
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 
וקבלה  תמיכה  רואים,  שאינם  לבין  רואים  בין  שוויוני 
ללא תנאי. הפעילות המשותפת של חברי הקבוצה הינה 
המודל האידיאלי להשתלבותם של אנשים עם מוגבלויות 

בחברה.

את  הרחבנו  להתפתח,  המשכנו   2017 שנת  במהלך 
הפעילות נוספו רוכבים חדשים, ומספר רוכבים הפסיקו 
פעילותם. אנו מונים כיום 140 חברים, מתוכם 50 חברים 
עם עיוורון/לקות ראייה. לרשותנו 25 זוגות אופני טנדם 
נמצאים  הזוגות  כל  כביש.  אופני טנדם  זוגות  ו-8  שטח 
דרך קבע במרכז לכלבי נחייה בבית עובד במבנה ייעודי 

חדש הכולל סדנה לתחזוקת האופניים. 

כן ולא – סיכום פעילות לשנת 2017

בשנת 2017 קיימנו תכנית עמוסה של רכיבות שטח בכל 
רחבי הארץ חווית השהייה בחיק הטבע בליווי צמוד של 
מתנדבים המסייעים להם בכל אשר נדרש, לרבות תיאור 
מילולי של הסובב אותם, היא הזדמנות ייחודית לפרוץ 
המחסומים  כל  את  בצד  להניח  העיוורון,  מסגרת  את 
ולחוש סוג של שחרור שאדם בעל ראייה תקינה מתקשה 
לפעמים להבין. המשוב המתקבל מהם, החיוכים ופרצי 
רכיבה  שכל  לדעת  כדי  ביותר  הטוב  המדד  הם  הצחוק 

שלנו קולעת למטרה. 
במהלך השנה יצאנו ל כ 60 ימי רכיבה, רובם ברכיבות 
סוף שבוע )שישי או שבת( בכל הארץ כאשר כל רכיבה 
רכיבות בדרכים  25 ק"מ. שילבנו  עמדה על ממוצע של 

4x4 לצד רכיבות בסינגלים. 
במסגרת אירועי הבליינד דיי קיימנו את אליפות ישראל 

רכיבות השטח בשנת 2017
זה  דרך  פורץ  אירוע  לעיוורים.  טנדם  לאופני  הראשונה 
התקיים בחסות המרכז לעיוור, הקרן לפיתוח שירותים 
הישראלית  ההתאחדות  הלאומי  הביטוח  של  לנכים 

לספורט הנכים ואיגוד האופניים.
 

מסעות 
מסע   יומיים,   בני  מסעות   שני  קיימנו  השנה  במהלך 

אביב 2017
מסע אביב 2017 היה בסימן ים לים. מים תיכון לים כנרת 
ביומיים. התחלנו בקיבוץ עין המפרץ ליד עכו ורכבנו עד 
ישובי משגב דרך נחל חילזון והעליות לכיוון משגב. לנו 
במורן ולמחרת יצאנו ממורן לכינרת דרך הר חזון, נחל 
צלמון וירידה לחוף גינוסר דרך הבדואי. בכנרת חיכתה 

לנו ארוחה לאחר טבילה בכנרת.



מסע חורף טיול חורף
לאופניים  ישראל  בשביל  לרכב  החלטנו  השנה  גם 
קטעים.  שני  רכבנו  השנה  המסורת.  את  ולהמשיך 
מנאות סמדר  וביום השני  לפארן  מצופר  ביום הראשון 
מיוחדות.  בעיות  בלי  אותם  רכבה  הקבוצה  לשחרות. 
ביום השני המסלול היה טכני ורובו בסינגל מדהים עם 

עצירה בחולות כסוי. 

צעדת ירושלים 
במסגרת צעדת ירושלים הקמנו גם השנה עמדת התנסות 
ונחשפו  ברכיבה  התנסו  והצועדים  בטנדם  לרכיבה 
לעולמם של אנשים עם עיוורון ולפעילות הספורט של 

אנשים עם עיוורון.

ספורטיאדה 
זו השנה השנייה שאנחנו מארגנים ומתחרים בספורטיאדה 
באילת בחסות הפועל ומתחרים יחד עם שמונה קבוצות 
במסגרת  רכבנו  יומיים  ראייה.  ולקויי  לעיוורים  טנדם 

תמנע.  בסינגל  במסלול  רכבנו  השלישי  וביום  התחרות 
הקבוצה השיגה 8 גביעים בקטגוריות השונות.

רכיבה בחו"ל 
מדי שנה במהלך הקיץ יוצאים רוכבי כן ולא למסע רכיבה 
של שבוע בחו"ל. שישה מסעות התקיימו עד כה בשוויץ, 
וסלובניה.  ,אוסטריה  ,בולגריה  הדנובה  ,לאורך  רומניה 
כאחד  ורואים  ראייה  עיוורון/לקות  עם  אנשים  עבור 
פעילות הקבוצה.  השנה  הינם שיאה של  אלה  מסעות 
אתגרנו את עצמנו בטיול בגאורגיה. נחיתה בעיר הבירה 
מסלולים  והגבוה.  הנמוך  בקווקאז  ורכיבות  טיביליסי 

מאתגרים, נופים יפים וארגון מעולה. 

תחרותיות 
החל משנת 2017 אנו משתתפים בתחרויות האופניים של 
איגוד האופנים בישראל .אנו מאמינים שהפן התחרותי 
ימשוך צעירים רבים לקויי ראיה ורואים להצטרף לענף 

ספורט הרכיבה על אופני טנדם. 



חתירה בסירות דרקון החלה 
בסין כבר לפני כ-2500 שנה .
בשנת 1991 הוקמה פדרציה 
הכוללת  הדרקון  לסירות 
ומאזורים  מארצות  נציגים 
והמקיימת  בעולם,  שונים 
בינלאומיות  תחרויות 

ברחבי העולם.
בסירות  החותרים  קבוצת 
בכל  ורואים  עיוורים  ומגברים  מנשים  מורכבת  דרקון 
הגילים ובכל כושר גופני, כמעט כל אחד יכול!!! בסירת 
הדרקון יושבים 20  איש החותרים לקצב המתופף היושב 
בראש הסירה והגאי בירכתי הסירה דואג לכיוון. עבודה 

קבוצתית היא המפתח להצלחה בתחרויות אלה .
המתופף  בקצב  והחתירה  הקבוצה  חברי  בין  התיאום 
וקבוצה מסונכרנת היטב תגבר על  יותר מכוח,  חשובה 
קבוצה חזקה יותר שלא מתואמת עם עצמה. להיות חלק 
וחברתית  ספורטיבית  חוויה  זו  דרקון  סירת  מקבוצת 
הארצית  בתחרות  השתתפה  החתירה  .נבחרת  ייחודית 
הראשונה בישראל שהתקיימה בכנרת בחודש מרץ 2012. 
קבוצת החתירה  הוקמה בנובמבר 2011, לקראת הגעתן 
הקמתה  מאז  לישראל.  לראשונה  הדרקון  סירות  של 

הצטרפו ומצטרפים לפעילות אנשים נוספים . 
הפעילות  שנת  את  ופתחנו  שישית  פעילות  שנת  סגרנו 

השביעית של קבוצת החתירה.
כבשנים קודמות גם בשנת 2017 הצטרפו חברים וחברות 
אימון  בכל  הדרקון.  בסירות  החתירה  לפעילות  חדשים 

יוצאות לפעילות שתי סירות מלאות.
בבוקר  שישי  בימי  לשבועיים  אחת  מתאמנת  קבוצתנו 
במרכז דניאל לחתירה הפעילות מתבצעת בחלקו המערבי 

של הירקון.
מרכז  ארגן  אשר  בתחרות  השנה  השתתפה  קבוצתנו 
והגיע  סין  שגרירות  בחסות   2017 מאי  בחודש  דניאל 
למקום השלישי בקטגורית הספורטאים, הישג אדיר לכל 

הדעות.
עשר  כחמישה  חברים  כארבעים  בקבוצה  פעילים  כיום 

מהם עיוורים או ליקויי ראיה.
תכניות מרכזיות לשנת 2018:

בקרב  דרקון  בסירות  החתירה  פעילות  את  להפיץ   .1
העיוורים ולקויי הראייה ולהרחיב את מעגל המשתתפים.
ולנצח  להשתפר  ובמאמץ  האימונים  בשגרת  נמשיך   .2

בתחרויות
3. השתתפות בלפחות שלוש תחרויות.

חתירה בסירות דרקון בירקון 



רכיבות הכביש התקיימו אחת לשבוע )סה"כ 43 רכיבות( 
הדגש  כאשר  עצימה  ספורטיבית  בפעילות  מתאפיינות 
בנוף  השתלבות  ועל  הגופני  הכושר  שיפור  על  הוא 
הספורטאים רוכבי הכביש בארץ. רוכבי הכביש עומדים 

באתגרים אישיים ונהנים מהישגים מרשימים במיוחד. 
שבת  בימי  לשבוע  אחת  התקיימו  הכביש  רכיבות 
,כרכיבות שגרה. אימון רכיבה שבועי עמד על 60-80 ק"מ 
ואחת לחודש 90-80 ק"מ. רוכבי הכביש ייצגו את הקבוצה 
המודעות  את  להעלות  במטרה  ארציות  רכיבות  במגוון 

בקרב הציבור הרחב ולעודד הצטרפות לקבוצת הכביש.

לרשות הקבוצה
 8 טנדמים כביש

22 קפטנים
11 סטוקרים

7 נהגים מלווים
השתתפנו כ ברכיבות מאורגנות:

גראנד פונדו ערד
תור דה-תרום

תריאתלון גן-שמואל
חצי איש ברזל באילת

רכיבות הכביש בשנת 2017



החברים בקבוצה:
 13 ו-  ועיוורים  ראייה  לקויי  חברים   10 מונה  הקבוצה 
חברים רואים )"קפטנים"( ולרשותה 7 זוגות טנדם מסוג  
KHS ישנים וגרור לשינוע 7 זוגות טנדם. לרשות הקבוצה 
והאופניים  טיפולים  וסדנת  איחסון  מקום  עדיין  אין 
אופניים  בחנות  ומטופלים  פרטיים  בבתים  מאוחסנים 

באזור.
ראיה  לקויים  חברים   10 מנתה  הקבוצה  השנה  בסוף 
 2 ו-  15 קפטנים  )מתוכם  רואים  17 חברים  ו-  ועיוורים 

מלווים(. 

ארגון וניהול הקבוצה. 
פעילות הקבוצה

רכיבה  של  פעילות  היא  הקבוצה  של  הפעילות  רוב 
באופניים. 

קבוצתיים  מפגשים  של  חברתית  פעילות  גם  מתקיימת 
בעיקר מסיבות בערבי חגים, אסיפות קבוצה ועוד. 

הקבוצה מקיימת רכיבת אופניים של חברים מהקבוצה 
בכל שבוע בימים שני ורביעי בשעות 06:30 עד 08:00. 

הרכיבות מתחילות ומסתיימות בנהריה, במקום איחסון 
האופניים. 

או  הנקרה,  לראש  לצפון  לכיוון  החוף  לאורך  רוכבים 
לדרום לכיוון בוסתן הגליל או לוחמי הגטאות. 

מרחק הרכיבה הוא כ- 20 ק"מ. 

ברכיבות אלה משתתפים 2 עד 5 אופניי טנדם ורוכבים 
מלווים, 5 עד 12 חברים. 

של  ארוכים  רכיבה  טיולי  מספר  התקיימו   2017 בשנת 
מספר שעות בימי שישי או שבת. 

טיולים ותחרויות רכיבה מיוחדים:
זוגות אופניי טנדם ורוכב מלווה   5( 11 חברים בקבוצה 

אחד( השתתפו בשנת 2017 בספורטיאדה באילת. 
זוג אחד מהקבוצה, ברכה אברהם וניר שפר, זכו בתחרות 

במקום הראשון בקטגוריה המעורבת לבוגרים. 

בשנת 2017 נערכו 2 טיולים של 2 ימי רכיבה, כולל לינה 
בערב:  מגוונת  חברתית  ופעילות  באכסניות  משותפת 

בטיולים השתתפו רוב חברי הקבוצה.
- טיול באזור קצרין עד לכנרת. 

ולא  כן  קבצת  עם  )בשיתוף  שלום  נווה  באזור  טיול   -
מרכז(. 

ניתן להתרשם מפעילות הקבוצה בדף הפייסבוק שלנו
https://www.facebook.com/canvelotzafon/?fref=ts 

כן ולא צפון



הפעילות השנה הקמת קבוצה חדשה בנצרת עבור לקויי 
ראיה מהמגזר הערבי תחת עמותת אל מנארה, ותמיכה 
מקצועית בפעילות הקבוצה של עמותת מגדל אור קרית 

חיים. עוד על הפעילות ב 2107.

צרכים  באיתור  בצפון  פעילים  אנו   2017 מתחילת 
קיימות.  לקבוצות  מקצועי  ובסיוע  חדשות  לקבוצות 
בצפון מתבססת  ולא  כן  לשם חממת  שזכתה  הפעילות 
על אנשי כן ולא וציוד שמושאל מהקבוצה האם. בחזית 

חממת כן ולא בצפון

כן ולא השרון פעילה משנת 2012 באזור השרון .
הקבוצה מונה כיום 92  חברים מתוכם 22 לקויי ראייה 
ועיוורים ולרשותה 13 אופני טנדם מתוכם 10 חדשים . 

שגרת הפעילות של הקבוצה כוללת: המשך קשר עם נוער 
מבי"ס במסגרת מחוייבות אישית ,השתתפות בארועים 
,תחרויות טנדם ארציות, חוצה  ירושלים  גדולים- סובב 
יצאה  הקבוצה  זו  שנה  במהלך  בדרום.  ומסעות  גולן, 

ל-65 רכיבות ברחבי הארץ. זאת ועוד, לאחרונה הקבוצה 
שישי  וימי  בערב  שלישי  ימי  בשבוע,  פעמיים  רוכבת 
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. 

כן ולא שרון

 

  

    



נמשיך בפעילות במתכונת הקיימת ונגביר את השתלבותנו בפעילות האופניים בישראל. 
ונחזק את המעורבות שלנו בהתאחדות ספורט הנכים ואיגוד האופניים ונפתח את הפן התחרותי  נעמיק 

בפעילותנו במטרה למשוך רוכבים צעירים ולחזק את השתלבותנו בקהילה בתחומים נוספים. 

נארגן ונוביל את אליפות ישראל באופני טנדם ביער בן שמן
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. 
)ע"ר(  נחיה  ורואים הפועלת בחסות המרכז לכלבי  ולא היא קבוצה של מתנדבים לקויי ראייה  כן  קבוצת 

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. 

Yes We Can

במבט קדימה...


