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,פלג,אברהים,עידו,שי,מרי:שלנוהשגריריםלכדורסלנים

שלשנהלאחלברצוני,ועשהאלראדי,מאור,עמית

נוספותואסטרטגיותאימוןלגישותחשיפה,למידה,צמיחה

בספורטהשנהכללהתרכזמהאפשרותהנאהובעיקר
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,טובהחתימהוגמרטובהשנהבברכתשלכם
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.יקריםוספורטאיםספורטאיות

,השניםרבתההשקעה'פירותאתלקטוף'זכינוהחודש

:קבוצתייםענפיםבשני

(23גילעד)גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרת▪

השתתפה,הקודםהעשורבתחילתשהוקמה

,מכובדתהופעהרשמה,העולםבאליפותלראשונה

וצפייהתקווההרבהעםהשביעיבמקוםסיימה

שמבטיחיםבגילאיםנמצאתהנבחרתמרבית.לעתיד

דרורשליאורספקליואיןהבאבקמפייןגםהשתתפות

מנהלרםוטלהמאמןעוזרסלוביקגדי,המאמן

.חדשיםלגבהיםאותהיביאוהנבחרת

בארץדרכואתהתחילגלגליםבכיסאותהרגביענף▪

במשך,2008בשנתגןרמתן"אילספיבקבמועדון

.באירופההנמוכיםבדרגיםנשארההנבחרתשנים

ספיבקשלומישלהלוחמיםחבורתהצליחההשנה

עלייהולרשוםכולםאתלהפתיעויינריבודודי

.באירופה'אלדרגהיסטורית

הפראלימפיבספורטהשוויוניותאתשמאפשרהבסיס

הארציתברמהנעשההתהליך.הסיווגתהליךהינו

.ל"בחולתחרויותהבינלאומיתוברמהבארץלתחרויות

הכשרהשעברושלנומסווגיםידיעלנקבעהארציהסיווג

סיווגועדותידיעלנקבעהבינלאומיהסיווג.והסמכה

אתמלוויםשלנוהמסווגיםכאשר,בינלאומיות

הרפואיהתיקבהכנתומסייעיםבתהליךהספורטאים

.לוועדהשמוגש

רחבהסקירההחבריםקבלוהאחרונהההנהלהבישיבת

בארץהמסווגיםשלעבודתםוחשיבותהסיווגמקצועעל

עמלוהחודש.הפראלימפייםהספורטלענפיובעולם

בענפילסיווגספורטאיםוליוויבהכנההמסווגים

להודותברצוני.שולחןוטניסאתלטיקה,חתירה,הכדורסל

.שלהםוהמקצועיתהמסורההעבודהעלהמסווגיםלכל
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לשתיהן,שונותשהתחרויותשלמרותחושבאניגם-

.להןשמגיעוהמכובדהראויהמקוםאתיש

.בולהתערבהספורטמשרדבסמכותשלאנושאזהו

.הפראלימפיוהוועדהאולימפיהוועדבידיאלא

אתלקדםמנתעללעשותשלךהתכנוןמה-

תאפשרכיצדהערביבמגזרהפראלימפיהספורט

להשתתף,להיחשףמוגבלויותעםילדיםליותר

אותםשיקדם,להםשמתאיםמספורטולהנות

תחושתלהםהנותןדברמהביתאותםויוציאבחיים

מוטיבציה,שייכות,עצמאות,ביטחון,מסוגלות

ומועיליםפעיליםאזרחיםאותםשיעשהמהושמחה

ואנשימאמניםהכשרתכךעלבנוסף.בחברה

המסעהמדהיםבמסעאותםללוותשיכלומקצוע

במגזרכיידוע.יותרושמחיםבראיםחייםלשנוי

מועטהפראלימפיםהמשתתפיםשכמותהערבי

שונותמוגבלויותעםהילדיםכמותלעומתמאוד

שחקנית–מחמידאלהם,שואלת.משולביםשלא

.בכדורשערישראלנבחרת

התפיסהלפיתוחככליבספורטמאמיןכמוךאניגם-

.חייםכישוריולרכישתהעצמית

מאדכליםלרכושניתןהספורטשדרךמאמיןאני

אתומנגישיםמקדמיםאנחנוולכן,לחייםאפקטיביים

מהחברהחלקיםשיותרכמהעבורהספורט

לעולםשישממהלהינותיוכלשכולםכדי,הישראלית

נכנסוהספורטהתרבותמשרד.להציעהספורט

במטרה,הערביתלחברההחומשלתכניתלראשונה

גםכךובתוךהערביתבחברההספורטאתבכלללקדם

,מענהניתןזותכניתבמסגרת.הפראלימפיהספורט

,הערביבמגזרפראלימפיספורטלקידום,היתרבין

.הערביתמהחברהנוערובניילדיםבקרבלרבות

,החברתיותברשתותהחדשהלשנהמהפעילותכחלק

חיליוהספורטהתרבותשראתלשאולמכםביקשנו

.הפראלימפיהספורטעלשאלות,טרופר

:והתשובותהשאלותאתלקרואמוזמנים

,עממיספורטלהיותיהפוךהנכיםספורטמתי-

כחלקובעריםבשכונותגםלכולםשנגישספורט

-דוראוןאלון,שואל?ביישובספורטממחלקות

.גלגליםכיסאותבכדורסלישראלנבחרתקפטן

המשרדתומךשבהקמתםהספורטמתקניכלל-

לתכניתובהתאםחוקפיעלמונגשיםלהיותמחויבים

.הלאומיתהמתקנים

ספורטלמתקנימיוחדקוראקולהוצאנו,בנוסף

.ציבורייםבגניםמונגשים

אתהקובעותהןהמקומיותהרשויותכי,להדגישיש

לפעילויותהמוקצהוהתקצובהמקומיתהמדיניות

תחרותיספורטביןהתעדוףואתהשונותהספורט

.ועממי

המרכזיותמהמטרותאחדהואנכיםספורט,ככלל

הזדמנותישלכולםבהחברההיאטובהחברה.שלנו

ברוח.וכישרונותיהםחלומותיהםאתלממשואפשרות

בתשתיותהשארבין,תחומיםבמגווןפועליםאנוזו

.מונגשות

חברותמתחרותהעולםשבכלוגילינוחקרנו-

אתלהלבישהזכותעלביותרהגדולותהאופנה

בתלבושתופראלימפייםהאולימפייםהספורטאים

בישראלאצלנוורקהאולימפיאדותבפתיחתזהה

אולימפיביןהפרדהויוצרותזהותאינןהתלבושות

והיינושוויוןשיהיהמאודחשובלדעתנו.לפראלימפי

?להשפיעאפשרכיצד.זאתלשנותרוציםמאוד

בפארקס"בביה'השכבתתלמידי-שואלים

.יםגלילבשכונת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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פעםלא,הוריםעםהרבהשעבדחינוךאישבתור-

לילדיםלהציערוציםשלאבהוריםנתקליםאנחנו

כי,ספורטלעשותלבואמוגבלותלהםשיששלהם

מאמניםשואלים?לעשותאפשרמה,פוחדיםהם

.צעירים

משקיעיםאנו.ותרבותמודעות,חינוךשלעניןזה-

.הפראלימפילספורטמשמעותימקוםבמתןהרבה

ובחשיפההלאומיהעדיפויותבסדראותולהעלות

ההוריםנכונותעלגםישפיעזהומשכךהציבורית

והספורטהתרבותמשרד,ובמקביל.בזהחלקלקחת

עםלילדיםומרוכזיםמאורגניםחשיפהמפגשימעודד

הספורטבסלתוכניותמספרבמסגרת,מוגבלויות

עמותתעםפ"בשת-'לדוג)המקומיותלרשויות

ספריםביתמועדוניםבמסגרת,(לישראלנגישות

תכניתבמסגרת,הספרלבתיהספורטבהתאחדות

אתנהתכניתבמסגרת,הפראלימפיבוועדאתנה

במסגרת,מיוחדיםובמשחקיםאולימפיקבספיישל

בשבוע,העולמיההליכהיוםבאירועי,ח"באסאתנה

.ועודרחוקהולכותאתנה,ישראלספורט

במשרדקבועבתפקידצורךישלדעתךהאם-

,שואלת?פראלימפיספורטממונהשלהספורט

.פראלימפיתמדליסטית,חותרת–סמואלמורן

חשובשמאדנושאהואהפראלימפיהספורט-

פורוםבכלייצוגמקבלהואולכן,לקדםשלנולמשרד

ואנולספורטהלאומיתבמועצהלרבותרלוונטי

ממונהשלקבועפקידכשאין,בעיני.כךעלמקפידים

מינהלעובדיכלשלמחויבותיוצרזה,כךעל

תחוםולקדםבכךלעסוקהספורטבמשרדהספורט

אוהביםמאדשאנחנוקשרבליזהכלוכמובן.זה

.מורןאתומעריכים

,ההישגייםלספורטאיםהתמריציםבחלוקתהאם-

שלהייחודייםהמאפייניםאתבחשבוןלוקחים

מאמניםקבוצתשואלת.הפראלימפיהספורט

.פראלימפיים

ובפרט)ההישגיבספורטהתמיכותכללבמסגרת,כן-

.(תמריציםלחלוקתהקוראבקול–

הוא,הפראלימפיהספורטשלהאתגריםאחד-

במשרדינמצאהמידע,היעדקהלאיתור

רתימתהצלחתלאור,השוניםהממשלה

,הספורטלטובתבקורונההשוניםהמשרדים

הבריאות,הרווחהמשרדיאתלרתוםניתןכיצד

ולבוגריםלילדיםלהגיעלהצליחמנתעלוהחינוך

שלהםלאפשרותמודעיםולאבביתשיושבים

לספורטההתאחדותמטהשאלת,ספורטלעשות

.נכים

אךבוהתועלתאתמביניםואנוהענייןאתבדקנו-

ממשרדילקבלניתןלאכי,עולהשערכנומבדיקה

לספורטהיעדקהללגבינתוניםאחריםממשלה

ובסודיותבפרטיותבפגיעהמדובר–פראלימפי

.רפואית

.  הטנדםבאליפות טרופרהשר חילי : בתמונה

לילך וייס: צלמת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 



המאמן,והאגדההאישאתלהזכירגםהמקוםזה

'בלדרגהנבחרתאתשהעלהל"זהאובןאליהמיתולוגי

.חודשיםכמהלפניונפטרכשנהלפני

:באליפותהמשחקיםתוצאות

50-33להולנדהפסד|גמר▪

39-48כיה'צעלניצחון|גמרחצי▪

הבתיםשלב▪

42-43ספרדעלניצחון▪

43-53אוסטריהעלניצחון▪

32-48פוליןעלניצחון▪

55-37להולנדהפסד▪
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של הטורנירMVPאלון נגרי ומגן ה : בתמונה

'דרג ב–אליפות אירופה 

גלגליםבכיסאותרגבי

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

בכסאותברגביישראלנבחרתהתחתונהבשורה

ובמקום'בדרגאירופהאלופתסגניתהיאגלגלים

ידיעלהאליפותבגמרשנוצחהלאחרבאירופההשביעי

בשנהותשחק'אלדרגעלתההנבחרת,50-33הולנד

.אירופהבאליפותהבאה

מסעמגלים,התחתונהלשורהמעברכשמסתכלים

על2008בשנתגןרמתן"אילספיבקבמועדוןשהתחיל

משוגעיםלמסעוהוסיפושהדביקולדברמשוגעיםידי

.נוספים

משוםמפחדתשלאקשוחיםלוחמיםשלחבורהמגלים

.דבר

אךבמשאביםקטנהשאוליתומכתמעטפתמגלים

.שאפשראמונהמתן-שחשובבמהגדולה

,קשהשעבודה,שמראיםדבריםהרבהכךכלעודמגלים

.חלוםכליגשימו,טוביםואנשיםבמטרהדבקות,אמונה

מרדכי:'אלדרגהנבחרתאתשהעלוהספורטאיםואלו

בןזיו,נגריאלון,תרזהשיר,קרסנטינריה,צדקיהו

.גיפסועופרגואטהעדי,קורןיוסף,ישי

.הטורנירשלMVPלנבחראף,נגריאלון

מנהלויינריבדודי,המאמןספיבקשלומי:הצוותוזה

בוזגלוואשרהמעסהמלדזיוזקיןמילנה,המשלחת

.הטכניהאיש

לבועזלהודותביקשהמשלחתמנהל,ויינריבדודי

בשניםהקבוצהאתשליווחגאיוברוךקרמר

והאמינומאחררבותבהוהשקיעוהאחרונות

שלהבית-גןרמתן"אילספיבקלמועדון,בהצלחתה

לניסים,נכיםלספורטהישראליתלהתאחדות.הרגבי

יפהאיילולעו״דהמקצועיהמנהלבולוטיןרון,ל"המנכ

.באליפותתשתתףשישראלכדישנלחמו
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: .....בתמונה

גלגליםבכסאותכדורסל

,23גילעדגלגליםבכסאותבכדורסלישראלנבחרת

העולםבאליפותבתולדותיהלראשונההשתתפה

הכרטיסאתהשיגהישראל.תאילנד–בפוקטשנערכה

בשנתאירופהבאליפותהארדבמדלייתהזכייהלאחר

ההופעהעלנתוניםמספרלכםריכזנו.2021

.הנבחרתשלההיסטורית

השביעיבמקוםהאליפותאתסיימההנבחרת▪

.בעולם

האליפות,2025בשנתתהיההבאההעולםאליפות▪

להתקייםאמורהוהיתהשנים4לאחתנערכת

.הקורונהבשלבשנהנדחתהאך2021בשנת

הנבחרתסגלכל,קשועוחכיםמימוןעידולמעט▪

22גילעד)הגילמבחינתהבאבקמפייןלשחקיוכל

.(2024בשנת

ספיבקמועדוןשחקנימעשרההורכבההנבחרת▪

ושחקןאביבתלהלוחםמביתאחדשחקן,גןרמת

.ירושליםהלוחםמביתנוסף

ישראליםעשרותשלקהלליווההנבחרתאת▪

נופשים/שגריםוישראליםמשפחהמבנישהורכבו

ברשתותקמפייןדרךהאליפותעלושמעובתאילנד

.ובפייסבוקהחברתיות

23גילעדלנבחרותהעולםאליפות

:המשחקיםכלתוצאות

:הבתיםשלב▪

44-51אוסטרליהעלניצחון▪

44-69אפריקהדרוםעלניצחון▪

64-55לגרמניההפסד▪

29-68תאילנדעלניצחון▪

52-59הבריתארצותעלניצחון▪

גמררבע▪

64-43ליפןהפסד▪

דירוגמשחקי▪

53-50לאוסטרליההפסד▪

58-65ברזילעלניצחון▪

מנחםבןנדבהמשחקבדקותהובילהנבחרתאת▪

(אפשריותדקות325מתוך)דקות247כששיחק

.דקות245כעםויגודהעמיתהשניבמקום

25:ביותרהגדולההעבירותכמותנרשמהגםלנדב▪

עםאחריוחסוןארתור,משחקים8בשצברעבירות

.עבירות20

קוסףדוידה : צילום

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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טרייןגוצי : צילום

והיסטורייםראשוניםמשחקיםהיורביםמשחקים▪

,ברזיל,יפן,אוסטרליה,הבריתארצות:היריבותמול

.ותאילנדאפריקהדרום

,אסיה,אירופה:היבשותכלמולשיחקההנבחרת▪

.ואוסטרליהאמריקהדרום,אמריקהצפון,אפריקה

132)בקליעותהנבחרתאתהובילויגודהעמית▪

דגמיןראדי(72)וריבאונדים(46)אסיסטים(נקודות

מאור(41)ובאסיסטים(נקודות84)בקליעותשני

.(61)בריבאונדיםשנילסרי

הודותהתקיימהבאליפותהנבחרתשלההשתתפות▪

הישראליהפראלימפיהוועדשלבמימוןלתמיכה

בשלישי,טורקיהבשני,יפןזכתההראשוןבמקום▪

.גרמניהוברביעיספרד

לפניכחודשלארץהגיעוגרמניהוגםטורקיהגם▪

הנבחרתעםמשותףאימוניםלמחנההאליפות

הפראלימפילוועדלהודותהמקוםזה.הישראלית

האימוניםמחנהבמימוןהתמיכהעלהישראלי

.החשוב

הבינלאומיהשופט,נוסףישראליהשתתףבאליפות▪

הארדמדלייתעלהמשחקאתשפטשאףחדדיניב

הגדולהלבמההגענו:סיכםהנבחרתמנהלרםטל

יצאנו.עולםאליפות-עתודהלנבחרותשאפשרביותר

יותרשוויםשהיינוהרגשנואחדמצד,מעורביםברגשות

יכוליםשאנחנוראינושניומצד,בעולם7ממקום

למעמדשהגיעוהנבחרותכלמולכשוויםלהתמודד

,הזולנבחרתכזובאליפותראשוניתהתנסותזו.הזה

אותנויובילוהאלוהשחקניםשבעתידבטוחואני

.הבוגרתבנבחרתגםטוביםלהישגים

גלגליםבכסאותכדורסל

המשך-אירופהאליפות

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

סגל הנבחרת

ראדי  , עילי ירחי, אברהים בהו, עידו מימוןהקפטן 

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

ליאור איבנצקי  , חכים קשוע, מאור לסרי, פקרמן

.ושניר כוחן

:  צוות הנבחרת

, סלוביקגדי : עוזר מאמן, ליאור דרור: מאמן ראשי

,  דרור אבן זהב: איש טכני, טל רם: מנהל הנבחרת

מתן : פסיכולוג, טופז לושי קיי: מאמנת הכושר

,  (מטפל ברפואה סינית)רב -ערן מי: פיזיו, מרציאנו

.בני קליין: וראש משלחתקוסףדוידה : יועצת סיווג
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ה'בוצ

איטליה-רומאר'לנג'צ

וייסבךאורנהשלהפייסבוקדףמתוך

הםאףשזכווגרשוןאל-בתושלנדבשלהמאמנת)

(שעברבחודשבמדליות

��...חושיםשכרוןשלשבועות3

איך,אותישואליםמתחרותחוזרתכשאניתמיד...

....כלשהוארגשתבחרו-שליהקבועההתשובה.היה

כעס,והתרגשותאהבה,ועצבשמחה.חוויתיאותווגם

.ועודועודרוחהתרוממות,ונפשיפיזיכאב,וסובלנות

!!!קנעגאווהרגשגםהתווסףהפעם

דברשוםשבלעדיו,אזולאיאיציקוהיחידלאחדתודה

.קורההיהלאמזה

ושוקיארתור,אסטל,נואן,מירה-המסוריםלמלווים

.מכולםהגדול

רצוןעםמשחקלכלשמגיעיםהמדהימיםוהשחקנים

והפעםיקרהשזהכדיהכללעשותומוכניםלנצחעז

!במדליותזכוחלקםלשמחתנו

.ומהארץל"בחובנושתמכההמעטפתלכלתודה

.והצלחותבהנאותמלאה,טובהשנהלכולנושתהיה

במיוחדמאתגרהשנההיה,ה'בבוצרומאר'צלנג

.לתחרותשהגיעההגבוהההשחקניםרמתבשל

בתחילתדורג,גןרמתספיבקממועדוןלוינדב

נדבשלמשחקיולהלן.15הבמקוםהתחרות

:בתחרות

:הבתיםשלב

.מאובזיקסטןיריבעל2-11ניצחון▪

.מצרפתמינגוויניפייסלעלשוויוןבשוברניצחון▪

גמררבע

.1-8סהארייןהצרפתיעלניצחון▪

גמרחצי

.6-2לינקוםפקפוםלתאילנדיהפסד▪

הארדמדלייתעלקרב

רק,מינגוויניפייסלהצרפתיאתשובניצחנדב▪

.0-9:מיותרותלבדפיקותבליזאתעשהשהפעם

המדליהאת.וייסבךאורנה:נדבשלהמאמנת

כחברתפקידומתוקףאזולאיאיציק,לנדבהעניק

הואנדבשלהבאהיעד.הבינלאומיתה'הבוצוועדת

.בדצמברשתתקייםברזיל-בריוהעולםאליפות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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גלגליםבכסאותטניס

אופן

ITF3–שוויץ–סיוןאליפות

בסיבובנוצחגןרמתספיבקממועדון,ליסובסרגי

במקוםסייםאותו,הניחומיםלביתעבראך,הראשון

והפסדשוויצריםשחקניםעלניצחונות2לאחר,השני

Geoffreyל Jasiakבגמרהצרפתי.

ITF1–הפתוחהסרדיניהאליפות

בסיבובניצחגןרמתספיבקממועדוןברדיצבסקיאדם

Paoloאתהראשון Tontodonatiאך,0-6,0-6האיטלקי

Gustavoהארגנטינאיידיעלהשניבסיבובנוצח

Fernandez6-3,6-0,בעולם3מדורגאשר.

Oscarאתהראשוןבסיבובניצחליסובסרגי Tarantino

Benלסרגיהפסידהשניבסיבוב.1-6,0-6השוודי

Bartram6-7,6-4,6-2הבריטי.

ר'פיוצ–קולומביה–סיודארטורניר

אך,ילה'וצקולומביה,מברזיליריביםניצחששוןגיא

Manuelידיעלבגמרנוצח Sanchez6-4הקולמביאני,

עםיחד,בסגנותגיאזכההזוגותבטורנירגם.6-4

Tomoya Tachiהיפני.

נשים

קוואד

ITF2–מונטריאולטורניר

בראשוןבסיבובניצחאביבתלהלוחםמביתחיותעילי

Juanaאת Hurtado-Lopezונוצח.0-6,0-6מפרו

Robertידיעלהגמרברבע Shaw6-0,6-0הקנדי.

ITF1–הפתוחהסרדיניהאליפות

בסיבובניצח,אביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

Albertoאתהראשון Saja7-5,4-6,0-6האיטלקי.

Ymanituלברזילאיהפסידהגמרברבע Silva4-6,6-3,

6-3.

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

ITF3–שוויץ–סיוןאליפות

לראשונהזכתה,גןרמתספיבקממועדוןזקרימעין

רביעיתשדורגהמעיין.ITF3ברמתבטורנירבקריירה

הבריטית–בטורנירשנייההמדורגתאתנצחהבטורניר

Cornelia Oosthuizen(25בעולם)נצחהובגמר3-6,1-6

Nalaniהשוויצריתבטורנירשלישיתהמדורגתאת

Buob(24בעולם)4-6,3-6.

ITF1–הפתוחהסרדיניהאליפות

Elizabethאתהשניבסיבובנצחהזיקרימעיין Williams

אתלראשונהפגשההגמרוברבע0-6,0-6האמריקאית

ההולנדית2018שנתמאזבעולם1מספרהמדורגת

Diede De Groot6-0,6-1אותהשנצחה.

Paulineעםפעולהמעייןשיתפהבזוגות Deroulede

וברבעהשניבסיבוביפיםנצחונותולאחרהצרפתית

נוצחו(בטורניר2המדורגהזוגעלניצחוןכולל)הגמר

.הגמרבחציהשתיים

כרגעמחליףאותה,לנקריעפרימאמנתוסרגימעייןאת

עצמםבטורנירים(לידהבחופשתעפרי)ביכלרנמרוד

.הכושרמאמןלוטבקיובלוסרגימעייןאתליווה

.סלעעופרמאמןברדיצבסקיאדםאת

.ביכלרנמרודמאמןחיותעיליאת

.סלערותםמאמןסעדוןיוסיאת
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:שמוליקשלהפייסבוקדףמתוך

שנתאתלסכםשבחרתימיליםצמד-הריםרכבת

.שליהחתירה

,בטוקיוהאולימפיאדהסיוםעםמידשהתחילהשנה

לאחרהמתחירידתוכמובןהחוויות,ההישגעיכול

.אינטנסיבייםכהחודשים

מחודשתבניהשלסוגלהתחילצריךשבהשנה

...מורכבתמאודשנהובעיקר

שהרווחתיהלימודשכראתממנהלוקחשאנישנה

.מתוקבטעםהסתיימההמורכבותולמרות

-הבמקום2022העולםאליפותאתעכשיוממשמסיים

!!המיםעלשליהשנהתוצאתעם!7

מאליומובןלאממשזההקיימותבנסיבותבהתחשב

.מבחינתי

לתמוךבאהשהפעםהקרובהלמשפחהגדולהתודה

️❤️❤️❤מקרובממש

!והמעטפתהאימוןלצוותגדולהותודה

!ומוצלחתטובהשנהלכולנומאחל

ה" לֶׁ נָּׁהִתכְּ יהָּׁ ׁשָּׁ לֹותֶׁ ִקלְּ ל,וְּ חֵּ נָּׁהתָּׁ יהָּׁ ׁשָּׁ כֹותֶׁ "ּוִברְּ

שלוהרביעיתהעולםבאליפותהתחרהדניאלשמוליק

הלוחםביתממועדוןשמוליק.חותרים17מולוהתמודד

דימהאצללחתירהדניאלבמרכזומתאמןאביבתל

.מרגולין

:מוקדמות

9:45.43שלבזמןהמטרים2000אתחתרשמוליק

המקוםאתלושנתןמה,שלובמקצהשניסיים,דקות

הגמרברבעלהתחרותצורךללא,הגמרבחצי

(שניההזדמנות)

:הגמרחצי

הרביעיבמקוםהגמרחצימקצהאתסייםשמוליק

9:33.26שלבזמןהמטרים2000אתשחתרלאחר

.Bלגמרשמוליקהעפילזהממקום–דקות

:Bגמר

שחתרלאחרהראשוןבמקוםשמוליקסיים,Bגמראת

אותושמציבמה9:47.23שלבזמןהמטרים2000את

.בעולםהשביעיבמקום

חתירה

יחידסירת–העולםאליפות

.שמוליק בחתירה: בתמונות

סייבדטלב: צילום

באדיבות מרכז דניאל לחתירה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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חתירה

יחידסירת–העולםאליפות

מורן חותרת בסירה, בתמונות

באדיבות מרכז דניאל לחתירה, סייבדטלב: צילום

מורןאמרה"השנהמאתגרתמאודעונהליהיתה"

טוקיואחריהזמןאתלקחתי",התחרותבתום

רצופיםפראלימפיםמשחקיםמשלושהלהתאושש

פוסטתסמיניעםבקורונהחליתילאימוניםוכשחזרתי

למצבלהגיעחודשים4תוךהצלחתי.ארוכיםקורונה

ידענואבל,העולםבאליפותלהתחרותיכולהשאני

שמחה.האמיתיתמהיכולתרחוקותשלישהתוצאות

לתתלישהיהמהכלולתתלגמרלעלותשהצלחתי

.היום

אתלראותקשה,הפודיוםעלרצופותשניםשבעאחרי

הספורטזהאבל,לפנימתייצבותשליהמתחרות

,הפראלימפילוועד.לכולםתודהלומררוצה.המקצועני

החסותלנותני,דניאלולמרכזהלוחםלבית,להתאחדות

שליהמדהימהולמשפחהוסקאישחםאלטשולרשלי

עםלכלטובהשנה,לבסוף,לעודדפראגעדשבאה

".ישראל

התשיעיתהעולםבאליפותהתחרתהסמואלמורן

ביתממועדוןמורן.חותרות7מולוהתמודדהשלה

אצללחתירהדניאלבמרכזומתאמנתאביבתלהלוחם

.מרגוליןדימה

:מוקדמות

השלישיבמקוםהמוקדמותמקצהאתסיימהמורן

10:58.50שלבזמןהמטרים2000אתשחתרהלאחר

.דקות

:('רפנסאג)הגמרחצי

במקוםדקות10:36.11לאחרהמקצהאתסיימהמורן

.העולםאליפותלגמרהשמיניתבפעםוהעפילההשני

:גמר

שלבתוצאההחמישיבמקוםהגמראתסיימהמורן

קרסטןבריגיטהגיעההראשוןלמקום.דקות10:37.07

.הנורבגית

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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חתירה

זוגיתסירה–העולםאליפות

המקציםאחד,הפראלימפיתהחתירהבענף

המקצההוא2024פריזבמשחקיגםשישתתף

ביחס)קלותמגבלותעםלחותריםזוגיתלסירה

רקלמשחקיםהתווסףזהמקצה.(לחתורליכולת

.לאחרונה

שהתחרוקלייןואחייהמזרחילישי:החותריםצמד

.זוגיהרכבלראשונהניסו,הרביעייהבסירתכהעד

מתאמנים,אביבתלהלוחםביתממועדוןשניהם

.בוקריבסרגיאצללחתירהדניאלבמרכז

מקצהאתסייםהצמד:המוקדמותשלב

במקוםבחתירההעולםבאליפותהמוקדמות

בתוצאההמטרים2000אתשחתרולאחרהחמישי

מהמקוםהשנייהעשיריות3)דקות7:48.81של

.(הרביעי

הגמרמקצהאתסיימוואחיהלישי:הגמרשלב

לאחרהרביעיבמקוםבחתירההעולםבאליפות

.דקות7:42.36שלבזמןהמטרים2000אתשחתרו

שי לי ואחייה בסירה: בתמונה

באדיבות מרכז דניאל לחתירה, סייבדטלב: צילום

מזרחילי-שישלהפייסבוקעמודמתוך

הרבהכךכלשעברמאמינהלאקצת)שנה20לפני

נתיבאתששינתה,מאודקשהתאונהעברתי(זמן

לאממשוהמצבלרעתיהיושהסיכוייםרגעיםהיו.חיי

שיקוםבמחלקתרביםחודשיםבמהלך.טובנראה

מיניבכלוהתקדמתיהשתפרתיהשומרבתלילדים

.שםלהםשהיהחתירהבמכשירהיתרבין,דרכים

מתוכניתלחלקהפךהזההמכשירהאחרונותבשנים

ממכשיר.החתירהבענף,שליהקבועההאימונים

לעזוב,הרגלייםעלבחזרהלעמודלישעזרשיקומי

מכשירלהיותהפך,וללכתהגלגליםכיסאאת

גםענייןולמביני)העוצמהועלהכושרעלששומר

.(מהגיהינוםמכשירלהיותהפך

אליפותאתמסיימתאני,תאונהאותהאחרישנה20

לסירהשותפיעםביחד4הבמקוםבחתירההעולם

של,מעורבותבתחושותמסיימתאני.קלייןאחיה

.מאודמרוצההכלבסךאבל,תסכולוקצתשמחה

רוב)ואמפתיסבלנישהייתלךתודה,קלייןאחייה

(.הזמן

הדרך.מרחוקוהעידודהתמיכהעללכולכםתודה

,עבודההרבהלנוומצפה,ארוכהעוד2024לפריז

.שיגיעוהאתגריםולכללדרךמוכנהאניאבל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

פריזפריגרנדטורניר

טאקוונדו

!פריזפריגרנדאלוףיסעוראסף

אצלומתאמן,לחימהאומנויותשרעביממועדוןאסף

.שרעבייחיעם

.ני'האזרבייגזינלובסביראתבגמרניצח,אסף

והשווהסביראך,התוצאותלוחעלראשוןעלהאסף

לסיוםשניות4-4.75היתההתוצאהלסיוםדקות2

רקהצליחסבירו,6-13לאסףעלהדקהחציתוך

.10-13ללצמצם

במחנהביחדהתאמנוהשנייםחודשלפנישרקנזכיר

הראווהבקרבלאסףהפסידוסבירבארץאימונים

התאחדותשלהבינלאומיבטורנירשהתקיים

.הטאקוונדו

:הגמרבחציהקרבתקציר

הצרפתייריבועלניצחוןלאחרלגמרעלהיסעוראסף

15-30.

.0-6כברהוביל,דקהולאחרבסערההתחילאסף

שניות5-14.70היתההתוצאהנוספתדקהלאחר

תקיפותתקףאסף,11-22היתההתוצאהלסיום

היתהכברהתוצאהשניות15ותוךומדויקותמהירות

13-28.

:גמרברבעהקרבתקציר

פתיחהלאחר.6-29היפניהיריבאתניצחיסעוראסף

לקרבאסףנכנס,4-0היפנישלוהובלהמהוססת

2עודרקלהשיגשהצליחהיפניאת'כיסח'ופשוט

,להתחרותחזרה,ירושליםהלוחםמביתכצמןפולינה.נקודות

זכתההיאמתחרות4מתוך.פשוטהלאשנהאחרי

101שדחקהלאחר,הכסףובמדלייתהשניבמקום

.טומילובולרי–פולינהשלמאמנה.קילו

אסף יסעור ושלט החוצות שחיכה לו מטעם  , בתמונה

נעה  : צילמה. שטראוס לכבוד נצחונו בגרנד פרי פריז

. פרייס

כחהרמת

אירופהאליפות
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אתלטיקה

מרוקופריגרנד

המשלחתלבסוףהצליחה,בירוקרטייםקשייםלמרות

.מרוקופריבגרנדלהשתתףהישראלית

שיאקבעהאביבתלהלוחםמביתגורןסימונה▪

,T13לקלאסמטר1500בריצתחדשישראלי

המאמן.דקות5:36.11עלהשעוןאתעצרהכאשר

פילוסוףדהאבי:סימונהשל

במדלייתזכהחיפהן"מאילאלקסיינקואלכסנדר▪

חדשישראלישיאוקבעדיסקוסבזריקתהזהב

,הכדורהדיפתבתחרות.F34לקלאסמטר28.11

במקוםוסייםמטר9.37שללמרחקאלכסנדרהדף

.השביעי

האישישיאואתשברחיפהן"מאילניזריאיר▪

מ"ס18.89שללמרחקאותוהטילכאשר,בכידון

בהדיפת.13מתוך8הבמקוםהתחרותאתוסיים

9.40שללמרחקהכדוראתיאירהדף,ברזלכדור

.הדיסקוסבזריקת.השישיבמקוםוסייםמטר

לתחרותהגיעחיפהן"מאילאלמקייסאבישי▪

הדיסקוסבזריקתהשתתףהוא,הסיווגבשלבעיקר

.זורקים7מתוךהחמישילמקוםוהגיע

ניזריאיר,אלמקייסאבישישלהמאמן,כתבאור

:הטורניראתסיכם,אלכסיינקוואלכסדר

ניסיוןומתןאבישישלהסיווגהיההתחרותעיקר"

.בינלאומיתבתחרותויאירלאבישי

לזורקיםאופיינישלאמהמקצועות3בהתחרהיאיר

.אישייםשיאיםשלושהקבעזאתבכולאך

אותוסייםברגרגניהובעזרתלסיווגהתכונןאבישי

במקוםוסייםמכובדתתוצאהעשהבתחרות,בהצלחה

.החמישי

שואונתןאחדבמקצועמתחרהכללשבדרךאלכסנדר

הברזלכדורבהדיפת,זהבלקחבוהדיסקוסבזריקת

.למצבויחסיתסבירהתוצאהעשה

הנבחרתשלמאודמכובדתתחרותהכולבסך

."למעלהרקשואפיםומפההישראלית

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הנבחרת בתמונה  : בתמונה

קבוצתית

אלכסנדר ואור עם מדליית הזהב: בתמונה
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אתלטיקה

המשך-מרוקופריגרנד

גורןסימונהשלהפייסבוקדףמתוך

אחריהמתחנפילתבשלהיבערך,שנהכמעטלפני

קיבלתי,רביעייהבסירתכחותרתטוקיואולימפיאדת

ולתתהחתירהענףאתלעזוב.פשוטהלאהחלטה

שניכברמחייגדולחלקשהואלענףהזדמנות

בפציעהשנים5לפנישנפתחמעגללסגור.עשורים

שלברגעיםגםשמחהאותישממלאתלריצהולחזור

.כאב

למרחקאצטדיוןריצתאלאלמרחקיםריצהלאהפעם

אירוביותמערכותדורשת,מאתגרתריצה-מטר1500

.מהירה...תחתונהובשורהטקטית,טכנית,ואנארוביות

המדהימיםהמאמניםעםיחדעשינוהאחרונהבשנה

דרךקפיצת,גלפרטופיליפפילוסוףדהאבישלי

נמצאתשאנילמקוםההתחלהמנקודתמשמעותית

נבחרתעםיחדלהשתתףטסתיוהשבועהיוםבו

פריבגרנדשליהראשונהבתחרות,שלנוהאתלטיקה

ממשהייתהלאשלצעריתחרות.מרוקו,במרקש

לאמסיבההופיעולאשנרשמוהמתחרותכי,תחרות

.ברורהולאמובנת

אבל.יריבותנגדחיצוניתתחרותהייתהלאאמנםאז

קרב.עצמימולשליבתחרותפנימיקרבהיהבהחלט

השדיםנגדקרב,להשיגרוצהשאניהתוצאהעל

הכאבעלקרב,להאטכדיהמפלטאתשחיפשו

.ששרפווהרגלייםשחלפהשניהבכלבנשימה

אתשניות5בשיפרתי.מעורבתתחושהעםסיימתי

שניותכמהליחסרותהיועדייןאבלהאישיהשיא

הסיוםאחרידקותכמה.להשיגשקיוויתילתוצאה

חזרההאצטדיוןממשטחהריאותאתכשאספתי

זאתולעשותלמסלוללחזורזהשרציתימהכל,לגופי

המשפטבראשליהדהדאז.מהריותרקצתרק,שוב

להגיעששווהלמקומותלהגיעכדי"שליהמאמןשל

ועבודהוסבלנותזמןצריך,דרךקיצוריאיןאליהם

."קשה

בענףראשונהתחרותשלהחוויהאתמסיימתאז

ממאותהשראה,תובנותהרבהעםהאתלטיקה

,הזריקה,ההטלה,הריצהבענפיהספורטאים

.ועודהקפיצה

וגניהלנבחרתחדשיםחבריםעםהביתהחוזרת

בגוףומטפלתבראששעומדתהמדהימהברגר

לחוות,להתחרות,להשתפרלהמשיךענקיתוציפייה

.ולהשיג

ויטל ושון עם תלבושת האריות: בתמונה

והמאמנת ילנה

סלובקיה-גלגליםכסאותבריקודהעולמיהגביעסבב

המאמנתבראשותאביבתלהלוחםביתשלהמשלחת

מרגליתתומר:רביםבהישגיםזכתהפיטליכרילנה

ארדבמדלייתזכתהויישבייןאנה,כסףמדליות2בזכתה

ובמדלייתהכסףבמדלייתזכוזיושוןזוגהובןזינגרוויטל

אירופהאליפותלקראתהכנההיווההטורניר.הארד

.אוקטוברבסוףכיה'בצשתיערך

,מאתגרת,גדולהתחרותהייתה":אמרהזינגרויטל

לייצגומאושרמגאווהמתפוצץהלב!ומרשימהמעניינת

'נקזו!העולםבגביעלמדינהכבודהמוןכךכלולהביא

להמשיךנשארועכשיואירופהלאליפותמעולהפתיחה

אתלהשמיעכדי,יותרעודולהשתדרגקשהלעבוד

.!"בפראגחודשבעודההמנון

ריקודים

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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הפתוחהיווןאליפות

השתתפה,אביבתלהלוחםמביתלבניורד

וסיימהשולחןבטניסבינלאומיבטורנירלראשונה

שנוצחהלאחר6-7לקלאסהבתיםבשלבדרכהאת

.משחקיהבשלושת

גליקמןזאב:ורדשלהמאמן

הואגםהשתתףגןרמתן"אילמספיבקשחקאיתי

5בהולנדייריבוניצחמשחקים2בנוצח,8בקלאס

.הבתיםבשלב2-3מערכות

בלנקבנצי:איתישלהמאמן

ידיעלולווסיווגלמטרתנסעוואיתיורד

.ברגרגניההענףומסווגתהפיזיותרפיסטית

סבבאתסיימהירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

גלגליםבכסאותבסייףבפיזהשנערךהעולםגביע

עלהגמרבשמיניתשנוצחהלאחר,בדקר13הבמקום

.הפיינליסטיתידי

גלזויקטור:לינורשלהמאמן

העולמיהגביעבסבבלינורתתמודדכחודשייםבעוד

.בהונגריהשיערך

סייף

איטליה,פיזה–העולםגביעסבב

שולחןטניס

גלישה

הפתוחההבריתארצותאליפות

הבריתארצותבאליפותזכהלולובןנחמןהגולש

תארכך.לברךמתחתקטיעהעםלגולשיםהפתוחה

גלהלוחעללשיםהצלחתי":הזוכההגלאתנחמן

דקות7בערךונתקעתילמטההגעתי4.5שלאחד

ולחזורהחוצהלצאתהצלחתיוזמןכחאיבדתילמטה

פיורטייושבאנילמקצהדקות3נשארכאשרלפיק

והואלוקחשלמשחקלועושהאנילידילגפגשלי

אניההתקפהשלהשניהגלמגיעואזאניוגםמוותר

."התחרותאתומנצח8.5מקבללבקסיידלוקח

:  צלם. לינור עם ציוד הסייף בכסאות גלגלים: בתמונה

אלירן אהרוני

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מתייחסיםבהמהרצינותהתרשמתיאישיבאופן

מקצועותמספרכאשרהפראלימפילספורט

-הבמתחםהאולימפיהספורטעםבשילובמתאמנים

INSEPוהכשרתלגיוספועליםהםשבהוהדרך

ממשומתודיתמקצועיתהיאפראלימפייםספורטאים

.האולימפיהספורטכמו

גםלנויש,מהצרפתיםשלמדנומהכללצד,לסיכום

וגםשלנוהפראלימפיבספורטלהתגאותמההרבה

השילובבנושאבעיקרבעתידלהשתפרבמההרבה

והכנתםות.ספורטאיםגיוס,משותפיםאימוןבמתחמי

."פראלימפייםמשחקיםכגוןחשובלאירוע

והספורטהתרבותמשרדשלתוכניתהינה'הפודיום'

בשיתוף,בספורטלמצוינותהלאומיהמכון,וינגייטומכון

הישראליהפראלימפיהוועד,בישראלהאולימפיהוועד

העתידמאמניאתמקדמתהתוכנית.אילתוהתאחדות

שלהשלישילמחזור,כשנתייםונמשכתישראלשל

מאמנים3מתוכםחניכים18נבחרוהתוכנית

–בלנקבנצי,כדורשער–שופניהויסל:פראלימפיים

.גלגליםבכסאותכדורסל–דוראוןואלוןשולחןטניס

שבועבמשךהתוכניתמשתתפיהשתלמוהחודש

בפריזהצרפתיהלאומיהספורטמכוןINSEPבאינספ

למצוינותהלאומיהמכון,וינגייטמכוןעםהחתום

.פעולהלשיתוףהסכםעל,בספורט

לשמועבתוכניתמשתתףאשראוןדורמאלוןביקשנו

:בצרפתהביקורועלפודיוםמתוכניתרשמיועל

אוהבכךכלשאניהענףאתלייצגגדולהגאווהזו"

עודלישיהיובידיעהמחיירבותשניםבווהשקעתי

ושחקניםחדשיםלשחקניםלתרוםרבותשנים

הצלחות-ביותרהגבוהותלמטרותלהגיעמצטיינים

למשחקיםולהעפילעולם,אירופהבאליפות

.2008ין'בייגמאזשובהפראלימפיים

"פודיום"משלחת,ב"תרפשנתשלהאחרוןבשבוע

לוינגייטהמקבילINSEPלמתחם,לפריזנסעה

הספורטהתנהלותעלמהצרפתיםללמוד,הישראלי

המשחקיםלאירוחמתכונניםהםוכיצדשלהם

.שנתייםבעודוהפראלימפייםהאולימפיים

,האימוןמתחוםמקצועאנשיעםנפגשנושבועבמשך

עלולמדנושוניםבאימוניםצפינו.הניהול,הרפואה

וההתנהלותהתוכניותבניית,המימון,הספורטהרכב

.וחשוביםשוניםבאופניםהצרפתית

INSEPתחנת אוטובוס במתחם : בתמונה
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התהילהלהיכלהבחירהועדת–וינרקובי

הישראליתבהתאחדותהטניסועדתחברוינרקובי

הישראליהטניסאיגודהנהלתוחברנכיםלספורט

היכלידיעלנבחרכי(ראשוןיום)הבוקרהתבשר

שתבחרבוועדהחברלהיות,לטניסהבינלאומיהתהילה

להיכלשיכנסוגלגליםבכסאותהטניסאיםאתהשנה

.ב"בארההנמצאהבינלאומיהטניסשלהתהילה

במהלךוירטואליותפגישותשתייקיימוהועדהחברי

ומיעברשחקני)במועמדיםלדוןמנתעלנובמברחודש

.(הענףלפיתוחשתרמו

היה,גלגליםבכסאותטניסכשחקןדרכוהחל,74,וינר

.הקוואדנבחרתומאמןוהגבריםהנשיםנבחרותמאמן

הפראלימפייםלמשחקיםהטניסאיםאתליווההוא

ובועזויינברגשרגאחזרוממנה)ין'בבייג,בברצלונה

נועםחזרמשם)ובלונדון,(זוגיתכסףמדליתעםקרמר

שרגאעםיחדזוגיתארדומדלית,זהבמדליתעםגרשוני

.(ויינברג

הצליחהבינלאומיהטניסבעולםהענפיםקשריובזכות

גלגליםבכסאותבטניסהעולםאליפותאתלהביאוינר

לאחתהנחשבתאליפות,לישראל2019בשנת

.שידענוביותרהמוצלחות

:אמררצאביאהודח"רונכיםלספורטההתאחדותר"יו

זהו,קובישלבחלקושנפלמהכבודמופתעיםלא״אנחנו

אתהובילקובי.ממנוראויאין.כולנושלגדולכבוד

ולהישגיםלניצחונותהדורותלאורךישראלנבחרות

.לישראלהעולםאליפותאתלהביאוהצליחמופלאים

לומאחלאני.הישראליולספורטלטניסגאווהזוהי

."לעשותהנכוןהדברהיאשבחירתוויודעהצלחה

כחברנבחרטולילהבןרועיהעברכדורסלן

.וינגייטמכוןמועצתבדירקטוריון

חלקלהחליף,וינגייטמכוןמועצתהחליטהלאחרונה

.המועצהשלהדירקטוריוןמחברי

ההישגיהספורטאימשבצתאתשיאיישמי,מעתה

שנה13במשךשהיהטולילהבןרועיהוא,בדירקטוריון

גלגליםבכיסאותבכדורסלישראלנבחרתשחקן

נכבדחלקישלרועי.אירופהאליפויות6-בוהשתתף

ממייסדיוהואבכדורסלישראלנבחרתבהצלחות

.ירושליםהלוחםביתשלהכדורסלקבוצת

במהלךקשהשנפצע,מגלןקצין,41,טולילהבן

בכיסאאותושהותירהפציעה,נין'בגצבאיתפעילות

,הספורטאיםכלשלבדירקטוריוןנציגםיהיה,גלגלים

.הפראלימפייםהספורטאיםשלרקלא

שניותוארסוציאליתבעבודהראשוןתוארטולילהלבן

,למנהיגותמנדלבמכוןבכירחברהוא,ארגוניבייעוץ

הספרומחבר,בארגוניםמנהיגותלפיתוחעסקבעל

.'הקרבשאחריהקרב–הלבבגובה'

באשרהספורטאיםכלאתנאמנהלייצגמקווהאני"

מכיראני,מהמגרששמגיעכמי",טולילהבןאמר".הם

אחת.הישגיספורטאילהיותשלהמשמעותאתמקרוב

הואשספורטאילהבהירהיאבפנישעומדותהמשימות

מרתוןרץהואאםמשנהולא,ספורטאיהואספורטאי

אפעלואני,ומייחלמקווהאני.גלגליםבכיסאיושבאו

אתדגלועלשחרטהמכון,וינגייטעםשהשותפותלכך

עבורנוספתמדרגהקפיצתתהייה,בספורטהמצוינות

בשניםמאודשהתפתחהפראלימפיהספורט

".האחרונות

הפראלימפיוהוועדנכיםלספורטההתאחדותהנהלות

לרועיכבודתעודתזוכיואמרוהמינויעלברכו

אתלייצגמממנוראויאיןוכי,הפראלימפיולספורט

.הלאומיהספורטבמכוןישראלספורטאיכלל

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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החומשתוכנית

המלגותמקבליכלל:בתמונה

ומאמניםלספורטאיםמלגותחלוקתטקסבמסגרת

,הערביתלחברהחומשתוכניתבמסגרתמצטיינים

.הפראלימפילספורטגםמלגותחולקו

ראדי:שנבחרוהמצטייניםוהספורטאיםהספורטאיות

,גלגליםבכסאותמהכדורסלקשועוחכיםדגמין

מהכדורשערסואעדוסלסבילמחאגנהמחמוד

.מהטאקוונדומילאדועדנאן

ניזאר,כהןשניר:נבחרווהמאמנותהמאמניםבקרב

שופנייהוויסאל,פוארטהאריאל,מחאגנה

מהכדורסלהנדלולירןסלוביקגדי,מהכדורשער

.מהאתלטיקהמהרבניוטימורגלגליםבכסאות

נוספיםוספורטאיםספורטאיותבמלגותיזכוכןכמו

ובנבחרותבמועדוניםבפעילותחלקהלוקחים

.בהמשך

הישראליתההתאחדותל"מנכסספורטסניסים

להםשזכובמלגותגאיםאנחנו":אמרנכיםלספורט

בחשיבותהכרהשמהוויםוהמאמניםהספורטאים

בספורטהמצוינותלקידוםלתרומתםובהוקרה

."הערביתבחברה

בוסתןמעופרהמלגהאתמקבלתסואעדסלסביל:בתמונה

הפראלימפייםהמלגותמקבלי:בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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הכולסך,גלגליםבכיסאותהטניסאיחיותעילי

שוניםהתנאיםבו)באולםבמגרשלהתאמןרצה

אישורקיבלכךולשם(בחוץבמגרשממשחק

עבורשנבנההמיוחדבמתחםלהתאמןמיוחד

האימוןבמהלך,בארץשנערךATP250הטורניר

ישבאףשבהמשך׳דג׳וקוביץנובאקאתעיליפגש

.עילימולבמשחקוהתנסהגלגליםכיסאעל

יזמות'תוכניתשלהראשוןהמחזורבסיום

הוכרזה',שאחריהיום'פרויקטמטעם'וחדשנות

-עסקיתתוכנית–שלההסיוםשתוצרהקבוצה

שלשקבוצתוכמובן.שהתקיימהבתחרותנצחה

זכתה,בפרויקטשהשתתףלוינדבה'הבוצשחקן

יניב–בקבוצההיונדבעםיחד.הראשוןבמקום

לוותההקבוצהאת.רשואבישמידענועה,נוימן

.מאינטלאלמגוררויטלהמנטורית

היתה(שנייהשורהמימיןראשונה)סילברמןמרי

אשתלתוארספסלאתרשלמהמועמדותחלק

במקוםזכתהמרי,בכדורסלהפרקטעלהשנה

יותרשם":ברקשיכתבהזכייהועלהשלישי

.השלישילמקוםבחירתהמרשימהולכןאלמוני

לזכייהאלבמהאוניברסיטתאתהובילהסילברמן

ב"בארההמכללותבאליפותברציפותשניה

לשחקניתונבחרה,גלגליםבכיסאותבכדורסל

בנוסף.'רב11-ו'נק24עםהגמרשלהמצטיינת

וגבריםנשיםהמעורבתבקבוצההעונהשיחקה

בכיסאותהלאומיתבליגהכרוםדל'מגהפועלשל

ולזכייההעללליגתאותההובילה,בארץגלגלים

עדןנבחרההראשוןלמקום."הליגהבגביע

.רברדניאלולשנירוטברג

,הטובותהחדשותאנשיהפייסבוקדףבשיתוף

מדבקותקולקציית,השנהלכםהפצנו

.השנהלראשספורטיבית


