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רכזי,מסתיימתתיכף2020-2021שנתשלהפעילותעונת

אליפויותאתלקייםהמאמציםכלאתעושיםהענפים

.יוםבכלשמשתניםוהתנאיםהקורונהלמרות,ישראל

המחויבותכולכםשלמהמסירותנפעםאני,ענפיםרכזי

וגביעיאליפויותאתלפועלולהוציאלוותרלאוהנחישות

!כחיישר–שלכםהענפיםשלהמדינה

מצדגדולחיבוקחוויםאנואלובימים,לסיוםמילהועוד

מושקעיםסרטונים,ענקייםחוצותשלטי:שלנוהספונסרים

הספורטאיםתמונותעםקורנפלקסקופסאותואףבמדיה

וממלאהלבאתמחמםפועלכם,יקריםספונסרים–שלנו

בגאווהאותו

בירנבאוםאלישלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

האולימפייםהמשחקיםלעברנשואותהעולםכלעיני

אניגםכולכםכמו.בטוקיוהכוללמרותהמתקיימים

,המדיםעלהישראליהדגלאתלראותמתרגש

.המדליותחלוקתבמעמדובעיקרבאצטדיונים

,השראהלנונותנת,כהעדהישראליתההצלחה

שיחלושלנוהמשחקיםלקראתומוטיבציהתקווה

סמברגאבישגשלהארדמדליית.24.8בהחודשבסוף

ביחוד,מאודעדאותימשמחת,הטקוואנדובענף

יחיעם:למעמדאותהשהביאשהמאמןהעובדה

שלנוהטקוואנדולוחםשלהמאמןגםהוא,שרעבי

אתוגםאבישגאתגםלראותתקווהוכולייסעוראסף

.2024פריזבמשחקייחיעםעםאסף

זכייתהעלאביבתלן"אילספיבקלקבוצתברכות

ועלגלגליםבכסאותבכדורסלהמדינהבאליפות

שזכהרםטללמאמןגםכבוד,היסטורידאבלהשלמת

בליגהואליפותהעלבליגתוגביעאליפות:בטריפל

.'אלאומית

בתוארזוכהשבועשהאלאתלראותמאודאותישימח

(כשחקןזכיותספוראיןלאחר)כמאמןשלוהראשון

תיקווהפתחן"אילספיבקקבוצתואתשהוביללאחר

.'אלאומיתלליגההגביעבגמרלניצחון

לצייןרוצהשאניגלגליםבכסאותנוסףכדורסלשחקן

הכדורסלשלהגדוליםהכוכביםאחד,דרורליאורהוא

העונהבסיוםשפרשישראלשלגלגליםבכסאות

!לךמצדיעאני–פעילממשחק

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

מעניק את גביע המדינה ברגבי, בירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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האחד

2020טוקיואולימפיאדתהקורונהעםוחציכשנהאחרי

אנו.8.8.21-בותסתיים23.7.21שישיביוםלדרךיצאה

המוןהאולימפייםהספורטאיםלחברינומאחלים

האולימפיאדהתפתח24.8.21-בחודשובעוד.בהצלחה

.5.8.21-בותסתייםשלנוהפראלימפית

והיא,מאודחשובההיסטוריתנקודהלצייןרוצהאני

בךתומסר"דהבינלאומיהאולימפיהוועדר"שיוהעובדה

יפןממשלתועם,המארגנתהוועדהר"יועם(מגרמניה)

א"ינרצחילזכרדומיהדקתעלולהכריזלהזכירהחליטו

אמנם).1972מינכןמאולימפיאדתשלנוהספורטאים

זהומקרהבכל.(ביפןהקורונהקורבנותאתכללובאיזכור

להתרגשותליגרםשזהמודהאני.תקדיםחסרצעד

לפי.הדומייהבדקתמתרגשבביתשעמדתיכמובן.גדולה

בךר"דאתלהזמיןהישראליהאולימפיהוועדעלדעתי

שרעםוביחד,בישראלאולימפיהפוסטלכנסלישראל

נועזצעדעלמיוחדהוקרהעיטורלולהעניקהספורט

.עשהשהואוצודק

הפשרותחסרמאבקןאתמיוחדבאופןלצייןהמקוםכאן

ואנקה(ל"זרומנויוסףשלאלמנתו)רומנואילנהשל

שנלחמו,(ל"זשפיצראנדריישלאלמנתו)שפיצר

הזההרגעאתודרשובנחישותאולימפיותכספורטאיות

שנעשההפשעאיזכור,שנים49במשךהרצחאיזכורשל

הפתיחהבטכסחשובהיהלכןהאולימפייםבמשחקים

.זאתלהזכיר

ולאנקירומנולאילנהסייעתיהספורטמינהלראשבהיותי

אתוהציגו,הספורטשריעםישיבהלקייםשפיצר

.האולימפייםהמשחקיםבפתיחתדומיהלדקתהדרישה

כדישםהייתיואני,השריםהתחלפולערךשנתייםבכל

שנים12במשך)החדשיםהשריםעםאותןולהפגישלסייע

שבמפגשיםייאמרלזכותםהשרים.(שרים10עםעבדתי

.הזאתהדרישהאתהעלול"מחושריםעםבינלאומיים

שלהגדולהבזכותן.קרהזהסוףסוףשנים49אחריוהנה

.אדירהיסטורימהלךזהובעיני.ואנקיאילנה

ם   י י ר ו ט ס י ה ך  ר ד י  נ ו י צ ה  מ כ

ו  י ק ו ט ל ך  ר ד ב ן  ו י צ ד  ו ע 2ו 0 2 0

השני

הוועדבחייהיסטורימהלךבעיניהואגםהשניהדרךציון

עיטור"הענקתעלההכרזהוהואהישראליהפראלימפי

ולמוסדותלאישיםשיוענק"הישראליהפראלימפיהוועד

הפראלימפילספורטדרךופורצתמיוחדתתרומהשתרמו

אתלאמץהוחלטהפראלימפיהוועדבהנהלת.בישראל

בכלהעיטוראתולהעניקהזהוהמיוחדהחשובהרעיון

השנהוכידוע,הקיץאולימפיאדתשלבשנהפעם,שנתיים

השנייהובפעם,טוקיואולימפיאדתבערבהוענקהעיטור

שתתקייםהחורףאולימפיאדתשלבשנהיעניקהוועד

.2022בשנתמרץבחודששבסיןין'בבייג

.הקודמיםבפראתוניםכתבנוהעיטורועדתועלהעיטורעל

אביב-תלבמלוןשנערךהטכסעללכםלספרשמחאניאבל

התקייםהטכס.שלנוהחסותנותני,דןמלונותרשתשל

,ציבוראישירביםמכובדיםהשתתפובטכס.והדרעםברוב

כנסתחברי,ספורטשרי

,לשעברכנסתוחברי

,ממשלהמשרדישללים"מנכ

.וציבורייםכלכלייםגופיםשל

.לסוגיהוהמדיההתקשורתאנשי

להכילקטןהיההמקום

לכבדשבאוהעםרובאת

ואתהספורטאיםאת

.העיטוריםמקבל

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

עיטור הוועד  : בתמונה

הפראלימפי  
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השלישי

שלנוההודעהוהוא,היסטוריהואאףהשלישידרךציון

שיתקיימוהפראלימפייםהחורףבמשחקילהשתתף

החורףלאולימפיאדתנרשמנו.שבסיןין'בבייג2022בשנת

.ין'בייגבאולימפיאדתשתשתתף50-ההמדינהואנחנו

שמחאניהיום.הקודמיםבגיליונותכךעללכםסיפרנו

להשתתףמועמדותספורטאיותשתילנושישלכםלומר

.בלומברגוציפיוואספישיינאוהן.החורףבאולימפיאדת

קיימנוב"בארהחודשיםמספרשלאימוניםמחנהלאחר

תוכניותעםולהיערךועידכוניםדוחותלקבלתישבה

בישיבה.2022ין'בבייגהאולימפיאדהלקראתותקציב

השותפים"ארז"מעמותתוענבלאייל,שמעוןהשתתפו

שלנוהמינהליוהצוותהמקצועיהצוותעם,שלנוהבכירים

שמחנותדיווחהספורטאיות.הספורטאיותאתשמלווה

אלהובימיםמצויןמרגישותהן,מוצלחיםהיוהאימונים

מהיחידההמעטפתאתומקבלותמתאמנותהןבארץ

לכלודואגתשמטפלתלנדריעלידיעלהישגילספורט

.ילה'בצשמתוכנןאימוניםלמחנהונערכות.שלהןהצרכים

.הצלחהלהןמאחלאני

הרביעי

ברגעים.מאודומרגשהיסטוריהואאףהרביעיהדרךציון

זהבבמדלייתזכיהעלהתבשרנוהטורכתיבתשלאלו

מאודהתרגשתי.גולדופיאטארטיוםהמדהיםלמתעמל

.התקווהאתברקעושמעתימתנוססהדגלאתכשראיתי

הספורטאישלהדופןיוצאמהאיפוקהתפעלתייותרעוד

גגעלהואאחדשברגעמעכלאינושעדיין,הזההאולימפי

שלהליבהמענפיבאחדאולימפיתזהמדליית.העולם

בענףלישראלגדולהכיההישגבעיניזה.האולימפיאדה

שלשאגותששמענובעוד.ומעולםמאזההתעמלות

שתיקהראיתיכאןוהאחריםהאתלטיקה,ודו'הגמנצחי

היסטוריברגעשלווהשקטהצניעות,האיפוק.רועמת

אופיעלשמעידיםעצמיתושליטהעצמהשידרוכזהענק

המנטאליהנושאהראשונהבפעם.חזקיםואישיות

שלבזכותה.העולםכללנוכחברורבקולמדוברוהנפשי

לדעתי.ביילססימוןב"ארהמנבחרתהאגדיתהמתעמלת

ולטיפוללהתייחסותמרכזיתחוםיהיההנפשיהנושא

.בעתידהמשחקיםלקראת

החמישי

כאןזה,עובדתיהוא,היסטוריאיננוהואהחמישיהדרךציון

המקצועייםהצוותיםעםשלנוהספורטאים.והיום

.לטוקיוהאחרונהבישורתאלהבימיםנמצאים,והמינהליים

וחייביםקלהלאתקופהזושבועותכשלושהעודנותר

להיזהרחייבים.למשחקיםעדהחיוביהמתחאתלשמור

שלצערילקורונהסוגמכלומחשיפהמתקלותולהישמר

.כאןתהיהעודוכנראהכאןהיא

אתנקייםלאביפןהמארגנתהוועדהותנאיהקורונהבגלל

.למשלחתהדרךברכתעםג"בנתבשלנוהמסורתיהטכס

וכלקבוצותבארבעלטוקיותצאהמשלחתהנסיבותבגלל

למעגללהיכנסשעליההזמניםללוחותבסמוךקבוצה

באולימפיאדהחלקואתשמסייםספורטאיכל.התחרויות

זמנילוח.שעות48תוךהאולימפיהכפראתלעזובעליו

.שהכרנואחרתאולימפיאדהמכלמאודמורכבהטיסות

לאפשרכדיכימיםלילותעמלהשלנוהיקרהחפץהדס

בדיווח.בשלוםולחזורלשלוםלטוסשלנולמשלחת

.ומוכןמאורגןשהכולליסיפרההשבועמהדסשקבלתי

חדשיםוחוקיםהנחיותיהיושלאמקווהאני"והוסיפה

ומהוועדהיפןמממשלתאו,שלנוהבריאותממשרד

.חדשותהנחיותיהיושלאנקווהאכן.המארגנת

המשלחתאתהלבמכלמברךאניההנהלהובשםבשמי

הצוותומאנשימהספורטאיםואחדאחתכלואת,כולהשלנו

אתולראותהתקווהאתלשמועבתקווה.הצלחהבברכת

.בטוקיוהאולימפיתבאווירהמתבדרישראלדגל

.והצליחועלו

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"ד

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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ראיון עם יחיעם שרעבי מאמן הטאקוונדו  

זוכת מדליית הארד  סמברגשל אבישג 

המאמן יחיעם שרעבי והמדליסטית אבישג  : בתמונה

שיסלעמית : צילום. סמברג

מלטוסדקותכמהשלבמרחקהיהשרעבייחיעם

,הטאקוונדולוחםיסעוראסף.הקיץלטוקיופעמיים

למשחקיםהאחרוןהכרטיסעלבקרבהפסיד

למשחקיםאחתפעםרקטסויחיעםהפראלימפיים

אישיתמאמןהואאותהסמברגאבישגעםהאולימפיים

האולימפיאדהשלהראשוןביוםכברחזרומשם.8מגיל

החוויהעלשאלותמספראותושאלנו,ארדמדלייתעם

.שלנוולספורטאיםלמאמניםעצותוביקשנו

?למדליהסיכוישישהבנתםשלבבאיזה-

שאנחנומהתחלההאמנו,אירופהאלופתהיאאבישג-

תגיעשהיאחשבנובהתחלהאמנם,מדליהלוקחים

הקדים,האחרוןברגעההגרלהשלשינויאבל,לגמר

,השניבסיבובלקרבבגמרלהצפוישהיההקרבאת

במקרהבזהבתזכהאםיקבעהזהשהקרבוצפינו

ותפסידבמקרהבארדשתזכהאוותנצח

?אבישגהיאספורטאיתאיזה-

גם:לטאקוונדושצריךהיתרונותכלאתלהיש-

גם,טקטיתמבחינהטובהקרבאתרואהגם,מהירה

מנטליתחזקההיאכמהראווכולםפיזיתחזקה

?הקורונהשלהזאתבסיטואציהלהתנהלהיהאיך-

לריודומהאווירההיתה,שחשבנוממהנוראפחות-

צריךאוכלבחדרלדוגמא,שינוייםכמהעם,2016

בצורהלאההקפדה,המסכותוכמובן,כפפותלשים

עדבנחיתההיההגדולהקושי,שציפיתיכמומוחלטת

לוקח–והאישוריםהבדיקותכולאתשמסיימים

ישתפרשזהמקווה.לכפרשמגיעיםעדזמןהרבה

מחלהשזאתלזכורצריך.הפראלימפייםלמשחקים

שלבנושאמנוסיםכברוכולםהעולםבכלשיש

חדשלמשהוהגענושפתאוםלאזה,המסכות

?בעולםגדולהכיהספורטבאירועלאמןזהאיךכמאמן-

הזמןכל,רגילהתחרותכמולאולימפיאדהמתייחסאני-

התחרותגודלאתלהקטין,רגילהלתחרותזהאתלדמות

אונפסידאםמשמעותלזהואיןתחרותעודשזאתלשדר

הארדעלבקרב.המכריעיםלשלביםשמגיעיםעד.ננצח

להצעקתי,להפסידועמדנוהמומנטוםאתאיבדהשהיא

צריך."שלךהחייםכלתצטעריהכולאתתתנילאאם"

.להלחיץלאבשבילהאיזוןאתלמצוא

?התחושותמהכשזוכים-

כךכלהקריבהאבישג,הקלהבעיקר,תחושותהרבהיש-

כךעלהיאוההקלההזהלרגעלהגיעבשבילהרבה

היאהשתלםוזההרבהכךכללהקריבלהשגרמתי

.לתוצאההגיעה

?2024לפאריזמחשבות-

,לטוקיוחזרההדרךכלאתלעשותצריךהייתילאהפעם-

במשחקיםאבישגעםנתחיל,יקרהזהבפאריזאבל

למשחקיםאסףעםונטוסלארץנחזור,האולימפיים

עםשנחזורמאמיןאניהמקריםובשניהפראלימפיים

שונהבצבעמדליות

הפראלימפייםוהספורטאיםלמאמניםלסיוםומילה-

?שלהםהמשחקיםלקראת

אחריבתחרות,התחרותלפניחשובהכיזה,תהנו-

התחרות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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ל ג ד ה י  א ש ו נ

הספורטאיתאוהספורטאינבחר,אולימפיאדהכללפני

.המשלחותבמצעדישראלדגלאתבגאוןשישאו

ווינברגשרגאהטניסאיזההיה2016ריובמשחקי

החליטוהשנה.גןרמתן"אילספיבקממועדון

באמצעותהדגלבנשיאתתיוצגמדינהשכלהמארגנים

.וספורטאיספורטאית

בחותרתבחרההישראליהפראלימפיהוועדהנהלת

ובספורטאיאביבתלהלוחםמביתסמואלמורן

.גןרמתן"אילמספיבקלוינדבה'הבוצ

בירנבאוםאליזוםבשיחתלהםבישרוההודעהאת

שוקיר"ד,נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ניסיםל"והמנכהישראליהפראלימפיהוועדר"יודקל

.סספורטס

עלהדגלאתשנושאתכמי":במעמדאמרהסמואלמורן

הספורטלפניעוד15מגילישראלנבחרתמדי

עולהכשאניתמיד,ממנימתרגשתאין,הפראלימפי

אזבעולםאובארץאיפהמשנהלאתחרותימגרשלכל

אני,שליהמשפחהאת,עצמיאתמייצגתשאנילפני

וזאתשלנוהמדינהאתאוהבתאניכיזהאתעושה

רבהתודה,גדולכבודאז.שגרירהלהיותבשביליהדרך

."הכבודעל

לונאמר)הפתעתואתלהסתירהצליחשלאלוינדב

דברזהכלקודם"אמר(בזוםאותולראייןשרוצים

ורודיםהכישבחלומותהאמתהבחירהעלתודה,חלומי

,פתיחהבמצעדהדגלאתאשאשאניחלמתילאשלי

זהאתשעשולספוראפשרספורטאיםכמהיודעלא

."הבחירהעללכםתודה,הזההגדוללכבודוזכו

לאחר שבמשחקי  , יהיו אלו המשחקים השלישיים, למורן

2016הגיעה למקום החמישי ובמשחקי ריו 2012לונדון 

. זכתה במדליית הארד

לנדב יהיו אלו המשחקים השניים לאחר שבמשחקי ריו 

.  הגיע למקום התשיעי

מורן סמואל בטקס הענקת המדליות בענף : בתמונה

2016החתירה ריו 

2016נדב לוי בטקס הנפת הדגל בריו : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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ר ההתאחדות הישראלית  "ראיון עם יו

בירנבאוםאלי –לספורט נכים 

,2019בספטמברלחיינוהקורונהשנכנסהלפניקצת

הישראליתההתאחדותר"יולתפקידבירנבאוםאלינכנס

לתרוםעזורצוןגדולותתוכניותהיולאלי,נכיםלספורט

הסגרבמרץהחל,כניסתולאחרשנהכחצי.מניסיונו

נרתםואליהיוםסדרעלהשתלטהוהקורנההראשון

'והסערותהטיפונים'דרךההתאחדות'ספינת'אתלנווט

עוגנת'ההתאחדותשספינת'לפניחודש.הקורנהשיצרה

שאלנו,2020בטוקיוהפראלימפייםבמשחקיםבבטחה

.שאלותמספראותו

האירועיםשלושתמהם,בתפקידכשנתייםאחרי-

?שלךהפעילותשלהכותרתגולתהםשמבחינתך

הבינלאומיהכדורשערטורניר,פעילויותהרבההיו-

הבאנוהקורונהבשיא,מיוחדהיההעמקבנירשערכנו

לטורנירויוןבריטניהשלהכדורשערנבחרותאתלארץ

נהליבכלועמדדופןיוצאתבצורהשתיקתקבינלאומי

להתאמןהבניםלנבחרתואפשרהמחמיריםהקורונה

לנויצאהקורנהבזמן.אירופהאליפותלקראתכראוי

בכדורסלהמדינהגביעגמרשלאירועים2להפיק

תלהלוחםבביתהתארחנובשניהם,גלגליםבכסאות

,הגמריםלהצלחתדופןיוצאתבצורהשנרתמואביב

נוספיםואנשים,טרופרחיליוהספורטהתרבותשר

ליוקרתשהוסיףמההגמרים2לוהגיעואותנוכיבדו

עםהתמודדנובודופןויוצאנוסףאירוע.האירועים

'החומותשומר'מבצעבשלפתאומיטיסותביטול

השחייהנבחרתשהשתתפותלכךגרם,והקורנה

האחרוןברגעאך,ובוטלהכמעטאירופהבאליפות

פרטימטוסארגנו,טרופרחיליהשרשלבתמיכתו

עמוסיחזרומצדםוהםלאליפותהשחייניםאתשלקח

אפילומאמיניםשאםהוכחנוביחדעולםושיאימדליות

.הגבולאינם'סגוריםשמיים'

אויביםנגד,שוניםמאבקיםשחווהמיבתור-

כששברתהרגולציהמול,ולוחםיםכאישחיצוניים

מולוהסרטןמולוגם,התחבורהמונופולאת

להמליץיכולאתהמה,מתמודדועדייןהתמודדת

החייםמניסיוןלאולימפיאדהשיוצאיםלספורטאים

?וקשיםמלחיציםרגעיםעםהתמודדותעלשלך

הדרך,שלובדרךלהאמיןצריךאדם,לכולםמציעאני-

.מגיעיםונחישותאמונהישאםאבלחלקהתמידלא

"האמיציםמתגלים,מתגבריםכשהגלים":הפתגםכמו

אין,לאולימפיאדהשהגיעספורטאישכלחושבואני

,חדשההודעהועדמפהמכשוליםעברלאשהואמצב

וצריךלשיאהגיעהוא,אותוהכינוהאלוהמכשולים

שוםליאין.ולנשמהשלולגוףקשוב,ממוקדלהיות

שלנוהספורטאיםיתגלוהאולימפיאדהשבגליספק

ותפארתםאמונתם,נחישותםבמלא

ונבחרת הנשים בכדורשערבירנבאוםאלי :  בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 
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ר ההתאחדות הישראלית  "ראיון עם יו

המשך-בירנבאוםאלי –לספורט נכים 

?הפראלימפייםבמשחקיםמחכההכיאתהלמה-

אמנםאני,בשלוםיחזרושכולםאחדלדברמחכהאני-

אעודדאני,זהעםליקשהמאוד,עליאסרוכינוסעלא

בשלוםשיסעוכלקודם,הלפתןזהההישגים,מהארץ

למשחקיםזה,לומחכהשאנידברועוד.בשלוםויחזרו

שאומר,שםהספורטאיםאחדאתלשמוע,2028של

לונתןוזה2020טוקיושלהמשחקיםאתראהשהוא

אדעאניואזלמשחקיםלהגיעלהתאמץההשראהאת

אלא,פעמיחדמשהולאהואכאןעושיםשאנחנושמה

.אותוומשפרהעתידאלשצופהמשהו

שיושביםמוגבלותעםלילדיםלךישמסראיזה-

?בביתהיום

חייכלאותישתלווהפעילהומחלהסרטנים3עםאני-

דברלהביןצריךמוגבלותעםילדכל,לחיותהחלטתי

תוכלזהאתשתחליטברגע,מגבלהשוםלךאיך,אחד

השיאיםלשיאלהגיע

שמייעצתלספורטהלאומיתבמועצהחברבתור-

?לקדםלךחשובמה,הספורטלשר

עםאנשיםשללספורטהיחסאתלקדםליחשוב-

ספורטשעושיםלאנשיםליחסשווהשיהיה,מוגבלויות

בכךמאמיןגם,הנוכחיהשרולשמחתימוגבלותללא

להשוותרק,פריבילגיהשוםמחפשלאאני.ליבובכל

זה,שליהיעדזה,התייחסות,נגישות,מתקנים,תנאים

.להגיערוצהאניאליוהביתנמל

מחליפים את  , ויעקב ביננסוןבירנבאוםאלי :  בתמונה
לחיצת היד בנגיעת מרפק

אלי ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים "יו:  בתמונה

ZOOMמברך את משתתפי גיבושון הבירנבאום

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

בשאר חלבילוחץ את ידו של השחיין בירנבאום

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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ליאור דרור פורש

אריאל ואבי מברכים את ליאור: בתמונה

הכדורסלמשחקניאחדהודיע,משחקשנות32לאחר

ליאור–פרישהעלבארץגלגליםבכסאותהמובילים

.באימוןויתמקדפעילממשחקפורשדרור

נפתחאביבתלהלוחםבביתששוחקהאחרוןמשחקו

וברכותממושכותכפייםמחיאות,השחקניםשלבמעגל

אריאלאביבתלהלוחםוביתישראלנבחרתמאמןשל

פורששהואהודיעדרורליאורשעברבשבוע":אוטולנגי

הרבהשכוללותמשחקשנות32אחריפעילממשחק

שניםהרבהישראלובנבחרתבארץכאןליגהמשחקי

אתאני.ובאיטליהבגרמניהל"בחויפותשניםוכמה

.למגרשעלהשהואהראשוןמהיום17מגילמכירליאור

יחדשיחקנותחנותהרבהשניםהרבהביחדעברנו

כל,מרגשרגעשזהחושבאני.אותואימנתיוגםבנבחרת

אתגם,מרגשדברזהכזהגודלבסדרשחקןשלפרישה

לנווהיוהלוואי,השחקניםוכלהמערכתאתוגםהשחקן

וגםליאורשלהמקצועיתברמהגםשחקניםהרבה

לכללחיקוימודלהואליאור.ובעבודהומסירותבמחויבות

לעשותתחליטואם,והמבוגריםהצעיריםהשחקנים

"הלוחםלביתמוזמןאתהקאמבק

ליאורעםששיחקל"צהנכיארגוןל"מנכלרמןאבי

והגיעהאירועאתכיבד,שניםמעטלאמולוהתמודד

.כבודלליאורלחלוק

האחרונותבשניםהגדוליםמיריביולליאורברכות

:אוןדוראלון

,הראשונהבפעםהפרקטעלעליתיכשאני,דרורליאור

,חדרהבקסםושיחקבארץהבכיריםמהשחקניםהיה

השחקןהוא"-כשאמרוהצביעועליו.נעורייקבוצת

.ולמדתיהסתכלתיאז."עליותסתכל.שלךבניקוד

במשחקיםוהיינו.ישראלבנבחרתיחדושיחקנו

יריביםוהיינו.(בעולם6)2008ינג'בבייגהפראלימפיים

אתאיתולחלוקעונגוהיה.רבותשניםמושבעים

!נעימהפרישה.הפרקט

:מישרדותן

בכדורסלאבל,שנים5בממךמבוגראני,דרורליאור

כמורציתי,לשחקכשהתחלתי.13בממניוותיקאתה

מודלהייתתמיד.כמוךלשחקובעולםבארץ,כולם

באימוןאפילו-בנשמהווינריות,יעילות,למקצוענות

היוהמשחקיםכל,בליגה,כיריב.חשובפחות

,תחרותיות."המגרשעלרק"ונשארווחזקיםאגרסיביים

,שיאלהישגלהביאלנואפשרוהדדיופרגוןמחויבות

עםסיימנו.ין'בבייגהפראלימפיםבמשחקים6מקום

באליפותמדליהפעמייםכשפספסנוגדולההחמצה

שהבאתהחדששהדורהענףולכללךמאחל.אירופה

.באירופהמדליהעםויתקנוכאלוהישגיםיביאווגידלת

בדרכךלכולנווהשראהעולמיתברמהכוכבהיית

.לפסגה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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תלמה תומכת בספורטאים  

2020הפראלימפיים במשחקי טוקיו 

שלושהשלוסיפוריהםתמונותיהם,המהלךבמסגרת

,חסותתלמההעניקהשלהםפראלימפייםספורטאים

במהדורה"אלופיםשלקורנפלקס"אריזותעלמופיעים

.חגיגית

החברהעלהמשפיעכמותג,תלמהשלוהייעודהחזון

כלבקרבפעילחייםאורחלקדםהם,חיוביבאופן

.בישראלהמשפחות

וכלאחדכלשלהיכולותלמיצוילהביאשואפתתלמה

וכדילהישגיםלהגיעכדי,חלומותלהגשיםכדי,אחת

.נשאףשאליותחוםבכלואלופיםאלופותלהיות

בישראלהפראלימפיוהוועדתלמהחברוכךלשם

הפראלימפייםבספורטאיםלתמיכהמשותףלמהלך

.2021בטוקיוהמשחקיםלקראתשלהםולליווי

שוניםספורטמענפיהמגיעיםספורטאיםשלושהנבחרו

.בתחומםמצוינותשלמודלכולםמייצגיםאך

השחייהבנבחרתשחיינית,גירנקוורוניקה

:ישראלשלהפראלימפית

אתלקדםכדיתלמהלמותגלחבורומתרגשתגאהאני"

כמוערכיםעללדברכדי,בישראלהפראלימפיהספורט

גיווןשלשיחליצורוכדיעצמיומימושהתמדה,נחישות

שלקורנפלקס"אריזתעללהופיעשמחהאני.והכללה

".תלמהשל"אלופים

"
קופסת הקורנפלקס של ורוניקה: בתמונה

roco: צילום runs
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בנווהתנגש,וסבתיסביאתלבקרנסענוחמשבתכשהייתי

נפגעהתאונהבעקבות.קדימהועפתימאחורישבתי.רכב

עם.גלגליםלכיסאמרותקתונותרתי,שליהשדרהעמוד

–ביטחוןחסרתמנערההפכתי,ומחבריםממאמניםעזרה

".לאומיות-ביןבתחרויותמקצועיתלשחיינית

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 



חסויות  12

החתירהבנבחרתרביעייהבסירתחותר,קלייןאחיה

:ישראלשלהפראלימפית

ערכיםמקדםתלמהכמוישראלישמותגשמחאני"

לתמוךשרוצהכאחד.והכללהגיווןשלכךכלחשובים

–למצוינותוחתירהפעילחייםאורחולקדםבספורטאים

אתמזמיןואני,תלמהלמותגלחבורומתרגשגאהאני

".בטוקיוהקרוביםבמשחקיםלצפותכולם

כושראתואיבדתימבצעיתפעילותבמהלךנפצעתי"

.הראייה

הפציעהאתלהכילהחלטתי,והמורכבותהקושיכלעם

.חדשהלדרךולצאת

אתגיליתי,חדשותהזדמנויותלחפשכשהתחלתי

".הפראלימפיהספורט

הנשיםבנבחרתשערכדורשחקנית,אוחיוןרוני

:ישראלשלהפראלימפית

,תלמהמותגעםהמרגשבפרויקטחלקלקחתגאהאני"

שלקורנפלקס",תלמהשלהבוקרדגניאריזתעללהופיע

.בישראלביתלכלולהגיע,"אלופים

אותםויעודדבכולםהשראהיעוררשהפרויקטבטוחהאני

."עצמםאתלהגשים

אהבתיתמיד,זאתלמרות.קשהראייהלקותעםנולדתי"

הולכתהייתיילדהבתורכבר.אתגריםואהבתיספורט

היום.שערבכדורוהתאהבתילעיוורבמרכזלמשחקים

."ישראלנבחרתשלהסנטריתלהיותגאהאני

של'אלופיםשלקורנפלקס'אריזת,מהמהלךכחלק

שלסיפורםועליה,חגיגיתבאריזההחודשתושקתלמה

תקדםבמקביל.הפראלימפייםהספורטאיםשלושת

הסיפוריםאתהדיגיטלייםובכינוסיהבתקשורתתלמה

שלהפראלימפייםלמשחקיםהמסעואתהאישיים

.הספורטאיםשלושת

תלמה":תלמהדגנישלהשיווקמנהלת,סואריבנרנגה

מתוך,בישראלהפראלימפיבספורטלתמוךגאה

הטמונותהיכולותומיצויפעילחייםאורחלעידודמחויבות

.מאיתנואחדובכלאחתבכל
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ערכיאתלמעשההלכהמבטאיםואחיהרוני,ורוניקה

לביןבינםוהחיבור,להישגיםוהשאיפההעצמיהמימוש

הרחבהקהלאתמזמיניםאנו.ונכוןטבעיהואתלמה

.שלהםההשראהומעורריהאישייםמהסיפוריםלהתרשם

במשחקיהספורטאיםלכללרבהבהצלחהמאחלתאני

!"אמיתייםאלופיםאתם,2020טוקיו

מודיםאנחנו":הפראלימפיהוועדל"מנכ,סספורטסניסים

דוגמאשהם,שלנובספורטאיםהבחירהעללתלמהמאוד

–אלופיםשלבקורנפלקסמדוברואםומצויינותלנחישות

".מהםמתאימיםאיןהרי

רוני וורוניקה ביום הצילומים, אחיה: בתמונה

roco: צילום runs

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 
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אליפויות אירפה13
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השתתפהגלגליםבכיסאותברוגביישראלנבחרת

וסיימהבפוליןשהתקיימהBדרגאירופהבאליפות

הרבהועםנבחרות6מתוךהחמישיבמקום

:בסיוםאמרהנבחרתמנהלוינרבדודי.אופטימיות

לראשונהשסווגו)חדשיםשחקנים4צורפולנבחרת"

,ותיקיםשחקניםעםובשילוב,(האליפותבמסגרת

ללאמלחמהכדיתוךגבוההברמהמשחקיםהציגו

יתראתוסיימופינלנדנבחרתאתניצחו.פשרות

שוויץנבחרתמולכוללצמודותבתוצאותהמשחקים

.הראשוןבמקוםהאליפותאתשסיימה

שלהקצרהניסיוןאתגםבחשבוןלוקחיםכאשר

הנבחרתכוכבישלושתואתהחדשבהרכבהנבחרת

בהחלטניתן-בריאותמטעמילהשתתףיכלושלא

Bדרגבפסגתלהיותשלנוהנבחרתבכוחשישלומר

."מזהיותרואף

השחקןתוארצדקיהולמוטיהוענקהאליפותבסיום

.באליפותהיעיל

גןרמתן"אילספיבקמשחקנימורכבתהנבחרת

,מאמן-האובןאלי:אותהשליווההמקצועיוהצוות

אחראי-בוזגלואשר,מאמןעוזר-ספיבקשלומי

חובש-ישיבןאורי,מעסה-מלדזיוזקיןמילנה,טכני

.הקבוצהמנהל-ויינריבדודי,ומלווה

MVPעם תעודת ה צידקיהומוטי : בתמונה

הרגבי בכיסאות גלגליםנבחרת : בתמונה

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי



בינלאומי14
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טניס

מתאמנתאשרגןרמתן"אילספיבקממועדוןזקרימעיין

הישגאתיוליחודשבתחילתהשיגה,לנקריעופריאצל

זכתהכאשרגלגליםבכסאותבטניסשלהכהדהשיא

CZECHבטורנירהשניבמקום OPENבדרגתITF3כןכמו

.מרוסיהשותפהעםיחדבזוגותהשניבמקוםזכתה

,היחידיםבטורנירהגמרלחציהגיע,בסקי'ברדיצאדם

ליזובסרגי.בזוגותאמריקאישותףעםיחדהשניולמקום

ואדםסרגיגם.משובחטניסוהציגהגמרלרבעהעפיל

עופריאצלומתאמניםגןרמתן"אילספיבקממועדון

.לנקרי

אך,הפתוחהשוויץבאליפותמשובחטניסהציגגםאדם

פונטןמרטיןהספרדיעםצמודצמודמשחקלאחר

.הגמררבעבשלבהפסידבעולם13המדורג

אצלומתאמןגןרמתן"אילמספיבקהואאףששוןגיא

בלגיהבאליפותהזוגותבאליפותזכהלנקריעפרי

.ITF3דרגתבטורנירגלגליםבכסאותבטניסהפתוחה

.הגמרלחציהעפילוביחידים

סייף

בשזכהחרישסייףממועדוןקבליולקונסטנטיןברכות

הגביעבסבבבדקרואחתברומחאחת,ארדמדליות2

.בפוליןשנערךהעולמי

במקוםסיימהירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

.הדקרבתחרותהחמישי

.פודולסקיודימהגלזויקטורמאמניםהשנייםאת

גיא ובן הזוג ותואר אלופי בלגיה בזוגות: בתמונה

נבחרת הסייף עם הדגל והמדליה , בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 



בינלאומי15

70גיליון 2021אוגוסט 

אנגליהשלהגלישהאליפות

מוגבלויותעםלאנשיםהגלישהאליפותהתקיימההחודש

.בריסטולשלהגליםבבריכתאנגליהשל

ובקטגוריהעמידהבקטגורייתבאליפותזכהקלנגעדי

השנילמקוםהגיעבעמידההגלישהבקטגוריית.הפתוחה

איננוהגלישהענףכרגע.בלולויריבנחמן,נוסףישראלי

ייכנסאוליאךהפראלימפייםבמשחקיםשמשתתףענף

.2028לס'אנגלוסלמשחקי

:שלוהפייסבוקבעמודהחוויהאתסיכםקלנגעדי

.מאמיןלאפשוטאחרתמילהאיןוואו"

בגללבינלאומיותתחרויותללאוחציכשנהאחרי

54בןוכמעט,הקורונה

,Standingקטגורייתראשוןמקום

Openקטגורייתראשוןמקום

עםלאנשיםגליםבגלישתהפתוחהאנגליהבאליפות

בריסטולשלהגליםבברכתאתמולשהתקיימהמוגבלות

The Wave .

אתלהראותלגולשיםשמאפשרתמטורפתחוויה

.זהיםבתנאיםשלהםהאמיתיותהיכולות

גלים-גלוחניכימתנדביהחברים,המשפחהלכלתודה

חשובוהכי,שיתפו,שעודדונגישהלגלישהספרבית

בתחרותלזכותשאצליחוחיוביותטובותאנרגיותששלחו

"...בתחרותואשדודישראלאתולייצג

סיגרקרוליןצלמת –נחמן יריב בלולו : בתמונה

עדי במעמד הפודיום  : הבתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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בביתהשנהנערכהשולחןבטניסלזוגותישראלאליפות

.הארץמכלספורטאיםבהשתתפותירושליםהלוחם

:הזוכים

ארדבועז+לגזיאליגאל|מסווגים-

דניאלשמעון+מרציאנודוד|'ארמהמסווגיםלא-

בוארוןאריה+עמידןאברהם|'ברמהמסווגיםלא-

אליפויות ישראל16

ן   ח ל ו ש ס  י נ ט ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

ת   ו ג ו ז

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ברגביהמדינהבגביעזכתהגןרמתאיל״ןספיבקקבוצת

שלקבוצתו.גואטהעדיהקפטןהניףאותוגלגליםבכיסאות

מאמןאותההרצליהאיל״ןעלגברהספיבקשלומיהמאמן

עברהיתרוןבהןצמודותדקות35לאחר.43-46האובןאלי

המצטייןלשחקן.ולנצחלברוחגניםהרמתהצליחולצדמצד

אליMVPהגביעאתהעניקלוצדקיהומוטינבחר

.נכיםלספורטהישראליתההתאחדותיו״רבירנבאום

ישראלאלופיהוכרזוומרתקיםצמודיםגמריםלאחר

:וקבוצותלזוגותה'בבוצ

בהגןרמתאיל״ןספיבקקבוצתזכתההקבוצותבאליפות

.חליףוסיגליתלוינינה,וייךדדי,קלנראורית:שיחקו

מנצורורפיאלהיג׳אאבובאסם:זכוהזוגותבאליפות

.חיפהאיל״ןממועדון

ל  א ר ש י ת  ו פ י ל צא ו ב ת  ה'ב ו ג ו ז ל

ת   ו צ ו ב ק ו

ם י ל ג ל ג ת  ו א ס כ ב י  ב ג ר ע  י ב ג

שלומי ספיבק ועדי גואטה עם הגביע: הבתמונה

מוטי צדקיהו ושיר תרזה במאבק על : הבתמונה
הכדור

ן רמת גן "שחקני איל: בתמונה
והגביעים
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כדורסל בכסאות גלגלים17

המדינהאליפות

,לסכםזמן"

.לסיומההגיעהמשוגעתעונה

בטח,לזכותסיכוילנונתנוהרבהלאהעונהבתחילת

!היסטוריבדאבלשלא

שמשחקים,ת״אספיבקשללוחמיםבקבוצתמדובראבל

כלביחדלהישארשנלחמו,לרגעמוותריםשלא,בר״ג

!מכולםיותרבעצמםוהאמינוהעונה

:נתחילאז

אבל,המאמןעוזרשללהגדרהשמסרבמי,ברביבישי

אתהנהיג,לוומחוצההמגרשעל,בפועלכךהיה

בשנההחדשהבדרכךובהצלחה)התאריםלכלהקבוצה

.(הבאה

יודעשתמיד,הגדולהלבעם,הענקהקפטן,מימוןעידו

!נתןהואאדירהעונהואיזה,הנכוניםהדבריםאתלומר

תענוג,משחקחוכמתכמה,כישרוןכמה,דגמיןראדי

.(בהמשךיגיעועוד)הגיעמשחקרמתלאיזהלראות

ואיזה,המגרשעלהשקט״ה״רוצח,פקרמןמקס

ליאורזהבגללאולי)עליהםששמרהשחקניםמסכנים

(��העונהכברפרש

,עשההואהתקדמותאיזולראותמדהים,לסרימאור

.ובטחוןשקטהרבהעםבקבוצהמשמעותילשחקןהפך

מהספסלעולה,חיוביתמיד,מעודדהזמןכל,כוחןשניר

עודבהמשךנראהשעודבטוח,שלווברוגעבשקט

.שלךמהיכולות

,גלגליםבכסאותבכדורסלהמדינהבביעשזכתהלאחר

וזכתההדאבלאתאביבתלן"אילספיבקקבוצתהשלימה

.באליפותגם

וזהשלוהפייסבוקבעמודהעונהאתסיכםרםטלהמאמן

:עשתהשקבוצתוהנהדרתלעונהטובהכיהסיכום

צלם שאול  , ן תל אביב וצלחת האליפות"בתמונה איל

אברמוביץ

שנכנסתמיד,מחכהזמןכמהמשנהלא,קשועחכים

כולוכלאתומשקיעורצוןמוטיבציה100%בזה,למגרש

.המגרשעל

עוזרותמיד,מעודדתמיד,ונשמהלב,ג׳יוסימוסעב

.כשצריךלקבוצה

עליונאמרשכבר,(בר״גושיחקאימןשאמנם)דרורליאור

ובמסגרתהמשותפיםבאימוניםהקבוצהאתאימן,הכל

המדהימההקבוצהאתלאמןהזכותאתלינתן,העתודה

.הזו

,ליאור)האלופהוסגניתהאחות,ר״גספיבקלקבוצת

(ארתור,עילי,יהושוע,אבראהים,ויגודה,שקורי,עשהאל

ברמההיואיתםוהאימונים,במשחקיםפייטלנושנתנה

.הזהלהישגלהגיעלנושעזרוגבוהההכי

שמשקיע,אימפריה,ומשפחהביתשהואספיבקומועדון

��להצליחהכליםאתונותן

,כיףממשהיה,לכולםתודה

"�🕇🯆🏼🂪�ת״אספיבקיאללה

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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כדורסל בכסאות גלגלים18

'אלאומיתליגה

אותה,השרוןרמתאיל״ןספיבקקבוצתזכתהבגביע

.כמאמןשלוהראשוןהתוארשזהו,שבועשהאלמאמן

.49-71הרצליהאיל״ןספיבקקבוצתעלניצחוןלאחר

נקודות38פקרמןמקס:השרוןלרמתלקלועהרבו

רםטל:להרצליהלקלועהרבו.נקודות27בהוואברהים

.נקודות14שקוריועידונקודות15

המאמן עשהאל שבו  

האלופהשם'בלאומיתוליגההעללליגתבניגוד

'אלאומיתבליגה,קבוצהאותההיוהגביעומחזיקת

.תאריםחלוקתהתרחשה

.הרצליהן"אילספיבקקבוצתזכתהבאליפות

.  שגם משחק, הקבוצה מאומנת על ידי טל רם

הקבוצה סיימה את הליגה עם הפסד בודד ותנסה  

.  ארקיןיחיאל ר "את הצלחת העניק ד

עידו , ארקיןתום , חגית גל-קפטנית: שחקני הקבוצה

רועי  , נור יאסין, דורון מור, אליזרוביהושוע , שקורי

.טל רם-מאמן שחקן , ברברשטיין

צלם שאול אברמוביץ . ן רמת השרון והגביע"איל

בריסקאביגייל: צלמת, ן הרצליה וצלחת האליפות"איל

בריסקאביגייל: צלמת, ן הרצליה וצלחת האליפות"איל

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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אליפויות המדינה19

ה'בבוצהשלישיהמקוםמדליותעםלציוןראשוןשחקני

מאליפויותנוספותתמונות

המדינהוגביעי

צלם שאול אברמוביץ  , גוזר את רשת האליפות, דגמיןראדי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

ן רמת השרון חוגגות עם הגביעים"בנות איל

שיר תרזה בהתהפכות אופיינית בגביע הרגבי בכסאות גלגלים

צלם שאול  , ן תל אביב"הנפת צלחת האליפות של איל

אברמוביץ  



פרחי ספורט20
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ודו'לגדרגהמבחני

מבחנייהודהבאבןשלנוודו'הגבחוגנערכוהחודש

אוסףמבצעיםשבומבחןהואדרגהמבחן.דרגה

שםאתלהכיריש,המאמןדרישתפיעלתרגילים

.ומדויקתנכונהבצורהאותוולבצעהתרגיל

גםבהצלחההמבחןאתעברוהילדיםשכללאחר

אתלילדיםהעניקו,ודו'הגמזרןעלעלוההורים

.הילדיםעםיחדבשיעורוהשתתפוהחדשותהחגורות

בגללפעמיםמספרנקטעהשיעוריםשרצףלמרות

.ולהשתפרלהתמידהמשיכוהקבוצהילדיהקורונה

מאירסוןירדן–הקבוצהמאמנת

ולקויילעיווריםהמיועדפראלימפיענףהואודו'הג

ודו'בגהקרבותכמובדיוקנערכיםהקרבות,ראייה

,חוקיםאותם,מזרןאותו,ראייהליקוייללאלספורטאים

במצבמתחיליםהספורטאים–הקרבתחילתלמעט

.(היריבשלהבגדבדשאוחזים)מגע

הילדים וההורים: בתמונה

.  למידע נוסף על פרחי ספורט ניתן לפנות ללימור גולדברג

limor@isad.org.ilמייל 

מבחני הדרגה–בתמונה 

ץ ר א ב ט  ר ו פ ס י  ח ר פ ת  ו צ ו ב ק

ה וקיאקים  'בוצ, קבוצות בענפי השחייה3| צפון 

בענפי השחייה והכדורסל  )קבוצות 2| ירושלים 

בכסאות גלגלים

קבוצות  בענפי הכדורסל בכסאות  3| ראשון לציון 

ה'ובוצטניס שולחן , גלגלים

קבוצות  בענפי השחייה הכדורשער 3| באר שבע 

ה'והבוצ

קבוצת שחייה| רחובות וייסגל

ודו'קבוצת ג| אבן יהודה 



רבותי ההיסטוריה חוזרת21
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ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מנתח את המשחקים , אברהם תשובה
1988סיאולהפראלימפיים ב 

31.10.1988פורסם במעריב 



מהשטחחדשות

סיווג

נקטעושאצבעותיואביבתלהלוחםמביתספירמור

לימורוהכוונתבהמלצת,בנפאלהשלגיםמפולתבאסון

בהתאחדותוהתשתיותהפיתוחתחוםמנהלתגולדברג

בענףלהתאמןחודשיםמספרלפניהחל,נכיםלספורט

החודש.עולהככישרוןוהתגלההפראלימפיתהקליעה

והורשההבינלאומיהסיווגתהליךאתבהצלחהמורעבר

.הבינלאומיהפראלימפיהוועדשלבתחרויותלהשתתף

היהנדרש,המורכבהסיווגלתהליךמורהגשתלצורך

הפגיעהאתהמסבירומפורטמדוקדקרפואיתיקלהכין

תהליךאת.בקליעהביצועיםעלוהשפעתהמורשל

המסווגת,קוסףדוידההובילההסיווגבקשת

הפראלימפיהוועדשלהראשיתוהפיזיותרפיסטית

היחידהראש,דוארפליסאסנתר"דשלבסיוע,הישראלי

.וטכנולוגיתהמדעית

בביתהתקיימוהסיווגתיקהכנתלצורךהמבדקים

שלבתמיכתםהשומרבתלשיבאהפראלימפיהחולים

המרפאהלבנוןיפיד״ר,הפיזיותרפיהממכוןשרוןחנניה

גםשהואהחוליםבביתאורתופדזקרמיוד״רבעיסוק

ומורבהצלחהעברוהמבדקים.הוועדשלהראשיהרופא

.בקליעההפראלימפיהוועדשללתחרויותאושר

חם מהמעבדה22
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

קירורפרוטוקול

המתחרהספורטאילכלנבנה,לטוקיוההכנותבמסגרת

.מדוקדקקירורפרוטוקול,בחוץהמתקייםבענף

החתירהלנבחרתהפרטוקולהכנתבמסגרת

בדיקתכללוש מבדקיםהתקיימו,הפראלימפית

התזונאית-וינשטייןאיילתידיעלנוזליםאיבוד/הידרציה

ושימוש,בוינגייטהישגילספורטמהיחידההראשית

דוארפליסאסנתר"ד.וקירורלאידויאמצעיםבמגוון

נבחנוהיתרבין,שוניםפרמטריםאחרמעקבביצעה

באמצעיםהשימושהשפעתשלסובייקטיביתתחושה

Heatהטמפרטורה,השונים Index,וקרינהרוח,לחות

.ישירה

דוידה קוסף : צילום

רביעיית החתירה מתנסה בווסטים לקירור ושרוולים  

לקירור



מהשטחחדשות
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בדמינטוןכדורילאיסוףמכשיר

…פהמתבשלוחשובטובממשממשממשמשהו

Makerבמייקאתון for Heroes ,Restartעמותתשל2021

הבדמינטוןומאמנישחקניעבורפרויקטעללעבודהחלו

עודד,לויאמיר,אביבותלירושליםהלוחםביתשל

.מוזסוראובןחבשוש

כדוריםאלפיחובטיםהבדמינטוןשחקני,אימוןבכל

לצורך.הכדוריםאיסוףעלואנרגיהיקרזמןומתבזבזים

לבנותמנתעלמהנדסיםשלצוותהתגייסהפרויקט

וגםלקסטותאותםיכניס,אותיאסוףשגםכדוריםשואב

כדור.בהםלפגועמבליהכדוריםצורתעלישמור

ושוקלאווזנוצות16מובנוימאודעדיןהינובדמינטון

שלבמהירויותלעוףלושמאפשרמה)גרם4מפחות

פעמייםכברהתכנסהצוות(ש"קמ400מיותראף

-השיאאירועיתקייםאוקטוברבחודש.טיפוסאבונבנה

המוצרבנייתלהשלמתאינטנסיבייםימים3

הכולל מסוע  , בתמונה תכנון של אבטיפוס ראשוני

ומברשות מטאטאים

אמתבזמןותגובותמשחקיםלצילוםמערכת

,הישראליהפראלימפיהוועדשלהחדשנותמתוכניתכחלק

PlaySightמערכתנרכשה Go,לצלםשמאפשרתמערכת

בזמןתגובותלקבל,לשדרם,ספורטואימוניתחרויות

עלתגובותעםהסרטוןאתלערוךמכןולאחרהמשחק

.עצמוהסרטון

לוינדבה'הבוצשחקןאתשמלווהדודעמיתהחדשנותיועץ

משגרתכחלקהמערכתאתהכניס,חגאיברוךומאמנו

אחרוןידידותלטורנירנדבנסעכאשרולאחרונההאימונים

לצוותאיפשרההמערכת,בפורטוגלטוקיומשחקילקראת

הקורונהבשלבארץונשארנדבאתשמלווההמקצועי

אתשהגדילמה,המשחקיםבניתוחישותףלהיות

במסקנותוגםעצמובטורנירגם,המחנהשלהאפקטיביות

.בסיומושהוסקו

אתכהעדניצחהרוסי,רוסימתמודדמולנדבבתמונה

אך,(נדבניצחבה2016באחתפעםלמעט)נדב

.לראשונהאותוניצחנדבהידידותבטורניר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 



יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט  
:טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים

לשחקני כדורשערמתן פידבק בזמן אמת

המעוניינים , או רדאר/אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו

להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת 

סגלי נבחרות הבוגרים  , לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון

: ר אסנת פליס דואר במייל"מוזמנים לפנות לד, והבוגרות ונבחרות העתודה

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון

mailto:osnat@isad.org.il


פראלימפיתרכילות

אתבירכוהפראלימפיתהמשלחתחברי

התחלתלקראתהאולימפיתהמשלחת

ברקוביץפסקל,הברכותיתרבין,המשחקים

אולימפיאדה:הבאההברכהאתבירכה,הוותיקה

זהכךאחר,מלחיץהכיזההראשון,ילדיםכמוזה

.אחדאףסופריםלאכברבשלישימשתפררק

,הזאתבאולימפיאדהשהנומקווהמאודאניאז

."ממש,בראשתנו,אתכםאנחנו

נסיםהישראליהפראלימפיהוועדל"מנכ

עםקורנפלקסלקנותאםמתלבטסספורטס

ורוניקהעםקורנפלקסאואחייה

מוצגיםלהיותנבחרופראלימפייםספורטאיםשני

.העליוןהמשפטבביתשמוצגת'גיבורים'בתערוכה

אותו,וינברגושרגאחסוןרונןצילםאותו,יצקןתומר

משיבניצילם

'על רגל אחת'25

נושאלהיותשנבחרההודעהאחרירגע,לוינדב

למשחקיםהישראליתהמשלחתשלהדגל
סמואלמורןעםיחד2020בטוקיוהפראלימפיים


