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יצריםנטולעולם.משותפתמטרהלמעןפעיליםאנשים

בויותרטובבעולםלחיותהואוהאמיתיהיחידוהיצרזרים

חותריםאנובועולם.שוותוהזדמנויותליחסזוכיםכולנו

וכמובןחברינוושלשלנוהאישיותהיכולותאתלמקסם

.בספורטלהישגיםלהגיע

המקוםהואכייודעאני,הנכיםספורטעולםאתבהכירי

להגיעיכוליםבמוגבלותםתלותללאספורטאיםבו

רקישבועולםזה.מחדשפעםכלאותםולשבורלשיאים

שלהאישיתהיכולתאתהמדגישהבריאהתחרות

לעצמוובעיקרלעולםלהראותלוומאפשרתהספורטאי

בוהעולםזה.ונחישותרצוןישכאשרמגבלהאיןכי

עובדיםמתנדביםעםאחתבכפיפהמגבלהעםאנשים

ובזהותבדת,במוצאהבדלללאלהצטייןכדילשכםשכם

.האישית

.פהאניולכן

עליהםואבימסביאותולמדתי.ליזרלאההתנדבותעולם

העצמאיםארגוןר"יו,כנסתחברהייתיבעברי.השלום

יפןישראלהמסחרלשכתר"יו,להבהקטניםוהעסקים

.ציבורייםתפקידיםועודן"אילעמותתר"יווכמובן

שממשיךבירנבאוםאליבתפקידלקודמילהודותברצוני

בטוחאני.הישראליהפראלימפיהוועדר"כיובתפקידו

הספורטלמעןוחיוביתטובהבאווירהפעולהשנשתף

.ישראלמדינתועבורהספורטאיםכללעבורהפראלימפי

הספורטאתמובילותאשרהעמותותשלהראשכיושבי

למענכםלעמולמחויבותלשנינויש,בארץהפראלימפי

מחכהפריזקצתממשועוד.והישגיותהצלחותולקדם

!לנו
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הפראלימפייםהחורףמשחקיבתולדותלראשונה

.במשחקיםישראלמדינתהשתתפה

כמשחקיםבהיסטוריהירשמו2022ינג'בייגמשחקי

.ישראלמדינתהשתתפהבהםהראשונים

ףבענארזמעמותתוספישיינאייצגהישראלאת

:האלפיניהסקי

.נעשתהההיסטוריה.נשלםלאאךתם

ריחוק,טיסות,התרסקויות,גלישותשלספוראיןשעות

הגיעוועודועודועודפיזיו,פציעות,והמשפחהמהבית

.בהצלחהלשיאן

מקצהשלהסיוםקואתבהצלחהחצתהוספישיינא

לוחעלועלתהעומדותלגולשותהאלפיניהסקי

.התוצאות

דקה1:18.87:שלבזמןסיימההראשוןהמסלולאת

דקה1:22.31שלבזמןסיימההשניהמסלולאת

.גולשות22מתוך15הבמקוםסיימההכולוסך

אמרהישראליהפראלימפיהוועדר"יובירנבאוםאלי

בךגאים.הלילהכולנואתשימחת.יקרהשיינא":בסיום

ערכיות.נחישות,כישרוןהוכחת,דרךפרצת.כךכל

.רביםעבורוהשראהלחיקוימודלהפכת.רבואומץ

!"בארץלךמחכים

מנהלתפיזרוענבלאתכללהין'לבייגהמשלחת

עוזרתבררותדיאן,המאמןאולסוןסקוט,המשלחת

ניסים.הפיזיוטרפיסטיתטירנהשרה,המאמן

ר"יוירימיואיילהפראלימפיהוועדל"מנכסספורטס

.ארזעמותת
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תחילתה של ידידות מופלאה  

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בטקסצעדהלאהיא,דתייהשיינאהיותבשל

להלסדרהניסיונות,שבתביוםשהתקייםהפתיחה

.הקורונהבשלצלחולאלאצטדיוןסמוךמגוריםמקום

היתה,בחייהלראשונהמפתיעובאופןצעדהשכןמי

משחקי4בשהשתתפהפיזרוענבלהמשלחתראש

לונדון,2008ינג'בייג,2004אתונה)פראלימפייםקיץ

מעולםענבל.מדליות9בזכתהואף(2016וריו2012

לההיהתמידכיהפתיחהבטקסהשתתפהלא

.הטכסשלמחרתבבוקרכברמשחה

מתכוננים לפני הטקס  



ההשתתפותעלשאלותמספרוספישיינאאתשאלנו

:והעתיד

המגלשעםהידאתהרמתהשניהמקצהבסוף-

?לפניקורהרוחךבעינישראיתמשהוזה,באוויר

הרגשתיכיהידאתהרמתיהשניRUNהבסוף-

בתורהראשונההתחרותאתשסיימתיגדולההקלה

אתשהעבירואחרי,באולימפיאדהישראלית

כיוללחץלפוקוסנכנסתילשבתהנשיםשלהסללום

שיקרהחששתי,אחתתחרותזולישנשארמהכל

לאאזבסקילקרותיכולהכל,אסייםלאואנימשהו

שסיימתיואחרי.המסלולאתלסייםלאמופרך

עשיתי,זהאתשעשיתיידעתי,הקלהליהייתה

.היסטוריה

ואחריהתחרותלפנישבתלעשותהיהאיך-

?התחרות

השבת,לבדשבתותלעשותמתורגלתכבראני-

.עצמיעםאני,ורגועהשקטהמאודהייתהבכפר

שומרתשאניובגללהפתיחהלטקסהלכוכולם

השנייהבשבת,הטקסעללוותרנאלצתישבת

אני.מהתחרותהלחץכלאחרימתחנפילתהייתה

הרבה.השנייהעםאחתהזמןאתהעברנווענבל

.בסללוםמתחרותהבנותאתלראותעלוספורטאים

לא)שיצליחושמתחרותשלילחברותהתפללתי

נפלהשליטובההכיהחברההתפילותעזרו

(ונפצעה

?אותךהפתיעהכימה-

,מפתיעזהשלגבליכמעטחורףאולימפיאדת!!!הכל-

פשוט,והמסלוליםסקיוהאתרשםשנבנההכפרכל

במיוחדזהכלאתשבנולהאמיןקשה.מדהים

!לאולימפיאדה
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שיינא עושה היסטוריה

טובהפשוטהייתההספורטאיםכלעםהאווירה-

.וכיפית

?שלךחזקההכיהחוויהמה-

מרמתהופתעתי,במיוחדמרשיםהיההסיוםטקס-

גםהיו.הדגלאתשהחזקתישליההתרגשות

חזקנפלתיהאימוןלפנייום,טובותפחותהפתעות

הגעתי.עליהגולשתשאניהרגלימיןרגל,הרגלעל

שניהכזהלמשהוציפיתילאלמסלולכאביםעם

.שליהרגעלפני

?2026למשחקיבדרךגדולהכיהאתגריהיהמה-

גדולהכיהאתגריהיהמהלהגידיכולהלאאני-

.להגידואזלשםהדרךאתלעבוראצטרךאני,שלי

מחייבשבתושומרתדתיהשאנישזהבטוחהאבל

להיותחייבתאני.אימוןבכליותרלהתאמץאותי

זהשבתעלייפולאחדשאםהמקציםבכלטובה

תחרותשכלליברורעדייןאבל,ממנייגרעלא

.עבוריקטןלאאתגרזהבשבתשנופלת

?בךשצפולאנשיםשלךהמסרמה-

איתותלכובומאמיניםשאתםמשהולכםישאם-

.הסוףעד

שבעקבותמוגבלויותעםלאשיםשלךהמסרמה-

לעשותגםחושבים,שלךהסיפורעםההכרות

?ספורט

מגבלה,פיזידברלאזהשמגבלהמאמינהאני-

גבולאיןבעצמכםתאמינו.בראשרקלהיותיכולה

....מסוגליםשאתםלמה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 



שוקיר"דעםשלישגרתיתבישיבהשניםכשלושלפני

אמרהואהפראלימפיהוועדראשכיושבבתפקידודקל

:לי

ולהשתתףישראלדגלאתלהניףחזוןלייש,ניסים"

."הפראלימפייםהחורףבמשחקיהראשונהבפעם

כברלמדתיאבלסיכויחסרלינשמע,הזוילינשמעזה

.מגשימיםהחולמיםשרקאז

.במשימהלעמודכדיהמהלכיםאתותכננונערכנוומאז

ספורטאיותשתיאיתרנווביחדארזלעמותתחברנו

.המטרהאתלהשיגורצוןיכולתבעלי

כלאתששיבשהקורונהשלארורהמגיפהעברנומאז

ספורטאיתובמיוחדאמונההמשךעםאבל,התוכניות

.במשימהעמדנווספישיינא:אחתמופלאה

כוליהצדדיםמכל(מלאכותי)שלגמוקףקרבבוקרוכך

כמומדינותביןגאווהוהמוןהתרגשותשלבמתח

ומושלגותקרותמדינותועודפינלנד,שוודיה,נורווגיה

קסדתעםשלנוהמדהימהבשיינאצופהאני,שכמותן

גולשתישראלדגלשללוגומוטבעעליהגולשים

.הגמרקואתוחוצהמדהימהבמקצועיות

שנים3לפנישםאיישיבהובאותהבשוקינזכרואני

שבחרנוכךעלומברךהיסטוריהעשינו....לעצמיואומר

שהביאההמדהימהפיזרוענבלאתהמשלחתלמנהלת

רבביטחוןבשיינאונסכהשלההעשירהניסיוןאת

.ורגישותבמקצועיותהמשלחתאתוניהלה

המוטואבל,לעולםכזונהיהלא,חורףמדינתלאאנחנו

אותנוללוותימשיךהמגבלותמעללגבולותמעברשלנו

.
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ניסים  | ינג 'מחדר הישיבות לבייג

ל הוועד הפראלימפי  "מנכסספורטס

התחרותבאתרווספיושיינאסספורטסניסים

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

בכלישראלדגלאתלהניףהכלונעשהנמשיךאנחנו

.מגרשובכלכנסבכל,תחרות

נישארואנחנו,המפהעלאנחנו:האגדיברודיטלאמראיך

."המפהעל

התחרותלאתרבדרךפיזרווענבלסספורטסניסים



טיריינהושרההמאמןאולסוןסקוטאתשאלנו

כךועלהמשחקיםעלשאלותמספרהפיזיותרפיסטית

.ישראלמדינתאתמייצגיםעצמםאתשמצאו

למשחקיישראלממשלחתחלקנהייתםאיך-

?החורף

האימוניםלמרכזהגיעהששיינאמהרגע:סקוט-

.מיידיחיבורהיהזה–התחברנובקולורדו

עבדתי,שניםהרבהסקוטאתמכירהאני:שרה

עםבפיזיולישישהניסיוןועםבקולורדובעבר

.לצוותנבחרתי–פראלימפייםספורטאים

?הפתיחהבטקסשצעדתםהרגשתםאיך-

מכלשקרנהועוצמתיתמדהימההרגשה:סקוט-

חלקלהיותשזכינובייחוד,במשלחתהצועדים

לרגעכבודהרגשתי:שרה.ישראלשלמההיסטוריה

לכלמשותפיםורעותשמחהשמסמלהזההמיוחד

שהצלחנוובצוותבשיינאוגאווהמדינותהרבהכך

.הזהלמעמדלהגיע

השתנתההדעהוהאםישראלעלחשבתםמה-

?שיינהעםהעבודהמאז

אמונהעםמדינההיאשישראלחשבתיתמיד:סקוט-

רקשיינאעםהעבודה,ואדיבהחרוצה,עמוקה

קבוצהלנוהייתה:שרה.שחשבתימהאתחיזקה

וכולנוישראלנבחרתאתשייצגואנשיםשלמצוינת

לישראלגדולכבודליהיהתמיד.מאודטוביחדעבדנו

אתאוהבתיותרעודאניהזוהחוויהאחריאבל

,משיינאשקיבלתיהאהבהבגלל,כנראהישראל

!הצוותומשאר
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האמריקאים שייצגו את מדינת  

ישראל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

,ווספישיינא,פיזרוענבלמימין,הפתיחהטקסלפנירגע

בררותודיאןאולסוןסקוט,טיריינהשרה

?במשחקיםשלכםחזקההכיהחוויההייתהמה-

שלההמרוץאתסיימהששיינאאחרירגע:שרה-

זה.נשכחבלתירגעהיהבסיוםלחגוגיכולנווכולנו

בעשייתובישראלבשיינאלתמוךמעציםהיה

!היסטוריה

?ישראללעםשלכםהמסרמה-

,האמוןאתבישנתןמילכללהודותרוצהאני:סקוט-

אני:שרה.חיישלהגדוליםהזיכרונותאחדיהיהזה

אתלממשאחרותונערותנשיםלעודדרוצהמאוד

אנחנו!חדשיםספורטענפיולנסותשלהןהתשוקות

.בספורטמדהימותנשיםעודצריכים



נכילמעןשלגסקיפעילותמנהלשאנישנים18מזה

ארזעמותתמטעםמגבלותעםונוערספורטאים,ל"צה

לומרשלאמדהימותוחוויותניסיוןצברנוהשניםולאורך

מאדבאופןשסימנוהמטרותשליוצאכפועלמטורפות

למודרכיםשניתןככלמוחלטתעצמאותלתת:ממוקד

גוףפלגמשותקי,גפהקטועיעלבדגשמגבלותעם

העצמה,שיקוםמתהליךכחלקוזאתועיווריםתחתון

.חברתיושילוב

העדפנובגודלהבינונית/קטנהעמותהשאנומכיוון

שיותרלכמההנתינהבהגדלתלהתמקדהשניםלאורך

קיבלתישנתייםלפני.ההישגיבתחוםופחותמודרכים

ההתאחדותמיוזמתכחלקגולדברגמלימורטלפון

לפרוץהפראלימפיוהוועדנכיםלספורטהישראלית

.2022ין'בבייגהחורףבמשחקיולהשתתףחדשהדרך

שיינאהתבלטהעמותהוחברימודרכיםמאותמתוך

רמת,הרבכשרונהעקבנהדרתכמועמדתוספי

הלכהשהפגינהההתחייבותורמתהמוטיבציה

.למעשה

הישראליתמהתאחדותשקיבלנוהרבהסיועבזכות

חברתותמיכתהפראלימפיהוועד,נכיםלספורט

לשיאהשהגיעהסדורהתכניתלפועלהוצאנוסלקום

למדינתמרגשומאדהיסטוריבאירועכשבועייםלפני

הראשונהבפעםישראלדגלאתהנפנוואכןישראל

.2022ן'בייגי–החורףבמשחקי

אתשייצגומספורטאיםחוויותהמוןושמעתיהכרתי

ועשרותהיותהשניםלאורךבאולימפיאדותישראל

ובהווהלשעברפראלימפייםספורטאיםהנםארזחברי

החוויהלעוצמתאותיהכיןלאמזהדברשוםאך

דרך,הציבושהסיניםההפקהמרמתהחל.שעברתי

המטורפתהאנרגיהוכמובןIPCהשלהסטנדרטים

ברמתהעולםמכלנבחרותעשרות.האולימפיבכפר

ומצוינותמקצועיות
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מנהל עמותת ארז–הטור של אייל 

וספיושיינאירימיאייל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

גבוההכילומרשלאהשניםלאורךשראיתימהגבוהות

לנבחרתגם)כולםמצדהדדיפירגוןלרבותשניתן

,(ויחידהאחדספורטאיתשמנתההגענועמההצנועה

20,000.חוויותולחלוקבמידעלשתף,לסייערצון

חלקהיומסוריםעובדיםואלפימקסימיםסיניםמתנדבים

גורםהיווספקוללאהחורףמשחקיבהצלחתמשמעותי

לטעמי,והמקצועיותהחיוביתהאנרגיהברמהמשמעותי

בסטנדרטלעמודלאיטלקיםפשוטלאיהיהספקללא

פזרולענבלגדולהתודה.2026החורףבמשחקיהעתידי

CHEFבתפקיד DE MISSIONהמשלחתחבריולשאר

ביותרהטובבאופןישראלאתלייצגלנווגרמושסייעו

אותיהעצימהספקללאהחוויה.לדמייןושיכולנושניתן

להמשיךאלהבימיםאותיומדרבנתהאישיתברמה

המילהאתאמרנולאעוד:אחרותבמיליםאובעשייה

.אליךבדרךאנחנו2026מילנוקורטינה,האחרונה

www.erezalpinist.com:נוספיםלפרטים
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באימוץממשיךהפועליםבנק

לפריזבדרךהפראלימפייםהספורטאים

2024

הסכםחידושעלהחודשהודיעהפועליםבנק

למשחקיםעדוהפראלימפיהאולימפילוועדהחסות

.2024בפריז

מחסותשיהנוהאולימפייםהספורטאיםשמונהאל

,פראלימפייםספורטאיםשנימצטרפים,אישית

,עולםושיאניבטוקיוהזהבמדליותזוכי,השחיינים

.שלביואיאדמליארמארק

השנהזובולתמוךשממשיךלבנקהודהמארק

הייתההכספיתהתמיכהכמהעדואמרהשנייה

.לטוקיובדרךעבורוגביתרוח

,קרופניקראובןהפועליםבנקר"יונכחובאירוע

ר"יו,אזולאיאסףהבנקשלהיוצאהשיווקל"סמנכ

,הפראלימפיהועדר"ויו,ארדיעלהאולימפיהועד

הבנקלהנהלתמודהאני":שאמר,בירנבאוםאלי

אנחנו.שלנובספורטאיםהנדיבההתמיכהעל

".מאודזאתמעריכים

,האולימפיתבחוויהשהתקייםהחגיגיהאירוע

.דנינולירןהזמרשלקצרבמופעהסתיים

איאד  , אלי בירנבאום, אסף אזולאי, גילי לוסטיג: מימין

מארק מליאר וניסים סספורטס, יעקב ביננסון, שלבי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

הספורטאים עם חולצות שקיבלו במתנה עם שמם 

PARIS2024והכיתוב 



אליפותגמרמשחקשלMVPלנבחרהסילברמןמרי

.הבריתארצותשלגלגליםבכסאותבכדורסלהמכללות

אחוזים73%בנקודות20עםפנומנליתמחציתלאחר

נקודות24הכולוסך(קבוצתהשל30המתוך)מהשדה

מכללתקבוצתהאתמריהובילה,ריבאונדים11ו

שהוכרעמותחמשחקלאחרבאליפותלזכייהאלבמה

.48-50אילינויאתאלבמהנצחהבוהאחרונהבשניה

:המשחקעלשרון-מרישלאמאאתראיינו

,טקססבארלינגטוןהגמרלטורנירלנסועהחלטתי

תרצההיאאםמריאתשאלתי.רגעשלבהחלטה

הסמסטרבחופשת.מאושרצרחהוהיאשאגיע

8ואחרי,הקורונהבגלללארץהגיעהלאהיאבכריסמס

מידאז.קשיםהםלביתהגעגועיםב"בארהחודשים

במלוןחדרלתפוסהצלחתיואפילוטיסהעלעליתי

באולםארוכותשעותכללהביקור.שהתהשהקבוצה

לחיבוקיםזמןהרבהבעיקראבלUTAבהכדורסל

.חיבוקיםקצתועודונשיקות

וגםלקבוצההחברותהשחקניותאתלפגוששמחתי

רמתאתלראותמדהיםהיה.המלווההצוותאת

הגיעואלבאמה.לפרטיםהירידהאת,המיקצועיות

מאמן,מאמניםשלצוות,המעטפתכלעםלטורניר

תקשורתוצוותאישייםעוזרים,פיזיותרפיה,כושר

שמעניקהצוותאתלפגושמרתקהיה.דברכלשתיעד

היאשלודברכל.המעטפתאת,השחקניותולכל,למרי

.מדהיםפשוט.ופיתרוןמענה,יחסמקבלזקוקה

עדכיבלייבהמגרשעלאותהלראותמרתקהיהעבורי

אותהלראותהחוויה.המחשבדרךהמשחקיםראינוכה

אנשיםכמהמדהיםהיה,מטורפתהיתהבאולם

שלהוריםוהגיעו,אותהמכירים,אותהמעריצים

עידודשהיהכך,ב"ארהרחבימכלושחקניותשחקנים

.נהדר

שגרירים בעולם12
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מרי מלכת אלבמה  

,מטורפתהיתהבגמרבמעמדבמגרשלהיותשלהחוויה

היכולות,עצמהאתלמגרשהביאהפשוטהיא,ומרי

והיאאוהבתכךכלשהיא,שלההכדורסלואתשלה

.מרשימהמאדהיתה

היא,ולשמחתנו,וחצישנהבאלבמהנמצאתמרי

היא(עזרההמון,המעטפתשוב)מעולהמסתדרת

והיא,ושפותקינזיולוגיהלומדת,מצטיינתתלמידה

ותומכת,לזולתעוזרת,ערכית,המריאותהנשארה

בכדורסלנותנתהיא.ומשקיענית,נחושה,בחברותיה

ואני.הלימודיםובשביל,שםהיאזהבשבילכי200%

הצלחותלקצור,להשקיע,כךשתמשיךלהמאחלת

.ולהנות

שקיבלתיהארוךהחיבוקהיה,אותיריגששהכיהרגע

.הזכייהשאחריבחיבוקשתינושלוהדמעות,כשהגעתי

גמרמשחקשלמתוקסיוםעל,רוחהתרוממותהייתה

אתזוכרתתמידאני.ההוריםאנחנווגם,בכוכולן,צמוד

כי.לכדורסלהחזרה,התקווהואז,הניתוחים,הדרך

אז,מאושרתוכשהיא,אושרהואהכדורסלמריבשביל

.מאושרתאניגם

שאחריבחיבוקסילברמןהכהןושרוןסילברמןמרי

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי



אביבתלן"אילאתשעברהבשנהשהובילברביבאישי

.שובהאליפותבתוארזכה,היסטורילדאבל

במכללותהבריתארצותאליפותבתוארהפעם

.טקססמכללתקבוצתועםיחד,גלגליםבכסאות

.56-67אלבמהמכללתאתבגמרנצחהטקססמכללת

מצויןהגנהמשחקונתןבהתקפהנקודות5תרםשי

.אלבמהמכללתשלהכוכבלעצירתרבותותרם

:כהעדהבריתבארצותהחוויהאתלסכםממנוביקשנו

מלוח מתוק  

שלשנההייתהזול"בחוראשונהשלשנהספקאין

רגעיםמלאלצדומורדותעליותהרבה,הריםרכבת

מתוקשיהיההבנהמתוךמליחותמלאלספוגמתוקים

.בהמשך

להיותבכללעלפוסקתבלתיבמלחמההתחילזה

קיבלתישנתייםלפנישכברלאחר,לפהלהגיעמסוגל

אותנותקפהבאירופהמקצועניכדורסללשחקהצעות

ויגודהעמיתחברבעזרתבתוכניותשינוי,הקורונה

ב"לארהלמעברהכנותשלמסעהחלומשפחתו

קשייפשוטהלאהייתהספקללאההתחלה

מאמןחדשיםאנשיםבירוקרטיהשפהציודהתאקלמות

.חדשיםואנשיםקבוצהחדש

דברהאישייםמטעמיולעזובבחרעמיתקצרזמןכעבור

היההתכנוןכלהרי,רוחימצבעלישירותשהשפיע

ולהיותכאןשחתמתיהשנתייםבמשךאיתולשחק

אמור,בהתחלהלפחות,ישראליעודעםל"בחו

כךכדיתוך.מהביתרחוקלהיותהקושיאתלהמתיק

עלונלחםהנבחרתלייצוגטיסותביןעצמיאתמוצא

6בלקוםפתאוםקשיםוהאימוניםבלימודיםציונים

חייביםאבלקשהמאודלהיותהופךבקורבבוקר

להמשיך

שגרירים בעולם13
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מנצח דרך ההגנהברביבאישי 

הצגתו של שי  
לאוהדים 

באינסטגרם של  
הקבוצה

:  קרדיט
University of 

texas Arlington

עוד,אימוןשעות3.לפנינוארוךיוםעודישכיהלאה

האימונייםשלשעתייםעוד,בלימודיםשעותכמה

בארץללימודיםבניגודכילימודיםקצתועודהאישים

והלחץמבחןיששבועכלכאן,מבחניםתקופתשיש

לעמודחייבהקשייםלמרותכי,3פיהואציוניםלהוציא

.שנייההזדמנותאו'במועדיללאגבוהיםבסטנדרטים

לקראתמידראשונהפעםלבדאירופהלאליפותנסיעה

אתלייצגלנסוענאלץאני,הסיוםמבחניתקופת

אליפותאתולבצעהטורנירשלדחייהלאחרהנבחרת

בטורניר!ומבחניםעבודותלהגישכדיותוךאירופה

אבל,טובהפיזיתבמוכנותהרגשתיאישיתמבחינה

מאמיןאך,הקורונהאתלנצלהצלחנולאלצערי

בזכותמאודמתוקיהפוךמהקמפייןהמלוחשהטעם

.שגדלמה

כלאתרואהאניכאשרהםשנצברוזיכרונותורגעי

זעוףבמלוןלהישארנאלץאניומבליםמחייכיםחבריי

.האישיתלטובתישזהבידיעהפנים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 



נוסע?איתםמהלמשפחהלחבריםהביתהוהגעגועים

מידקצרזמןנשארכיבלבדלשבועייםלארץחזרה

אתהאריכההקורונהדאגהאל.אירופהאליפותלאחר

ישראלמדינתוחוקיבירוקרטיותמיניכלבגללהחופשה

וקיבלתילחזרהבמעטאיחרתיאזלטוסיכולתילא

,חוזרמכןלאחרומיד.בארץשבועעודכפויהחופשה

3,טובותשעותלכמהמתעכב,ב"בארהבשדהנעצר

שלפהחופשהעודמסדרתהקורונהמכןלאחרימים

דברשלבסופוכישבועועודבידוד,לצורךשלאשבועיים

.אותיגםמצאההיא

מפסידיםולצעריבלעדילטורנירנוסעיםהחברים

קשיםלאימוניםהחזרה,שנתייםמזהלראשונה

גדולמאודוחלקממרוםהייתהפחותלאולימודים

אנולפעמים.השגרהזוכיהרוחבמצבבעלייהדווקא

מהאתלעשותוכיףטובהכ"כהיאשהשגרהשוכחים

הפערי!?!?התלונותבכללמהאזאוהביםשאנחנו

ישראליתעודאיתישישמזללהיראותהחלותרבות

ערבכל(השנייהעלאחד)עליהלבכותחמהכתףושיש

אחדמזכיריםובעיקרהיוםאתמסכמיםמתקשרים

אנחנוכמהתתפלאובישראליםיפהכ"כמהלשני

.ואהבהבחמימותלאירופאיםדומים

שמעתןרובןשעלקשייםהרבהלמרותלהילחםזמן

כלאחרי,לספריהפוךזהכולםאתלספראצטרךואם

שלטורניראתמארחיםאנוהזאתפשוטההלאהשנה

.כולםעלמורגשוהלחץב"בארההמכללותאליפות

לעשותמצליח12בפיגורמהספסלעולהראשוןמשחק

במהלךהפסדנוכמעטלההקבוצהאתומנצחיםשינוי

.העונה

שגרירים בעולם14
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המשך-מלוח מתוק 

צילום שרון הכהן סילברמן, שי ומרי לאחר הזכיות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

אתלעצורוקשהמהספסלעולהשובמכןלאחר

חטפתי!!!!26פיגורנכנסנואליוהשליליהמומנטום

מתחילוהקאמבק.לעצמיהסיפוראתשאשמורטכנית

שלמקאמבקדק15מבפחותחזרנוכזהדברזוכראינני

הפוטנציאלאתהראנוסוףסוףנמוךמאודבסקור26

!הזאתהקבוצהשל

הפסדנוהיטבמכיריםשאנוקבוצהנגדמשחקולמחרת

הצלחנומאודצמודבמשחקהעונהבמהלךכברלה

ועכשיוהאליפותאתלקחנובכךוניצחנואופילהראות

בעודהלימודיםלספסלבחזרההזההרגשכלעם

שליהראשונהוהשנההסמסטראתפהאסייםכחודש

אתלקבלבכדילבצענוספתשנהעודלישישבידיעה

.שליהשניהתואר



השתתפהגלגליםבכסאותבטניסישראלנבחרת

(דיוויסלגביעמקביל)לקבוצותהעולםגביעבמוקדמות

הקוואדנבחרת

מורכבתלנקריעופריהקפטניתבראשותהנבחרת

(בעולם17מקום)גןרמתן"מאילהוותיקוינברגמשרגא

אךבסבבפעיללאהאחרונותשבשניםגרשונינועם

חיותועילי(מדורגלא)הנבחרתבשורותלשחקמקפיד

בינלאומיותבתחרויותלהתחרותהתחיללאחרונהשרק

.אביבתלהלוחםמביתועילינועם.(מדורגלא)

.ושוודיהאקוודור,קוריאהדרוםעםלביתהוגרלההנבחרת

0-3אקוודוראת.1-2הנבחרתנצחה,קוריאהדרוםאת

.0-2שוודיהואת

נצחונואתחיותעילילראשונהרשםאקוודורמולבמשחק

.מיםבהרבהנשטף,המסורתוכמיטבבנבחרתהראשון

מולובגמרתאילנדאתהנבחרתנצחההגמרבחצי

עלהנבחרתגברה,היחידיםבמשחקי1-1לאחרטורקיה

המוקדמותבטורנירוזכתההזוגותבמשחקהטורקים

.במאישתערךהעולםלאליפותובכרטיס

תחרויות בעולם15
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כיכליורםצלם.האופןנבחרת

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

טניס בכסאות גלגלים  

האופןנבחרת

(סלעדודישלאח)סלעעופרהקפטןבראשותהנבחרת

38)בסקי'ברדיצאדם(בעולם36)ששוןמגיאמורכבת

יווןעםלביתהוגרלה(בעולם73)ליזובוסרגי(בעולם

.גןרמתן"מאילוסרגיאדם,גיא.טורקיהוהמארחת

בחצי.0-3טורקיהואת0-3הנבחרתנצחהיווןאת

.0-2איטליהאתהנבחרתנצחההגמר

בשורותיהבריטניהנבחרתאתהנבחרתפגשהבגמר

שלוניצחוןלחימהרוחולמרותבעולם1מספרמשחק

ללאכרגע,השניבמקוםוסיימה2-1בסוףנכנעה,אדם

מאירופהנבחרות11ל1כרטיסחולק)הכרטיס

.לאליפות(הכרטיסעלשהתמודדו

כיכליורםצלם.הקוואדנבחרת



השלישיבמקוםזכהחיפהמאיל״ןאלקסיינקואלכסנדר

לאחר,ברזלכדורבהדיפתבדובאיפריהגראנדבתחרות

הגיעניז׳אריאירנוסףישראלי.מטר9.57למרחקשהדף

.מטר9.17שללמרחקשהדףלאחרהרביעילמקום

סיווגלעבורמנתעללסבבשהצטרףנוסףספורטאי

האתלטיםשלושת.אלמקייסאבישיהואדיסקוסבזריקת

.מנחימובוסמיוןכתבאוראצלומתאמניםחיפהן"מאיל

כראשהמשלחתאתליוותהברגרגניההפיזיותרפיסטית

.הסיווגובתהליכימשלחת

תחרויות בעולם16
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אתלטיקה  

הזהבמדליותעםהנבחרת

המדליהעםואלכסנדראור

קליעה
במקצהלקבוצותאירופהאלופת,בקליעהישראלנבחרת

Mixed 10m Air Rifle Prone SH1!

:הבאותהתוצאותהושגוהאישיותשבמוקדמותלאחר

,נקודות634.5עם(6מקוםבגמר)2מקוםרנוי'ציוליה

3בלגמרהעלייהאתפספס)9מקוםחברהאלי

628.6עם16מקוםצורועופרנקודות631.5(עשיריות

אצלומתאמניםאביבתלהלוחםמביתשלושתם.נקודות

.סטריקגיא

ובשלישיצרפתזכתההקבוצתיתבתחרותהשניבמקום

.פולין

לקחה,הקבוצתיתבתחרות":ההישגעלכתבצורעופר

!!!!זהבמדליתעםהראשוןהמקוםאתישראלנבחרת

,צרפת,ישראל:נבחרותהשתתפוהקבוצתיתבתחרות

.וטורקיהדנמרק,פולין

דגלהונףשבסיומומרגשטקסנערךהתחרותבסיום

אתמלאווגאווההתרגשותשלדמעות.ההמנוןונוגןישראל

.כולנו

כשברקעהבאותולהצלחותהבאותלתחרויותמתכוננים

2022בנובמברשתתקייםהקרובההעולםאליפותכבר

."האמירויותבאיחוד

דוביהטכניוהאישהקבוצהמנהל:הנבחרתאתליווכןכמו

.באדירעימאדוהפיזיותרפיסטטל

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן



ראובןאצלמתאמןאשרירושליםהלוחםמביתלויאמיר

מתאמנתאשרחיפההלוחםמביתגורודיצקיונינהמוזס

בסבבהבדמינטוןבטורנירהתחרו,פוגץלאוןאצל

.בספרדהבינלאומי

ביחידיםארדבמדלייתזכהאמיר,התחתונהבשורה

מסתתרתהשטחלפנימתחתאךבזוגותארדובמדליית

אמירשלהפוסטאתלקרואמוזמנים,גדולהדרמה

ספורטאיםשלהאתגריםעלהיבטלעודולהיחשף

.פראלימפיים

*״רגליים״בלילשחק*

.בספרדבינלאומיתבדמינטוןבתחרותהשתתפתיהשבוע

הבכיריםהשחקניםמשתתפיםבהגבוההברמהתחרות

לשבוענסעתי,רבותהתכוננתילתחרות.העולמיבסבב

.לנצחהכוחבכלובאתי,בגרמניהאימוניםלמחנה

,שליהגלגליםשכסאלנונודע,לספרדהגעתנועם,ואולם

!טוטאלישוק.הגיעלא,המגרשעלשליהרגליים

״הצליחה״איבריההתעופהחברתאבל,איךליברורלא

.לשחקןחשובהכיהמרכיב,הגלגליםכיסאאתלילאבד

.משמעתרתי,שליהרגליים

כיסאמאבדתתעופהחברתאיךמובןולאברורלא

מזוודהעודלאזו.בושה.אותולאתרמצליחהולא,גלגלים

.גנרישחורבצבע

העזתישבזכותםאנשיםכמהלצידיהיולשמחתיאבל

,תומס,ראובן.זאתבכללנסותששווהלחלום

.ולוקה,קונסטנטין

ולבקשלמפותהתחלנוואני(שליהמאמן)ראובן

שלהםהמשחקבכסאותלהשתמשאחריםמשחקנים

.משחקיםלאשהםבזמן

תחרויות בעולם17
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בדמינטון  

.שלהםבכיסאלשחקלנולאפשרנאותושחקניםשלושה

משוויץאולגיאטילוקה,מצרפתייקובס’גתומס

.מרוסיהאפינוגנובוקונסטנטין

והפגיעהאחדכל,שונותבמידות,שוניםכסאותשלושה

לזמניעצמיאתמתאים-ואני.שלווהצרכיםאחדכלשלו

.שלהםוהאימוניםהמשחקים

נהגליהתאיםהכישלושהכסא,ויריבחבר,שחקן,תומס

ליואיפשר!!דופןיוצאתוספורטיביתחבריתברוח

להצליחמנתעלשלוהכיסאאתולהתאיםלהשתמש

.במשחקיםלהתמודד

לנצחיכוללאגלגליםבכיסאששחקןשחשבתי,האמתאז

…שלוהאישיהכיסאבלי

לעשותמיוחדיםכוחותשקיבלתיהרגשתי,זאתעםויחד

.ולהתאמץ,שפתייםלנשוך,מאמץהאקסטרהאת

לנצחהצלחתי,שלבאחרישלב,נקודהנקודהוככה

)!(גמרחצאילשניולהעפיל…אחדועודאחדועודמשחק

.ובזוגותביחידים

באותה)ארדמדליותשתיעםהתחרותאתסיימתי

.(הבתיםשלבאתעברתילאשעברהבשנההתחרות

החבריתהרוחעליותרעודושמחהתוצאהעלמאדשמח

.בסבבשלימהחבריםלקבלשזכיתיוהספורטיבית

זוכרואני)בלעדיךקורההיהלאזהכל.רבהתודה,ראובן

היפניםמולהמשחקעלויתרתיכמעטאיךמאדטוב

(!וניצחנו-חזרתיובזכותך

.תודותמיליון-תומס

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי



פעילויות בארץ18
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הפיילוטתוכניתלסיכום,החודששהתקייםבכנס

נגישמקומיספורטלקדםשנועדה"בספורטשווים"

ובאגודותהמקומיותברשויותמוגבלותעםלאנשים

המקומיותברשויותמפתחאנשיהגיעוהספורט

פעולהשיתוףלייצרמנתעל,שוניםספורטומארגוני

,חינוך,ספורט)ברשויותהשוניםהאגפיםביןעירוני

עםאנשיםלתועלת,האיגודיםובין(תרבות,רווחה

.בקהילהמוגבלות

התרבותמשרדהםהפיילוטתכניתשלהשותפים

וההתאחדותלמגבלותמעברישראלוינט'ג,והספורט

משרדהםנוספיםשותפים.נכיםלספורטהישראלית

,הבריאותמשרד,מיוחדוהחינוךהחינוךמשרד,הרווחה

סל,עמותות,מקצועייםאיגודים,המקומיהשילטון

.ועודשיקום

אתבירךבנבנישתיאבי,הספורטמנהלראשסגן

לאחרונה.בשורהעםלכאןבאאני":ואמרהנוכחים

איתהויחד,בחיובונעניתילכדורגללהתאחדותפניתי

ממשיךהספורטשמשרדכמובן.הפעילותאתנרחיב

להצלחהשזוכה'בספורטשווים'הפיילוטאתלהוביל

שכבררשויותישנןכיום.המקומיותברשויותרבה

לעשריםעדהשנהלהגיעוהכוונה,במיזםמשתתפות

משרדבשיתוףוזאת,הערביתבחברהכולל,רשויות

,הנכיםספורטהתאחדותעםויחדוהבריאותהרווחה

להגיענוכליחד.נוספיםוגופיםאולימפיקסספיישל

הביתעדפעילותשלהנגשהולאפשרשמעונייןמילכל

מבטיחאנימכאן.מיוחדיםספורטאיםאותםלכל

כשהמטרה,תקציביםונגדיל,הפעילותאתשנרחיב

לעסוקשרוצהמילכלהספורטאתלהנגישהיא

".יכולהיהלאהיוםועד,בספורט

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

תכניתוהטמעתלסיכוםכנס

ברשויותבספורטשוויםהפיילוט

אנחנו":בירנבאוםאלי,הפראלימפיהוועדר"יו

ובוועדנכיםלספורטהישראליתבהתאחדות

שווים'בתוכניתגדולהחשיבותראינוהפראלימפי

נאמניםכשותפיםהפיילוטאתואימצנו'בספורט

לכלתודה.שלהולחזוןמייצגתשהתוכניתלערכים

אתלהפיץשנוכלמקווהואני,הזהבכנסהשותפים

,מוגבלויותוללאעםאנשיםועודעודולהוסיףהמסר

."הביתלידוספורטגופניתבפעילותשיעסקו

גליקמןנמרוד:צלם.בנבנישתיאבי
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קהילתייםשירותיםתחוםראש,מנדלפנינייקיר

ואמרלשותפיםהודהלמגבלותמעברישראלוינט'בג

אופקאת,המחשבהאתלהרחיבכדיכאןנתכנסנו"

.הקיימותברשויותבספורטשוויםשלהפעולה

למקומותהתוכניתאתלהרחיבקדימהבהסתכלות

אתולהרחיבלקחיםלהפיק,לסכםכדינוספים

הקיימותברשויות'בספורטשווים'שלהפעילות

לעסוקאנשיםלעודשיאפשרוחדשיםלמקומות

".הביתלידגופניתובפעילותבספורט

וינט'הגמטעםהתוכניתאתשהובילפיליפסרותם

,חפרעמק:הרשויותבחמשהפיילוטתכניתאתסיכם

.פאחםאלואוםעכו,שבעבאר,נתניה

והקבוצותהכדורגלפעילותהוצגההכנסבמהלך

ה'חוגליאורי"עירושליםהפועלשלהמשולבות

בלנגהלוישרוןאולימפיקסהספיישלית"ומנכל

בכדורגלשוויםתכניתאתוהציגההנוכחיםאתבירכה

ומתנהלתבספורטלשוויםמקבילהתכניתשהייתה

.הארגוןידיעלכעת

בפאנלשהשתתפופראלימפיםספורטאיםחמישה

עםספורטאישלהחוויהעל,ראייתםמזווית,סיפרו

לאיכותבספורטהעיסוקשלהרבהותרומתומוגבלות

:שיתףפראלימפיקיאקיסט,עזראעדי.החיים

.מכילהמאוד,בהנמצאשאניהספורטיביתהמסגרת"

שלאדבריםלעשותיכולבאמתשאניתחושהלינותנת

."שאוכלחשבתי

תכניתוהטמעתלסיכוםכנס

ברשויותבספורטשוויםהפיילוט

המשך-

ארתור'דרשללזכרוזוםהרצאתנשמעה,כןכמו

Kwok'דרמפיל"זהולשטיין Ngבעלמומחה,מפינלנד

ההרצאה.המותאמתהגופניתהפעילותבתחוםעולמישם

גופניתלפעילותבאירופההפועליםשוניםבמודליםעסקה

.בקהילהמוגבלותעםלאנשיםמותאמת

להצלחהומפתחותחסמיםעלדיוןהתקיים,הכנסלסיכום

המעונייןאדםכלעבורפתרונותלייצרלהצליחמנתעל

.הביתלידגם,בספורטלעסוק

אלהם,דויטשעדי,דוראוןאלון:הספורטאיםפאנל

גליקמןנמרוד:צלם.עזראועדיפיינבלטמיכל,מחמיד

גליקמןנמרוד:צלםמנדלפנינייקיר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 



פעילויות בארץ20

78אפריל גיליון 

גביע-העלליגתכדורסל

לאומיתבגביעזכייתהעלחיפהן"איללקבוצתברכות

.גלגליםבכסאותבכדורסל'ב

שעברהמהשנההגביעמחזיקתעלניצחוןלאחר

.46-64כרוםדל'מג

קליעהמאחוזיהראשונהבמחציתנהנתהחיפהן"איל

בכברהובילהובמחציתמוצלחותושלשלותגבוהים

.הפרש22

כללאורךשעודדכרוםדל'מגשלהנפלאהקהל

יצא,דל'מגשלהביתיבאולםשהתקייםהמשחק

לאומיתבפליאוףאחרתלתוצאהויקווהמאוכזבהפעם

שבעבארהלוחםביתעםיחדהשתייםמתחרותבו'ב

.'אללאומיתהעפלהעללציוןראשוןושלום

.אלמקייסאבישינבחרהמשחקשלMVPל

סליםכרוםדל'מגמועצתראש:העניקוהגביעאת

אורןואביהשופטיםאיגודר"יוטננבאוםיורם,סליבי

.הכדורסלרכז

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

גביע-'בלאומיתכדורסל

צלמת לילך וייס, ן חיפה עם הגביע"איל: בתמונה

הלוחםביתקבוצתהצליחההגביעגמררבעבשלב

ספיבקארזהמכהנתהגביעמחזיקתעללגבורחיפה

זוכההבטיחהובכך(לשעבראביבתלן"איל)גןרמת

.השנהחדשה

ברבעהסנסציהלמרת,חיפההלוחםביתשללצערה

ספיבקן"לאילהפסידהכאשרבחצינעצרההיא,הגמר

.גןרמת

אביבתלל"צהתותחניהיאלגמרהשנייההעולה

בית–אביבמתלהשנייההקבוצהאתבחצישנצחה

.אביבתלהלוחם

אביבתלל"צהלתותחניגןרמתספיבקן"אילביןהגמר

שלמהבהיכל17:30בשעה6.4הרביעיביוםיתקיים

.מוזמניםוכולם

מאבק על הכדור בשלב רבע הגמר בין בית : בתמונה

הלוחם חיפה לארז ספיבק רמת גן  



פרסום גמר גביע 
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שחייה

,אביבתלהלוחםבביתשהתקיימהקליעהבתחרות

.קלעים30כהשתתפו

יוליהנצחהאווירברובהSH1למסווגיםבתחרות

נקודות633.8:בתוצאהאביבתלהלוחםמביתרנוי'צ

אביבתלהלוחםמביתספירמורניצחSH2וקלאס

.נקודות626.3בתוצאה

קליעה

סימקוביץגיל : צלם. יוליה והנבחרת: בתמונה

התקיימה,הקורונהמגיפתבצלהפסקהשנתייםאחרי

,גןרמתן"איל.חיפהן"באילהמסורתיתהחורףאליפות

רחובותוייסגלמכבי,רבתיירושלים,אילביתהפועל

לכלהחורףבתחרותהתחרוחיפהן"אילוהמארחת

שחוהפראלימפיתהנבחרתושחיינייצעירים,הגילאים

לצפותזכינובנוסף.גדולההייתהוההתרגשותזהלצדזה

ועמימליארמארקשלמרשיםראווהשליחיםבמשחה

רחובותוייסגלמכביוולפרטרון,חיפהן"מאילדדאון

תודה.חיפהמאילןמוסרימורהפראלימפיהעברושחיין

השחייהאיגודלשופטי,התחרותבתפעולשעזרמילכל

תמרולצלמתהתחרויותבכלאותנוללוותשממשיכים

.גילינסקי

גילינסקיתמר.צלמת. מרק מליאר: בתמונה

(קבוצהלכלמשחקים8)השניהעלליגתסבבלאחר

6עםמרכזעיווריםחינוךביתקבוצתהליגהאתמובילה

.והפסדתיקו,נצחונות

כדורשער

הגנהעושים:בתמונה

ל'אנגיאיראבייוסף:צלם

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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הבינלאומיהאישהיום

גןרמתן"אילספיבקבמועדוןהתקיים10.3בתאריך

.החורףסוףטורניר

קלנראורית,הראשוןבמקוםזכתהBC1בקטגורית

,חיפהן"מאילהכהןברייטמןאלבת.גןרמתמספיבק

הואגם,פרוקופנקווניקיטההשניבמקוםסיימה

.שלישיסיים,חיפהן"מאיל

,לוינינה,הראשוןבמקוםזכתהBC2בקטגורית

השניבמקום,(הראשוןניצחונהזהו)גןרמתמספיבק

היותושלמרות,חיפהן"מאיל,ירמנקוסרגייסיים

יותרגבוהבסיווגשחקניםנגדשיחק,1BCבקטגוריית

וויךדדיסייםהשלישיבמקום.(האתגרבשביל)

.גןרמתמספיבק

מספיבקלוינדבהראשוןבמקוםזכהBC4בקטגורית

,(שלומהסיווגיותרקשהבסיווגשיחקהואגם)גןרמת

גןרמתמספיבקסוללכהןדניסייםהשניבמקום

.חיפהן"מאילחיימובגרשוןסייםהשלישיובמקום

.שטריתבןיעקב,הראשוןבמקוםזכהBC5בקטגורית

חזיסייםהשלישיובמקוםימיניגביסייםהשניבמקום

.לציוןראשוןממועדוןשלושתם,יחזקאל

שעשולשופטיםתודה.המשתתפיםלכלהכבודכל

למלוויםתודה,המתנדביםלכלתודה,מצוינתעבודה

.האירוחעלגןרמתספיבקלמועדוןתודה,המסורים

מנהליוייסבךאורנהולאזולאילאיציקתודה

.התחרות

ה'בוצ

נינה לוי בזריקה: בתמונה

הלויאראל,מרגליתתומר:הפראלימפיותהספורטאיות

טכנולוגיהלמדעהיחידהמנהלתעםיחדאוחיוןורוני

בשדולהאותנויצגודוארפליסאסנתד״רוחדשנות

בראשותובישראלוהעממיהמקצועיהספורטלקידום

ביוםשהתכנסהדוידסוןסימוןהכנסתחברשלוהנהגתו

הנשיםספורטבקידוםלדוןכדיהבינלאומיהאישה

.בישראל

ארוכהארוכהעודהדרך":אסנתכתבהכךעל

סביבהתקבצווחזקותדעתניותנשיםאיזהכשרואיםאבל

שביקרוהכנסתוחברותחבריכמותואת,השולחן

."לתקווהפתחלחלוטיןיש,תמיכהוהביעובישיבה

אסנת ואראל עם רודי החמוד, רוני: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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גלגליםבכסאותרגבי

בוולדרוםבטנדםישראלאליפותהתקיימהלראשונה

:מטר1000-השעוןנגד-מסלולתוצאות

דקות1:16.646-פרנקושקדרביבעמי:ראשוןמקום

דקות1:21.405אביביומיכאלפאלקחן:שנימקום

דקות1:27.903מנדלושיכהןשי:שלישימקום

מטר4000להרדיפהבמקצועהאליפותתערךבמאי

אבסנדב : צלם. הטנדםמשתתפי אליפות : בתמונה

שולחןטניס

טנדםאופני

שחקני בית הלוחם חיפה: בתמונה

קבוצת,הליגהאתלהובילממשיכה,מחזורים9לאחר

5עםהשועליםהשניבמקום,ניצחונות7עםהטיגרסים

ניצחונות5עםהאריותקבוצתהשלישיבמקום,ניצחונות

.אחדניצחוןעםהנמריםקבוצת,הרביעיובמקום

ר אורן חסון"צלם ד. נפילה אחרי מאבק: בתמונה

שלושתובתוםשולחןבטניסהמסווגיםבמשחקי

:הראשוניםהמקומותנקבעוהמפגשים

א"תהלוחםמביתלבניורד-נשים

א"תהלוחםמביתגליקמןזאב-'אברמה

חיפההלוחםמביתבהטהדר-'בברמה

א"תהלוחםמביתאלקוביעופר-'גברמה

הלוחםמביתעשורבןשמוליק-גלגליםבכיסאות

.חיפה

צ"אנמזכיריצחקקובילזוכיםהעניקוהגביעיםאת

.דנציגרטלהמארחהלוחםביתומנהלא"ת

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

מתפרסמיםהישראליםהפראלימפיהוועדשלמחקרים

בקהילההידעלהעשרתותורמיםמדעייםבמגזינים

הבינלאומית

מטעםמדעייםבמגזיניםמאמריםשניפורסמוהחודש

מאזהכלבסך.הישראליהפראלימפיהוועדשלחוקרים

פורסמו,וחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידהשלהקמתה

הפראלימפיהוועדשלצנועהתרומה,מאמרים3

בספורטאיםהתומכותהמקצועיותלמעטפותהישראלי

.פראלימפיים

.שפורסמוהמאמריםשלושתתקציריאתנציגהחודש

:מאיתנולקבלניתןהמלאיםהמאמריםאת

osnat@isad.org.il

בכיסאותכדורסלבסיווגוהזדמנויותאתגרים

גלגלים

הספורטענפיאתמחייבהבינלאומיהפראלימפיהוועד

מבוססות(קלסיפיקציה)סיווגמערכותלפתחהשונים

בהתאםלקלאסיםהספורטאיםאתהמחלקות,ראיות

הספורטבענףביצועיםעלשלהםהפגיעהלהשפעת

מסווגיםשלפאנל,גלגליםבכסאותבכדורסל.הספציפי

בזמןתצפיתבאמצעותהספורטאיםביצועיאתמעריך

לפיתוחמרכזימחסום.(סובייקטיביתהערכה)משחק

הליקוייםשלרשימההיעדרהואראיותמבוסססיווג

גםכמו,גלגליםבכיסאותבכדורסללהיכללהמורשים

אתלהעריךכיצדברורותהנחיותשאיןהעובדה

השפעתאתולבחוןאובייקטיביתבצורההספורטאים

הכדורסלבמשחקהנדרשותמיומנויותביצועעלהליקוי

להגיענועדשביצענוהמחקר.גלגליםבכיסאות

ספציפייםבנושאיםהעולםמכלמומחיםשללקונצנזוס

מסיווגתועלתלהפיקשיכוליםגלגליםבכיסאותלכדורסל

המלצותלהביאהיתהנוספתמטרה.ראיותמבוסס

עללגשר,ובכך,הסיווגבמדריךהטרמינולוגיהלשינוי

הסיווגבקודלדרישותהענףשלהסיווגחוקתשביןהפער

שלושהבןדלפימחקר.הבינלאומיהפראלימפיהוועדשל

גלגליםבכיסאותבכדורסלמומחים29עםנערךסבבים

.(ועודחוקרים,קבוצותמנהלי,מסווגים,מאמנים,שחקנים)

שללמטרההחדשהההגדרהעםהסכימההמומחיםקבוצת

שלהסיווגקודאתהתואמת,גלגליםבכיסאותכדורסלסיווג

הסיכוןכבעלישזוהומקרים.הבינלאומיהפראלימפיהוועד

שלסיווגכללומסווגיםביןהסכמהלחוסרביותרהגבוה

עםשחקניםאועליונהבגפהפגיעהעםשחקנים

שינויעללהסכיםהצליחלאהפאנל.לקויהקואורדינציה

להיכללהמורשיםהליקוייםרשימתהגדרתועלהסיווגנהלי

ספציפיותסוגיותזיההזהמחקר.גלגליםבכיסאותבכדורסל

אליהםלהתייחסשישגלגליםבכיסאותבכדורסללסיווג

אתלחזקכיצדאופרטיביותהמלצותונתןעתידיבמחקר

.גלגליםבכיסאותבכדורסלהסיווגשיטת

:מקור

Fliess Douer O, Koseff D, Tweedy S, Molik B,

Vanlandewijck Y. Challenges and opportunities in

wheelchair basketball classification- A Delphi study. J

Sports Sci. 2021 Mar 8:1-12. doi:

10.1080/02640414.2021.1883310. Epub ahead of print.

PMID: 33685356.

בתמונה התקציר של המאמר

mailto:osnat@isad.org.il
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,הוערך.להשתתפותחסמיםופחותהזדמנויותיותרהרבה

היו2016-בהפראלימפיתמהנבחרת60%כי,למשל

.ל"צהנכילארגוןוהשתייכושהתאמנוספורטאים

היססומולדתמוגבלותעםילדיםשלהוריםכיהוצע,כןכמו

מחששבספורטלהשתתףלילדיהםלתתמסוימיםבמקרים

.נוספתלפציעהיותררגישלהיותעלול"הפגועגופם"ש

ילדיםעודדומההוריםשחלקהציעואחריםמרואיינים

עםרקלהשתתף,פראלימפיםכספורטאיםלסווגשניתנים

בחברהשילובלעודדכדימגבלהבעליאינםאשרגילםבני

פיזיותרפיהכינמצאעוד."נכים"שלזהותלפתחולא

ספורטאך,הכרחיכדברנתפסתמוגבלותעםלאנשים

.הפיזיותרפיהכמוחשובלאאוכמותרותנתפס

השירותבזמןשלאקרתהשפציעתומיכיהוצע,כןכמו

ההסדריםלהשלמתעדפעיליםלהיותלאעודדו,הצבאי

שניםנמשכושלעתים,הביטוחחברתותביעותהמשפטיים

להיותעשויההתביעהשתוצאתהיההחשש.הפציעהלאחר

כמתישהתיראההפציעהאם(יותרגבוהסכום)מיטיבה

,כמחסומיםגםצוינודתייםמנהגים.הנאהכלוגוזלתלחלוטין

או,נשיםבהשישבמסגרתלהיותצריכיםגבריםאםבמיוחד

.ובחגיםבשבתתחרויותהתקיימואם

-כללאסטרטגיההיעדרכללולחסמיםנוספותדוגמאות

אתחייה"ו"דיםקרפה"שלהתרבות,כאן.מערכתיתארצית

עלכמשפיעהנתפסהטווחארוךתכנוןלעומת"הרגע

אסטרטגיותתוכניותלפתחהנכיםספורטארגונישלהיכולת

עםשאנשיםגםצוין,מהמקריםבחלק.טווחארוכות

לכיווןכוונו,גבוההספורטיביתיכולתשהפגינומוגבלויות

בספורטלהשתתפותחסמיםלזיהוימודל

מוגבלותעםלאנשים

אתלהביןשיסייעמודליצירתהיהזהלמחקרהמניע

עבורבספורטהשתתפותהמעודדיםוהגורמיםהחסמים

לביצועיםועדהראשוניםמהצעדיםמוגבלותעםאנשים

בכל(הפודיוםועדהמשחקיםממגרש)ביותרהגבוהים

שניבאמצעותהושגההמטרה.התרבותייםההקשרים

ספרותשלמקיפהסקירההיההראשון.עיקרייםשלבים

וסקריםראיונותהיההשני.אקדמייםמעמיתיםומשוב

עםלאנשיםספורטומנהיגימוגבלותעםאנשיםעם

מעמיתיםמשובשובואחריהם,מדינותבחמשמוגבלות

וקבוצתהאישייםבראיונותלשאלותדוגמאות.אקדמיים

איך,שלךבחברה'כללו,וטנזניהקניה,בישראלהמיקוד

עםמאנשיםמונעמה''?מוגבלותעםאנשיםרואים

שהםגופניותפעילויותאובספורטחלקלקחתמוגבלות

המחסומיםמהם,שלךבמדינה'ו?לעשותרוציםהיו

?'עליהםלהתגברקשהשהכי

הסקר,באוגנדה.ן'ובאזרבייגבאוגנדהגםהופצוסקרים

ספורטבטורנירשהשתתפוספורטאים325-להופץ

סדנתמשתתפי21-להופץהסקר,ן'באזרבייג.מקומי

,פיזי:עיקרייםמחסומיםשלושהזוהו.פראלימפיספורט

מכןלאחרחולקמהםאחדכל.וחברתיספציפיספורט

.ספציפייםמחסומיםשל(שכבותתתי)קבוצותלתת

שנאספובדעותשעוסקבמאמרהחלקאתנביאכאן

:בישראלהעומקבראיונות

גגמארגונימנהיגיםעםראיונותמספרהתקיימובישראל

נכיארגוןאתכללזה.מוגבלותעםספורטאיםהמשרתים

שלהניהולצוות,ן"איללנכיםספורטמרכז,ל"צהנכי

הישראליתוההתאחדותהישראליהפראלימפיהוועד

במהלךשחולקולמחסומיםדוגמאות.נכיםלספורט

הנכותאםכללוהאישייםוהראיונותהמיקודקבוצות

היואלהלאנשים,חובהצבאישירותכדיתוךנרכשה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 



בספורטלהשתתפותחסמיםלזיהוימודל

המשך-מוגבלותעםלאנשים

כיבהכרחולאבמדליותלזכותיכלוהםשבוספורטענפי

הייתהעלולהזוגישהוכי,המועדףהספורטענףהיהזה

.עתבטרםפרשומהספורטאיםשחלקלכךלגרום

גופניתפעילותובהתאמתנכיםבספורטידעהיעדר

הןגופנילחינוךמוריםידיעלמוגבלויותעםלילדים

במסגרותוהן(המיוחדבחינוך)מופרדותבמסגרות

השיחכיהיהנדמה.פוטנציאליכמחסוםגםצויןמשולבות

החינוךשלהתמקדותעםהילדלגילבהתאםמשתנה

גדולודגשהראשונותבשניםגופניתהתפתחותעלהגופני

.יותרהמאוחרותבשניםחברתיתאינטראקציהעליותר

קיבלוהרגילההחינוךבמערכתרביםמוגבלותעםילדים

הגופניהחינוךבשיעורימהשתתפותפטוריםהנראהככל

,מתמטיקהכמו'אקדמיים'במקצועותלהתמקדעודדואו

כישרוןהפגינושאכןילדיםעבור.ך"תנאואנגלית

להזדמנויותמודעיםהיולאגופנילחינוךמורים,ספורטיבי

הודגש,לבסוף.מוגבלויותעםלילדיםספציפיותספורט

ספורטבענפיספציפיתמאמניםלפיתוחמערכתהיעדר

.פראלימפיים
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המוצג להלן מציג את החסמים השונים  ' מודל המעגלי'ה

אלה מוצגים  . שזוהו מסקירת הספרות ואיסוף הנתונים

חסמים ספציפיים  , חסמים פיזיים: בשלושה תחומים עיקריים

כל אחת מהן  . לספורט ומחסומים תרבותיים חברתיים

המודל  'אחד היתרונות של . מחולקת לשתי שכבות נוספות

הוא היכולת להתאים את החשיבות היחסית של כל ' המעגלי

 ,Aבמדינה , לדוגמה. מחסום וקשרי הגומלין בין כל מרכיביו

שלוש קטגוריות המחסומים העיקריות יכולות להיחשב 

אחת משלוש הקטגוריות העיקריות יכולה   Bבמדינה . שוות

מודל במעגלי מאפשר  'השימוש ב. לייצג מחצית מהחסמים

לחוקרים ולעוסקים בשינוי זה על ידי התאמת הגודל של כל 

האחרים יורדים ותמיד , ככל שאחד גדל". חתיכת עוגה"

זה מאפשר התאמות תרבותיות וגלובליות  . 100%-חוזרים ל

.שלא זמינות במודלים הקיימים האחרים

מקור

Legg, D., Higgs, C., Fliess-Douer, O., Bukhala, P., and 

Pankowiak, A. (2021). A framework for understanding 

barriers to participation in sport for persons with 

disability. Palaestra, accepted for publication

פלאסטרהמגזין 

בחר להציג  

בשער את  

התמונה של 

הקיאקיסט

הישראלי רון 

הלוי



שלוכרונוטייפשינהאיכות,שינההרגלי

פראלימפייםספורטאים

הספורטאיםשלהשינההרגליאתלהביןנועדזהמחקר

ליישוםהתערבותטרוםכשלבהישראליםהפראלימפיים

להערכתשימש'פיטסבורגשאלון'.שינההיגיינתתוכניות

כדישימש'Epworthשלישנוניותסולם'.השינהאיכות

טיפוס/יוםטיפוס)כרונוטייפ.היוםלאורךישנוניותלקבוע

באמצעות.'ואוסטברגהורןשאלון'באמצעותזוהה(לילה

אתלייצגצפוייםשהיולספורטאיםפנוהחוקרים,אימייל

,32=גברים)ספורטאים2020.52טוקיובמשחקיישראל

אתהשלימושוניםספורטענפי13המייצגים(15=נשים

שימשכיווניחדANOVAמבחן.המקווניםהסקרים

והלאהישנוניתהקבוצהביןהשינהאיכותלהשוואת

הבדליםלהעריךכדיבוצעהMANOVAבדיקת.ישנונית

עדוזמןהיוםבשעותתפקודחוסר,שינהיעילותבין

.והירודההטובההשינהאיכותקבוצותביןהירדמות

ביןהקשראתלנתחכדינערכופרמטרייםלאמבחנים

.מדגםכלשלמאפייניםלביןהשאלוניםשלושתתוצאות

.Par)בריבועחלקיאטאעלדיווחנוהאפקטלגודל η2).

7-ל6.5ביןישנומהספורטאים31%-שגילוהתוצאות

ניתוח.שעות6-מפחותישנוהנוספים29%.בלילהשעות

MANOVAשינהאיכותעםשלספורטאיםכךעלהצביע

חוסר,משמעותיתנמוכהשינהיעילותהייתהירודה

הזמן)הירדמותוחביוןהיוםבשעותיותרגדולתפקוד

איכותעםספורטאיםמאשריותרגדול(להירדםשלוקח

ישנוניות'עלדיווחו33%,הספורטאיםמבין.טובהשינה

מתאמניםלא46%',היוםבשעותמוגזמתעדמתונה

מחקרתוצאות.שלהםהכרונוטייפאתהתואמיםבזמנים

לשיפוריעילותהתערבותשיטותבתכנוןלסייעעשויותזה

.הספורטאיםשלהשינהאיכות
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RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

:מקור

Bachar, D., Koseff, D., & Fliess Douer, O. (2022). Sleep 

habits, quality and chronotype of Paralympic athletes. 

European Journal of Adapted Physical Activity, 15, Article 

3. https://doi.org/10.5507/euj.2021.014

דוידה ואסנת חוגגות בירושלים אחרי פרסום המאמר  

המשותף הראשון שלהן יחד 

בתמונה התקציר של המאמר



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי
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הפיקוחבשיתוףהספרלבתיהספורטהתאחדות

והספורטהתרבותמשרד,החינוךמשרד,ג"חנעל

אתמפעילה-נכיםלספורטהישראליתוהתאחדות

עםותלמידותלתלמידיםהמיועדתה'הבוצליגת

.קשהפיזיתמוגבלות

לעיניגןרמתספיבקבביתהתקיימההתחרות

ורשמהספורטיביתבאווירה,רביםואורחיםצופים

המרשיםהסיוםלטקסועדהסיוםעדרבמתח

.מרגשיוםשחתםוהמכובד

עלגןרמתניצניםספרלביתומיוחדתגדולהתודה

אירוחעלגןרמתלספיבק,ות.מתנדביםכיתת

ולכלהמקצועייםות/לשופטים,מדהים

.והמלוויםהמשתתפים

הישראליתההתאחדותל"מנכ,סספורטסניסים

שלהפעולהשיתוףאתשיבח,נכיםלספורט

ספורטשלוזוהספרבתישלזוההתאחדויות

הדרךעלוסיפרהחינוךמשרדעםיחד,הנכים

ועדהצנועההקמתהמאזה'הבוצליגתשעברה

המועדוניםבתוךלהשתלבשלנוהצורך".היום

הוסיף"כךעלמברךואניחשובהואספרייםהבית

לספורטאיםמתייחסיםאנחנו":והמשיךסספורטס

הם,וענייןדברלכלהפראלימפייםולספורטאיות

להיותצריכהוכךספורטאיםהכלולפניכלקודם

אני"."והספורטיביתהמקצועיתההתייחסות

פעילויותעודיולידהזההפעולהששיתוףמקווה

."ספרייםהביתהמועדוניםתוךאלענפיםועוד

בענףספרייםביתספורטמועדוניליגת

ה'הבוצ

78גיליון אפריל

רמפותעםספורטאים

-ה'דרוג הקבוצות במשחקי המוקדמות ליגת בוצ

:זורקים

עפולה–יובלים . 1

ירושלים–אילנות . 2

חולון–הרצפלד . 3

תל שבע–אפאק. 4

באר שבע–דקלים . 5

צ"ראשל–צעד קדימה . 5

רעננה–אגם . 7

חיפה–אופקים . 8

-ה'דרוג הקבוצות במשחקי המוקדמות ליגת בוצ

:רמפה

תל אביב–ונצואלה . 1

ירושלים–אילנות . 2

תל אביב–ונצואלה . 3

באר שבע–דקלים . 4

במשחקספורטאים
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,תלמידיםחמישהמונהיובליםשלה'הבוצנבחרת

,15ו14בניבניםושני19-ו15,16בגילאיםבנות3

.חדשיםשחקניםשלושהביניהם

עזיבתםבעקבותהתחרותלפניהחששותלמרות

במקוםהנבחרתזכתהמצטייניםשחקניםשנישל

.ברציפותהשלישיתבפעםהראשון

היאהנבחרתשלהמשחקאתשמייחדמה

המאמןבעזרת.החכםוהמשחקהטקטיקה

באימוניםעובדיםהשחקניםרגשיתומטפלת

שחקןכל,ביחדלעבודשלומדותאורגניותבקבוצות

הכדוראתלזרוקצריךהואולאןתפקידואתיודע

הנבחרתובכךהקבוצהלשארנוחשיהיהבאופן

.יכולותיהאתממקסמת

ספרביתמולהנבחרתשיחקההראשוןבמשחק

מולהשניהמשחקאת.5-0ונצחהבתחרותחדש

בפיגורהקבוצההתחילההמצוינת,אפאקנבחרת

הקפטניתניגשתימאודגדולהיההלחץ.1-0של

למיקוםהמאמןשלמדויקותהוראותפיעלזרקה

נבחרתעלשהקשהמהבאימוניםעבדועליו

עקבשקוצרהבמערכה2-1לניצחוןוהובילאפאק

.טכנייםעניינים

.אילנותספרביתמוללגמרהעפילההקבוצה

כשנותרו1-0הובילויובליםהראשונהבמערכה

החלטהקיבלההקפטנית.לזרוקכדורים5עוד

שלמהזורקיםשאחדמחששלפרושאמיצה

השנייההקבוצהשלהכדוראתיקרבהקבוצה

,הלבןלכדור

שמיראיתי-ראשוןמקוםיובליםנבחרת

78גיליון אפריל

הכדורזהשבשלבמהעובדהגםנבעהזוהחלטה

לזרוקיודעתוהיאליובליםלקבוצהעוברהלבן

הקפטנית.אליולהגיעיוכלולאשאילנותלמקום

נוסףכחולכדורולאחריווקשהרחוקכדורזרקה

3-0ו2-0בנגמרההמערכה.אליוקרובשהגיע

ובכלמאודהתרגשוהתלמידים.הכלליבסיכום

הייתהבהסעההאווירהלעפולהחזרההדרך

בשיריםהנבחרתהתקבלההספרבבית,מרוממת

התמונותאתהעבירהספרביתומפקחומחולות

גדולכבודעשווכולםהצפוןמפקחילקבוצת

.המצויינתלנבחרת

.הקבוצהמאמןהואשמיראיתי

יובליםנבחרת



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'32

אין,2024לפריזבדרך,החדשההאופנהאתקבלו

חסדאיעמית:דוגמן.בוץקצתכמו

.....

בלאנקובנצישופניהוויסל,אוןדורלאלוןברכות

תוכנית–'פודיום'היוקרתיתלתוכניתקבלתםעל

החודששהתחילהלמאמניםהלאומיתההכשרה

שלההשלישיהמחזוראת

.....

ספורטבתחרויותהמותרהרשמיהלבוששאלת

מאודקשהלרובכאשר,פעםמידיצצה,בינלאומיות

.הקיימיםהחוקיםאתלשנות

כמעט,הישראליתהאלפיניהסקיגולשת,וספישיינא

באולימפיאדתישראלאתלייצגהחלוםעלויתרה

גלישהאיפשרשלאהחוקבשל2022ינג'בייגהחורף

.חצאיתעם

,חצאיתללאולגלושמאמינהדניקית"חבהיאשיינא

.אפשריבלתימבחינתההיה

שהוועדלאחרואכןיסתדרושהדבריםהאמינהשיינא

,עבורהמיוחדתבקשההגישהישראליהפראלימפי

שהדברשהאמינהמשיינאחוץ)כולםלהפתעת

.אושרההבקשה(יסתדר

באתרשיינאאתשפגשהילדהשציירהציורבתמונה

,חצאיתעםגולשתאותהלראותוהופתעהגלישה

הציורועםחצאיתעםילדהאותההגיעהלמחרת

.שיינאאתשציירה

מכון וינגייט, אבי שי: צילום

מאיר כרמון  : צלם

ברכות חמות  

לעשהאל שבו  

על הולדתו של 

ליאם



פרסום תערוכה גלעד  


