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חברות וחברים יקרים,
עונת

הפעילות

הארצית

שהתחילה

באוקטובר

מדורים קבועים3

והושפעה בתחילתה ממגפת הקורונה ,הגיעה החודש
לסיומה (למעט  2-3השלמות שעוד יקרו באוגוסט).



מה יקרה?
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מי ייתן ובשנה הבאה נעבור שנת פעילות חלקה ללא
עצירות ,ללא תו ירוק וללא הגבלת קהל.
לצד הפגרה הצפויה לספורטאים בארץ ,הספורטאים
הבינלאומיים שלנו מעלים הילוך וחלקם מתחילים
לצבור ניקוד חשוב בדרך למשחקים הפראלימפיים



משולחן היו"ר
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על רגל אחת

| 20

פאריז .2024
בחודש יולי התקיים אירוע הספורט הגדול במדינה –

כתבות

המכביה וגם הספורט הפראלימפי נהנה ממפעל
ייחודי זה.
על כל אלו ועוד בגיליון זה
שלכם  -צוות הפראתון

17
המכביה



לזכר אורה אנלין
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הישג מיוחד
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בעולם
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בארץ

| 13

עורכת העיתון :קרן איזיקסון
מערכת :לאה שניידר ,ד"ר רון בולוטין

בתמונה :מדליסטים בענף השחייה במכביה.
צלמת :אלכס פרימק

 03מה יקרה באוגוסט?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש אוגוסט
 1-4.8כדורסל בכסאות גלגלים ,עתודה ישראל –
טורקיה | ספיבק רמת גן
 3-7.8אליפות העולם  -קיאקים| קנדה
 4.8טניס שולחן ל  CPופגיעות אחרות | ספיבק רמת גן
 4-6.8אופני יד | קנדה
 8-11.8אליפות העולם – אופני יד | קנדה
15-18.8 11-14.8פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים |
רומניה
 11-14.8אליפות אירופה חתירה | גרמניה
 -15-21.8בדמינטון | תאילנד
 18-21.8אליפות אירופה בקיאקים | גרמניה
 21-27.8בוצ'ה | פולין
 ITF2 23-27.8טניס בכסאות גלגלים | תאילנד
 ITF3 28.8-1.9טניס בכסאות גלגלים | תאילנד

 4אורה אנלין גולדשטיין ז"ל
אחת מגדולות הספורטאיות הפראלימפיות בכל הזמנים -
אורה אנלין גולדשטיין ,נפטרה החודש.
אורה לקתה בילדותה בשיתוק ילדים ושותקה בשתי
רגליה.
בשנות העשרים לחייה הצטרפה למועדון ספיבק איל"ן
רמת גן והחלה לקצור הישגים בינלאומיים פנומנליים:
• המשחקים הפראלימפיים  1968תל אביב 2 :מדליות
ארד באתלטיקה ומדליית ארד בשחייה.
• המשחקים הפראלימפיים  1972היידלברג :מדליית זהב
ו  2מדליות כסף באתלטיקה ,מדליית כסף בשחייה
ומדליית ארד בכדורסל בכסאות גלגלים.
• המשחקים הפראלימפיים 1976טורונטו  2 :מדליות זהב

ומדליית כסף באתלטיקה ,מדליית כסף בשחייה.
סך

הכול

זכתה

ב

אורה

13

מדליות

במשחקים

הפראלימפיים  4 -מהן בזהב.
כמו כן היא החזיקה ב  3שיאי עולם :במשחה  100מטר
חזה ,בהדיפת כדור ברזל ובזריקת דיסקוס.
יהי זכרה ברוך.

אורה אהבה את השחייה ,והשחייה אהבה אותה .שחייה
בסגנון חזה ,אף אחד לא היה יכול להשיגה .תנועות חזקות
ויפות עם הידיים ,הוצאת הראש מעל המים ,ומיד העיניים
הגדולות והכחולות כצבע המים בלטו יחד עם התוצאה
הנפלאה תמיד.
אורה השתתפה בהרבה צליחות הכנרת ,ומשחי קריעת ים
סוף .הספורט היה כל עולמה .עם המון מדליות פראלימפיות
בהרבה אולימפיאדות.
כקיבוצניקית טיפוסית ,הייתה מגיעה לאימונים עם סלט
ירקות ,גבינות ופירות .תמיד מזמינה להצטרף אליה לאוכל
בריא ,את החברות 1976 .באולימפיאדה בטורונטו ,הכירה
את חיים אנלין ז"ל ,ספורטאי ,נכה צה"ל .רתוק לכיסא
גלגלים .בני הזוג נישאו .גרו ברמת השרון .לאחר מספר
שנים עברו לרמת ישי עד סוף ימיהם.
להם הייתה בת – אפרת ז"ל ,נפטרה לפני חצי שנה ,בגיל
 .37אפרת ילדה  4בנות.
אורה הייתה אישה טובת לב.
ספורטאית ענקית.

בלה צור ,חברתה שגם היא ספורטאית פראלימפית,
ספדה לאורה:

אהבתי את אורה.

יהי זכרה ברוך".

"אורה הייתה בת קיבוץ המעפיל .נכת פוליו .הלכה בעזרת
מכשיר ארוך ברגל אחת ,וקביים .את אורה הכרתי במועדון
הספורט ספיבק ברמת גן בשנת .1967
אורה הייתה מגיעה לאימונים במועדון ,באוטובוסים,
סוחבת תיק גדול עם כל מה שקשור לאימונים .מעולם לא
אמרה "קשה לי" .המטרה הייתה להתאמן ולהגיע

להישגים .לאורה היו עיניים כחולות גדולות ויפות .ידיים
חזקות מאד ושריריות .אורה הייתה ספורטאית על.
בביקורי את אורה בקיבוץ המעפיל ,רואה אני את אורה
יושבת על כיסא רגיל בחדר שלה .אוחזת כדור ברזל.
והודפת אותו מבעד לחלון חדרה אל הדשא שבחצר הבית.
כך הייתה מתאמנת

שעות רבות.

בתמונה ,אורה ובעלה חיים עם המדליות ,התמונה
באדיבות משפחת גולדשטיין  -אנלין
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 05משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
פעילות ההתאחדות הישראלית לספורט נכים היא בראש

ובראשונה הפעילות הלאומית בארץ .הליגות בכדורסל
בכסאות גלגלים ,רגבי בכיסאות גלגלים ,כדורשער וטניס
שולחן קבוצתי ,אליפויות וגביעי ישראל וטורנירים רבים
נוספים אשר מאפשרים לכל ספורטאי בכל רמה ובכל גיל
לעסוק בספורט הישגי .מהילד בכיתה ד' שזכה במדליה

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ניתן להגיע לרמות הכי גבוהות של הספורט הבינלאומי.

ראשונה באליפות הילדים והנוער בשחייה ומסתכל

החודש התקיימה המכביה בה לקחו חלק  5ענפים

בהערצה על שחייני נבחרת ישראל בזמן האליפות ,דרך

פראלימפיים :כדורסל בכסאות גלגלים ,שחייה ,טניס שולחן,

הילדה שמגיעה עם חברה ללא מוגבלות לשחק בליגת

אופני טנדם ומכבי מן (שילוב של טריאתלון ,שחיה ,ריצה

הסלגל ושתיהן משחקות על כיסא גלגלים ועד לסבתא

ואופניים) .מעבר לחשיבות הציונית והיהודית של מפעל זה,

שאומרת בגאווה לנכד שהיא לא יכולה להגיע לעשות לו

יש לו גם חשיבות ספורטיבית ,המכביה נותנת אפשרות

'ביביסיטר' כי היא באליפות ישראל בטניס שולחן.
החודש הסתיימה הפעילות לעונת  2021-2022ואני רוצה
לאחל לכל הספורטאים והספורטאיות ואנשי המעטפת,
פגרה נעימה ובטוחה ,נצלו אותה למנוחה ושובו לעונה
הבאה בכוחות מחודשים.
נבחרת הכדורשער ביססה בשנים האחרונות את מעמדה
כאחת מנבחרות הנשים החזקות באירופה ,החודש
הצטרפה אליה גם נבחרת הגברים .נבחרת העתודה
אותה מאמנים שניר כהן וניזאר מחאג'נה זכתה
באליפות אירופה לנבחרות עתודה תוך כדי הבסת כל
יריבותיה .נבחרת הנשים גם לא טמנה ידה בצלחת וזכתה
בסגנות אליפות אירופה.

לספורטאים

שלא

תמיד

מגיעים

להתחרות

הבינלאומיות לחוות אירוע בינלאומי ,כאן בארץ ולהיפגש עם
זוכי מדליות פראלימפיות מחו"ל ,דוגמת ישראל סטרו
מברזיל שזכה במדליית הכסף בטניס שולחן במשחקי ריו
.2016
ולסיום ,ברצוני לאחל בהצלחה ליעל לנדר וד"ר אסנת
פליס דואר שנבחרו להיות חלק מהוועדה שתקבל החלטות
לגבי מלגות לספורטאים ומאמנים בחברה הערבית וזאת
כחלק מתקציבים אשר מיועדים לפיתוח הספורט בתוכנית
החומש של הממשלה.
שלכם אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

אחד הספורטאים שאני מכיר מתחילת דרכו כספורטאי,
הוא נדב לוי שחקן הבוצ'ה .שמחתי כי ניצח את המדורג
מספר  1בעולם בטורניר גביע העולם שנערך בפורטוגל.
הניצחון של נדב ושל נבחרות הכדורשער מוכיחים
שהספורטאים שלנו לא נופלים מאף ספורטאי במדינה
אחרת ובעזרת התמדה

ברמות

סבלנות והשקעה במעטפת

בתמונה :שחיינים פראלימפיים בענף השחייה
במכביה .צלמת :אלכס פרימק
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 06הישג מיוחד
בוצ'ה
נדב לוי מנצח את מספר  1בעולם
טורניר גביע העולם בבוצ'ה שנערך בפורטוגל ,הינו

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אחד הטורנירים החשובים בצבירת ניקוד להשגת

במשחקון הראשון ,הוביל סנטוס  ,2-0במשחקון השני

הכרטיס למשחקים הפראלימפיים פריז .2024

צמצם נדב ל  ,1-2במשחקון השלישי הפך נדב את

הרבה לחץ הופעל על נדב לוי ממועדון ספיבק איל"ן

התוצאה ל  2-4ובמשחקון האחרון הצליח סנטוס רק

רמת גן בטורניר זה:

לצמצם ל .3-4

• הניקוד בטורניר זה נחשב לניקוד כפול

בחצי הגמר פגש נדב את אביליו ולנטה מפורטוגל

• נדב שרגיל להיות בטופ  10העולמי הגיע לטורניר

(מדורג  7בעולם) ולאחר משחק צמוד ,שהסתיים

כאשר הוא מדורג במקום ה 25

בשוויון  ,3-3הפסיד בהארכה  .4-3במשחק על מדליית

• זהו הטורניר הבינלאומי הראשון של נדב מאז

הארד פגש שוב את ונגסה התאילנדי משלב הבתים

המשחקים הפראלימפיים בטוקיו  2020שהתקיימו

אך גם הפעם ,לצערנו ,הפסיד לו .6-0

רק לפני שנה באוגוסט 2021

נקודות הדירוג שהשיג נדב העלו אותו למקום 14

• זהו הטורניר הבינלאומי הראשון של נדב עם
המאמנת הלאומית אורנה ויסבך והיועץ הטכנולוגי
עמית דוד

את

שלב

בעולם.
חבר נוסף במשלחת הישראלית גרשון חימוב מאיל"ן
אשר

חיפה
.....
הפראלימפי סמואל אנדרייצ'יק מסלובקיה ( 4בעולם)

הבתים

החל

נדב

בהפסד

לס.אלוף

הפראלימפי התאילנדי וואצ'ארפון ונגסה מתאילנד 5-

מדורג

28

בעולם

הפסיד

לאלוף

 6-1ולראדק פרוקזקה ( 9בעולם) מצ'כיה .בעקבות
ההשתתפות מדורג כעת גרשון במקום ה  23בעולם.

.2
במשחק השני ניצח נדב את יורי סילבה הברזילאי .1-7

בסיום הטורניר ,כתב נדב בפייסבוק" :טורניר ראשון

המשחק השלישי היה אמור להיות מול יריב מלזי,

אחרי טוקיו ואיזה טורניר זה היה ...גביע עולם

המלזי נדבק בקורונה ,נכנס לבידוד ונדב אמנם ניצח

שמסתיים בטעם חמוץ מתוק.

ניצחון טכני  .0-12אך לא זכה לדקות משחק חשובות

מרחק זריקה מגמר ,אבל עם ניצחון ברבע על המדורג

לפני רבע הגמר.

 1בעולם .במילים אחרות מקום .4

וכך עם כל הלחץ ומשחק חסר ,הגיע נדב לרבע הגמר,

בקיצור בסיס התחלתי טוב למרתון פריז .2024

שם פגש את המדורג  1בעולם :הברזילאי מסיאל

היעד הבא צ'אלנג'ר רומא בספטמבר.

סנטוס.

תודה לכל הצוות המדהים שתמך ,עזר ,טיפל ,עודד
ובעצם נתנו את השקט להתרכז בלשחק ".
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 07בעולם
כדורשער
אליפות אירופה לנבחרות עד גיל 19
רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
במסגרת

משחקי

הנוער

האירופאיים

התקיימה

אליפות אירופה בכדורשער לנבחרות עד גיל 19
נבחרת הנערים
הנבחרת בהדרכת המאמן שניר כהן ועוזר המאמן
ניזאר מחאג'נה ,שמורכבת מספורטאי בית חינוך
עיוורים שיחקה בחלק הראשון מול ארבעת הנבחרות
הנוספות באליפות.
את דנמרק נצחה  ,6-14את ספרד  ,0-10את בריטניה

 4-12ואת פינלנד .2-12
בחצי הגמר נצחה הנבחרת את ספרד .1-11
דווקא במשחק הגמר מול דנמרק ,נקלעה הנבחרת
לפיגור ,בתחילת המשחק הדנים הובילו  ,3-1אך עד
המחצית השוותה ישראל ל  3-3ומכאן הפער רק הלך

נבחרת הנערות
הנבחרת בהדרכתו של המאמן אריאל פוארטה ועוזרת
המאמן ויסאל שופניה מורכבת מספורטאיות בית חינוך
עיוורים ,שיחקה בשלב הראשון מול בריטניה וטורקיה.
הנבחרת הפסידה לטורקיה  13-5ו  13-3ונצחה את
בריטניה  5-7ו  .3-5בחצי הגמר נצחה הנבחרת את
בריטניה  .2-4בגמר נוצחה הנבחרת על ידי טורקיה
 11-1וסיימה את הטורניר עם תואר סגנית אלופת

אירופה.
נועה מלכה ,הבקיעה  11שערים ,סלסביל סוואד
הבקיעה  9שערים ורעות ארצי  .5כן שיחקו הדס בר
ניצן ושירה עטיה את הנבחרת ליוותה הפסיכולוגית
אפרת פנחסוב.

וגדל ,תוך שהנבחרת שומרת על שער נקי .בסיום
המשחק התוצאה  3-10לישראל.
דורון חודדה במשחק ענק הבקיע את כל עשרת
השערים וזכה בתואר מלך השערים של הטורניר עם
 33שערים ,אסאד מחמיד הצטיין אף הוא בהבקעה
וסיים עם  26שערים .אורל ירקן הבקיע  7שערים ושי

אבני  .3כן שיחק אריאל אלפסי.

בתמונה :נבחרת הנערים ונבחרת הנערות
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 08בעולם
בוצ'ה
במסגרת משחקי הנוער האירופאים ,התקיימה אליפות
אירופה בבוצ'ה לנוער ,בו השתתפו  2ישראלים.
ניקיטה פרוקופנקו מאיל"ן חיפה שמתאמן אצל אורנה

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ויסבך ,סיים את שלב הבתים במקום הראשון ,לאחר

אתלטיקה

נצחונות על רבקה מסלובקיה  ,0-6סמואל מסלובקיה
 0-10ומשחק צמוד מול רידאואן מצרפת ,בו ניצח לבסוף
.4-5

במסגרת משחקי הנוער האירופאים ,התקיימה תחרות

בשלב חצי הגמר נוצח ניקיטה  7-2על ידי פרנסיס

אתלטיקה בה השתתפו  2ישראלים.

מפורטוגל ובקרב על מדליית הארד ,פגש שוב את

אלישע גרין מבית חינוך עיוורים שמתאמן אצל טימור

רידאואן הצרפתי שהפעם ניצח את ניקיטה .6-3

שרהבני ,דורג בקלאס  T13והשיג את התוצאות הבאות:
▪ ריצת  400מטר מקום רביעי 1.09,14 ,דקות

נינה לוי מספיבק איל"ן רמת גן אשר מתאמנת אצל

▪ ריצת  100מטר מקום חמישי 14,24 ,שניות

ברוך חגאי ,החלה את הטורניר ,ובמקביל עברה תהליך

▪ קפיצה לרוחק מקום רביעי  3,14מטר

סיווג ,על מנת לקבוע האם המגבלה שלה מקנה לה את

בן זלינגר ממועדון מודיעין מדורג בקלאס ( T11לקות

הזכות להשתתפות בתחרויות פראלימפיות בינלאומיות.

ראייה) ,רץ עם הרץ המלווה אבי מועלם ומתאמן אצל

למרות שניצחה  2יריבות מפורטוגל וסלובקיה ,וועדת

דניאל אישטה ,סיים את המרוץ ל  400מטר במקום

הסיווג החליטה שהמגבלה איננה מצדיקה את הזכות

הרביעי בזמן של  1.11,45דקות ופסל במירוץ ל 800

והשתתפותה הופסקה .בהמשך יוגש ערעור ,על מנת

מטר.

לבדוק מחדש את זכאותה.

בתמונה ,ניקיטה לאחר ניצחון בשלב הבתים

בתמונה :אלישע ויריב ספרדי
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 09בעולם
טניס בכסאות גלגלים
אופן
גיא ששון מספיבק איל"ן רמת גן ,העפיל לחצי גמר
הפיוצ'ר  KAMLOOPS LEGACYבקנדה ליחידים וזכה
שם בתואר הזוגות יחד עם  Takashi Sanadaהיפני .

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
קוואד
עילי חיות מבית הלוחם תל אביב ,אותו מאמן נמרוד
ביכלר זכה לראשונה בטורניר בינלאומי.

עילי זכה בשני טורנירי פיוצ'ר במקום הראשון :טורניר
 VINCI WHEELCHAIR CZECH OPENבצ'כיה .על כך
כתב" :אין מילים שיכולות לתאר את ההתרגשות
כשאני מסתכל אחורה על הדרך הקשה שעברתי
בשנים האחרונות עד לרגע המאושר היום בבוקר,
אחרי הנקודה האחרונה במשחק הגמר.
ובטורניר נוטינגהם ,זכה בתואר השני בקריירה.
בתמונה :גיא ,השותף היפני והגביע

נשים
מעיין זקרי מספיבק איל"ן רמת גן ,שמתאמנת אצל
עפרי לנקרי ,השתתפה באליפות בריטניה הפתוחה –
טורניר בדרגת  .ITF1לאחר נצחן בסיבוב הראשון,
פגשה מעיין בשלב רבע הגמר את לוסי סוקר
המקומית המדורגת  7בעולם שהצליחה להכניע את
מעיין רק אחרי שעתיים וחצי.

קוואד
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב ,אותו מאמן רותם
סלע

השתתף באליפות בלגיה הפתוחה – טורניר

בדרגת  ITF1ולאחר ניצחון בסיבוב הראשון ,נוצח על ידי

בתמונה :עילי חיות ונמרוד ביכלר עם הגביע
הבינלאומי הראשון של עילי .צילמה :אסנת חיות

המדורג  4בעולם האמריקאי דויד ווגנר.
ברכות למאמנת עפרי לנקרי על הולדת ביתה.
בזמן חופשת הלידה יחליף אותה נמרוד ביכלר
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 10בעולם
קליעה
סבב הגביע העולמי – מינכן ,גרמניה
בסבב הגביע העולמי בקליעה אשר מתקיים במינכן,
השיגו הקלעים הישראלים במקצה ל  10מטר רובה

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אוויר מצב שכיבה את התוצאות הבאות:

קלאס

 SH1בו השתתפו  36קלעים וקלעיות מכל

העולם

אליפות אירלנד הפתוחה

 יוליה צ'רנוי סיימה את המוקדמות במקום השני עם 637.9נקודות ובגמר עצמו סיימה במקום השמיני.
 אלי חברה סיים במקום ה  12עם  632.1נקודות.קלאס

בדמינטון

 SH2בו השתתפו  47קלעים וקלעיות מכל

נינה גורדיצ'קי מבית הלוחם חיפה (מדורגת 8
בעולם) ,זכתה במדליית הארד באליפות אירלנד
הפתוחה ,לאחר ניצחונות על אנרייטה קוזס
האוסטרית – מדורגת שנייה בטורניר ( 5בעולם)

העולם

ועל שחקניות מקנדה ופינלנד .המאמן של נינה –

 -מור ספיר סיים במקום ה  28עם  628.6נקודות .סייע

לאון פוגץ.

למור בהטענת הכדורים דובי טל.

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים (מדורג  8בעולם)

כל הקלעים מבית הלוחם תל אביב ומתאמנים אצל

אשר מתאמן אצל ראובן מוזס השתתף בטורניר

גיא סטריק.

היחידים והזוגות ,אך לא העפיל לשלב הבא.

בתמונה :מור ספיר ,צלם :דובי טל

בתמונה :נינה גורודיצקי ולאון פוגץ עם המדליה
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 11בעולם
חתירה
פריז
מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב ,התחילה את

עונת התחרויות לקראת המשחקים הפראלימפיים -

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פריז .2024
מורן ,השתתפה בתחרות בינלאומית שהתקיימה
בפריז

בדיוק

במקום

בו

יערכו

המשחקים

הפראלימפיים.

מתוך עמוד הפייסבוק של מורן:
זה קטע להיות אמא ספורטאית.
כשסיימתי אתמול רביעית ,היה להם חשוב להבין איך

מורן הגיעה ב  2התחרויות למקום הרביעי ויחד עם

אני מרגישה ולעודד אותי.

המאמן דימה מרגולין קיבלה ,הרבה מידע על המסלול

רום :אמא אני הכי אוהבת להיות ראשונה ,אז מחר אני

והמתחרות.

אעודד אותך יותר חזק ואת תנצחי.
ארד :אמא אז מה אם לא זכית ,יש לך כבר מלא מדליות
בבית ,את לא צריכה עוד מדליות.
אני :עודדתם אותי מעולה ,ולא זכיתי במדליה כי לא
הייתי מספיק מהירה היום ולא עשיתי מספיק אימונים
כדי להתכונן לתחרות הזו.
והאמת היא שדווקא כן רציתי לזכות במדליה,
והתבאסתי שלא זכיתי אבל אני משתדלת ללמוד גם

כשלא הולך לי הכי טוב ולהבין למה זה קרה.
שתיקה.
רום :אמא אני אוהבת אותך הכי בעולם גם כשאת לא
מנצחת.
אני לעצמי :איזה מטורף שהילדים שלי חווים איתי את
כל הדבר הזה .מתרגשים איתי ,שמחים ,מעודדים,
מתאכזבים .לומדים עד כמה חשובה הדרך ,ההשקעה,
ההתמדה ולמידה מטעויות.

עד כמה שהתלבטתי אם להמשיך עד פריז  ,2024ועד
כמה שהיה לי קשה אתמול בתחרות כי הגוף עוד לא
לגמרי מוכן ,העובדה שאני יודעת למה אני עושה את זה
מחזקת אותי.
בתמונה :מורן והילדים באתר התחרות בפריז .צילם
ראובן מגנאג'י

וכמו שכבר כתבתי פה ,הסיבוב האחרון הוא בשביל
המשפחה שלי.
אז אהובים שלי ,אמא לא זכתה אתמול במדליה אבל
זוכה כל יום להיות אמא שלכם .אנסה שוב היום!
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 12בעולם
טיפוס
סבב גביע העולם
מור ספיר מבית הלוחם תל אביב ,אותו מאמן ניב כהן,

זכה במדליית הכסף ,בסבב הגביע העולמי שנערך

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בשוויץ .בכך השלים לעצמו מור ,את כל שלושת צבעי

סייף בכסאות גלגלים

המדליות בסבב :זהב בארצות הברית ,כסף בשוויץ
וארד באוסטריה.

אליפות פולין הפתוחה

גלישת גלים
גלישה

לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים ,אותה מאמן
ויקטור

גלז,

הוזמנה

להשתתף

באליפות

פולין

הפתוחה וזכתה במדליית ארד.

אליפות וולש ובריסטול  -בריטניה
הישגים יפים לגולשים הישראלים :נחמן בן לולו זכה
באליפות וולש ובאליפות בריסטול בגלישה לאנשים
עם מוגבלות בקטגוריית  .V2אלון אבישר זכה בסגנות
בוולש ובאליפות בבריסטול בקטגורית  .V2אלכסנדר

זוהי המדליה הבינלאומית הראשונה ,בה זוכה לינור.
בתחרות מלווה את לינור המאמן דימה פודולסקי.

סבב הגביע העולמי  -פולין

שוב זכה באליפות וולש ובסגנות בבריסטול בקטגוריית

לאחר מחנה אימונים והשתתפות באליפות פולין,

– מוגבלות ראייה.

השתתפה לינור קלמן בסבב הגביע העולמי של
וארשה ,שם סיימה במקום ה .11
בתמונה:
נחמן בן
לולו מימין
עם גביע
האלוף

בתמונה לינור והמדליה .צלם :אלירן הרוני
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 13פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים
ליגת סלגל 2022
כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בליגת הסלגל השנה השתתפו  4קבוצות:
מר״ג (שתי קבוצות) ,ראשל״צ וב״ש .השנה גם הגיעו
שחקנים

מהקבוצה

בירושלים

שהצטרפו

לשתי

הייחוד של ליגת הסלגל ,הוא תוספת של סל בגובה

הקבוצות של ספיבק ר״ג.

מטר שמוצב מתחת לסל הרגיל .לסל זה מורשים

לאחר  12סבבי ליגה הוכתרה האלופה' :ביג סיקס'

לקלוע ,רק שחקנים שאינם יכולים בשל גילם או

רמת גן .בסגנות זכתה קבוצת 'חוסן קידס' באר שבע,

מוגבלותם להגיע לסל הרגיל ,מה שמבטיח השתתפות

במקום השלישי 'סטאר קידס' רמת גן ובמקום הרביעי

משמעותית של כל השחקנים.

'נמרים ראשון לציון'.
השחקן היעיל של העונה בליגה  | MVPטל דגן –
'סטאר קידס ר״ג'
מלכת הסלים | אביגיל בריסק – 'ביג סיקס ר״ג'
שחקנית ההגנה | יובל סלוביק – 'חוסן קידס ב״ש'
השחקן המשקיע | שחר לוין 'נמרים ראשל"צ'.
תגלית העונה | רזי דוידוב – 'חוסן קידס ב״ש'
חמישיית העונה:

▪ מיכל מרק ' -ביג סיקס ר״ג'
▪ רן ברבי ' -סטאר קידס ר״ג'
▪ אחיה ארזואן מירושלים שיחק עם 'ביג סיקס ר״ג'

בתמונה חמישיית העונה

▪ אלרם קלימי ' -נמרים ראשל"צ'
▪ שליו לוי – 'חוסן קידס ב״ש'
מאמנים:
• חוסן קידס ב״ש :גדי סלוביק ואיתי אברבנאל

• נמרים ראשל"צ :דור בן שטרית ואלמוג ארזי
• רון פורמן :מאמן את שחקני ירושלים
• סטאר קידס ר״ג וביג סיקס ר״ג :טל רם

בתמונה קבוצת 'ביג סיקס – רמת גן' וצלחת האליפות
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 14פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים
גביע סלגל 2022
בחצאי קבוצת 'ביג סיקס ר״ג' גברה במשחק צמוד על

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

'סטאר קידס ר״ג'' .חוסן קידס ב״ש' לא התקשתה מול
'נמרים ראשל"צ' ועלתה אף היא לגמר.
במשחק על מדליית הארד היתה ידה של קבוצת 'סטאר
קידס רמת גן' על העליונה.
בגמר הגביע ,שהיה צמוד ומותח ,הובילו 'ביג סיקס רמת
גן' ברוב שלבי המשחק .ברבע האחרון הצליחו שחקני
ב״ש להשוות את התוצאה אך התעלות של שחקני
ושחקניות 'ביג סיקס ר״ג' הביאו לה את הגביע ובכך
השלימו זכייה בדאבל!
ל  MVPשל הגביע ,נבחר שובל בן דויד.

בתמונה :שובל בן דויד ה  MVPשל הגביע

בתמונה :הנפת הגביע

בתמונה :יובל סלוביק ,שחקנית ההגנה ואביה
גדי סלוביק ,מאמן 'חוסן קידס ב"ש'
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 15פעילות בארץ
טניס שולחן
אליפות ישראל בזוגות
אליפות ישראל בזוגות טניס שולחן ,התקיימה בבית
הלוחם ירושלים ואלו אלופי ישראל לשנת :2022

כיסאות גלגלים:
הצמד ממשחקי לונדון  2012עשה קאמבק וזכה
באליפות :שי סיאדה מספיבק איל"ן רמת גן ולירן גבע

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
טורניר הבית הפתוח
אחד הטורנירים המסורתיים בענף טניס השולחן ,הינו
טורניר 'הבית הפתוח' בו מתחרים ב  2קטגוריות פתוחות

מבית הלוחם חיפה.

(עומדים ויושבים) ולא לפי הקלאסים .השנה התקיים

סגני אלופים :שמואל בן עשור ודוד גבריאל מבית

הטורניר במועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,ואלו הזוכים:

הלוחם חיפה

נשים  -עמידה:

עומדים:

מקום ראשון  :רינה אשכנזי מספיבק ר"ג.

אלופים :זאב גליקמן ושמואל שור מבית הלוחם תל

מקום שני  :מיטל לוי מספיבק ר"ג .

אביב.

במקום השלישי  :שיר שגיא מבית הלוחם ירושלים.

סגני אלופים :אביב גורדון ואיתי שחק מספיבק איל"ן

גברים ונשים  -בכיסאות גלגלים:

רמת גן.

מקום ראשון  :חן ברוך מבית הלוחם חיפה .

עומדים דרג ב':

מקום שני  :קרולין טביב מספיבק ר"ג.

מקום ראשון :רועי אלוני ואלעד מדמון מספיבק איל"ן
רמת גן.
מקום שני :בועז ארד ויגאל לגזיאל מבית הלוחם תל
אביב.

מקום שלישי  :אורן אילוז מבית הלוחם ירושלים.
גברים  -עמידה:
מקום ראשון  :אביב גורדון מספיבק ר"ג.
מקום שני  :אברהם עמידן מבית הלוחם באר שבע.
מקום שלישי  :זוריק מנשה מבית הלוחם באר שבע.

בתמונה :רינה אשכנזי מקבלת את הגביע מברוך חגאי
ויהושוע אוניקובסקי .צלם :שאול אברמוביץ
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 16פעילות בארץ
טניס שולחן
גביע המדינה לקבוצות
בית הלוחם תל אביב ,זכתה בגביע המדינה לקבוצות
בטניס שולחן ,בכך השלימה תל אביב דאבל ,לאחר
שזכתה קודם השנה באליפות הליגה לקבוצות.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

בוצ'ה

במקום השני זכתה ספיבק איל״ן רמת גן.
תל אביב הורכבה מ :אלכס שלס ,שמואל שור ,זאב
גליקמן והמאמן אלכס קורנמן.
ספיבק הורכבה מאביב גורדון ,איתי שחק ,איגור קוגן,
חיים קמחי ,יהונתן לוי והמאמן בנצ׳י בלנק.
למקום השלישי הגיעה קבוצת בית הלוחם באר שבע.

אליפות ישראל לזוגות וקבוצות
אליפות ישראל בבוצ'ה לקבוצות וזוגות שהתקיימה
במועדון ספורט נכים ראשון לציון ,סיפקה רגעים מותחים
ומשחקים שהוכרעו ברגע האחרון.
באליפות הקבוצות ,ששוחקה בשיטת ליגה ,זכתה קבוצת
הנשים של ספיבק איל"ן רמת גן ,לאחר שנוצר בית
משולש עם איל"ן חיפה שזכו במקום השני וקבוצת
הגברים של ספיבק איל"ן רמת גן שזכו במקום השלישי.
האליפות הוכרעה על פי הניקוד.
בגמר אליפות הזוגות התמודדו  2זוגות מאיל"ן חיפה,
כאשר כל בכל משחקון (מתוך  )4התהפכה התוצאה,
כאשר במשחקון האחרון התוצאה השוותה והוכרע בסוף
במשחקון שובר שוויון.

בתמונה :בית הלוחם תל אביב והגביע .צלם :רונן חסון

קליעה
תחרות סוף העונה
בתחרות שהתקיימה בבית הלוחם חיפה זכו:
רובה  60כדור קלאס  SH1אלי חברה מבית הלוחם תל
אביב  627.2 -נקודות.
רובה  60כדור קלאס  SH2משה ורמשטיין מבית הלוחם

חיפה  606.3 -נקודות.

בתמונה :קבוצת הנשים של ספיבק איל"ן רמת גן :מימין
רעות ברגר ,סיגלית כליף ,ברוך חגאי ,אורית קלנר ונינה לוי.
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 17המכביה
שחייה
במסגרת המכביה ,התקיימו  6משחים ,בהם השתתפו

שחיינים

מישראל,

ארצות

הברית,

הונגריה

ואוסטרליה.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
זוכי המדליות במכביה:

התוצאה האיכותית ביותר היתה של עמי דדאון
מאיל"ן חיפה אשר מתאמן אצל יעקב ביננסון
במשחה ל  50מטר חופשי אותו סיים ב  37:00שניות.
זו היא התוצאה השלישית באיכותה בעולם ,רק לפני
חודשיים באליפות העולם שבר עמי את שיא העולם
במשחה זה כאשר עצר את השעון על  36:25שניות.
המשחים התנהלו בשיטת דרוג ע"פ טבלה בינלאומית,
כאשר כל תוצאה משוקללת בהתאם לקלאס של
השחיין וכך בעצם כולם מתחרים בכולם.
דויד גלפנד מארצות הברית זכה במירב המדליות:
 3מדליות זהב 2 ,מדליות כסף ואחת ארד.

 100חופשי
זהב  -עמי דדאון מאיל"ן חיפה
כסף  -אריאל מליאר מאיל"ן חיפה
ארד  -דויד גלפנד מארצות הברית
 50פרפר
זהב  -דייויד גלפנד מארצות הברית
כסף  -זיו בטר מבית הלוחם תל אביב
ארד  -נועם כתב מאיל"ן חיפה
 50גב
זהב  -דייויד גלפנד מארצות הברית
כסף  -סהר ציבולסקי מספיבק איל"ן רמת גן
ארד  -מיכאל קאצנלסון מבית הלוחם תל אביב
 50מטר חופשי

זהב  -עמי דדאון מאיל"ן חיפה
כסף  -אריאל מליאר מאיל"ן חיפה
ארד  -דויד גלפנד מארצות הברית
 50חזה
זהב  -רון וולפרט ממכבי וייסגל רחובות
כסף  -דויד גלפנד מארצות הברית
ארד  -גונס' בקשי מהונגריה

 100גב
בתמונה :השחיינים :יניב פרלמן ועומרי ברגמן עם
המאמנת כרמל סולומון זיגל ממועדון ע.ל.ה רעננה.
צלמת :רותי פרלמן

זהב  -דויד גלפנד מארצות הברית
כסף  -רון וולפרט ממכבי וייסגל רחובות
ארד  -סהר ציבולסקי מספיבק איל"ן רמת גן
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 18המכביה
טניס שולחן
במסגרת המכבייה התקיים טורניר טניס שולחן
פראלימפי לשחקנים עומדים ,בו השתתפו ספורטאים

מישראל ,ארצות הברית ,ברזיל וארגנטינה.
משחק הגמר והמשחק על מדליית הארד בטניס שולחן

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טנדם

סיפקו  2משחקים צמודים ומותחים.
בקרב על מדליית הארד ,גבר אביב גורדון מספיבק
איל"ן רמת גן על זאב גליקמן מבית הלוחם תל אביב
)8-11 11-7 7-11 5-11 12-10 ( 2-3
ובתואר אלוף המכביה זכה טל ליבוביץ מארצות
הברית לאחר שנצח  ) 11-13 11-9 6-11 5-11 ( 1-3את
אלוף המכביה הקודמת הברזילאי ישראל סטרו.

מרוצי האופניים במכבייה כללו גם מרוץ נגד השעון
לאופני טנדם שהתקיים באזור חדרה .אורך המסלול
היה  25.4קילומטר על גובה מצטבר של  110מטר.

למקום הראשון הגיעו עמי רביב ושקד פרנק בזמן של
 36:38.7דקות במהירות ממוצעת של  42קמ"ש ,למקום
השני אחייה קליין ומיכאל אביבי בזמן של 36:56.4
דקות ולמקום השלישי חן חיים פלאק ואופיר בנטל
בזמן של  41:09.2דקות.

אור דיין ,המאמן של עמי ושקד שהם גם אלופי ישראל
בוולודרום מסר לגבי ההמשך" :התכנית להתמקד
באופני מסלול בוולודרום לעשות טסטים בארץ על מנת
בתמונה :הזוכים בפודיום עם דגלי ארצות הברית,
ברזיל וישראל

להגיע לתוצאות הדרושות להתחרות בחו״ל עם חלום
לעשות קריטריון ולהגיע לאולימפיאדה של פריז ."2024

מכבימן
תחרות המכבימן – כללה  4תחרויות :חצי מרתון 21.1
ק"מ ,אופניים  25.4ק"מ ,שחייה במים פתוחים  2ק"מ ו
טריאתלון ספרינט שכלל  750מטר שחייה 20 ,קילומטר

אופניים ו  5קילומטר ריצה .המנצח בזמן כולל של
5:18:07

שעות,

מרטין

קרמנצ'וסקי

מארגנטינה

והקפטן שלו .מקום שני בועז גדיש והקפטן שלו ומקום
שלישי חן פלק

והקפטן שלו.
בתמונה :עמי רביב ושקד פרנק על אופני הטנדם.
צלם :סבסטיאן ויתקין
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 19המכביה
כדורסל בכסאות גלגלים
בטורניר

הכדורסל

בכסאות

גלגלים

שהתקיים

במכבייה השתתפו  2קבוצות של העתודה ,קבוצה
של שחקני בתי הלוחם וקבוצה בינלאומית מארצות
הברית ובריטניה  ,מחוזקת בשחקנים ישראלים.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

3X3

שחקני ארצות הברית זכו להפתעה ,עליה אמר סת'
גולדברג" :בחיים לא חשבתי שאזכה לפגוש את
נשיא ארצות הברית ואפילו להחליף איתו כמה

במקביל לטורניר הכדורסל ,התקיים באחד הימים

מילים ובטח שלא במכביה" .שחקני הכדורסל

בבית הלוחם תל אביב גם טורניר .3X3

בכסאות גלגלים של ארצות הברית היו מאלו שזכו

מקום  :1בית הלוחם תל אביב עם כפיר ניימרק ,רז

להיפגש עם ג'ו ביידן נשיא ארצות הברית.

ליבנה ודרור טוויטו.

לאחר סבב ליגה בו נרשם סל ניצחון על הבאזר

מקום  :2מגדל כרום עם מרי סילברמן ,סלאח

מחצי מגרש של אלון דוראון שגם הפך לויראלי

שאהין ויוסוף מנע.

ברשתות החברתיות ,התקיים שלב חצי הגמר

מקום  :3ספיבק איל"ן רמת גם עם טל דגן ,תום

בסיומו העפילו לגמר נבחרת העתודה ונבחרת בתי

ארקין ומוסעב ג׳יוסי.

הלוחם .נבחרת העתודה נצחה בגמר את נבחרת
בית הלוחם  .52-60עמית ויגודה נבחר ל .MVP
בקרב על מדליית הארד ,נצחה נבחרת העתודה
השנייה את הנבחרת הבינלאומית.43-51

בתמונה :בית הלוחם – זוכי טורניר 3X3

בתמונה :עמית ויגודה וגביע ה  MVPצילם :טל רם.
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' 20על רגל אחת'

נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים
קיימה יום כיף וגיבוש במרכז דניאל בחתירה
והתנסתה בשייט קבוצתי בסירת דרקון .צילום:
ענת רובין

החותר אחיה קלין וכלבו נייט ,הוזמנו להרצות
בכנס השנתי של מערכת  .ONEלי-נוף גזית,
המסקרת את הספורט הפראלימפי ,זכתה באותו
אירוע בתואר – מפיקת השנה של  .ONEצילום:
שחר גרוס

רכילות פראלימפית

במסגרת הפרסומים למכביה ,הספורטאית יוליה
צ'רנוי שיתפה פעולה בסרטון עם הספורטאי
אריק זאבי והספורטאי אלון דוראון שיתף פעולה
עם הספורטאי גל פרידמן.

ויטל זינגר ובן זוגה לריקודים שון זיו ,קרעו את
רחבת הריקודים בטקס הסיום של המכביה .צלם
יאיר אבלסון

