כן ולא – סיכום פעילות לשנת 2016
אדם עם עיוורון או עם לקות ראייה הוא
אדם עם יכולות שזקוק לסביבה תומכת על מנת
להפיק את המרב והמיטב מאותם הדברים שכל
אדם אחר מקבל כמובן מאליו.
רוכבי קבוצת כן ולא והחותרים שלה ,מסמלים דו
קיום שוויוני בין רואים לבין שאינם רואים ,תמיכה
וקבלה ללא תנאי .הפעילות המשותפת של חברי
הקבוצה הינה המודל האידיאלי להשתלבותם של

אנשים עם מוגבלות בחברה.
במהלך שנת  2016התפתחנו ,הרחבנו את
הפעילות ונוספו לנו רוכבים וחותרים רבים .אנו
מונים כיום  140חברים ,מתוכם  50חברים עם
עיוורון/לקות ראייה .לרשותנו  20זוגות אופני טנדם
שטח ו 8-זוגות אופני טנדם כביש .כל הזוגות
נמצאים דרך קבע במרכז לכלבי נחייה בבית עובד
במבנה ייעודי.

רכיבות השטח בשנת 2016
רכיבות השטח ב( 2016-שנת העשור לקבוצה)
החלו מייד לאחר מסע חנוכה מוצלח.
חווית השהייה בחיק הטבע בליווי צמוד של
מתנדבים המסייעים להם בכל אשר נדרש ,לרבות
תיאור מילולי של הסובב אותם ,היא הזדמנות
ייחודית לפרוץ את מסגרת העיוורון ,להניח בצד את
כל המחסומים ולחוש סוג של שחרור שאדם בעל
ראייה תקינה מתקשה לפעמים להבין .המשוב
המתקבל מהם ,החיוכים ופרצי הצחוק הם המדד
הטוב ביותר כדי לדעת שכל רכיבה שלנו קולעת
למטרה.
במהלך השנה המשכנו ברכיבות סוף שבוע )שישי
או שבת) בכל הארץ כאשר כל רכיבה עמדה על
ממוצע של  25ק"מ .שילבנו רכיבות בדרכים 4x4
לצד רכיבות בסינגלים.
לציון שנת העשור חנכנו את סינגל טובים השניים
ביער בן שמן וביחד עם קבוצות נוספות של "כן ולא"
רכבו בסינגל וסיימנו בחניון העיוורים במסגרת
אירועי הבליינד דיי.

מסעות
במהלך השנה קיימנו שני מסעות בני יומיים ,בפסח
באזור הגליל – נחל ציפורי וסינגל ריש לקיש וביום
השני נחל תבור .ובחנוכה במצפה רמון – ממצפה
רמון למכתש בסינגל חווה ,ביום השני במכתש
הגדול .אירועים הכוללים רכיבה בתנאי שטח

מאתגרים לצד מפגש חברתי המאפשר לכל אחד
מהמשתתפים לפרוק מעליו את שגרת היום
ולהתמסר לפעילות שכולה חוויה מהנה ומרתקת.
בנוסף השתתפנו בגראן פונדו ים המלח ,ביום
הראשון רכבנו בנחל פרצים ,מישור עמיעז וביום
השני רכבנו בכביש כ 55-ק"מ.

צעדת ירושלים
במסגרת צעדת ירושלים הקמנו עמדת התנסות
לרכיבה בטנדם והצועדים התנסו.

ספורטיאדה
בפעם הראשונה קבוצות טנדם משתתפות
בספורטיאדה במקצה אופני הרים .כל קבוצות "כן
ולא" השתתפו בתחרות בת יומיים במסלול טכני
וקשה פיזית לצד אופני הסינגל .יום ראשון מסלול
של  20ק"מ וביום השני מסלול של  10ק"מ.

רכיבה בחו"ל
מדי שנה במהלך הקיץ יוצאים רוכבי כן ולא למסע
רכיבה של שבוע בחו"ל .שישה מסעות התקיימו עד
כה (בשוויץ ,רומניה ,לאורך הדנובה ,בולגריה,
אוסטריה וסלובניה) .עבור אנשים עם עיוורון/לקות
ראייה ורואים כאחד מסעות אלה הינם שיאה של
פעילות הקבוצה.

תחרותיות
לאור ההצלחה באירועי הספורטיאדה החלטנו
בתום שנת  2016להצטרף להתאחדות ספורט
הנכים והחל משנת  2017אנו משתתפים
בתחרויות האופניים של איגוד האופנים בישראל.
אנו מאמינים שהפן התחרותי ימשוך צעירים רבים
לקויי ראיה ורואים להצטרף לענף ספורט הרכיבה
על אופני טנדם.

השנה נסענו לסלובניה לשבוע ורכבנו בנופיה
המרהיבים.

רכיבה בסלובניה על שפת האגם

ספורטיאדה  -2016טנדמים על קו הזינוק

חתירה בסירות דרקון בירקון

.

חתירה בסירות דרקון החלה
בסין כבר לפני כ 2500-שנה.
בשנת  1991הוקמה פדראציה
לסירות הדרקון הכוללת נציגים
שונים
ומאזורים
מארצות
בעולם ,והמקיימת תחרויות
בינלאומיות ברחבי העולם.
קבוצת החותרים בסירות דרקון מורכבת מנשים
ומגברים עיוורים ורואים בכל הגילים ובכל כושר
גופני ,כמעט כל אחד יכול!!! בסירת הדרקון יושבים
 20איש החותרים לקצב המתופף היושב בראש
הסירה והגאי בירכתי הסירה דואג לכיוון .עבודה
קבוצתית היא המפתח להצלחה בתחרויות אלה.
התיאום בין חברי הקבוצה והחתירה בקצב
המתופף חשובה יותר מכוח ,וקבוצה מסונכרנת
היטב תגבר על קבוצה חזקה יותר שלא מתואמת
עם עצמה .להיות חלק מקבוצת סירת דרקון זו
חוויה ספורטיבית וחברתית ייחודית .נבחרת
החתירה השתתפה בתחרות הארצית הראשונה
בישראל שהתקיימה בכנרת בחודש מרץ .2012
קבוצת החתירה הוקמה בנובמבר  ,2011לקראת
הגעתן של סירות הדרקון לראשונה לישראל .מאז
הקמתה הצטרפו ומצטרפים לפעילות אנשים
נוספים.
בשנת  2016הצטרפו כעשרה חברים וחברות
חדשים מחציתם עיוורים או לקויי ראיה לפעילות
החתירה בסירות הדרקון.

ראויה לציון מערכת ההפריה ההדדית הקיימת בין
קבוצת האופניים וקבוצת החותרים שבזכותה
מגיעים לרכיבות חברים חדשים מקבוצת החתירה
וההיפך.
קבוצתנו מתאמנת אחת לשבועיים בימי שישי
בבוקר במרכז דניאל לחתירה הפעילות מתבצעת
בחלקו המערבי של הירקון.
קבוצתנו השתתפה השנה בתחרות אשר ארגן
מרכז דניאל בחודש מאי  2016בחסות שגרירות
סין והגיעה למקום השני ,הישג אדיר לכל הדעות.
לצערנו הרב איגוד השיט המרכז גם את פעילות
סירות הדרקון לא קיים השנה תחרות בכנרת ,הננו
מקוים כי השנה כן תתקיימנה התחרויות בכנרת
כסדרן.
כיום פעילים בקבוצה כארבעים חברים כחמישה
עשר מהם עיוורים או לקויי ראיה.
תוכניות מרכזיות לשנת :2017
 .1להפיץ את פעילות החתירה בסירות דרקון
בקרב העיוורים ולקויי הראייה ולהרחיב את
מעגל המשתתפים.
 .2נמשיך בשגרת האימונים ובמאמץ להשתפר
ולנצח בתחרויות
 .3השתתפות בלפחות שלוש תחרויות.

חתירה בסירת דרקון בירקון

רכיבות הכביש בשנת 2016
רכיבות הכביש מתאפיינות בפעילות ספורטיבית
עצימה כאשר הדגש הוא על שיפור הכושר הגופני
ועל השתלבות בנוף הספורטאים רוכבי הכביש
בארץ .רוכבי הכביש עומדים באתגרים אישיים
ונהנים מהישגים מרשימים במיוחד.

גם השנה אנשים עם עיוורון/לקות ראייה לקחו חלק
בתחרויות ארציות (דוגמת "איש הברזל"
ו"ישראמן") והתאמנו ככל שנדרש עם אופני הטנדם
כביש של הקבוצה במהלך ובנוסף לרכיבות
השגרתיות.

רכיבות הכביש התקיימו אחת לשבוע בימי שבת,
כרכיבות שגרה .אימון רכיבה שבועי עמד על 60-
 80ק"מ ואחת לחודש  80-90ק"מ .רוכבי הכביש
ייצגו את הקבוצה במגוון רכיבות ארציות במטרה
להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב ולעודד
שילובם של אנשים עם עיוורון בחיי הקהילה.
בחודש מרץ – גראן פונדו ים המלח –  2זוגות
טנדם מייצגים יצאו למסע של  155ק"מ הכולל את
הטיפוס למעלה העקרבים .במסע זה השתתפו כ-
 800רוכבים מקצועיים מהארץ ומחו"ל.
בחודש אוקטובר – רכיבת בית השנטי –  2זוגות
טנדם ייצגו את הקבוצה במסע ארצי שאורכו 180
ק"מ ביום אחד והשתתפו בו כ 1500 -רוכבים מכל
הארץ.

זוג רוכבי כביש על טנדם

כן ולא צפון
כן ולא צפון פעילה משנת  2012באזור הגליל
המערבי .הקבוצה המקיימת שגרת פעילות שבועית
עברה בסוף שנת  2016לפעול מכרמיאל מתוך
כוונה להגדיל את מספר הרוכבים בשורותיה.

מיזם חדש ,חממת כן ולא בצפון יצא לדרך בינואר
 2017ומטרתו איתור צרכים וסיוע בהקמת קבוצות
רכיבה חדשות לעיוורים ואנשים עם מוגבלויות
אחרות.

זוג רוכבי כן ולא צפון

כן ולא השרון
כן ולא השרון פעילה משנת  2012באזור השרון.
הקבוצה מונה כיום  70חברים מתוכם  20לקויי
ראייה ועיוורים ולרשותה  15זוגות אופני טנדם.
שגרת הפעילות של הקבוצה כוללת :המשך קשר
עם נוער מבי"ס במסגרת מחוייבות אישית,
השתתפות בארועים גדולים -סובב ירושלים,
תחרויות טנדם ארציות ,חוצה גולן ,ומסעות בדרום.

במהלך שנה זו הקבוצה יצאה ל 65-רכיבות ברחבי
הארץ .זאת ועוד ,לאחרונה הקבוצה רוכבת פעמיים
בשבוע ,ימי שלישי בערב וימי שישי בבוקר .לצד
מפגשים מיוחדים בדיאלוג בחשכה ,חוגי בית
ומפגשים ספונטנים .חלקים הגורמים לגבש את
הקבוצה ,דבר ההופך אותה לקבוצת תמיכה הדדית
הרוכבת בשטח כשאופניי הטנדם מהווים חיבור
אמיץ בין החברים.

 2017פותחת את העשור השני לקבוצת כן ולא
נמשיך בפעילות במתכונת הקיימת ונגביר את השתלבותנו בפעילות האופניים בישראל.
נעמיק ונחזק את המעורבות שלנו בהתאחדות ספורט הנכים ואיגוד האופניים ונפתח את הפן
התחרותי בפעילותנו במטרה למשוך רוכבים צעירים ולחזק את השתלבותנו בקהילה
בתחומים נוספים.
בשיתוף פעולה עם קק"ל נפעל לחנוך השנה את סינגל "טובים השניים" – סינגל ייעודי לרוכבי
טנדם ביער בן שמן ונקיים בו את אליפות ישראל ברכיבה על טנדם
נצא למסע רכיבה נוסף בחו"ל
נשתתף בספורטיאדה באילת במרוץ אופני טנדם גדול
נקדם את רמת החתירה התחרותית בסירות דרקון
גם השנה ניקח חלק בכל הפעילויות שהוזכרו במסמך זה ,שהם אירועים שנתיים המתחדשים
מדי שנה .בכל פעילות ארצית בה נוכל לחשוף את הציבור שלנו לקהל הרחב ,נפעל להגברת
המודעות וליצירת פתיחות לקבלת השונה.
קבוצת כן ולא היא קבוצה של מתנדבים לקויי ראייה ורואים הפועלת בחסות המרכז לכלבי
נחיה (ע"ר) ונהנית מתמיכה ומסיוע של רבים וטובים.
תודה מיוחדת אנו מבקשים להעביר לקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי
שבזכות תמיכתה רבת השנים בקבוצת כן ולא הגענו עד הלום ועוד ידנו נטויה לשנים
רבות קדימה.

מוגש בגאווה ובתודה,
קבוצת כן ולא,
המרכז הישראלי לכלבי נחיה בבית עובד.

