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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים3
נֹוׁשנָּׁה
שנָּׁה לִ בֵּ נּו עָּׁ נָּׁה ִב ְּת ִפלָּׁה ָּׁ
שנָּׁהְּ ,בר ֹאׁש ַה ָּׁ
" ְּבר ֹאׁש ַה ָּׁ
ׁשר ַמ ְּת ִחילָּׁה לָּּׁה ַהיֹום".
שנָּׁה אֲ ֶׁ
ׁשיָּׁפָּׁ ה וְּׁשֹונָּׁה ְּת ֵּהא ַה ָּׁ
ֶׁ



מה יקרה?

|3

מאחלים לכל קוראינו לשנה החדשה :שתהיה לנו
שנה שונה – בלי קורונה ,בלי בעיות בטחון ,בלי
החרמות ובלי פציעות.
שתהיה לנו שנה יפה ,לא פחות מקודמתה ,עם רגעים
עוצרי נשימה ,צמיחה ,דמעות של אושר ,אהבה



משולחן היו"ר
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על רגל אחת
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וכיבוש פסגות חדשות.
מאחלים לעצמנו לשנה החדשה :שנמשיך מידי חודש

כתבות

בחודשו להתרגש ,להתגאות ולהתפלא כל פעם
מחדש מהכמות והאיכות של העשייה הפראלימפית
בארץ ובעולם.
שלכם  -צוות הפראתון
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שאלות לשר
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בעולם

|7



הפודיום
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מינויים
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מלגות
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'הפודיום'
עורכת העיתון :קרן איזיקסון
מערכת :לאה שניידר ,ד"ר רון בולוטין
בתמונה :אלון דוראון עם סמל הוועד האולימפי וסמל
הוועד הפראלימפי בצרפת.

 03מה יקרה באוקטובר?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש אוקטובר
 ITF3 6-9.10טניס בכסאות גלגלים | שוויץ

 7-9.10כדורשער | גרמניה

 13-16.10פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | פולין

 14-16.10כדורשער | גרמניה

 17-20.10פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | פולין

 24.10אתלטיקה | הדר יוסף

 25-28.10פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | ספיבק רמת גן

 28-30.10אליפות אירופה ריקודים בכסאות גלגלים | צ'כיה

 29.10-5.10בדמינטון | יפן

 04משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
החודש זכינו 'לקטוף את פירות' ההשקעה רבת השנים,
בשני ענפים קבוצתיים:
▪ נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים (עד גיל )23
שהוקמה

העשור

בתחילת

הקודם,

השתתפה

לראשונה באליפות העולם ,רשמה הופעה מכובדת,
סיימה במקום השביעי עם הרבה תקווה וצפייה
לעתיד .מרבית הנבחרת נמצאת בגילאים שמבטיחים
השתתפות גם בקמפיין הבא ואין לי ספק שליאור דרור

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
במישור הבינלאומי ,התבשרנו על בחירותו של חברנו קובי
וינר לוועדה לבחירת הטניסאים בכסאות גלגלים שיכנסו
להיכל התהילה של הטניס העולמי.

המאמן ,גדי סלוביק עוזר המאמן וטל רם מנהל

אני רואה חשיבות רבה לכך שנציגים ישראלים ייקחו חלק

הנבחרת יביאו אותה לגבהים חדשים.

בצמתי ההחלטות הגלובליים וכל בחירה כזו מחזקת את

▪ ענף הרגבי בכיסאות גלגלים התחיל את דרכו בארץ
במועדון ספיבק איל"ן רמת גן בשנת  ,2008במשך
שנים הנבחרת נשארה בדרגים הנמוכים באירופה.
השנה הצליחה חבורת הלוחמים של שלומי ספיבק
ודודי ויינריב להפתיע את כולם ולרשום עלייה
היסטורית לדרג א' באירופה.
הבסיס שמאפשר את השוויוניות בספורט הפראלימפי
הינו תהליך הסיווג .התהליך נעשה ברמה הארצית

לתחרויות בארץ וברמה הבינלאומית לתחרויות בחו"ל.
הסיווג הארצי נקבע על ידי מסווגים שלנו שעברו הכשרה
והסמכה .הסיווג הבינלאומי נקבע על ידי ועדות סיווג

מעמדנו ,תודה קובי.
במישור הארצי ,תוכנית החומש שהקימה הממשלה לחברה
הערבית ,החלה לפרוט את ההמלצות למעשים וכבר כעת
קיבלו  5ספורטאים מצטיינים ו  7מאמנים מלגות מסייעות
לעיסוק בספורט ואנו מצפים למלגות נוספות בהמשך.
בשנה הקרובה ישתתפו בליגות הכדורסל בכיסאות גלגלים
בחו"ל לא פחות מ  9ספורטאים ישראלים! בליגה הצרפתית,
האיטלקית ,הגרמנית וליגת המכללות בארצות הברית
(כתבה נרחבת על כך בפראתון בחודש הבא).
לכדורסלנים השגרירים שלנו :מרי ,שי ,עידו ,אברהים ,פלג,

את

עמית ,מאור ,ראדי ועשהאל ,ברצוני לאחל שנה של

הספורטאים בתהליך ומסייעים בהכנת התיק הרפואי

צמיחה ,למידה ,חשיפה לגישות אימון ואסטרטגיות נוספות

שמוגש לוועדה.

ובעיקר הנאה מהאפשרות להתרכז כל השנה בספורט

בינלאומיות,

כאשר

המסווגים

שלנו

מלווים

בישיבת ההנהלה האחרונה קבלו החברים סקירה רחבה

על מקצוע הסיווג וחשיבות עבודתם של המסווגים בארץ
ובעולם לענפי הספורט הפראלימפיים .החודש עמלו
המסווגים

בהכנה

וליווי

ספורטאים

לסיווג

בענפי

הכדורסל ,חתירה ,אתלטיקה וטניס שולחן .ברצוני להודות

שאתם כל כך אוהבים.
שלכם בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

לכל המסווגים על העבודה המסורה והמקצועית שלהם.
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 05שאלות לשר חילי טרופר
כחלק מהפעילות לשנה החדשה ברשתות החברתיות,
ביקשנו מכם לשאול את שר התרבות והספורט חילי
טרופר ,שאלות על הספורט הפראלימפי.
מוזמנים לקרוא את השאלות והתשובות:

 מתי ספורט הנכים יהפוך להיות ספורט עממי,ספורט שנגיש לכולם גם בשכונות ובערים כחלק
ממחלקות ספורט ביישוב? שואל ,אלון דוראון -
קפטן נבחרת ישראל בכדורסל כיסאות גלגלים.
 כלל מתקני הספורט שבהקמתם תומך המשרדמחויבים להיות מונגשים על פי חוק ובהתאם לתכנית
המתקנים הלאומית.
בנוסף ,הוצאנו קול קורא מיוחד למתקני ספורט
מונגשים בגנים ציבוריים.
יש להדגיש ,כי הרשויות המקומיות הן הקובעות את
המדיניות המקומית והתקצוב המוקצה לפעילויות
הספורט השונות ואת התעדוף בין ספורט תחרותי
ועממי.
ככלל ,ספורט נכים הוא אחד מהמטרות המרכזיות
שלנו .חברה טובה היא חברה בה לכולם יש הזדמנות
ואפשרות לממש את חלומותיהם וכישרונותיהם .ברוח
זו אנו פועלים במגוון תחומים ,בין השאר בתשתיות
מונגשות.
 חקרנו וגילינו שבכל העולם מתחרות חברותהאופנה הגדולות ביותר על הזכות להלביש את
הספורטאים האולימפיים ופראלימפיים בתלבושת
זהה בפתיחת האולימפיאדות ורק אצלנו בישראל
התלבושות אינן זהות ויוצרות הפרדה בין אולימפי
לפראלימפי .לדעתנו חשוב מאוד שיהיה שוויון והיינו
מאוד רוצים לשנות זאת .כיצד אפשר להשפיע?
שואלים  -תלמידי שכבת ה' בביה"ס בפארק
בשכונת גליל ים.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
 גם אני חושב שלמרות שהתחרויות שונות ,לשתיהןיש את המקום הראוי והמכובד שמגיע להן.
זהו נושא שלא בסמכות משרד הספורט להתערב בו.
אלא בידי הוועד האולימפי והוועד הפראלימפי.
 מה התכנון שלך לעשות על מנת לקדם אתהספורט הפראלימפי במגזר הערבי כיצד תאפשר
ליותר ילדים עם מוגבלויות להיחשף ,להשתתף
ולהנות מספורט שמתאים להם ,שיקדם אותם
בחיים ויוציא אותם מהבית דבר הנותן להם תחושת
מסוגלות ,ביטחון ,עצמאות ,שייכות ,מוטיבציה
ושמחה מה שיעשה אותם אזרחים פעילים ומועילים
בחברה .בנוסף על כך הכשרת מאמנים ואנשי
מקצוע שיכלו ללוות אותם במסע המדהים המסע
לשנוי חיים בראים ושמחים יותר .ידוע כי במגזר
הערבי שכמות המשתתפים הפראלימפים מועט

מאוד לעומת כמות הילדים עם מוגבלויות שונות
שלא משולבים .שואלת ,אלהם מחמיד – שחקנית
נבחרת ישראל בכדורשער.
 גם אני כמוך מאמין בספורט ככלי לפיתוח התפיסההעצמית ולרכישת כישורי חיים.
אני מאמין שדרך הספורט ניתן לרכוש כלים מאד
אפקטיביים לחיים ,ולכן אנחנו מקדמים ומנגישים את
הספורט

עבור

כמה

שיותר

חלקים

מהחברה

הישראלית ,כדי שכולם יוכל להינות ממה שיש לעולם
הספורט להציע .משרד התרבות והספורט נכנס
לראשונה לתכנית החומש לחברה הערבית ,במטרה
לקדם בכלל את הספורט בחברה הערבית ובתוך כך גם
הספורט הפראלימפי .במסגרת תכנית זו ניתן מענה,
בין היתר ,לקידום ספורט פראלימפי במגזר הערבי,
לרבות בקרב ילדים ובני נוער מהחברה הערבית.
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 06שאלות לשר חילי טרופר
 האם לדעתך יש צורך בתפקיד קבוע במשרדהספורט של ממונה ספורט פראלימפי? שואלת,
מורן סמואל – חותרת ,מדליסטית פראלימפית.
 הספורט הפראלימפי הוא נושא שמאד חשובלמשרד שלנו לקדם ,ולכן הוא מקבל ייצוג בכל פורום
רלוונטי לרבות במועצה הלאומית לספורט ואנו
מקפידים על כך .בעיני ,כשאין פקיד קבוע של ממונה

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
 -בתור איש חינוך שעבד הרבה עם הורים ,לא פעם

על כך ,זה יוצר מחויבות של כל עובדי מינהל

אנחנו נתקלים בהורים שלא רוצים להציע לילדים

הספורט במשרד הספורט לעסוק בכך ולקדם תחום

שלהם שיש להם מוגבלות לבוא לעשות ספורט ,כי

זה .וכמובן כל זה בלי קשר שאנחנו מאד אוהבים

הם פוחדים ,מה אפשר לעשות? שואלים מאמנים

ומעריכים את מורן.

צעירים.
 -זה ענין של חינוך ,מודעות ותרבות .אנו משקיעים

 -האם בחלוקת התמריצים לספורטאים ההישגיים,

הרבה במתן מקום משמעותי לספורט הפראלימפי.

לוקחים בחשבון את המאפיינים הייחודיים של

להעלות אותו בסדר העדיפויות הלאומי ובחשיפה

הספורט הפראלימפי .שואלת קבוצת מאמנים

הציבורית ומשכך זה ישפיע גם על נכונות ההורים

פראלימפיים.

לקחת חלק בזה .ובמקביל ,משרד התרבות והספורט

 כן ,במסגרת כלל התמיכות בספורט ההישגי (ובפרט– בקול הקורא לחלוקת תמריצים).

מעודד מפגשי חשיפה מאורגנים ומרוכזים לילדים עם
מוגבלויות ,במסגרת מספר תוכניות בסל הספורט
לרשויות המקומיות (לדוג'  -בשת"פ עם עמותת

 אחד האתגרים של הספורט הפראלימפי ,הואאיתור

קהל

הממשלה

היעד,

השונים,

המידע
לאור

נמצא

במשרדי

הצלחת

רתימת

המשרדים השונים בקורונה לטובת הספורט,
כיצד ניתן לרתום את משרדי הרווחה ,הבריאות
והחינוך על מנת להצליח להגיע לילדים ולבוגרים
שיושבים בבית ולא מודעים לאפשרות שלהם

נגישות לישראל) ,במסגרת מועדונים בית ספרים
בהתאחדות הספורט לבתי הספר ,במסגרת תכנית
אתנה בוועד הפראלימפי ,במסגרת תכנית אתנה
בספיישל אולימפיק ובמשחקים מיוחדים ,במסגרת

אתנה באס"ח ,באירועי יום ההליכה העולמי ,בשבוע
ספורט ישראל ,אתנה הולכות רחוק ועוד.

לעשות ספורט ,שאלת מטה ההתאחדות לספורט
נכים.
 בדקנו את העניין ואנו מבינים את התועלת בו אךמבדיקה שערכנו עולה ,כי לא ניתן לקבל ממשרדי
ממשלה אחרים נתונים לגבי קהל היעד לספורט
פראלימפי – מדובר בפגיעה בפרטיות ובסודיות
רפואית.
בתמונה :השר חילי טרופר באליפות הטנדם.
צלמת :לילך וייס
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 07בעולם
רגבי בכיסאות גלגלים
אליפות אירופה – דרג ב'
בשורה התחתונה נבחרת ישראל ברגבי בכסאות
גלגלים היא סגנית אלופת אירופה דרג ב' ובמקום
השביעי באירופה לאחר שנוצחה בגמר האליפות על ידי
הולנד  ,50-33הנבחרת עלתה לדרג א' ותשחק בשנה
הבאה באליפות אירופה.
כשמסתכלים מעבר לשורה התחתונה ,מגלים מסע
שהתחיל במועדון ספיבק איל"ן רמת גן בשנת  2008על
ידי משוגעים לדבר שהדביקו והוסיפו למסע משוגעים
נוספים.
מגלים חבורה של לוחמים קשוחים שלא מפחדת משום
דבר.
מגלים מעטפת תומכת שאולי קטנה במשאבים אך
גדולה במה שחשוב  -מתן אמונה שאפשר.
מגלים עוד כל כך הרבה דברים שמראים ,שעבודה קשה,

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
זה המקום גם להזכיר את האיש והאגדה ,המאמן
המיתולוגי אלי האובן ז"ל שהעלה את הנבחרת לדרג ב'
לפני כשנה ונפטר לפני כמה חודשים.
תוצאות המשחקים באליפות:
▪ גמר | הפסד להולנד 50-33
▪ חצי גמר | ניצחון על צ'כיה 39-48
▪ שלב הבתים

▪ ניצחון על ספרד 42-43
▪ ניצחון על אוסטריה 43-53
▪ ניצחון על פולין 32-48
▪ הפסד להולנד 55-37

אמונה ,דבקות במטרה ואנשים טובים ,יגשימו כל חלום.
ואלו הספורטאים שהעלו את הנבחרת לדרג א' :מרדכי
צדקיהו ,נריה קרסנטי ,שיר תרזה ,אלון נגרי ,זיו בן
ישי ,יוסף קורן ,עדי גואטה ועופר גיפס.
אלון נגרי ,אף נבחר ל MVPשל הטורניר.
וזה הצוות :שלומי ספיבק המאמן ,דודי ויינריב מנהל
המשלחת ,מילנה מלדזיוזקין המעסה ואשר בוזגלו
האיש הטכני.
דודי ויינריב ,מנהל המשלחת ביקש להודות לבועז
קרמר

וברוך

האחרונות

חגאי שליוו

והשקיעו

בה

את
רבות

הקבוצה

בשנים

מאחר

והאמינו

בהצלחתה ,למועדון ספיבק איל"ן רמת גן  -הבית של
הרגבי .להתאחדות הישראלית לספורט נכים ,לניסים

המנכ"ל ,רון בולוטין המנהל המקצועי ולעו״ד אייל יפה
שנלחמו כדי שישראל

תשתתף באליפות.
בתמונה :אלון נגרי ומגן ה  MVPשל הטורניר
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 08בעולם
כדורסל בכסאות גלגלים
אליפות העולם לנבחרות עד גיל 23
נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים עד גיל ,23
השתתפה לראשונה בתולדותיה באליפות העולם
שנערכה בפוקט – תאילנד .ישראל השיגה את הכרטיס
לאחר הזכייה במדליית הארד באליפות אירופה בשנת
.2021

ריכזנו

לכם

מספר

נתונים

על

ההופעה

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
תוצאות כל המשחקים:
▪ שלב הבתים:

ההיסטורית של הנבחרת.

▪ ניצחון על אוסטרליה 44-51

▪ הנבחרת סיימה את האליפות במקום השביעי

▪ ניצחון על דרום אפריקה 44-69
▪ הפסד לגרמניה 64-55

בעולם.

▪ ניצחון על תאילנד 29-68

▪ אליפות העולם הבאה תהיה בשנת  ,2025האליפות

▪ ניצחון על ארצות הברית 52-59

נערכת אחת ל  4שנים והיתה אמורה להתקיים
בשנת  2021אך נדחתה בשנה בשל הקורונה.

▪
▪

▪ למעט עידו מימון וחכים קשוע ,כל סגל הנבחרת
יוכל לשחק בקמפיין הבא מבחינת הגיל (עד גיל 22
בשנת .)2024
▪ הנבחרת הורכבה מעשרה שחקני מועדון ספיבק
רמת גן ,שחקן אחד מבית הלוחם תל אביב ושחקן
נוסף מבית הלוחם ירושלים.
▪ את הנבחרת ליווה קהל של עשרות ישראלים

רבע גמר
הפסד ליפן 64-43
משחקי דירוג

▪
▪

הפסד לאוסטרליה 53-50

▪

ניצחון על ברזיל 58-65

▪ את הנבחרת הוביל בדקות המשחק נדב בן מנחם
ששיחק כ  247דקות (מתוך  325דקות אפשריות)
במקום השני עמית ויגודה עם כ  245דקות.

שהורכבו מבני משפחה וישראלים שגרים  /נופשים

▪ לנדב גם נרשמה כמות העבירות הגדולה ביותר25 :

בתאילנד ושמעו על האליפות דרך קמפיין ברשתות

עבירות שצבר ב  8משחקים ,ארתור חסון אחריו עם

החברתיות ובפייסבוק.

 20עבירות.

בתמונה..... :
צילום :דוידה קוסף
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 09בעולם
כדורסל בכסאות גלגלים
אליפות אירופה  -המשך
▪ משחקים רבים היו משחקים ראשונים והיסטוריים
מול היריבות :ארצות הברית ,אוסטרליה ,יפן ,ברזיל,

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

דרום אפריקה ותאילנד.
▪ הנבחרת שיחקה מול כל היבשות :אירופה ,אסיה,

סגל הנבחרת

אפריקה ,צפון אמריקה ,דרום אמריקה ואוסטרליה.

הקפטן עידו מימון ,אברהים בהו ,עילי ירחי ,ראדי

▪ עמית ויגודה הוביל את הנבחרת בקליעות (132

דגמין ,עמית ויגודה ,ארתור חסון ,נדב מנחם ,מקס

נקודות) אסיסטים ( )46וריבאונדים ( )72ראדי דגמין

פקרמן ,מאור לסרי ,חכים קשוע ,ליאור איבנצקי

שני בקליעות ( 84נקודות) ובאסיסטים ( )41מאור

ושניר כוחן.

לסרי שני בריבאונדים (.)61

צוות הנבחרת:

▪ ההשתתפות של הנבחרת באליפות התקיימה הודות
לתמיכה במימון של הוועד הפראלימפי הישראלי
▪ במקום הראשון זכתה יפן ,בשני טורקיה ,בשלישי
ספרד וברביעי גרמניה.
▪ גם טורקיה וגם גרמניה הגיעו לארץ כחודש לפני

מאמן ראשי :ליאור דרור ,עוזר מאמן :גדי סלוביק,
מנהל הנבחרת :טל רם ,איש טכני :דרור אבן זהב,
מאמנת הכושר :טופז לושי קיי ,פסיכולוג :מתן
מרציאנו ,פיזיו :ערן מי-רב (מטפל ברפואה סינית),
יועצת סיווג :דוידה קוסף וראש משלחת :בני קליין.

האליפות למחנה אימונים משותף עם הנבחרת
הישראלית .זה המקום להודות לוועד הפראלימפי
הישראלי על התמיכה במימון מחנה האימונים
החשוב.
▪ באליפות השתתף ישראלי נוסף ,השופט הבינלאומי
יניב חדד שאף שפט את המשחק על מדליית הארד
טל רם מנהל הנבחרת סיכם :הגענו לבמה הגדולה
ביותר שאפשר לנבחרות עתודה  -אליפות עולם .יצאנו
ברגשות מעורבים ,מצד אחד הרגשנו שהיינו שווים יותר
ממקום  7בעולם ,ומצד שני ראינו שאנחנו יכולים
להתמודד כשווים מול כל הנבחרות שהגיעו למעמד
הזה .זו התנסות ראשונית באליפות כזו לנבחרת הזו,
ואני בטוח שבעתיד השחקנים האלו יובילו אותנו
להישגים טובים גם בנבחרת הבוגרת.

צילום :גוצי טריין
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 10בעולם
בוצ'ה
צ'לנג'ר רומא  -איטליה
צלנג'ר רומא בבוצ'ה ,היה השנה מאתגר במיוחד
בשל רמת השחקנים הגבוהה שהגיעה לתחרות.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

נדב לוי ממועדון ספיבק רמת גן ,דורג בתחילת

מתוך דף הפייסבוק של אורנה וייסבך

התחרות במקום ה  .15להלן משחקיו של נדב

(המאמנת של נדב ושל בת-אל וגרשון שזכו אף הם

בתחרות:

במדליות בחודש שעבר)

שלב הבתים:

 3שבועות של שכרון חושים😄...

▪ ניצחון  2-11על יריב מאובזיקסטן.

...תמיד כשאני חוזרת מתחרות שואלים אותי ,איך

▪ ניצחון בשובר שוויון על פייסל מינגוויני מצרפת.

היה .התשובה הקבועה שלי  -תבחרו רגש כלשהוא....

רבע גמר

וגם אותו חוויתי .שמחה ועצב ,אהבה והתרגשות ,כעס

▪ ניצחון על הצרפתי אריין סה .1-8

וסובלנות ,כאב פיזי ונפשי ,התרוממות רוח ועוד ועוד.

חצי גמר

הפעם התווסף גם רגש גאווה ע נ ק!!!

▪ הפסד לתאילנדי פקפום לינקום .6-2

תודה לאחד והיחיד איציק אזולאי ,שבלעדיו שום דבר

קרב על מדליית הארד

מזה לא היה קורה.

▪ נדב ניצח שוב את הצרפתי פייסל מינגוויני ,רק

למלווים המסורים  -מירה ,נואן ,אסטל ,ארתור ושוקי

שהפעם עשה זאת בלי דפיקות לב מיותרות.0-9 :

הגדול מכולם.

המאמנת של נדב :אורנה וייסבך .את המדליה

והשחקנים המדהימים שמגיעים לכל משחק עם רצון

העניק לנדב ,איציק אזולאי מתוקף תפקידו כחבר

עז לנצח ומוכנים לעשות הכל כדי שזה יקרה והפעם

וועדת הבוצ'ה הבינלאומית .היעד הבא של נדב הוא

לשמחתנו חלקם זכו במדליות!

אליפות העולם בריו  -ברזיל שתתקיים בדצמבר.

תודה לכל המעטפת שתמכה בנו בחו"ל ומהארץ.
שתהיה לכולנו שנה טובה ,מלאה בהנאות והצלחות.
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 11בעולם
טניס בכסאות גלגלים
אופן
אליפות סיון – שוויץ – ITF3
סרגי ליסוב ,ממועדון ספיבק רמת גן

נוצח בסיבוב

הראשון ,אך עבר לבית הניחומים ,אותו סיים במקום
השני ,לאחר  2ניצחונות על שחקנים שוויצרים והפסד
ל Geoffrey Jasiakהצרפתי בגמר.

נשים
אליפות סיון – שוויץ – ITF3

אליפות סרדיניה הפתוחה – ITF1
אדם ברדיצבסקי ממועדון ספיבק רמת גן ניצח בסיבוב
הראשון את  Paolo Tontodonatiהאיטלקי  ,0-6 ,0-6אך
נוצח בסיבוב השני על ידי הארגנטינאי

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

Gustavo

 Fernandezאשר מדורג  3בעולם.6-0 ,6-3 ,
סרגי ליסוב ניצח בסיבוב הראשון את Oscar Tarantino
השוודי  .0-6 ,1-6בסיבוב השני הפסיד סרגי ל Ben
 Bartramהבריטי .6-7,6-4,6-2

מעין זקרי ממועדון ספיבק רמת גן ,זכתה לראשונה
בקריירה בטורניר ברמת  .ITF3מעיין שדורגה רביעית
בטורניר נצחה את המדורגת שנייה בטורניר – הבריטית
 25( Cornelia Oosthuizenבעולם)  1-6 ,3-6ובגמר נצחה
את המדורגת שלישית בטורניר השוויצרית Nalani
 24( Buobבעולם) .3-6 ,4-6
אליפות סרדיניה הפתוחה – ITF1

טורניר סיודאר – קולומביה – פיוצ'ר
גיא ששון ניצח יריבים מברזיל ,קולומביה וצ'ילה ,אך
נוצח בגמר על ידי  Manuel Sanchezהקולמביאני ,6-4
 .6-4גם בטורניר הזוגות זכה גיא בסגנות ,יחד עם
 Tomoya Tachiהיפני.

מעיין זיקרי נצחה בסיבוב השני את Elizabeth Williams
האמריקאית  0-6 ,0-6וברבע הגמר פגשה לראשונה את
המדורגת מספר  1בעולם מאז שנת  2018ההולנדית
 Diede De Grootשנצחה אותה .6-1 ,6-0
בזוגות שיתפה מעיין פעולה עם Pauline Deroulede

קוואד

הצרפתית ולאחר נצחונות יפים בסיבוב השני וברבע

טורניר מונטריאול – ITF2

הגמר (כולל ניצחון על הזוג המדורג  2בטורניר) נוצחו

עילי חיות מבית הלוחם תל אביב ניצח בסיבוב בראשון

השתיים בחצי הגמר.

את  Juana Hurtado-Lopezמפרו .0-6 ,0-6

ונוצח

ברבע הגמר על ידי  Robert Shawהקנדי .6-0 ,6-0

את מעיין וסרגי מאמנת עפרי לנקרי ,אותה מחליף כרגע

אליפות סרדיניה הפתוחה – ITF1

נמרוד ביכלר (עפרי בחופשת לידה) בטורנירים עצמם

יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב ,ניצח בסיבוב

ליווה את מעיין וסרגי יובל לוטבק מאמן הכושר.

הראשון את  Alberto Sajaהאיטלקי .0-6 ,4-6 ,7-5

את אדם ברדיצבסקי מאמן עופר סלע.

ברבע הגמר הפסיד לברזילאי ,6-3 ,4-6 Ymanitu Silva

את עילי חיות מאמן נמרוד ביכלר.

.6-3

את יוסי סעדון מאמן רותם סלע.
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 12בעולם
חתירה
אליפות העולם – סירת יחיד
שמוליק דניאל התחרה באליפות העולם הרביעית שלו
והתמודד מול  17חותרים .שמוליק ממועדון בית הלוחם
תל אביב ומתאמן במרכז דניאל לחתירה אצל דימה
מרגולין.

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
מתוך דף הפייסבוק של שמוליק:
רכבת הרים -צמד מילים שבחרתי לסכם את שנת

מוקדמות:
שמוליק חתר את  2000המטרים בזמן של 9:45.43
דקות ,סיים שני במקצה שלו ,מה שנתן לו את המקום
בחצי הגמר ,ללא צורך להתחרות ברבע הגמר
(הזדמנות שניה)

החתירה שלי.
שנה שהתחילה מיד עם סיום האולימפיאדה בטוקיו,
עיכול ההישג ,החוויות וכמובן ירידת המתח לאחר
חודשים כה אינטנסיביים.
שנה שבה צריך להתחיל סוג של בניה מחודשת

חצי הגמר:
שמוליק סיים את מקצה חצי הגמר במקום הרביעי
לאחר שחתר את  2000המטרים בזמן של 9:33.26
דקות – ממקום זה העפיל שמוליק לגמר .B
גמר :B
את גמר  ,Bסיים שמוליק במקום הראשון לאחר שחתר
את  2000המטרים בזמן של  9:47.23מה שמציב אותו
במקום השביעי בעולם.

ובעיקר שנה מאוד מורכבת...
שנה שאני לוקח ממנה את שכר הלימוד שהרווחתי
ולמרות המורכבות הסתיימה בטעם מתוק.
מסיים ממש עכשיו את אליפות העולם  2022במקום ה-
 !7עם תוצאת השנה שלי על המים!!

בהתחשב בנסיבות הקיימות זה ממש לא מובן מאליו
מבחינתי.
תודה גדולה למשפחה הקרובה שהפעם באה לתמוך
ממש מקרוב️❤️❤️❤
ותודה גדולה לצוות האימון והמעטפת!
מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת!
יה"
כֹות ָּׁ
ּוב ְּר ֶׁ
ׁשנָּׁה ִ
יהָּׁ ,ת ֵּחל ָּׁ
לֹות ָּׁ
ׁשנָּׁה ו ְִּקלְּ ֶׁ
" ִתכְּ לֶׁה ָּׁ

בתמונות :שמוליק בחתירה.
צילום :דטלב סייב
באדיבות מרכז דניאל לחתירה
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 13בעולם
חתירה
אליפות העולם – סירת יחיד
מורן סמואל התחרתה באליפות העולם התשיעית
שלה והתמודדה מול  7חותרות .מורן ממועדון בית

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הלוחם תל אביב ומתאמנת במרכז דניאל לחתירה אצל

דימה מרגולין.

"היתה לי עונה מאוד מאתגרת השנה" אמרה מורן

מוקדמות:

בתום התחרות" ,לקחתי את הזמן אחרי טוקיו

מורן סיימה את מקצה המוקדמות במקום השלישי

להתאושש משלושה משחקים פראלימפים רצופים

לאחר שחתרה את  2000המטרים בזמן של 10:58.50

וכשחזרתי לאימונים חליתי בקורונה עם תסמיני פוסט

דקות.

קורונה ארוכים .הצלחתי תוך  4חודשים להגיע למצב

חצי הגמר (רפנסאג'):

שאני יכולה להתחרות באליפות העולם ,אבל ידענו

מורן סיימה את המקצה לאחר  10:36.11דקות במקום

שהתוצאות שלי רחוקות מהיכולת האמיתית .שמחה

השני והעפילה בפעם השמינית לגמר אליפות העולם.

שהצלחתי לעלות לגמר ולתת כל מה שהיה לי לתת

גמר:

היום.

מורן סיימה את הגמר במקום החמישי בתוצאה של

אחרי שבע שנים רצופות על הפודיום ,קשה לראות את

 10:37.07דקות .למקום הראשון הגיעה בריגיט קרסטן

המתחרות שלי מתייצבות לפני ,אבל זה הספורט

הנורבגית.

המקצועני .רוצה לומר תודה לכולם .לוועד הפראלימפי,
להתאחדות ,לבית הלוחם ולמרכז דניאל ,לנותני החסות
שלי אלטשולר שחם וסקאי ולמשפחה המדהימה שלי
שבאה עד פראג לעודד ,לבסוף ,שנה טובה לכל עם

ישראל".

בתמונות ,מורן חותרת בסירה
צילום :דטלב סייב ,באדיבות מרכז דניאל לחתירה
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 14בעולם
חתירה
אליפות העולם – סירה זוגית
בענף

החתירה

הפראלימפית,

אחד

המקצים

שישתתף גם במשחקי פריז  2024הוא המקצה

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

לסירה זוגית לחותרים עם מגבלות קלות (ביחס
ליכולת לחתור) .מקצה זה התווסף למשחקים רק
לאחרונה.
צמד החותרים :שי לי מזרחי ואחייה קליין שהתחרו
עד כה בסירת הרביעייה ,ניסו לראשונה הרכב זוגי.
שניהם ממועדון בית הלוחם תל אביב ,מתאמנים
במרכז דניאל לחתירה אצל סרגי בוקריב.
שלב

המוקדמות:

הצמד

סיים

את

מתוך עמוד הפייסבוק של שי-לי מזרחי
לפני  20שנה (קצת לא מאמינה שעבר כל כך הרבה
זמן) עברתי תאונה קשה מאוד ,ששינתה את נתיב
חיי .היו רגעים שהסיכויים היו לרעתי והמצב ממש לא

נראה טוב .במהלך חודשים רבים במחלקת שיקום
ילדים בתל השומר השתפרתי והתקדמתי בכל מיני
דרכים ,בין היתר במכשיר חתירה שהיה להם שם.

מקצה

המוקדמות באליפות העולם בחתירה במקום

בשנים האחרונות המכשיר הזה הפך לחלק מתוכנית

החמישי לאחר שחתרו את  2000המטרים בתוצאה

האימונים הקבועה שלי ,בענף החתירה .ממכשיר

של  7:48.81דקות ( 3עשיריות השנייה מהמקום

שיקומי שעזר לי לעמוד בחזרה על הרגליים ,לעזוב

הרביעי).

את כיסא הגלגלים וללכת ,הפך להיות מכשיר

שלב הגמר :שי לי ואחיה סיימו את מקצה הגמר

ששומר על הכושר ועל העוצמה (ולמביני עניין גם

באליפות העולם בחתירה במקום הרביעי לאחר
שחתרו את  2000המטרים בזמן של  7:42.36דקות.

הפך להיות מכשיר מהגיהינום).
 20שנה אחרי אותה תאונה ,אני מסיימת את אליפות
העולם בחתירה במקום ה 4ביחד עם שותפי לסירה
אחיה קליין .אני מסיימת בתחושות מעורבות ,של

שמחה וקצת תסכול ,אבל בסך הכל מרוצה מאוד.
אחייה קליין ,תודה לך שהיית סבלני ואמפתי (רוב
הזמן).
תודה לכולכם על התמיכה והעידוד מרחוק .הדרך
לפריז  2024עוד ארוכה ,ומצפה לנו הרבה עבודה,
בתמונה :שי לי ואחייה בסירה
צילום :דטלב סייב ,באדיבות מרכז דניאל לחתירה

אבל אני מוכנה לדרך ולכל האתגרים שיגיעו.
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 15בעולם
טאקוונדו
טורניר גרנד פרי פריז
אסף יסעור אלוף גרנד פרי פריז!
אסף ממועדון שרעבי אומנויות לחימה ,ומתאמן אצל

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

יחיעם שרעבי.
אסף ,ניצח בגמר את סביר זינלוב האזרבייג'ני.
אסף עלה ראשון על לוח התוצאות ,אך סביר השווה ו
 2דקות לסיום התוצאה היתה  75 .4-4שניות לסיום
תוך חצי דקה עלה אסף ל  ,6-13וסביר הצליח רק

לצמצם ל .10-13
נזכיר שרק לפני חודש השניים התאמנו ביחד במחנה
אימונים בארץ וסביר הפסיד לאסף בקרב הראווה
שהתקיים

בטורניר

הבינלאומי

של

התאחדות

הטאקוונדו.
תקציר הקרב בחצי הגמר:
אסף יסעור עלה לגמר לאחר ניצחון על יריבו הצרפתי

.15-30
אסף התחיל בסערה ולאחר דקה ,הוביל כבר .0-6
לאחר דקה נוספת התוצאה היתה  70 .5-14שניות
לסיום התוצאה היתה  ,11-22אסף תקף תקיפות
מהירות ומדויקות ותוך  15שניות התוצאה כבר היתה
.13-28
תקציר הקרב ברבע גמר:

בתמונה ,אסף יסעור ושלט החוצות שחיכה לו מטעם
שטראוס לכבוד נצחונו בגרנד פרי פריז .צילמה :נעה
פרייס.

הרמת כח

אסף יסעור ניצח את היריב היפני  .6-29לאחר פתיחה
מהוססת והובלה של היפני  ,4-0נכנס אסף לקרב
ופשוט 'כיסח' את היפני שהצליח להשיג רק עוד 2
נקודות.

אליפות אירופה
פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים ,חזרה להתחרות,
אחרי שנה לא פשוטה .מתוך  4מתחרות היא זכתה
במקום השני ובמדליית הכסף ,לאחר שדחקה 101
קילו .מאמנה של פולינה – ולרי טומילוב.
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 16בעולם
אתלטיקה
גרנד פרי מרוקו
למרות קשיים בירוקרטיים ,הצליחה לבסוף המשלחת
הישראלית להשתתף בגרנד פרי מרוקו.
▪ סימונה גורן מבית הלוחם תל אביב קבעה שיא
ישראלי חדש בריצת  1500מטר לקלאס ,T13
כאשר עצרה את השעון על  5:36.11דקות .המאמן
של סימונה :אבי דה פילוסוף
▪ אלכסנדר אלקסיינקו מאיל"ן חיפה זכה במדליית
הזהב בזריקת דיסקוס וקבע שיא ישראלי חדש
 28.11מטר לקלאס  .F34בתחרות הדיפת הכדור,
הדף אלכסנדר למרחק של  9.37מטר וסיים במקום
השביעי.
▪ יאיר ניזר מאיל"ן חיפה שבר את שיאו האישי
בכידון ,כאשר הטיל אותו למרחק של  18.89ס"מ
וסיים את התחרות במקום ה  8מתוך  .13בהדיפת
כדור ברזל ,הדף יאיר את הכדור למרחק של 9.40
מטר וסיים במקום השישי .בזריקת הדיסקוס.
▪ אבישי אלמקייס מאיל"ן חיפה הגיע לתחרות

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
אור כתב ,המאמן של אבישי אלמקייס ,יאיר ניזר
ואלכסדר אלכסיינקו ,סיכם את הטורניר:

"עיקר התחרות היה הסיווג של אבישי ומתן ניסיון
לאבישי ויאיר בתחרות בינלאומית.
יאיר התחרה ב 3מקצועות מה שלא אופייני לזורקים
אך בכול זאת קבע שלושה שיאים אישיים.
אבישי התכונן לסיווג ובעזרת גניה ברגר סיים אותו
בהצלחה ,בתחרות עשה תוצאה מכובדת וסיים במקום
החמישי.

אלכסנדר שבדרך כלל מתחרה במקצוע אחד נתן שואו
בזריקת הדיסקוס בו לקח זהב ,בהדיפת כדור הברזל
עשה תוצאה סבירה יחסית למצבו.
בסך הכול תחרות מכובדת מאוד של הנבחרת
הישראלית ומפה שואפים רק למעלה".

בעיקר בשל הסיווג ,הוא השתתף בזריקת הדיסקוס
והגיע למקום החמישי מתוך  7זורקים.

בתמונה :הנבחרת בתמונה
קבוצתית
בתמונה :אלכסנדר ואור עם מדליית הזהב
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 17בעולם
אתלטיקה
גרנד פרי מרוקו  -המשך
מתוך דף הפייסבוק של סימונה גורן
לפני כמעט שנה ,בערך בשלהי נפילת המתח אחרי
אולימפיאדת טוקיו כחותרת בסירת רביעייה ,קיבלתי
החלטה לא פשוטה .לעזוב את ענף החתירה ולתת
הזדמנות לענף שהוא חלק גדול מחיי כבר שני
עשורים .לסגור מעגל שנפתח לפני  5שנים בפציעה
ולחזור לריצה שממלאת אותי שמחה גם ברגעים של
כאב.
הפעם לא ריצה למרחקים אלא ריצת אצטדיון למרחק
 1500מטר -ריצה מאתגרת ,דורשת מערכות אירוביות
ואנארוביות ,טכנית ,טקטית ובשורה תחתונה...מהירה.
בשנה האחרונה עשינו יחד עם המאמנים המדהימים
שלי אבי דה פילוסוף ופיליפ גלפרט ,קפיצת דרך
משמעותית מנקודת ההתחלה למקום שאני נמצאת
בו היום והשבוע טסתי להשתתף יחד עם נבחרת
האתלטיקה שלנו ,בתחרות הראשונה שלי בגרנד פרי
במרקש ,מרוקו .תחרות שלצערי לא הייתה ממש
תחרות ,כי המתחרות שנרשמו לא הופיעו מסיבה לא
מובנת ולא ברורה.
אז אמנם לא הייתה תחרות חיצונית נגד יריבות .אבל
בהחלט היה קרב פנימי בתחרות שלי מול עצמי .קרב
על התוצאה שאני רוצה להשיג ,קרב נגד השדים
שחיפשו את המפלט כדי להאט ,קרב על הכאב
בנשימה בכל שניה שחלפה והרגליים ששרפו.
סיימתי עם תחושה מעורבת .שיפרתי ב 5שניות את
השיא האישי אבל עדיין היו חסרות לי כמה שניות
לתוצאה שקיוויתי להשיג .כמה דקות אחרי הסיום
כשאספתי את הריאות ממשטח האצטדיון חזרה
לגופי ,כל מה שרציתי זה לחזור למסלול ולעשות זאת
שוב ,רק קצת יותר מהר .אז הדהד לי בראש המשפט
של המאמן שלי "כדי להגיע למקומות ששווה להגיע
אליהם אין קיצורי דרך ,צריך זמן וסבלנות ועבודה
קשה" .
אז מסיימת את החוויה של תחרות ראשונה בענף
האתלטיקה עם הרבה תובנות ,השראה ממאות
הספורטאים בענפי הריצה ,ההטלה ,הזריקה,
הקפיצה ועוד.
חוזרת הביתה עם חברים חדשים לנבחרת וגניה
ברגר המדהימה שעומדת בראש ומטפלת בגוף
וציפייה ענקית להמשיך להשתפר ,להתחרות ,לחוות
ולהשיג.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ריקודים
סבב הגביע העולמי בריקוד כסאות גלגלים  -סלובקיה
המשלחת של בית הלוחם תל אביב בראשות המאמנת
ילנה פיטליכר זכתה בהישגים רבים :תומר מרגלית
זכתה ב  2מדליות כסף ,אנה ויישביין זכתה במדליית ארד
וויטל זינגר ובן זוגה שון זיו זכו במדליית הכסף ובמדליית
הארד .הטורניר היווה הכנה לקראת אליפות אירופה
שתיערך בצ'כיה בסוף אוקטובר.
ויטל זינגר אמרה" :הייתה תחרות גדולה ,מאתגרת,
מעניינת ומרשימה! הלב מתפוצץ מגאווה ומאושר לייצג
ולהביא כל כך המון כבוד למדינה בגביע העולם! זו נק'
פתיחה מעולה לאליפות אירופה ועכשיו נשאר להמשיך
לעבוד קשה ולהשתדרג עוד יותר ,כדי להשמיע את
ההמנון בעוד חודש בפראג!".

בתמונה :ויטל ושון עם תלבושת האריות
והמאמנת ילנה
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 18בעולם
טניס שולחן
אליפות יוון הפתוחה
ורד לבני מבית הלוחם תל אביב ,השתתפה
לראשונה בטורניר בינלאומי בטניס שולחן וסיימה
את דרכה בשלב הבתים לקלאס  6-7לאחר שנוצחה

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

סייף
סבב גביע העולם – פיזה ,איטליה

בשלושת משחקיה.
המאמן של ורד :זאב גליקמן
איתי שחק מספיבק איל"ן רמת גן השתתף גם הוא

לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים סיימה את סבב

בקלאס  ,8נוצח ב  2משחקים וניצח יריב הולנדי ב 5

גביע העולם שנערך בפיזה בסייף בכסאות גלגלים

מערכות  2-3בשלב הבתים.

במקום ה  13בדקר ,לאחר שנוצחה בשמינית הגמר על

המאמן של איתי :בנצי בלנק

ידי הפיינליסטית.

ורד

ואיתי

נסעו

למטרת

סיווג

ולוו

על

ידי

הפיזיותרפיסטית ומסווגת הענף גניה ברגר.

המאמן של לינור :ויקטור גלז
בעוד כחודשיים תתמודד לינור בסבב הגביע העולמי
שיערך בהונגריה.

גלישה
אליפות ארצות הברית הפתוחה
הגולש נחמן בן לולו זכה

באליפות ארצות הברית

הפתוחה לגולשים עם קטיעה מתחת לברך .כך תאר
נחמן את הגל הזוכה" :הצלחתי לשים על הלוח גל
אחד של  4.5הגעתי למטה ונתקעתי בערך  7דקות

למטה איבדתי כח וזמן הצלחתי לצאת החוצה ולחזור
לפיק כאשר נשאר  3דקות למקצה אני יושב פיורטי
שלי פג לג לידי אני עושה לו משחק של לוקח והוא
מוותר וגם אני ואז מגיע הגל השני של ההתקפה אני
לוקח לבקסייד מקבל  8.5ומנצח את התחרות".

בתמונה :לינור עם ציוד הסייף בכסאות גלגלים .צלם:
אלירן אהרוני
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' 19הפודיום'
'הפודיום' הינה תוכנית של משרד התרבות והספורט
ומכון וינגייט ,המכון הלאומי למצוינות בספורט ,בשיתוף
הוועד האולימפי בישראל ,הוועד הפראלימפי הישראלי
והתאחדות אילת .התוכנית מקדמת את מאמני העתיד
של ישראל ונמשכת כשנתיים ,למחזור השלישי של

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

התוכנית נבחרו  18חניכים מתוכם  3מאמנים

באופן אישי התרשמתי מהרצינות בה מתייחסים

פראלימפיים :ויסל שופניה – כדורשער ,בנצי בלנק –

לספורט

מקצועות

טניס שולחן ואלון דוראון – כדורסל בכסאות גלגלים.

מתאמנים בשילוב עם הספורט האולימפי במתחם ה-

הפראלימפי

כאשר

מספר

החודש השתלמו משתתפי התוכנית במשך שבוע

 INSEPוהדרך שבה הם פועלים לגיוס והכשרת

באינספ  INSEPמכון הספורט הלאומי הצרפתי בפריז

ספורטאים פראלימפיים היא מקצועית ומתודית ממש

החתום עם מכון וינגייט ,המכון הלאומי למצוינות

כמו הספורט האולימפי.

בספורט ,על הסכם לשיתוף פעולה.

לסיכום ,לצד כל מה שלמדנו מהצרפתים ,יש לנו גם

ביקשנו מאלון דוראון אשר משתתף בתוכנית לשמוע

הרבה מה להתגאות בספורט הפראלימפי שלנו וגם

על רשמיו מתוכנית פודיום ועל הביקור בצרפת:

הרבה במה להשתפר בעתיד בעיקר בנושא השילוב

"זו גאווה גדולה לייצג את הענף שאני כל כך אוהב

במתחמי אימון משותפים ,גיוס ספורטאים.ות והכנתם

והשקעתי בו שנים רבות מחיי בידיעה שיהיו לי עוד

לאירוע חשוב כגון משחקים פראלימפיים".

ושחקנים

שנים רבות לתרום לשחקנים חדשים

מצטיינים להגיע למטרות הגבוהות ביותר  -הצלחות
באליפות

אירופה,

עולם

ולהעפיל

למשחקים

הפראלימפיים שוב מאז בייג'ין .2008
בשבוע האחרון של שנת תרפ"ב ,משלחת "פודיום"
נסעה לפריז ,למתחם  INSEPהמקביל לוינגייט
הישראלי ,ללמוד מהצרפתים על התנהלות הספורט
שלהם וכיצד הם מתכוננים לאירוח המשחקים

האולימפיים והפראלימפיים בעוד שנתיים.
במשך שבוע נפגשנו עם אנשי מקצוע מתחום האימון,
הרפואה ,הניהול .צפינו באימונים שונים ולמדנו על
הרכב הספורט ,המימון ,בניית התוכניות וההתנהלות
הצרפתית באופנים שונים וחשובים.

בתמונה :תחנת אוטובוס במתחם INSEP
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 20מינויים
רועי בן טולילה – חבר דירקטוריון
כדורסלן

העבר

רועי

בן

טולילה

נבחר

כחבר

בדירקטוריון מועצת מכון וינגייט.
לאחרונה החליטה מועצת מכון וינגייט ,להחליף חלק
מחברי הדירקטוריון של המועצה.

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מעתה ,מי שיאייש את משבצת הספורטאי ההישגי
בדירקטוריון ,הוא רועי בן טולילה שהיה במשך  13שנה
שחקן נבחרת ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים

קובי וינר – ועדת הבחירה להיכל התהילה
קובי וינר חבר ועדת הטניס בהתאחדות הישראלית

והשתתף ב 6-אליפויות אירופה .לרועי יש חלק נכבד

לספורט נכים וחבר הנהלת איגוד הטניס הישראלי

בהצלחות נבחרת ישראל בכדורסל והוא ממייסדי

התבשר הבוקר (יום ראשון) כי נבחר על ידי היכל

קבוצת הכדורסל של בית הלוחם ירושלים.

התהילה הבינלאומי לטניס ,להיות חבר בוועדה שתבחר

בן טולילה,41 ,

קצין מגלן ,שנפצע קשה במהלך

השנה את הטניסאים בכסאות גלגלים שיכנסו להיכל

פעילות צבאית בג'נין ,פציעה שהותירה אותו בכיסא

התהילה של הטניס הבינלאומי הנמצא בארה"ב.

גלגלים ,יהיה נציגם בדירקטוריון של כל הספורטאים,

חברי הועדה יקיימו שתי פגישות וירטואליות

לא רק של הספורטאים הפראלימפיים.

חודש נובמבר על מנת לדון במועמדים (שחקני עבר ומי

לבן טולילה תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני

שתרמו לפיתוח הענף).

בייעוץ ארגוני ,הוא חבר בכיר במכון מנדל למנהיגות,

וינר ,74 ,החל דרכו כשחקן טניס בכסאות גלגלים ,היה

בעל עסק לפיתוח מנהיגות בארגונים ,ומחבר הספר

מאמן נבחרות הנשים והגברים ומאמן נבחרת הקוואד.

'בגובה הלב – הקרב שאחרי הקרב'.

הוא ליווה את הטניסאים למשחקים הפראלימפיים

"אני מקווה לייצג נאמנה את כל הספורטאים באשר

בברצלונה ,בבייג'ין (ממנה חזרו שרגא ויינברג ובועז

הם" .אמר בן טולילה" ,כמי שמגיע מהמגרש ,אני מכיר

קרמר עם מדלית כסף זוגית) ,ובלונדון (משם חזר נועם

מקרוב את המשמעות של להיות ספורטאי הישגי .אחת
המשימות שעומדות בפני היא להבהיר שספורטאי הוא
ספורטאי הוא ספורטאי ,ולא משנה אם הוא רץ מרתון
או יושב בכיסא גלגלים .אני מקווה ומייחל ,ואני אפעל
לכך שהשותפות עם וינגייט ,המכון שחרט על דגלו את
המצוינות בספורט ,תהייה קפיצת מדרגה נוספת עבור
הספורט

הפראלימפי

שהתפתח

מאוד

בשנים

האחרונות".
הנהלות ההתאחדות לספורט נכים והוועד הפראלימפי
ברכו על המינוי ואמרו כי זו

תעודת כבוד לרועי

ולספורט הפראלימפי ,וכי אין ראוי מממנו לייצג את
כלל ספורטאי ישראל

במכון הספורט הלאומי.

במהלך

גרשוני עם מדלית זהב ,ומדלית ארד זוגית יחד עם שרגא
ויינברג).
בזכות קשריו הענפים בעולם הטניס הבינלאומי הצליח
וינר להביא את אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים
בשנת

2019

לישראל,

אליפות

הנחשבת

לאחת

המוצלחות ביותר שידענו.
יו"ר ההתאחדות לספורט נכים רו"ח אהוד רצאבי אמר:
״אנחנו לא מופתעים מהכבוד שנפל בחלקו של קובי ,זהו
כבוד גדול של כולנו .אין ראוי ממנו .קובי הוביל את
נבחרות ישראל לאורך הדורות לניצחונות ולהישגים
מופלאים והצליח להביא את אליפות העולם לישראל.
זוהי גאווה לטניס ולספורט הישראלי .אני מאחל לו
הצלחה ויודע שבחירתו היא הדבר הנכון לעשות".
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 21מלגות
תוכנית החומש
במסגרת טקס חלוקת מלגות לספורטאים ומאמנים
מצטיינים במסגרת תוכנית חומש לחברה הערבית,

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

חולקו מלגות גם לספורט הפראלימפי.

הספורטאיות והספורטאים המצטיינים שנבחרו :ראדי
דגמין וחכים קשוע מהכדורסל בכסאות גלגלים,
מחמוד מחאגנה וסלסביל סואעד מהכדורשער
ועדנאן מילאד מהטאקוונדו.
בתמונה :כלל מקבלי המלגות
בקרב המאמנים והמאמנות נבחרו :שניר כהן ,ניזאר
מחאגנה,

אריאל

פוארטה,

וויסאל

שופנייה

מהכדורשער ,גדי סלוביק ולירן הנדל מהכדורסל
בכסאות גלגלים וטימור מהרבני מהאתלטיקה.

כמו כן יזכו במלגות ספורטאיות וספורטאים נוספים
הלוקחים

חלק

בפעילות

במועדונים

ובנבחרות

בתמונה :סלסביל סואעד מקבלת את המלגה מעופר בוסתן

בהמשך.
ניסים סספורטס מנכ"ל ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים אמר" :אנחנו גאים במלגות שזכו להם

הספורטאים והמאמנים שמהווים הכרה בחשיבות
ובהוקרה לתרומתם לקידום

המצוינות בספורט

בחברה הערבית".

בתמונה :מקבלי המלגות הפראלימפיים
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' 22על רגל אחת'

מרי סילברמן (ראשונה מימין שורה שנייה) היתה
חלק מהמועמדות של אתר ספסל לתואר אשת
השנה על הפרקט בכדורסל ,מרי זכתה במקום
השלישי ועל הזכייה כתב שי ברק" :שם יותר
אלמוני ולכן מרשימה בחירתה למקום השלישי.
סילברמן הובילה את אוניברסיטת אלבמה לזכייה
שניה ברציפות באליפות המכללות בארה"ב
בכדורסל בכיסאות גלגלים ,ונבחרה לשחקנית
המצטיינת של הגמר עם  24נק' ו 11-רב' .בנוסף
שיחקה העונה בקבוצה המעורבת נשים וגברים
של הפועל מג'דל כרום בליגה הלאומית בכיסאות
גלגלים בארץ ,הובילה אותה לליגת העל ולזכייה
בגביע הליגה" .למקום הראשון נבחרה עדן
רוטברג ולשני דניאל רבר.

בשיתוף דף הפייסבוק אנשי החדשות הטובות,
הפצנו לכם השנה ,קולקציית מדבקות
ספורטיבית לראש השנה.

רכילות פראלימפית

עילי חיות הטניסאי בכיסאות גלגלים ,סך הכול
רצה להתאמן במגרש באולם (בו התנאים שונים
ממשחק במגרש בחוץ) ולשם כך קיבל אישור
מיוחד להתאמן במתחם המיוחד שנבנה עבור
טורניר ה  ATP250שנערך בארץ ,במהלך האימון
פגש עילי את נובאק דג׳וקוביץ׳ שבהמשך אף ישב
על כיסא גלגלים והתנסה במשחק מול עילי.

בסיום המחזור הראשון של תוכנית 'יזמות
וחדשנות' מטעם פרויקט 'היום שאחרי' ,הוכרזה
הקבוצה שתוצר הסיום שלה – תוכנית עסקית -
נצחה בתחרות שהתקיימה .כמובן שקבוצתו של
שחקן הבוצ'ה נדב לוי שהשתתף בפרויקט ,זכתה
במקום הראשון .יחד עם נדב היו בקבוצה – יניב
נוימן ,נועה שמידע ואבי רש .את הקבוצה לוותה
המנטורית רויטל אלמגור מאינטל.

