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התמונה,המדליותעםחייםובעלהאורה,בתמונה

אנלין-גולדשטייןמשפחתבאדיבות

-הזמניםבכלהפראלימפיותהספורטאיותמגדולותאחת

.החודשנפטרה,גולדשטייןאנליןאורה

בשתיושותקהילדיםבשיתוקבילדותהלקתהאורה

.רגליה

ן"אילספיבקלמועדוןהצטרפהלחייההעשריםבשנות

:פנומנלייםבינלאומייםהישגיםלקצורוהחלהגןרמת

מדליות2:אביבתל1968הפראלימפייםהמשחקים•

.בשחייהארדומדלייתבאתלטיקהארד

זהבמדליית:היידלברג1972הפראלימפייםהמשחקים•

בשחייהכסףמדליית,באתלטיקהכסףמדליות2ו

.גלגליםבכסאותבכדורסלארדומדליית

זהבמדליות2:טורונטו1976הפראלימפייםהמשחקים•

.בשחייהכסףמדליית,באתלטיקהכסףומדליית

במשחקיםמדליות13באורהזכתההכולסך

.בזהבמהן4-הפראלימפיים

מטר100במשחה:עולםשיאי3בהחזיקההיאכןכמו

.דיסקוסובזריקתברזלכדורבהדיפת,חזה

.ברוךזכרהיהי

,פראלימפיתספורטאיתהיאשגםחברתה,צורבלה

:לאורהספדה

בעזרתהלכה.פוליונכת.המעפילקיבוץבתהייתהאורה"

במועדוןהכרתיאורהאת.וקביים,אחתברגלארוךמכשיר

.1967בשנתגןברמתספיבקהספורט

,באוטובוסים,במועדוןלאימוניםמגיעההייתהאורה

לאמעולם.לאימוניםשקשורמהכלעםגדולתיקסוחבת

ולהגיעלהתאמןהייתההמטרה."ליקשה"אמרה

ידיים.ויפותגדולותכחולותעינייםהיולאורה.להישגים

.עלספורטאיתהייתהאורה.ושריריותמאדחזקות

אורהאתאנירואה,המעפילבקיבוץאורהאתבביקורי

.ברזלכדוראוחזת.שלהבחדררגילכיסאעליושבת

.הביתשבחצרהדשאאלחדרהלחלוןמבעדאותווהודפת

.רבותשעותמתאמנתהייתהכך

שחייה.אותהאהבהוהשחייה,השחייהאתאהבהאורה

חזקותתנועות.להשיגהיכולהיהלאאחדאף,חזהבסגנון

העינייםומיד,המיםמעלהראשהוצאת,הידייםעםויפות

התוצאהעםיחדבלטוהמיםכצבעוהכחולותהגדולות

.תמידהנפלאה

יםקריעתומשחי,הכנרתצליחותבהרבההשתתפהאורה

פראלימפיותמדליותהמוןעם.עולמהכלהיההספורט.סוף

.אולימפיאדותבהרבה

סלטעםלאימוניםמגיעההייתה,טיפוסיתכקיבוצניקית

לאוכלאליהלהצטרףמזמינהתמיד.ופירותגבינות,ירקות

הכירה,בטורונטובאולימפיאדה1976.החברותאת,בריא

לכיסארתוק.ל"צהנכה,ספורטאי,ל"זאנליןחייםאת

מספרלאחר.השרוןברמתגרו.נישאוהזוגבני.גלגלים

.ימיהםסוףעדישילרמתעברושנים

בגיל,שנהחצילפנינפטרה,ל"זאפרת–בתהייתהלהם

.בנות4ילדהאפרת.37

.לבטובתאישההייתהאורה

.ענקיתספורטאית

.אורהאתאהבתי

."ברוךזכרהיהי



.הבינלאומיהספורטשלגבוהותהכילרמותלהגיעניתן

ענפים5חלקלקחובההמכביההתקיימההחודש

,שולחןטניס,שחייה,גלגליםבכסאותכדורסל:פראלימפיים

ריצה,שחיה,טריאתלוןשלשילוב)מןומכביטנדםאופני

,זהמפעלשלוהיהודיתהציוניתלחשיבותמעבר.(ואופניים

אפשרותנותנתהמכביה,ספורטיביתחשיבותגםלויש

ברמותלהתחרותמגיעיםתמידשלאלספורטאים

עםולהיפגשבארץכאן,בינלאומיאירועלחוותהבינלאומיות

סטרוישראלדוגמת,ל"מחופראלימפיותמדליותזוכי

ריובמשחקישולחןבטניסהכסףבמדלייתשזכהמברזיל

2016.

אסנתר"ודלנדרליעלבהצלחהלאחלברצוני,ולסיום

החלטותשתקבלמהוועדהחלקלהיותשנבחרודוארפליס

וזאתהערביתבחברהומאמניםלספורטאיםמלגותלגבי

בתוכניתהספורטלפיתוחמיועדיםאשרמתקציביםכחלק

.הממשלהשלהחומש

רצאביאהודשלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו05

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.יקריםוספורטאיםספורטאיות

בראשהיאנכיםלספורטהישראליתההתאחדותפעילות

בכדורסלהליגות.בארץהלאומיתהפעילותובראשונה

וטניסכדורשער,גלגליםבכיסאותרגבי,גלגליםבכסאות

רביםוטורניריםישראלוגביעיאליפויות,קבוצתישולחן

גילובכלרמהבכלספורטאילכלמאפשריםאשרנוספים

במדליהשזכה'דבכיתהמהילד.הישגיבספורטלעסוק

ומסתכלבשחייהוהנוערהילדיםבאליפותראשונה

דרך,האליפותבזמןישראלנבחרתשחייניעלבהערצה

בליגתלשחקמוגבלותללאחברהעםשמגיעההילדה

לסבתאועדגלגליםכיסאעלמשחקותושתיהןהסלגל

לולעשותלהגיעיכולהלאשהיאלנכדבגאווהשאומרת

.שולחןבטניסישראלבאליפותהיאכי'ביביסיטר'

רוצהואני2021-2022לעונתהפעילותהסתיימההחודש

,המעטפתואנשיוהספורטאיותהספורטאיםלכללאחל

לעונהושובולמנוחהאותהנצלו,ובטוחהנעימהפגרה

.מחודשיםבכוחותהבאה

מעמדהאתהאחרונותבשניםביססההכדורשערנבחרת

החודש,באירופההחזקותהנשיםמנבחרותכאחת

העתודהנבחרת.הגבריםנבחרתגםאליההצטרפה

זכתהנה'מחאגוניזארכהןשנירמאמניםאותה

כלהבסתכדיתוךעתודהלנבחרותאירופהבאליפות

וזכתהבצלחתידהטמנהלאגםהנשיםנבחרת.יריבותיה

.אירופהאליפותבסגנות

,כספורטאידרכומתחילתמכירשאניהספורטאיםאחד

המדורגאתניצחכישמחתי.ה'הבוצשחקןלוינדבהוא

.בפורטוגלשנערךהעולםגביעבטורנירבעולם1מספר

מוכיחיםהכדורשערנבחרותושלנדבשלהניצחון

במדינהספורטאימאףנופליםלאשלנושהספורטאים

במעטפתוהשקעהסבלנותהתמדהובעזרתאחרת

שחיינים פראלימפיים  בענף השחייה : בתמונה
פרימקאלכס : צלמת. במכביה



בעולם1מספראתמנצחלוינדב

הישג מיוחד  06
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הינו,בפורטוגלשנערךה'בבוצהעולםגביעטורניר

להשגתניקודבצבירתהחשוביםהטורניריםאחד

.2024פריזהפראלימפייםלמשחקיםהכרטיס

ן"אילספיבקממועדוןלוינדבעלהופעללחץהרבה

:זהבטורנירגןרמת

כפוללניקודנחשבזהבטורנירהניקוד•

לטורנירהגיעהעולמי10בטופלהיותשרגילנדב•

25הבמקוםמדורגהואכאשר

מאזנדבשלהראשוןהבינלאומיהטורנירזהו•

שהתקיימו2020בטוקיוהפראלימפייםהמשחקים

2021באוגוסטשנהלפנירק

עםנדבשלהראשוןהבינלאומיהטורנירזהו•

הטכנולוגיוהיועץויסבךאורנההלאומיתהמאמנת

דודעמית

אלוף.לסבהפסדנדבהחלהבתיםשלבאת

-5מתאילנדונגסהארפון'וואצהתאילנדיהפראלימפי

2.

.1-7הברזילאיסילבהיוריאתנדבניצחהשניבמשחק

,מלזייריבמוללהיותאמורהיההשלישיהמשחק

ניצחאמנםונדבלבידודנכנס,בקורונהנדבקהמלזי

חשובותמשחקלדקותזכהלאאך.0-12טכניניצחון

.הגמררבעלפני

,הגמרלרבענדבהגיע,חסרומשחקהלחץכלעםוכך

מסיאלהברזילאי:בעולם1המדורגאתפגששם

.סנטוס

.....

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

השניבמשחקון,2-0סנטוסהוביל,הראשוןבמשחקון

אתנדבהפךהשלישיבמשחקון,1-2לנדבצמצם

רקסנטוסהצליחהאחרוןובמשחקון2-4להתוצאה

.3-4ללצמצם

מפורטוגלולנטהאביליואתנדבפגשהגמרבחצי

שהסתיים,צמודמשחקולאחר(בעולם7מדורג)

מדלייתעלבמשחק.4-3בהארכההפסיד,3-3בשוויון

הבתיםמשלבהתאילנדיונגסהאתשובפגשהארד

.6-0לוהפסיד,לצערנו,הפעםגםאך

14למקוםאותוהעלונדבשהשיגהדירוגנקודות

.בעולם

ן"מאילחימובגרשוןהישראליתבמשלחתנוסףחבר

לאלוףהפסידבעולם28מדורגאשרחיפה

(בעולם4)מסלובקיהיק'אנדרייצסמואלהפראלימפי

בעקבות.כיה'מצ(בעולם9)פרוקזקהולראדק6-1

.בעולם23הבמקוםגרשוןכעתמדורגההשתתפות

ראשוןטורניר":בפייסבוקנדבכתב,הטורנירבסיום

עולםגביע...היהזהטורנירואיזהטוקיואחרי

.מתוקחמוץבטעםשמסתיים

המדורגעלברבעניצחוןעםאבל,מגמרזריקהמרחק

.4מקוםאחרותבמילים.בעולם1

.2024פריזלמרתוןטובהתחלתיבסיסבקיצור

.בספטמבררומאר'אלנג'צהבאהיעד

עודד,טיפל,עזר,שתמךהמדהיםהצוותלכלתודה

."בלשחקלהתרכזהשקטאתנתנוובעצם

ה'בוצ



התקיימההאירופאייםהנוערמשחקיבמסגרת

19גילעדלנבחרותבכדורשעראירופהאליפות

הנעריםנבחרת

המאמןועוזרכהןשנירהמאמןבהדרכתהנבחרת

חינוךביתמספורטאישמורכבת,נה'מחאגניזאר

הנבחרותארבעתמולהראשוןבחלקשיחקהעיוורים

.באליפותהנוספות

בריטניהאת,0-10ספרדאת,6-14נצחהדנמרקאת

.2-12פינלנדואת4-12

.1-11ספרדאתהנבחרתנצחההגמרבחצי

הנבחרתנקלעה,דנמרקמולהגמרבמשחקדווקא

עדאך,3-1הובילוהדניםהמשחקבתחילת,לפיגור

הלךרקהפערומכאן3-3לישראלהשוותההמחצית

בסיום.נקישערעלשומרתשהנבחרתתוך,וגדל

.לישראל3-10התוצאההמשחק

עשרתכלאתהבקיעענקבמשחקחודדהדורון

עםהטורנירשלהשעריםמלךבתוארוזכההשערים

בהבקעההואאףהצטייןמחמידאסאד,שערים33

ושישערים7הבקיעירקןאורל.שערים26עםוסיים

.אלפסיאריאלשיחקכן.3אבני

בעולם07
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נבחרת הנערים ונבחרת הנערות  : בתמונה

19אליפות אירופה לנבחרות עד גיל 

הנערותנבחרת

ועוזרתפוארטהאריאלהמאמןשלבהדרכתוהנבחרת

חינוךביתמספורטאיותמורכבתשופניהויסאלהמאמן

.וטורקיהבריטניהמולהראשוןבשלבשיחקה,עיוורים

אתונצחה13-3ו13-5לטורקיההפסידההנבחרת

אתהנבחרתנצחההגמרבחצי.3-5ו5-7בריטניה

טורקיהידיעלהנבחרתנוצחהבגמר.2-4בריטניה

אלופתסגניתתוארעםהטורניראתוסיימה11-1

.אירופה

סוואדסלסביל,שערים11הבקיעה,מלכהנועה

ברהדסשיחקוכן.5ארציורעותשערים9הבקיעה

הפסיכולוגיתליוותההנבחרתאתעטיהושירהניצן

.פנחסובאפרת

כדורשער

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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אלישע ויריב ספרדי: בתמונה

הבתיםבשלבניצחוןלאחרניקיטה,בתמונה

אליפותהתקיימה,האירופאיםהנוערמשחקיבמסגרת

.ישראלים2השתתפובו,לנוערה'בבוצאירופה

אורנהאצלשמתאמןחיפהן"מאילפרוקופנקוניקיטה

לאחר,הראשוןבמקוםהבתיםשלבאתסיים,ויסבך

מסלובקיהסמואל,0-6מסלובקיהרבקהעלנצחונות

לבסוףניצחבו,מצרפתרידאואןמולצמודומשחק0-10

4-5.

פרנסיסידיעל7-2ניקיטהנוצחהגמרחציבשלב

אתשובפגש,הארדמדלייתעלובקרבמפורטוגל

.6-3ניקיטהאתניצחשהפעםהצרפתירידאואן

אצלמתאמנתאשרגןרמתן"אילמספיבקלוינינה

תהליךעברהובמקביל,הטורניראתהחלה,חגאיברוך

אתלהמקנהשלההמגבלההאםלקבועמנתעל,סיווג

.בינלאומיותפראלימפיותבתחרויותלהשתתפותהזכות

וועדת,וסלובקיהמפורטוגליריבות2שניצחהלמרות

הזכותאתמצדיקהאיננהשהמגבלההחליטההסיווג

מנתעל,ערעוריוגשבהמשך.הופסקהוהשתתפותה

.זכאותהאתמחדשלבדוק

ה'בוצ

אתלטיקה

תחרותהתקיימה,האירופאיםהנוערמשחקיבמסגרת

.ישראלים2השתתפובהאתלטיקה

טימוראצלשמתאמןעיווריםחינוךמביתגריןאלישע

:הבאותהתוצאותאתוהשיג13Tבקלאסדורג,שרהבני

דקות1.09,14,רביעימקוםמטר400ריצת▪

שניות14,24,חמישימקוםמטר100ריצת▪

מטר3,14רביעימקוםלרוחקקפיצה▪

לקות)T11בקלאסמדורגמודיעיןממועדוןזלינגרבן

אצלומתאמןמועלםאביהמלווההרץעםרץ,(ראייה

במקוםמטר400להמרוץאתסיים,אישטהדניאל

800לבמירוץופסלדקות1.11,45שלבזמןהרביעי

.מטר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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והגביעהיפניהשותף,גיא:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

.ביתההולדתעללנקריעפרילמאמנתברכות

ביכלרנמרודאותהיחליףהלידהחופשתבזמן

עם הגביע ביכלרעילי חיות ונמרוד : בתמונה

אסנת חיות: צילמה. הבינלאומי הראשון של עילי

קוואד

גלגליםבכסאותטניס

נמרודמאמןאותו,אביבתלהלוחםמביתחיותעילי

.בינלאומיבטורנירלראשונהזכהביכלר

טורניר:הראשוןבמקוםר'פיוצטורניריבשניזכהעילי

VINCI WHEELCHAIR CZECH OPENכךעל.כיה'בצ

ההתרגשותאתלתארשיכולותמיליםאין":כתב

שעברתיהקשההדרךעלאחורהמסתכלכשאני

,בבוקרהיוםהמאושרלרגעעדהאחרונותבשנים

.הגמרבמשחקהאחרונההנקודהאחרי

.בקריירההשניבתוארזכה,נוטינגהםובטורניר

אופן

גמרלחציהעפיל,גןרמתן"אילמספיבקששוןגיא

KAMLOOPSר'הפיוצ LEGACYוזכהליחידיםבקנדה

Takashiעםיחדהזוגותבתוארשם Sanadaהיפני.

נשים

אצלשמתאמנת,גןרמתן"אילמספיבקזקרימעיין

–הפתוחהבריטניהבאליפותהשתתפה,לנקריעפרי

,הראשוןבסיבובנצחןלאחר.ITF1בדרגתטורניר

סוקרלוסיאתהגמררבעבשלבמעייןפגשה

אתלהכניעשהצליחהבעולם7המדורגתהמקומית

.וחצישעתייםאחרירקמעיין

קוואד

רותםמאמןאותו,אביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

טורניר–הפתוחהבלגיהבאליפותהשתתףסלע

ידיעלנוצח,הראשוןבסיבובניצחוןולאחרITF1בדרגת

.ווגנרדוידהאמריקאיבעולם4המדורג
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דובי טל: צלם, מור ספיר: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

,במינכןמתקייםאשרבקליעההעולמיהגביעבסבב

רובהמטר10לבמקצההישראליםהקלעיםהשיגו

:הבאותהתוצאותאתשכיבהמצבאוויר

מכלוקלעיותקלעים36השתתפובוSH1קלאס

העולם

עםהשניבמקוםהמוקדמותאתסיימהרנוי'ציוליה-

.השמיניבמקוםסיימהעצמוובגמרנקודות637.9

.נקודות632.1עם12הבמקוםסייםחברהאלי-

מכלוקלעיותקלעים47השתתפובוSH2קלאס

העולם

סייע.נקודות628.6עם28הבמקוםסייםספירמור-

.טלדוביהכדוריםבהטענתלמור

אצלומתאמניםאביבתלהלוחםמביתהקלעיםכל

.סטריקגיא

קליעה

גרמניה,מינכן–העולמיהגביעסבב

בדמינטון

הפתוחהאירלנדאליפות

עם המדליהפוגץולאון גורודיצקינינה : בתמונה

8מדורגת)חיפההלוחםמביתקי'גורדיצנינה

אירלנדבאליפותהארדבמדלייתזכתה,(בעולם

קוזסאנרייטהעלניצחונותלאחר,הפתוחה

(בעולם5)בטורנירשנייהמדורגת–האוסטרית

–נינהשלהמאמן.ופינלנדמקנדהשחקניותועל

.פוגץלאון

(בעולם8מדורג)ירושליםהלוחםמביתלויאמיר

בטורנירהשתתףמוזסראובןאצלמתאמןאשר

.הבאלשלבהעפיללאאך,והזוגותהיחידים
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צילם.בפריזהתחרותבאתרוהילדיםמורן:בתמונה

י'מגנאגראובן

:מורןשלהפייסבוקעמודמתוך

.ספורטאיתאמאלהיותקטעזה

איךלהביןחשובלהםהיה,רביעיתאתמולכשסיימתי

.אותיולעודדמרגישהאני

אנימחראז,ראשונהלהיותאוהבתהכיאניאמא:רום

.תנצחיואתחזקיותראותךאעודד

מדליותמלאכברלךיש,זכיתלאאםמהאזאמא:ארד

.מדליותעודצריכהלאאת,בבית

לאכיבמדליהזכיתיולא,מעולהאותיעודדתם:אני

אימוניםמספיקעשיתיולאהיוםמהירהמספיקהייתי

.הזולתחרותלהתכונןכדי

,במדליהלזכותרציתיכןשדווקאהיאוהאמת

גםללמודמשתדלתאניאבלזכיתישלאוהתבאסתי

.קרהזהלמהולהביןטובהכיליהולךכשלא

.שתיקה

לאכשאתגםבעולםהכיאותךאוהבתאניאמא:רום

.מנצחת

אתאיתיחוויםשלישהילדיםמטורףאיזה:לעצמיאני

,מעודדים,שמחים,איתימתרגשים.הזההדברכל

,ההשקעה,הדרךחשובהכמהעדלומדים.מתאכזבים

.מטעויותולמידהההתמדה

ועד,2024פריזעדלהמשיךאםשהתלבטתיכמהעד

לאעודהגוףכיבתחרותאתמולקשהלישהיהכמה

זהאתעושהאנילמהיודעתשאניהעובדה,מוכןלגמרי

.אותימחזקת

בשבילהואהאחרוןהסיבוב,פהכתבתישכברוכמו

.שליהמשפחה

אבלבמדליהאתמולזכתהלאאמא,שליאהוביםאז

!היוםשובאנסה.שלכםאמאלהיותיוםכלזוכה

אתהתחילה,אביבתלהלוחםמביתסמואלמורן

-הפראלימפייםהמשחקיםלקראתהתחרויותעונת

.2024פריז

שהתקיימהבינלאומיתבתחרותהשתתפה,מורן

המשחקיםיערכובובמקוםבדיוקבפריז

.הפראלימפיים

עםויחדהרביעילמקוםהתחרויות2בהגיעהמורן

המסלולעלמידעהרבה,קיבלהמרגוליןדימההמאמן

.והמתחרות

חתירה

פריז

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

:  בתמונה

נחמן בן 

לולו מימין  

עם גביע 

האלוף

אלירן הרוני: צלם. בתמונה לינור והמדליה

זכהלולובןנחמן:הישראליםלגולשיםיפיםהישגים

לאנשיםבגלישהבריסטולובאליפותוולשבאליפות

בסגנותזכהאבישראלון.V2בקטגורייתמוגבלותעם

אלכסנדר.V2בקטגוריתבבריסטולובאליפותבוולש

בקטגורייתבבריסטולובסגנותוולשבאליפותזכהשוב

.ראייהמוגבלות–

,פוליןבאליפותוהשתתפותאימוניםמחנהלאחר

שלהעולמיהגביעבסבבקלמןלינורהשתתפה

.11הבמקוםסיימהשם,וארשה

העולםגביעסבב

טיפוס

בריטניה-ובריסטולוולשאליפות

גלישה

,כהןניבמאמןאותו,אביבתלהלוחםמביתספירמור

שנערךהעולמיהגביעבסבב,הכסףבמדלייתזכה

צבעישלושתכלאת,מורלעצמוהשליםבכך.בשוויץ

בשוויץכסף,הבריתבארצותזהב:בסבבהמדליות

.באוסטריהוארד

בריטניה-ובריסטולוולשאליפות

גליםגלישת

הפתוחהפוליןאליפות

גלגליםבכסאותסייף

מאמןאותה,ירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

פוליןבאליפותלהשתתףהוזמנה,גלזויקטור

.ארדבמדלייתוזכתההפתוחה

.לינורזוכהבה,הראשונההבינלאומיתהמדליהזוהי

.פודולסקידימההמאמןלינוראתמלווהבתחרות

פולין-העולמיהגביעסבב
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בגובהסלשלתוספתהוא,הסלגלליגתשלהייחוד

מורשיםזהלסל.הרגיללסלמתחתשמוצבמטר

אוגילםבשליכוליםשאינםשחקניםרק,לקלוע

השתתפותשמבטיחמה,הרגיללסללהגיעמוגבלותם

.השחקניםכלשלמשמעותית

:קבוצות4השתתפוהשנההסלגלבליגת

הגיעוגםהשנה.וב״שראשל״צ,(קבוצותשתי)מר״ג

לשתישהצטרפובירושליםמהקבוצהשחקנים

.ר״גספיבקשלהקבוצות

'סיקסביג':האלופההוכתרהליגהסבבי12לאחר

,שבעבאר'קידסחוסן'קבוצתזכתהבסגנות.גןרמת

הרביעיובמקוםגןרמת'קידססטאר'השלישיבמקום

.'לציוןראשוןנמרים'

2022סלגלליגת

גלגליםבכסאותכדורסל

–דגןטל|MVPבליגההעונהשלהיעילהשחקן

'ר״גקידססטאר'

'ר״גסיקסביג'–בריסקאביגיל|הסליםמלכת

'ב״שקידסחוסן'–סלוביקיובל|ההגנהשחקנית

.'צ"ראשלנמרים'לויןשחר|המשקיעהשחקן

'ב״שקידסחוסן'–דוידוברזי|העונהתגלית

:העונהחמישיית

'ר״גסיקסביג'-מרקמיכל▪

'ר״גקידססטאר'-ברבירן▪

'ר״גסיקסביג'עםשיחקמירושליםארזואןאחיה▪

'צ"ראשלנמרים'-קלימיאלרם▪

'ב״שקידסחוסן'–לוישליו▪

:מאמנים

אברבנאלואיתיסלוביקגדי:ב״שקידסחוסן•

ארזיואלמוגשטריתבןדור:צ"ראשלנמרים•

ירושליםשחקניאתמאמן:פורמןרון•

רםטל:ר״גסיקסוביגר״גקידססטאר•

וצלחת האליפות' רמת גן–ביג סיקס 'בתמונה קבוצת 

בתמונה חמישיית העונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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2022סלגלגביע

גלגליםבכסאותכדורסל

עלצמודבמשחקגברה'ר״גסיקסביג'קבוצתבחצאי

מולהתקשתהלא'ב״שקידסחוסן'.'ר״גקידססטאר'

.לגמרהיאאףועלתה'צ"ראשלנמרים'

סטאר'קבוצתשלידההיתההארדמדלייתעלבמשחק

.העליונהעל'גןרמתקידס

רמתסיקסביג'הובילו,ומותחצמודשהיה,הגביעבגמר

שחקניהצליחוהאחרוןברבע.המשחקשלביברוב'גן

שחקנישלהתעלותאךהתוצאהאתלהשוותב״ש

ובכךהגביעאתלההביאו'ר״גסיקסביג'ושחקניות

!בדאבלזכייההשלימו

.דוידבןשובלנבחר,הגביעשלMVPל

הגביעהנפת:בתמונה

הגביעשלMVPהדוידבןשובל:בתמונה

ואביהההגנהשחקנית,סלוביקיובל:בתמונה

'ש"בקידסחוסן'מאמן,סלוביקגדי

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי בביתהתקיימה,שולחןטניסבזוגותישראלאליפות

:2022לשנתישראלאלופיואלוירושליםהלוחם

:גלגליםכיסאות

וזכהקאמבקעשה2012לונדוןממשחקיהצמד

גבעולירןגןרמתן"אילמספיבקסיאדהשי:באליפות

.חיפההלוחםמבית

מביתגבריאלודודעשורבןשמואל:אלופיםסגני

חיפההלוחם

:עומדים

תלהלוחםמביתשורושמואלגליקמןזאב:אלופים

.אביב

ן"אילמספיבקשחקואיתיגורדוןאביב:אלופיםסגני

.גןרמת

:'בדרגעומדים

ן"אילמספיבקמדמוןואלעדאלונירועי:ראשוןמקום

.גןרמת

תלהלוחםמביתלגזיאלויגאלארדבועז:שנימקום

.אביב

בזוגותישראלאליפות

טורניר הבית הפתוח

הינו,השולחןטניסבענףהמסורתייםהטורניריםאחד

פתוחותקטגוריות2במתחריםבו'הפתוחהבית'טורניר

התקייםהשנה.הקלאסיםלפיולא(ויושביםעומדים)

:הזוכיםואלו,גןרמתן"אילספיבקבמועדוןהטורניר

:עמידה-נשים

.ג"רמספיבקאשכנזירינה:ראשוןמקום

.ג"רמספיבקלוימיטל:שנימקום

.ירושליםהלוחםמביתשגיאשיר:השלישיבמקום

:גלגליםבכיסאות-ונשיםגברים

.חיפההלוחםמביתברוךחן:ראשוןמקום

.ג"רמספיבקטביבקרולין:שנימקום

.ירושליםהלוחםמביתאילוזאורן:שלישימקום

:עמידה-גברים

.ג"רמספיבקגורדוןאביב:ראשוןמקום

.שבעבארהלוחםמביתעמידןאברהם:שנימקום

.שבעבארהלוחםמביתמנשהזוריק:שלישימקום

חגאימברוךהגביעאתמקבלתאשכנזירינה:בתמונה

אברמוביץשאול:צלם.אוניקובסקיויהושוע

שולחןטניס
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לקבוצותהמדינהבגביעזכתה,אביבתלהלוחםבית

לאחר,דאבלאביבתלהשלימהבכך,שולחןבטניס

.לקבוצותהליגהבאליפותהשנהקודםשזכתה

.גןרמתאיל״ןספיבקזכתההשניבמקום

זאב,שורשמואל,שלסאלכס:מהורכבהאביבתל

.קורנמןאלכסוהמאמןגליקמן

,קוגןאיגור,שחקאיתי,גורדוןמאביבהורכבהספיבק

.בלנקבנצ׳יוהמאמןלוייהונתן,קמחיחיים

.שבעבארהלוחםביתקבוצתהגיעההשלישילמקום

לקבוצותהמדינהגביע

מימין:גןרמתן"אילספיבקשלהנשיםקבוצת:בתמונה

.לויונינהקלנראורית,חגאיברוך,כליףסיגלית,ברגררעות

שולחןטניס

וקבוצותלזוגותישראלאליפות

ה'בוצ

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

העונהסוףתחרות

:זכוחיפההלוחםבביתשהתקיימהבתחרות

תלהלוחםמביתחברהאליSH1קלאסכדור60רובה

.נקודות627.2-אביב

הלוחםמביתורמשטייןמשהSH2קלאסכדור60רובה

.נקודות606.3-חיפה

קליעה

שהתקיימהוזוגותלקבוצותה'בבוצישראלאליפות

מותחיםרגעיםסיפקה,לציוןראשוןנכיםספורטבמועדון

.האחרוןברגעשהוכרעוומשחקים

קבוצתזכתה,ליגהבשיטתששוחקה,הקבוצותבאליפות

ביתשנוצרלאחר,גןרמתן"אילספיבקשלהנשים

וקבוצתהשניבמקוםשזכוחיפהן"אילעםמשולש

.השלישיבמקוםשזכוגןרמתן"אילספיבקשלהגברים

.הניקודפיעלהוכרעההאליפות

,חיפהן"מאילזוגות2התמודדוהזוגותאליפותבגמר

,התוצאההתהפכה(4מתוך)משחקוןבכלכלכאשר

בסוףוהוכרעהשוותההתוצאההאחרוןבמשחקוןכאשר

.שוויוןשוברבמשחקון

חסוןרונן:צלם.והגביעאביבתלהלוחםבית:בתמונה
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יניב פרלמן ועומרי ברגמן עם  : השחיינים: בתמונה

.רעננהה.ל.עממועדון זיגלהמאמנת כרמל סולומון 

רותי פרלמן: צלמת

שחייה

השתתפובהם,משחים6התקיימו,המכביהבמסגרת

הונגריה,הבריתארצות,מישראלשחיינים

.ואוסטרליה

דדאוןעמישלהיתהביותרהאיכותיתהתוצאה

ביננסוןיעקבאצלמתאמןאשרחיפהן"מאיל

.שניות37:00בסייםאותוחופשימטר50לבמשחה

לפנירק,בעולםבאיכותההשלישיתהתוצאההיאזו

העולםשיאאתעמישברהעולםבאליפותחודשיים

.שניות36:25עלהשעוןאתעצרכאשרזהבמשחה

,בינלאומיתטבלהפ"עדרוגבשיטתהתנהלוהמשחים

שללקלאסבהתאםמשוקללתתוצאהכלכאשר

.בכולםמתחריםכולםבעצםוכךהשחיין

:המדליותבמירבזכההבריתמארצותגלפנדדויד

.ארדואחתכסףמדליות2,זהבמדליות3

:זוכי המדליות במכביה

חופשי100

חיפהן"מאילדדאוןעמי-זהב

חיפהן"מאילמליאראריאל-כסף

הבריתמארצותגלפנדדויד-ארד

פרפר50

הבריתמארצותגלפנדדייויד-זהב

אביבתלהלוחםמביתבטרזיו-כסף

חיפהן"מאילכתבנועם-ארד

גב50

הבריתמארצותגלפנדדייויד-זהב

גןרמתן"אילמספיבקציבולסקיסהר-כסף

אביבתלהלוחםמביתקאצנלסוןמיכאל-ארד

חופשימטר50

חיפהן"מאילדדאוןעמי-זהב

חיפהן"מאילמליאראריאל-כסף

הבריתמארצותגלפנדדויד-ארד

חזה50

רחובותוייסגלממכביוולפרטרון-זהב

הבריתמארצותגלפנדדויד-כסף

מהונגריהבקשי'גונס-ארד

גב100

הבריתמארצותגלפנדדויד-זהב

רחובותוייסגלממכביוולפרטרון-כסף

גןרמתן"אילמספיבקציבולסקיסהר-ארד

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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, הזוכים בפודיום עם דגלי ארצות הברית: בתמונה

ברזיל וישראל

שולחןטניסטורנירהתקייםהמכבייהבמסגרת

ספורטאיםהשתתפובו,עומדיםלשחקניםפראלימפי

.וארגנטינהברזיל,הבריתארצות,מישראל

שולחןבטניסהארדמדלייתעלוהמשחקהגמרמשחק

.ומותחיםצמודיםמשחקים2סיפקו

מספיבקגורדוןאביבגבר,הארדמדלייתעלבקרב

אביבתלהלוחםמביתגליקמןזאבעלגןרמתן"איל

2-3(12-105-117-1111-78-11)

מארצותליבוביץטלזכההמכביהאלוףובתואר

את(5-116-1111-911-13)1-3שנצחלאחרהברית

.סטרוישראלהברזילאיהקודמתהמכביהאלוף

21.1מרתוןחצי:תחרויות4כללה–המכבימןתחרות

ומ"ק2פתוחיםבמיםשחייה,מ"ק25.4אופניים,מ"ק

קילומטר20,שחייהמטר750שכללספרינטטריאתלון

שלכוללבזמןהמנצח.ריצהקילומטר5ואופניים

מארגנטינהוסקי'קרמנצמרטין,שעות5:18:07

ומקוםשלווהקפטןגדישבועזשנימקום.שלווהקפטן

.שלווהקפטןפלקחןשלישי

שולחןטניס

מןמכבי

טנדם

.  הטנדםעמי רביב ושקד פרנק על אופני : בתמונה

סבסטיאן ויתקין: צלם

השעוןנגדמרוץגםכללובמכבייההאופנייםמרוצי

המסלולאורך.חדרהבאזורשהתקייםטנדםלאופני

.מטר110שלמצטברגובהעלקילומטר25.4היה

שלבזמןפרנקושקדרביבעמיהגיעוהראשוןלמקום

למקום,ש"קמ42שלממוצעתבמהירותדקות36:38.7

36:56.4שלבזמןאביביומיכאלקלייןאחייההשני

בנטלואופירפלאקחייםחןהשלישיולמקוםדקות

.דקות41:09.2שלבזמן

ישראלאלופיגםשהםושקדעמישלהמאמן,דייןאור

להתמקדהתכנית":ההמשךלגבימסרבוולודרום

מנתעלבארץטסטיםלעשותבוולודרוםמסלולבאופני

חלוםעםבחו״ללהתחרותהדרושותלתוצאותלהגיע

."2024פריזשללאולימפיאדהולהגיעקריטריוןלעשות

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי



המכביה19

82אוגוסט גיליון 

3X3זוכי טורניר –בית הלוחם : בתמונה

שהתקייםגלגליםבכסאותהכדורסלבטורניר

קבוצה,העתודהשלקבוצות2השתתפובמכבייה

מארצותבינלאומיתוקבוצההלוחםבתישחקנישל

.ישראליםבשחקניםמחוזקת,ובריטניההברית

'סתאמרעליה,להפתעהזכוהבריתארצותשחקני

אתלפגוששאזכהחשבתילאבחיים":גולדברג

כמהאיתולהחליףואפילוהבריתארצותנשיא

הכדורסלשחקני."במכביהשלאובטחמילים

שזכומאלוהיוהבריתארצותשלגלגליםבכסאות

.הבריתארצותנשיאביידןו'געםלהיפגש

הבאזרעלניצחוןסלנרשםבוליגהסבבלאחר

לויראליהפךשגםדוראוןאלוןשלמגרשמחצי

הגמרחצישלבהתקיים,החברתיותברשתות

בתיונבחרתהעתודהנבחרתלגמרהעפילובסיומו

נבחרתאתבגמרנצחההעתודהנבחרת.הלוחם

.MVPלנבחרויגודהעמית.52-60הלוחםבית

העתודהנבחרתנצחה,הארדמדלייתעלבקרב

.43-51הבינלאומיתהנבחרתאתהשנייה

גלגליםבכסאותכדורסל

3X3

.רםטל:צילםMVPהוגביעויגודהעמית:בתמונה

הימיםבאחדהתקיים,הכדורסללטורנירבמקביל

.3X3טורנירגםאביבתלהלוחםבבית

רז,ניימרקכפירעםאביבתלהלוחםבית:1מקום

.טוויטוודרורליבנה

סלאח,סילברמןמריעםכרוםמגדל:2מקום

.מנעויוסוףשאהין

תום,דגןטלעםגםרמתן"אילספיבק:3מקום

.ג׳יוסימוסעבוארקין

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'20

גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרת

בחתירהדניאלבמרכזוגיבושכיףיוםקיימה

:צילום.דרקוןבסירתקבוצתיבשייטוהתנסתה

רוביןענת

להרצותהוזמנו,נייטוכלבוקליןאחיההחותר

,גזיתנוף-לי.ONEמערכתשלהשנתיבכנס

באותוזכתה,הפראלימפיהספורטאתהמסקרת

:צילום.ONEשלהשנהמפיקת–בתואראירוע

גרוסשחר

יוליההספורטאית,למכביההפרסומיםבמסגרת

הספורטאיעםבסרטוןפעולהשיתפהרנוי'צ

פעולהשיתףדוראוןאלוןוהספורטאיזאביאריק

.פרידמןגלהספורטאיעם

אתקרעו,זיושוןלריקודיםזוגהובןזינגרויטל

צלם.המכביהשלהסיוםבטקסהריקודיםרחבת

אבלסוןיאיר


