויטמיןלרמותבהתאם

Dויטמיןבריכוזעלייהחלההניסוימשתתפילכלל

היהמהספורטאים26%לרק.ההתערבותבסיום

ל,ובסיומוהניסויתחילתלפניתקיןDויטמיןריכוז

הראומהמשתתפים62%.תקינהרמההייתה91%

היהלאאךהידייםשריריכוחבמדדישיפור

כיהוכיחהניסוי.הספרינטבתוצאותשינוי

.ואפקטיבינכוןהיהלמשתתפיםשהותאםהפרוטוקול

וספורטאיםבכללספורטאיםעל:המסקנהומה

רמותאתלבדוקבפרטשדרהחוטפגיעתבעלי

חסרוישבמידה.קבועבאופןבדםDהויטמין

לפרוטוקולבהתאםתזונהתוסףלנטוליש,בוויטמין

עללהתבססניתן.ת/תזונאיובהמלצתאישיתמותאם

.זההמחקרשייושםאמריקאי-הקנדיהפרוטוקול

:מקור
Pritchett K, Pritchett RC, Stark L, Broad E, LaCroix
M. (2018). Effect of Vitamin D Supplementation on 
25(OH)D Status in Elite Athletes With Spinal Cord 
Injury. Int J Sport Nutr Exerc Metab. May 14:1-23. 
doi: 10.1123/ijsnem.2017-0233
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MAKERS FOR HEROES–הטכנולוגיה למען הספורטאים

"  מייקתון"התקיים  , תחילת מאי –בסוף חודש אפריל 

72במשך  , במסגרתו, ייחודי בינלאומי ראשון מסוגו

,  מתכנתים, יזמים, שעות התכנסו צוותי מהנדסים

, פיזיותרפיסטים ופסיכולוגים, רופאים, מעצבים, מייקרים

כדי לייצר פתרונות טכנולוגיים  , ומתנדביםנכים יחד עם 

לשיפור איכות , המבוססים על טכנולוגיות מתקדמות

כל .ב וצרפת"ארה, החיים של פצועי צבא מישראל

TOM -Tikkunמיזםהפתרונות יועלו בפלטפורמה של 

Olam Makers לכל אדם עם מוגבלות דומה ויאפשרו

.להשתמש בפתרון

RESTARTאת היוזמה הנפלאה הזו מובילה עמותת

ל לצאת ממעגל הפציעה לעולם  "לפצועי צההמסייעת 

של עשייה באמצעות חשיפה לעולם הטכנולוגיה  

.והיזמות

12בתל אביב התמקד ב IMPACTLABSבמתחם המייקתון

אתגרים המבוססים על סיפורים אישיים של פצועי צבא 

.מאירופה1, ב"מארה4, מישראל7: מהארץ ומהעולם

וכל צוות פתר אתגר לפצוע , המייקרים חולקו לצוותים

.שהציף בעיה מחיי היום יום שלו, שונה

הרעיונות תורגמו למוצר שמיש כבר במהלך ימי  , בהמשך

,  האירוע וזאת בזכות הציוד הטכנולוגי המתקדם בישראל

המאפשר יצירת מוצרים הכוללים ,במתחםשקיים 

והדפסה תלת ממדית בטכנולוגיות שונות ביניהן  סריקה

חברה ישראלית בתחום  )סטרטסיסמדפסות של חברת 

שהיו זמינות לצוותים לצורך בניית , (הדפסת תלת הממד

ובעזרתן נוצרו במסגרת האירוע  , פורצי הדרךהפתרונות

.אבי טיפוס מותאמים לדרישות הפצועים

מתחם טכנולוגי קהילתי לפיתוח וייצור Impact Labs-ב

הופעלו עשרות  WeWorkקבוצתי "שהוקם ע, מוצרים

,  מסגרייה, נגריה, מדפסות תלת ממד בטכנולוגיות שונות

חדרי  , מכונות חיתוך בלייזר, רובוטים, מתפרה

.צילום וסריקות תלת ממדיות, תיעוד, אלקטרוניקה



פרויקטים
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MAKERS FOR HEROES–הטכנולוגיה למען הספורטאים

עיצב ' צוות נועם': שני פרויקטים נגעו לעיסוק ספורטיבי

מושב חדש לכיסא טניס בכיסאות גלגלים לתיקון 

האסימטריה וחוסר היציבות של שחקן טניס בעל קטיעה  

.מתחת לברך

סייע להתאים גלשן גלים כדי לאפשר מעבר  ' צוות ענבל'

נוח מכיסא הגלגלים אל הגלשן ותמיכה טובה ובטוחה  

.בעת הגלישה

הוועד הפראלימפי תרם את חלקו הן במתן ייעוץ מדעי  

והן בתוכנית העשרה שכללה , וטכנולוגי לצוותים השונים

משחק ראווה של שחקנים מליגת הכדורסל בכיסאות 

אביב בראשותו של גלגלים מול שחקני עבר ממכבי תל 

שהופתע לשמוע כי כדורסל בכסאות גלגלים  מצי'גדורון 

.משוחק בדיוק כמו כדורסל בעמידה

אנו מקווים שבפרויקט בשנה הבאה ישולבו אתגרים נוספים 

.  הקשורים לספורט פראלימפי



פרחי ספורט

יה 'אליפות בתי הספר בבוצ
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,החינוךמשרד,נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

הספורטוהתאחדותהגופניהחינוךעלהארציהפיקוח

המסכםהאירועאתמאיבחודשקיימו,הספרלבתי

בענףספרייםהביתהמועדוניםליגתבמסגרת

.יה'הבוצ

השתתפו,ג"רן"אילבמרכזשהתקייםהמרגשבאירוע

.שוניםספרבתי8-משהגיעווילדותילדים60-כ

.וספורטיביתנעימהבאווירההתנהלהאירוע

:בתחרותהסופייםהקבוצתייםהדירוגיםלהלן

:העליוןבבית

צ"ראשל-"קדימהצעד".2כנאכפר-"אלביק".1

שבעתל-"אפאק".4חיפה-"אופקים".3

:התחתוןבבית

חולון-"הרצפלד".2א"ת-"און".1

ירושלים-"אילנות".4עפולה-"יובלים".3

ר"המפמ-דגןגיא:העניקווהגביעיםהמדליותאת

ל"מנכמ"מ-דגניזיו,הגופניהחינוךעלהממונה

-קשתיוטליהספרלבתיהספורטהתאחדות

.א"תבמחוזהגופניהחינוךעלהמפקחת

:בסיוםאמרההאירועאתשארגנהאריאליגילי

עםלתלמידיםתחרותיספורטאירועלקייםמרגש"

המגזריםומכלהארץמכלהמגיעים,מוטוריותלקויות

.והעצמהספורטשלשיאלמפגש

וההתרגשותספרםביתבייצוגוהגאווההאושר

כן.כאחדוהצוותיםהתלמידיםבקרבניכרתמהמפגש

בבתיהפראלימפי-התחרותיהספורטאירועיירבו

!"הספר

הצפוןאזוררכזת-אריאלילגילילהודותהזדמנותזו

.האירועארגוןעלספורטפרחיבתכנית

לאיציק,הספרבבתילספורטמההתאחדותפפירלגילי

וייסבךאורנהלשופטים,יה'הבוצענףרכזאזולאי

קי'וגדראמישלומי,פרידמןאלכס,ראשיתשופטת

לסייעשהגיעושםאוהלהספרביתלתלמידי,הרליך

גןרמתן"אילספיבקומועדוןהתחרותבניהוללשופטים

.האירוחעל




