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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
בראשית ,ברצוני לברך :שהחיינו וקיימנו והגענו ליום
הזה ,אני נרגש ונפעם מהזכות הגדולה שנפלה בחיקי
לאחר שהנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי בחרה
אותי ליו"ר הוועד .ברצוני להודות לחברי ד"ר שוקי דקל
על כהונתו כיו"ר עד כה ואין לי ספק כי תהליכים
שהחלו בזמן כהונתו ילוו אותנו לאורך הדרך .יחד איתי

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ולכבוד חג החנוכה ברצוני לצטט את השיר שלדעתי
מתאר בצורה הטובה ביותר את הסיבה להצלחות
הספורט הפראלימפי:

נבחר כממלא מקום ,ידידי וידיד ספורט הנכים משכבר

לַפ ִידים ְׂבלֵ ילֹות אֲ פֵ לִ ים.
נֹוש ִאים ִ
"אָ נּו ְׂ

הימים מוץ מטלון.

זֹור ִחים ַה ְׂש ִבילִ ים ִמ ַת ַחת ַרגְׂ לֵ ינּו
ְׂ

החודש אופיין במהלכים פוליטיים להם היינו שותפים:

שר לֵב לֹו ַהצָ ֵמא לָ אֹור –
ּומי אֲ ֶׁ
ִ

• המועצה הלאומית לספורט בה אני חבר בראשותו

ִשא אֶׁ ת עֵ ינָיו וְׂלִ בֹו אֵ לֵ ינּו לָ אֹור ְׂויָבֹוא!
י ָ

של אריק פינטו אישרה את הרפורמה בתקצוב של
השר חילי טרופר ,רפורמה ששמה דגש על הישגים,
השקעה בספורט נשים ,קידום אנשים עם מוגבלות
וחיזוק והגדלת הספורט בפריפריה – אין לי ספק
שתוכנית זו תקדם את הספורט בארץ ככלל ואת
הספורט הפראלימפי בפרט.
• יו"ר שדולת הספורט ח''כ סימון דוידסון אירח אותנו

ש ֶׁמן ל ֹא ָמצָ אנּו.
....נֵס ל ֹא ָק ָרה לָנּו  -פַ ְך ֶׁ
בַ ֶׁסלַ ע ָחצַ ְׂבנּו עַ ד דָ ם  -וַיְׂ ִהי אֹור!
שלכם אלי בירנבאום

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד
הפראלימפי הישראלי

באירוע לכבוד הספורט הישראלי שערך בכנסת
והבטחתי לו את כל העזרה וההשקעה שיצטרך
מאיתנו על מנת לקדם את הספורט בארץ
• למרות שמספר נבחרות הכדורשער למשחקי פאריז
 2024הוקטן מ  10ל  ,8נבחרת הנשים הראתה שיש
על מי לסמוך וזכתה במדליית הארד באליפות
אירופה וכאוהד מספר  1שלהן אומר רק מילה אחת
למאמן רז שהם ,עוזרת המאמן ורד אבנעים
ונבחרת הבנות" :שאפו".

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום וח"כ סימון דוידסון צלם :נועם ריבקין

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04מה יקרה בדצמבר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש דצמבר
 4-12.12אליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים | ספרד
 4.12אליפות העולם בהרמת כח | גאורגיה
 5.12תחרות חנוכה בשחייה | בית הלוחם חיפה

 7-11.12אליפות העולם בגלישה | קליפורניה
 11-12.12אליפות העולם טקוואנדו | טורקיה
 11.12פתיחת ליגת טניס שולחן | בית הלוחם חיפה
 14-17.12אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים | מרכז הטניס
רעננה

 16.12אליפות החורף טניס שולחן לנפגעי  | CPספיבק רמת גן
 24.12תחרות קליעה | בית הלוחם ירושלים
 25.12משחקי הדירוג טניס שולחן | בית הלוחם חיפה
 26.12אליפות ישראל בשחייה | בית הלוחם תל אביב

 05אליפויות אירופה
כדורשער
כחודשיים לאחר המשחקים הפראלימפיים בטוקיו ,2020
נערכה אליפות אירופה בכדורשער בטורקיה.
הנבחרת שחשה מאוכזבת מהמקום השישי בטוקיו,
קיוותה הפעם לסיים על הפודיום.
בשלב הבתים נצחה הנבחרת בכל משחקיה בצורה
מרשימה:
• ניצחון  3-10על נבחרת צרפת

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בסיום אמר המאמן רז" :נגד דנמרק היה משחק מהיר,

מדויק ואגרסיבי .בכול משחק ידענו מה צריך לעשות כדי
לנצח .הטורניר הזה הוא הצהרת כוונות להמשך".
הדירוג של ישראל בטורניר נתן לה את הזכות להשתתף

• ניצחון  1-11על נבחרת אוקראינה (לאחר  18דקות)

באליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה.

• ניצחון  0-6על נבחרת גרמניה

אלי בירנבאום ,יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

• ניצחון  1-11על נבחרת יוון (לאחר  16דקות)

אמר" :זוהי גאווה גדוולה עבור כולנו .כל הכבוד לבנות
הנבחרת ,לרז ולורד .אתם עושים עבודה נפלאה .צפינו

ברבע הגמר פגשה הנבחרת את נבחרת בריטניה –

בטורניר מרתק שהסתיים במדליה ובזכות להשתתף

'קוטלת הענקיות' שנצחה כמה ימים לפני את נבחרת

באליפות העולם .גאה בכן !"

טורקיה והיתה זו שרשמה הפתעה באליפות הקודמת
כאשר נצחה ברבע הגמר את רוסיה .משחק הגנה משובח

של שתי הנבחרות גרם לכך שרק שלוש וחצי דקות

בנות הנבחרת הן ממועדון בית חינוך עיוורים ומועדון בית
הלוחם תל אביב.

לסיום ,הצליחה ליהי בן דויד להבקיע את השער הבריטי

הצוות המקצועי :המאמן :רז שהם ,עוזרת המאמן :ורד

ולאחר  2דקות עשתה זאת שוב ,בשער שחתם את

אבנעים .מעסה :דורית משרקי .מלווים :שרי בן דויד ודילן

תוצאת המשחק על  0-2לנבחרת הישראלית.
בחצי הגמר נוצחה הנבחרת הישראלית על ידי המארחת
טורקיה  .7-6הנבחרת הראתה הרבה בגרות ,הטורקיות
הובילו לאורך כל המשחק אך לא הצליחו לברוח
לישראליות שצמצמו שוב ושוב ,אך ללא הועיל.

בקרב על מדליית הארד פגשה הנבחרת את דנמרק .בנות
הנבחרת 'פירקו' את הנבחרת הדנית וכבר לאחר  14דקות
סגרו עניין ניצחו  0-10וזכו במדליית הארד.
סגל הנבחרת :ליהי בן דויד ,אלהם מחמיד ,אורי מזרחי,
גל חמרני ,רוני אוחיון ונועה מלכה.
בתמונה ,נבחרת ישראל עם האלופה נבחרת רוסיה.
צילום שרי בן דויד.
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 06אליפויות אירופה
בוצ'ה
נבחרת ישראל השתתפה באליפות אירופה ללא המדורג
מספר  1של הנבחרת נדב לוי ( 7בעולם ו  3באירופה)
ממועדון ספיבק איל”ן רמת גן שנעדר מהאליפות מסיבות
אישיות .נדב מסר“ :לצערי מסיבות אישיות לא אוכל

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

להשתתף באליפות אירופה הקרובה ,מקווה לחזור ב
 2022בכוחות מחודשים .מאחל הצלחה לנבחרת ,סומך

ישראלית באליפות אסיה!

עליכם  .כמאמר השיר :והעיקר והעיקר לא לפחד ,לא
לפחד כלל… אל אל ישראל"

בתאריכים  20.11 - 12.11התקיימה בדובאי אליפות

רק לאחרונה התבשרנו כי כמות הכרטיסים לענף הבוצ’ה

אסיה בבוצ'ה.

במשחקים הפראלימפיים בפריז  2024עלתה ולראשונה

השופטת הבינלאומית אורנה וייסבך הוזמנה לשפוט

במשחקים תהייה הפרדה בין גברים לנשים ,מה שמגביר

באליפות וביקשנו ממנה להגיד כמה מילים:

את סיכויי הספורטאיות בסגל להשיג את הכרטיס לפאריז
 .2024אורית קלנר ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן ובת אל

"היה לי הכבוד להיות השופטת הישראלית הראשונה

ברייטמן הכהן ממועדון איל"ן חיפה אמנם סיימו את דרכן

אי פעם שמוזמנת לשפוט באליפות אסיה בבוצ'ה.

בשלב הבתים ,אך צברו ניסיון חשוב להמשך.

בתחרות השתתפו מדליסטים פראלימפים מטוקיו

גם סרגי ירמנקו מאיל"ן חיפה ודדי וויך סיימו את
האליפות בשלב הבתים.
גרשון חיימוב מאיל"ן חיפה סיים את שלב הבתים במקום

ושחקנים חדשים שזו להם תחרות ראשונה.
זאת הייתה התחרות הראשונה שבה הופרדו משחקי
הנשים ומשחקי הגברים וכמו כן יושמו חוקים חדשים
שנכנסו אחרי טוקיו.

השני והעפיל לשמינית הגמר ,שם הפסיד ליריב קרואטי.
בטורניר הקבוצתי הפסידה הנבחרת לפורטוגל ולצרפת.

האירוח היה מעולה ואדיב והאווירה הייתה מיוחדת".

הנבחרת יכולה להתעודד ממשחק מצוין מול הצרפתים.
הנבחרת אמנם נוצחה  ,6-5אך יש לזכור שעשתה זאת
ללא השחקן מספר  1שלה.
מאמן ראשי :ברוך חגאי ,מאמנת :אורנה ויסבך ,עוזר
מאמן :ג’קי הרליך ,מנהל המשלחת :איציק אזולאי.

בתמונה :נבחרת ישראל בטקס הפתיחה .צילום גל כליפא
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 07סיום קדנציה
לרגל סיום הקדנציה של ד"ר שוקי דקל כיו"ר הוועד
הפראלימפי הישראלי לאחר חמש שנים ,ערכנו איתו
ראיון.
הובלת מספר תהליכים במהלך כהונתך כיו"ר ,איזה

מהם הכי ישפיע לדעתך על המשחקים הפראלימפיים
בשנת ?2032
אכן את צודקת ,הובלתי מספר תהליכים מאוד חשובים

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
מה הדבר הכי משמעותי שעשית למען ספורט הנכים?

במהלך הקדנציה שלי ,לשאלתך מה הכי ישפיע על

קשה לי לומר לך מה הכי חשוב .כי הובלתי הרבה נושאים

המשחקים הפראלימפיים לאולימפיאדה בשנת 2032

חשובים ומשמעותיים שיישארו כאבני דרך לשניםMiles -

בבריסבן שבאוסטרליה?

 Stoneלספורטאים ולספורט הפראלימפי.

וואאוו...שאלה מעניינת .אני חושב שיש כמה מהלכים

לשאלתך אציין שלושה שבעיני הם הכי חשובים:

שישפיעו בדרך ל ,2032 -ולפי דעתי הכי ישפיע הוא
המהלך של הקמת היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות.
העולם צועד לשם וכל החיים הולכים ונעשים רוויים

(א) ה"מיתוג" -כוונתי שהיום יודעים ,מצלמים וכתבים עלינו
יותר מאשר בעבר .אנחנו רואים היום שאי אפשר

ותלויים בטכנולוגיה ובחדשנות .ואני שמח שאנחנו יצאנו

להתעלם מהספורט הפראלימפי.

לדרך.

(ב) ההסכמים עם המרכז הרפואי "שיבא" בתל-השומר,

מה למדת על עצמך ,מעבודתך כיו"ר?
את שואלת מה למדתי על עצמי? בטרם אשיב לך אני
אומר לך מה קבלתי מהספורטאים הנפלאים ,מגיבורי

וההסכם עם בית-חולים "רעות" בתל-אביב למתן טיפולים
רפואיים לספורטאים במסלול .VIP
ג) הקמת היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות ,וההסכמים

העל שלנו .קבלתי מהם המון כוח והשראה שהכול בראש.

עם "מכון סילבן אדמס למצוינות" ועם אוניברסיטת תל-

ידעתי להכיל קשיים ובעיות מסוגים שונים ,אבל במשך

אביב .אלו נושאים במבט פנימה  Zoom-In -ובמבט החוצה

חמש השנים כיו"ר למדתי על עצמי שיש לי יכולת "הכלה"

 ,Zoom-Outחתימת ההסכמים הבינלאומיים עם מדינות

גדולה .למדתי גם על פרופורציות בחיים .ועוד למדתי שכדי
להנהיג ארגון ולהניע אותו קדימה חשוב לבוא עם דרך,

הים התיכון שמחזק את מעמדנו בעולם וזה(גם המיתוג).

מטרות ויעדים .זה מה שעשיתי ואני גאה על כך.
איזה עצה יש לך ליו"רים של ארגוני ספורט בארץ?
ראשית ,להניח את האגו בצד ולבוא עם "דרך" ,עם מטרות
ויעדים ולגבש בתהליך משותף של תוכנית עבודה לארבע
שנים ,עם העובדים המקצועיים ולצאת לדרך .בד בבד
לעבוד "ברשת  "networkingעם אירגוני הרוחב בארץ

ובעולם .כדי להיות

נוכחים במשפחת הספורט

בארץ ובעולם.
בתמונה :ד"ר שוקי דקל וענבל פיזרו בכנס טכנולוגיות
2017
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 08סיום קדנציה
על מה אתה מצטער?
על מה אני מצטער? אני ממש לא מצטער על שום דבר

מכל מה שעשיתי במשך חמש השנים שהיו עבורי
מרתקות ומאתגרות .נהפוך הוא ,אני גאה על תהליכים
שהובלתי ,על התמורות שהבאתי ועל "הדרך" שבה צעדנו,

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ואיתם המדליות שהשגנו ולצדן הישגים שהם "צאן-נכסי
ברזל" לספורט הפראלימפי בישראל.
כן אומר לך בכנות שהייתה לי אכזבה אחת ,והיא מטכס
"עיטור הוועד הפראלימפי" שלא התנהל כפי שתכננו.

ולסיום שיחקנו משחק אסוציאציות
•

מלזיה | מאבק כנגד ממשלת מלזיה וביטול
האליפות במלזיה.

•

זהב |  -6מדליות זהב פראלימפיות בטוקיו.

הבאתי רעיון מיוחד וחדש מסוגו בספורט והוא הענקת

•

ישראל | גאווה ,חכמה ונחישות

עיטור לאנשים ראויים .השקעתי בכך המון אנרגיה וזמן ,כי

•

יעקב בנינסון | מאמן מעולה עם "קבלות"8 -
מדליות בטוקיו.

בעיני רוחי ראיתי בזה אחת מהפסגות שלנו בוועד
הפראלימפי ובשנה האולימפית .אני בתחושה שזה לא
קרה .וזה איכזב אותי .הטכס הוא גם בין הרעיונות
שמקדמים ומסייעים ל"מיתוג" הוועד הפראלימפי .אבל

•

כיסא-גלגלים | גיבורי-על אמיתיים

•

חזון | כ"דרך חיים" .לחלום ולשאוף רחוק
וגבוה

•

משחקי-החורף | היסטוריה!!!

אני מקווה שתהיה לכך המשכיות .להזכירכם קבענו

•

קורונה | אתגר ,התמודדות ופרופורציות...

שהעיטור יוענק אחת לשנתיים ,פעם באולימפיאדת הקיץ

•

שוקי דקל | קשה לי לומר על עצמי...כמו בשיר

ופעם באולימפיאדת החורף .אני מקווה שזה יתוקן ויקבל

"רק על עצמי לא ידעתי לספר" ובכל זאת

את הכבוד הראוי .וכבר בשנה הבאה בשנת אולימפיאדת

לשאלתך "המתקילה" אצטט חלק ממה

החורף.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות באמצעות הפראתון שלנו
ולומר שלא עשיתי את כל זה לבד .עבדתי עם אנשים

שכתבו ואמרו עלי"...:איש של אנשים ,אוהב
אתגרים ,יצירתי ,מוביל "דרך" מציב מטרות
ויעדים ושואף להשגתם...

נפלאים מקצועיים ,חרוצים ומסורים .זכיתי לעמוד בראש
אירגון עם חבורה נפלאה .וביחד עם הספורטאים נתנו לי
כוח והשראה ונטעו בי את האמונה ושהכול אפשרי .אני
מודה לכולם לכולכם מעומק ליבי.
בטוחני שעוד ניפגש במעגלי החיים .שיהיה לכולכם
בהצלחה בהמשך הדרך.

ד"ר שוקי דקל נואם בבית הנשיא לציון  50שנה
למשחקים הפראלימפיים בתל אביב 1968
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 09כנסת ישראל
באירוע ההוקרה למען הספורט הישראלי שיזם יו"ר
השדולה למען הספורט בכנסת ח"כ סימון דוידסון
שהתקיים במעמד של שני יושבי הראש החדשים .אלי
בירנבאום יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי ויעל ארד

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

יו"ר הוועד האולימפי בישראל.
באירוע נכחו ספורטאים בכירים מכל הדורות ,כמו מורן
סמואל,

פסקל

ברקוביץ,

לידיה

חתואל,

מיקי

ברקוביץ ,טל ברודי ,עודד מכנס ,סילבי ז’אן ורבים
אחרים.
בדברי הברכה שלו אמר יו"ר הועד הפראלימפי אלי
בירנבאום" :נעשה הכל לקידום הספורט .אנחנו חיילים
שלך סימון .כל מה שנדרש נעשה לפיתוח הספורט

אלי בירנבאום ,יעקב ביננסון ועדד מכנס .צלם  :נועם
ריבקין

בישראל׳".
יעל ארד התייחסה בנאומה לאיאד שלבי כאשר
אמרה" :אנחנו כחברה לא עושים מספיק כדי לאפשר
לילדים להצטרף לספורט ,ילדים שאין באפשרותם
לשלם לחוגים ,הפסדנו ילד עם אש בעיניים ,גם במגזר
הערבי ,אנחנו מפספסים  20%מהאוכלוסייה ,אני
קינאתי במשלחת הפראלימפית שהיה להם נציג ערבי
שזכה במדליות.
מורן סמואל שהיתה אחת ממשתתפות הפאנל

אלי בירנבאום ,ויעל ארד .צלם  :נועם ריבקין

שהתקיים באירוע אמרה" :הדבר הכי חשוב שאני
אמרתי היה שזה נכון ש 10-15%מהאוכלוסייה הם
אנשים עם מוגבלות ,אבל בשביל אמא שיש לה ילד או
ילדה עם מוגבלות זה  100%והיא רוצה להעניק לילד
שלה  100%אפשרויות והתפקיד של המדינה זה לאפשר
לה את זה .בספורט ובכל תחום".
תומר מרגלית ,מורן סמואל ,אירן שפיר ופסקל ברקוביץ.
צלם  :נועם ריבקין
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 10מינויים
בחירות להנהלת הוועד הפראלימפי הישראלי
יחד עם בחירת יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי ,נבחרו
גם בעלי התפקיד הבאים:
משה מוץ מטלון ,נבחר לממלא המקום ולנציג א.נ.צ .עוד

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נבחרו כנציגי אנ.צ :איתי אלימלך ,ציפי בקר ודנה

משה מוץ מטלון,
ממלא מקום יו"ר
הוועד הפראלימפי
הישראלי

פנחסוב .לנציגי איל"ן נבחרו אפרים זינגר ,חיה ברק
ויעקב בן אריה וכנציג בית חינוך נבחר שבתאי דויטש.
לחברי וועדת ביקורת נבחרו :שולה כהן ,שלום דהאן ,שי
בן בסט ,הרצל יצחקי ורן פרישווסר.
ליו"ר וועדת הכספים נבחר :איתי אלימלך.
לרואה חשבון של הוועד הפראלימפי ,נבחר שוב :רו"ח
רונן קונפינו.
לגזבר הוועד הפראלימפי ,נבחר שוב :חזי יחזקאלי.

 – ITFטניס בכסאות גלגלים
קובי ווינר נבחר פעם נוספת לכהן בוועדה המייעצת

וועדת הבוצ'ה הבינלאומית
ברכות לאיציק אזולאי ,יו"ר ענף הבוצ'ה בישראל
שנבחר להנהלת הבוצ'ה הבינלאומית .בהנהלה חברים 5
אנשים ואתמול נבחרו  4חברי הנהלה ,כאשר איציק
נבחר מהמקום השני.
אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים נפגש עם איציק ודאג לאשר את מועמדותו בהנהלת
ההתאחדות ,כמו כן נשלחה פנייה לוועדים האירופאים
בבקשה לתמוך במועמדותו.
איציק תולה את בחירתו בתמיכה שקיבל מההתאחדות,
מקשריו בעולם הבוצ'ה

ועבודתו כחבר וועדת החוקה

העליונה להנהלת ה  ITFבטניס כסאות גלגלים.

נשיא הכבוד של הוועד הפראלימפי הישראלי
נשיא הכבוד של הוועד הפראלימפי אנדרו דנוס מבעלי
דיוטי פרי ג׳יימס ריצ’רדסון סייר השבוע יחד עם יו"ר הועד
הפראלימפי אלי בירנבאום בבית הלוחם תל אביב על מנת
להכיר מקרוב את הפעילות העניפה ואת המתקנים
במקום.
במהלך הסיור הודיע בירנבאום כי דנוס ימשיך לכהן כנשיא
הכבוד של הועד הפראלימפי עד משחקי פריז  ,2024והודה
לו על התמיכה המתמשכת ועל מעורבותו האישית.

הבינלאומית .כמו כן הוא ציין כי לשם כיוון מההתחלה,
בבחירות הראשונות לא נבחר ,בשניות נבחר לחבר
בוועדת החוקה וכיום נבחר להנהלה.
עיסוקו העיקרי של איציק הוא רכז פרויקטים ואירועים
במועדון ספיבק איל"ן רמת גן והוא גם אחד ממאמני
הבו'צה במועדון.
אנדרו ואלי בסיור בבית הלוחם .צלם אבינועם ולדמן
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 11כנסים ומפגשים
כנס EPC

כנס  EPCשל הוועד הפראלימפי האירופאי ,המאגד את
המדינות האירופאיות החברות בוועד הפראלימפי

הבינלאומי ,התקיים השנה בקפריסין .את ישראל ייצגו
אלי בירנבאום ,ניסים סספורטס וד"ר רון בולוטין.
בכנס סיכמו את הופעת הנבחרות האירופאיות
במשחקים הפראלימפיים של טוקיו  2020וישראל

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כנס I.B.S.A

הוזכרה כאחת המדינות שעשו קפיצה משמעותית

אחת לשנתיים מקיים  IBSAארגון הגג של הספורט

בכמות המדליות בהן זכו.

לעיוורים ולקויי ראייה מפגש בין נציגי כל המדינות

אלי בירנבאום ,יו"ר הועד הפראלימפי הישראלי אמר

החברות .שאבי דויטש נציג ישראל ,השתתף במפגש

ששמח להכיר את ראשי הוועדות האירופאיות ,לחזק

שנערך בירדן וניצל אותו ליצירת קשרים עם איחוד

את שיתופי הפעולה עם חברינו מקפריסין ויוון איתם

האמירויות שלראשונה הצטרפו לארגון ולהעמקת

חתמנו לא מזמן על הסכמי שיתוף פעולה ולגלות

קשרים עם מדינות אחרות ,ביניהן גם מרוקו שתארח

שבסופו של דבר ,גם באירופה מתמודדים עם אותם

בקרוב משלחת ראשונה מישראל במטרה ליצור

אתגרים שאנו בישראל מתמודדים איתם.

שיתופי פעולה בספורט לעיוורים ולקויי ראייה.

בתמונה אלי בירנבאום עם יו"ר הוועד הפראלימפי היווני

בתמונה :ניסים סספורטס ,אלי
בירנבאום וד"ר רון בולוטין
בתמונה :שאבי דויטש ומוחמד עלי נציג איחוד האמירויות
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 12טורנירים בינלאומיים
טניס בכסאות גלגלים
גיא ששון ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן  -חזר לסבב

הטניס בכסאות גלגלים וזכה במקום השני בטורניר
הפיוצ'ר של גוויקיל  -אקוודור ,גם ביחידים וגם בזוגות.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טניס שולחן

דירוג הישראלים הבכירים בטניס בכסאות
גלגלים בעולם נכון ל 6.12
אופן :אדם ברדיצ'בסקי –  | 30גיא ששון | 37 -
סרגי ליזוב – 86

באליפות צרפת הפתוחה בטניס שולחן זכה שמוליק בן
עשור מבית הלוחם חיפה (קלאס  )3במדליית ארד
לאחר שנוצח בחצי הגמר ע"י אדג'ל הצרפתי.
חן ברוך מבית הלוחם חיפה (קלאס  )2עלה מהבית
המוקדם ונוצח ברבע הגמר ע"י ברון הצרפתי .יותם

קוואד :שרגא ויינברג –  | 13יוסי סעדון 30

שיינפלד אף הוא מבית הלוחם חיפה השתתף

נשים :מעיין זקרי – 61

לראשונה בתחרות בינלאומית אך נוצח בשלב הבתים.

את השחקנים מלווה ומדריך המאמן יאיר מרקו.
בתמונה שמוליק עם המדליה והמאמן יאיר.

בתמונה ,גיא ששון מקבל את
גביע המקום השני
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 13כדור עף בישיבה
הקמת ענף הכדורעף בישיבה
לענפי

הספורט

הפראלימפיים

הפועלים

בארץ

מצטרף ענף חדש – כדורעף בישיבה.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המשחק דומה מאוד למשחק הכדורעף בעמידה ,רק
שהוא נעשה בישיבה ,על מגרש קטן יותר ,כאשר
הרשת מונמכת.

לאירוע

חשיפה שנארח בחיפה הוזמנו שחקניות

מטורניר כדורעף חופים " "SHE SPORTלהצטרף
ולהתנסות .הן גילו שאומנם המשחק אכן דומה
לכדורעף אך נדרשות מיומנויות אחרות .הצורך
להשתמש בידיים גם להנעת הכדור וגם לניידות על
המגרש הופך את המשחק למאתגר במיוחד.
את ההתנסות הוביל אולג אור ,שלוקח חלק בקידום
הענף בישראל.
אולג הוא שחקן ,מאמן ושופט כדורעף אשר נפגע
בשנת  2006דבר שלא מפריע לו להמשיך ולאמן.
אירוע החשיפה הבא מתוכנן להתקיים ביום עיון
שיערך ב  14.01.2022בווינגייט כיוזמה של איגוד

אולג אור ,מאמן הכדורעף

הכדורעף ושל אולגה גומברג – רכזת פיתוח ענף
הכדורעף בישיבה ,בכוונה להכשיר דור מאמנים בענף
זה .מאמני כדורעף שישתפו ביום העיון יקבלו מידע על
הכדורעף הפראלימפי בעולם ,כללי משחק ,חוקה ,סוגי
ליקויים ועוד ויקבלו בסוף תעודת השתלמות.
בחצי המעשי של יום העיון יתנסו המשתתפים
משחקים בפועל.

התנסות בחוף הים .צלם דרור יניב
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 14טורנירים בארץ
טניס שולחן
הזוכים במשחקי הבית הפתוח בטניס שולחן
שהתקיימו בבית הלוחם חיפה החודש:
עמידה גברים | איגור קוגן ממועדון ספיבק ר"ג
עמידה נשים | רינה אשכנזי מספיבק ר"ג
כיסאות גלגלים | דוד גבריאל מבית הלוחם חיפה

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שחייה
בתחרות המילניום שיפרו שחייני איל"ן חיפה של המאמן
יעקב ביננסון את שיאי ישראל בבריכות קצרות:
יוליה גורדיצ'וק 200 :מטר מעורב אישי 02:46.33
דקות 200,מטר חופשי  400 ,2:19.97מטר חופשי
 04:48.40דקות
עמי דדאון 100 :מטר חופשי  1:19.96דקות 200 ,מטר
חופשי  02:44.15דקות 400 ,מטר חופשי 5:43.09

קליעה
בתחרות שהתקיימה החודש בבית הלוחם תל אביב
נצחו:
אקדח אוויר – סניורים | אורי קפלן מבית הלוחם
ירושלים

מארק מליאר 100 :מטר גב  01:07.76דקות 200 ,חופשי
 2:10.6דקות

אתלטיקה
ממשקי ציוד-ספורטאי :מתכננים ליאיר ניזר את
המושב החדש כדי למקסם את הכוח בהדיפת כדור
ברזל

אקדח אוויר | שלומי אייל מבית הלוחם חיפה
רובה אוויר עמידה | דויד מוטי מבית הלוחם חיפה
רובה אוויר  | SH1אלי חברה מבית הלוחם תל אביב
רובה אוויר  | SH2מור ספיר מבית הלוחם תל אביב
על מנת להיכנס לסגל לאליפות אירופה ,יש להשיג
פעמיים תוצאה של לפחות  632נקודות או שלוש
פעמים תוצאה של לפחות  631נקודות .אלי חברה
השיג  632.8נקודות ,תוצאה שמקדמת אותו להשגת
הקריטריון
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 15כדורסל בכסאות גלגלים
גביע המדינה
גם השנה יערך טורניר גביע המדינה בכדורסל בכסאות
גלגלים לכל ליגה בנפרד .הגרלת הגביע התקיימה בשידור
ישיר לכל הנוגעים בדבר ואלו תוצאותיה:

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ליגת העל

לאומית א'

חצי גמר
-----מול ביה"ל תל
אביב

צה"ל תל אביב
מול עודד
ראשון לציון

חצי גמר
-----מול מג'ד אל
כרום

גמר
גמר

חצי גמר

איל"ן ספיבק
רמת גן מול
חוסן ביה"ל
באר שבע
ביה"ל חיפה
מול ארז
ספיבק רמת גן

חצי גמר
-----מול ערבה
ספיבק רמת גן

לאומית ב'

רבע גמר
-----מול ביה"ל תל
אביב

ביה"ל ירושלים
מול ביה"ל תל
אביב

אלון ספיבק
רמת גן מול
אורן ספיבק
רמת גן

שמינית גמר
חוסן באר שבע
מול מג'דל
כרום

חצי גמר
ביה"ל חיפה
מול דקל
ספיבק רמת גן

גמר

חצי גמר
עידו מימון קפטן ארז ספיבק רמת גן והגביע משנת .2021
צלם :בני משי

רבע גמר
-----מול ביה"ל באר
שבע

שמינית גמר
שלום ראשון
לציון מול
ביה"ל ירושלים

רבע גמר
-----מול שקד
ספיבק רמת גן

שמינית גמר
איל"ן חיפה
מול כרמיאל
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 16חם מהמעבדה
מייעלים את אימוני הבדמינטון באמצעות
מכשיר חדש במסגרת אירוע Makers for
Heroes
מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
החודש התקיים בפעם החמישית סיום פרויקט Makers
 for Heroesשל עמותת  Restartלמען פצועי צה"ל.
המיזם אליו הצטרפנו לפני ארבע שנים ,כלל השנה 25
מיזמים ,ביניהם מספר לא מבוטל של פרויקטים מתחום

אמיר לוי שירת בפלחה"ן צנחנים ונפצע במהלך אימון בו
החליק ברמת הגולן עם משקל רב על גבו .כתוצאה נפגע

בצורה קשה בעמוד השדרה וברגלו השמאלית .אמיר הוא

הספורט.

ספורטאי פראלימפי ואלוף עולם ,בכיר שחקני הבדמינטון

 Makers of Heroesהינו פרויקט ייחודי ליצירת פתרונות

בישראל.

טכנולוגיים עבור פצועי צה"ל המופק על ידי עמותת
 Restartהפועלת למען החזרת פצועי צה"ל למסלול

הצורך

החיים.

בבדמינטון יש אימונים אינטנסיביים ומפרכים .באימונים אלה

במתחם "ירוק" שבמועצה האזורית עמק חפר ,התכנסו

נזרקים אלפי כדורי נוצה .נדרש זמן רב לאיסוף הכדורים .חלק

 25צוותים ,למעלה מ  200מתנדבים ,בתמיכת מיטב

גדול מזמן האימון "מתבזבז" על איסוף הכדורים (לפעמים

אורבס,

אפילו חצי שעה!) כמו כן ,קשה מאוד לאסוף את הכדורים

התעשיות

והחברות

הישראליות

(רפאל,

סטרטסיס ,זינגר ,וויקס ,סיסטמטיקס ,תומר חברה
ממשלתית ,בנק הפועלים ועוד) ,במטרה למצוא פיתרון
טכנולוגי לאתגרים שהציבו פצועי צה"ל.

כשמתניידים בכיסא גלגלים.
האתגר

הקורונה עדיין כאן ,ועצם זה שפרויקט המייקרס יצא

אמיר ועודד פנו לריסטארט במטרה למצוא פתרון קל ויעיל

לפועל והתאפשר לנו להיפגש ולקיים אירוע סיום רב

שיאסוף את הכדורים ואידיאלית – שגם יכניס את הכדורים

משתתפים הופכים את המיזם השנה למרגש במיוחד.

ישירות לשרוולי אחסון/שרוולי רובוט שיורה את הכדורים.

הפרויקט הפראלימפי התמקד בצורך של עודד חבשוש
ואמיר לוי מענף הבדמינטון לייעול זמן האימונים ועל כך

נרחיב בכתבה.
עודד חבשוש ,בן  ,42נולד וגדל בירושלים .התגייס
לפלחה"ן גבעתי ובמהלך שירותו – נפצע מכדור בירך
בהיתקלות עם מחבלים במוצב הבופור בדרום לבנון.
כחלק מתהליך השיקום נחשף לענף הבדמינטון והחל
לשחק באופן פעיל בנבחרת ישראל .עודד זכה פעמיים
במקום הראשון באליפות אירופה ביחידים ובזוגות .כיום
עודד מאמן בדמינטון

בבית הלוחם תל אביב.
המחשת הצורך :איסוף מאות כדורי בדמינטון באימון
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 17חם מהמעבדה
מפגש הכנה
במפגש ההכנה הועלו דרישות עיקריות:
• תהליך התקנת המתקן צריך להיות פשוט וזריז

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

• בטיחותי למשתמש
• יתאים לכל מגרש
• מתקן לנשיאה ברכב
• ניתן להפעילו משקע חשמל ו/או סוללה
• עדין ולא פוגע בכדורי הנוצה
• הוצאה פשוטה של הכדורים לאחר האיסוף

שלבי הפיתוח
הרעיון הבסיסי של המתקן היה להשתמש לאיסוף
במברשות מטאטא עדינות שמסתובבות כדי לא לפגוע

סקיצה ראשונה ,מכשיר איתו ניתן להסתובב במגרש

בכדורי הנוצה העדינים .לאחר מספר סקיצות ומודלים,
הוחלט ללכת על פתרון שמצד אחד דורש לגרוף באופן
פיזי את הכדורים לתחילת המתקן אך מצד שני עונה על
כל שאר הדרישות:
• פשוט וקל למיקום ולהפעלה
• אוסף כדורים ישירות לשרוולים
• ניתן להעברה ממגרש למגרש
אב טיפוס שני – לא הצליח לאסוף את כל הכדורים
המוצר הסופי
– מבט
מאחור

המוצר הסופי – מבט מהצד
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 18חם מהמעבדה
כשהצוותים סיימו את עבודתם ,כל הפרויקטים הוצגו
למשפחות הפצועים ,המתנדבים ותומכים נוספים אשר באו
להתרשם מהתוצרים השונים .עמדת "צוות אמיר" זכתה
להתעניינות

רבה.

בסיום

הערב

נבחרו

הפרויקטים

המוצלחים מכל קטגוריה (ספורט ,החיים עצמם ,פנאי

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ונופש) .פרויקט איסוף כדורי הבדמינטון זכה בפרס חביב
הקהל.
תודה רבה לצוות אמיר ועודד ,תודה למאמן ראובן מוזס
שליווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ,לניב עפרון ,מנכ"ל
עמותת ריסטארט ולכל העוסקים במלאכה .ניפגש
בפרויקט מייקרס פור הירוז .2022

סקיצת המודל השני

צוות אמיר ועודד

סקיצת המודל שנבחר

הצגת המכשיר
הצוות עובד על המכשיר
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 20דור העתיד
ליגת מועדונים בית ספריים באתלטיקה
לספורטאים פראלימפיים
שילוב

פרויקט

תלמידים

אשר

עוסקים

בספורט

פראלימפי באליפויות בתי הספר שהתחיל בשנת 2019
והושהה בשל הקורנה ,ממשיך השנה ביתר שאת.
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ,התאחדות הספורט
לבתי ספר בישראל בשיתוף ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים ,הפיקו  2סרטים למורים ולתלמידים
שמטרתם גיוס התלמידים ורתימת המורים .בסרטונים
קוראים הספורטאים הבכירים עשהאל שבו ומורן סמואל
לתלמידים להצטרף לפעילות.

הדיפת כדור ברזל

מתוך הסרטון של עשהאל שבו
המקצועות בהן יתחרו התלמידים :הדיפת כדור ברזל,
קפיצה לרוחק מהמקום (לעיוורים וליקויי ראייה) ,ריצת 80
וריצת 800

מרוץ כיסאות גלגלים

תאריכי התחרויות:
• כיתות ז'-ט' דרום  10למרץ
• כיתות ז'-ט צפון  3למרץ
• כיתות ז'-ט' גמר  12למאי
למידע

נוסף

יש

לפנות

להתאחדות

במייל

 office@isad.org.ilאו לשני בייצ'ר (רפאל) רכזת ארצית
מטעם התאחדות הספורט לבתי ספר בישראל מייל:
shani@schoolsport

קפיצה לרוחק
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' 21על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

ראשת העיר חיפה עינת קליש הגיעה החודש
למועדון איל"ן חיפה על מנת לפגוש מקרוב את
נבחרת השחייה הפראלימפית שחזרה מטוקיו
עם שמונה מדליות ואת מאמן הנבחרת יעקב
ביננסון.
במהלך האירוע פגשה את הנהלת המועדון ,את
הדור הבא של האלופים ,השחיינים הצעירים
המתאמנים גם הם עם וביננסן ,את חבר הנבחרת
זוכה שתי מדליות זהב ואחת כסף בטוקיו עמי
דדאון ,שהתגייס החודש לצה"ל ,ואת השחיינית
הוותיקה עטורת המדליות ענבל פיזרו שפרשה
לא מכבר.
צילום לילך וייס.

באזרחות יש לו דרגת אלוף עולם ,בצבא הוא עדיין
טוראי .השחיין עמי דדאון אלוף העולם והאלוף
הפראלימפי בשחייה ,התגייס החודש לצבא לחייל
האוויר.

לקראת אליפות העולם בגלישה שתתקיים
בקליפורניה ,עדי קלנג ודורון זקצר קיימו באשדוד
את טקס מילוי החול המסורתי בו ,ממלאים
משתתפי האליפות ,חול מהמדינה שלהם
שיישפך באליפות למיכל שיכיל חול מכל מדינות
המשתתפים ומסמל את האחווה והשלום בין
הגולשים .צילום :אדיר ורמיוב

ועל כך אמר" :חיכיתי הרבה זמן לשרת את מדינת
ישראל גם בתחום הזה .הגיוס הזה מסמל עבורי
את האפשרות להיות גם ספורטאי וגם להשתלב
במערכת הצבאית ובחברה הישראלית כמו כל
צעיר וצעירה במדינה" .
מאמנו יעקב ביננסון אמר" :אני שמח בשביל עמי,
אני בטוח שיצליח לשלב בין המחויבות החדשה
למדינה דרך הצבא עם המחויבות שלו למדינה דרך
השחייה"

 22חמש שנים של עשייה
סיכום תקופת כהונתו של ד"ר שוקי דקל – יו"ר הוועד
הפראלימפי הישראלי בין השנים  2017-2021כפי
שסוכמה על ידו.

בחרתי להציג בפניכם את התחומים העיקריים מהעשייה
המבורכת שלנו בחמש השנים האחרונות והנה הם
לפניכם:

אולימפיאדת טוקיו – 2020
נזכיר שמחזור אולימפי הוא בן ארבע שנים ,אבל בגלל

בתמונה :הנשיא עם איאד ומארק והמדליות בהן זכו.

מגפת הקורונה ודחיית האולימפיאדה בשנה ,אולימפיאדת

ספורטאינו באולימפיאדת טוקיו גרמו להתרגשות עצומה

טוקיו התקיימה באוגוסט  .2021וכך הקדנציה שלי

למדינה שלמה .שש פעמים התנופף דגל ישראל בראש

התארכה בעוד שנה .אלו היו חמש שנים מרתקות

התורן כשברקע התנגן המנון "התקווה" ,זה היה מרגש עד

ומאתגרות של מסע מדהים שבסופו היו לנו הישגים חסרי
תקדים עם שלל של  9מדליות וביניהן  6מדליות זהב6 ,
פעמים הונף דגל ישראל אל-על וברקע הושמעה

דמעות .נשיא המדינה מר יצחק-בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל

ערכו קבלת פנים מיוחדת לכבוד הספורטאים ,בהשתתפות
שר הספורט מר חילי טרופר ,ראש הממשלה (שאמור היה
להשתתף) ברגע האחרון התנצל ושלח את ברכתו .נשאתי

"התקווה" ,ועוד  2מדליות כסף ומדליית ארד אחת .הישגים

נאום והודיתי לכבוד נשיא המדינה ,לראש הממשלה ,לשר

שלא היו מאז אולימפיאדת סאול ב–  ,1988מלפני  33שנים

התרבות והספורט.

ואני גאה על כך.

יצאנו לטוקיו בברכת הנשיא ראובן-רובי ריבלין ,וחזרנו

הנבחרת

שלנו

מנתה

-33ספורטאים,

ובהם

–18

ספורטאיות ,ו 15-ספורטאים .יהודים ,מוסלמים ודרוזים,
ייצוג של החברה בישראל .אני שמח לציין שבפעם

לקבלת פנים עם ברכת הנשיא יצחק-בוז'י הרצוג .גם יו"ר
הכנסת ח"כ מיקי לוי ערך לכבודנו קבלת פנים מרגשת
ב"אולם שגאל" שבכנסת ,וקבע את המועד כפתיחה למושב

החורף של הכנסת באותו היום ב .4.10.21-זה היה אירוע

הראשונה ספורטאי ערבי ,איאד שלבי משפרעם ייצג את

חגיגי ומכובד מאוד .בטכס השתתפו שר התרבות והספורט

מדינת ישראל באולימפיאדה וזכה בהישג מדהים עם שתי

וחברי/ות כנסת רבים.

מדליות זהב פראלימפיות .אכן זה כבוד גדול לספורטאי,
לאיאד שלבי ,למשפחתו ,לעיר שפרעם ולמדינת ישראל.
בשפרעם .ראש העיר ומנהל הספורט והמתנ"ס בשפרעם
ערכו קבלת פנים מכובדת לאיאד שלבי חגיגה ו"חפלה"
ענקית.
ד"ר שוקי דקל נואם בבית הנשיא בטקס קבלת המשלחות
לפני אולימפיאדת טוקיו 2020
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בצד המדליות שאני גאה בהם אני רוצה להדגיש הישג
נוסף והוא המדיה-התקשורת .בפעם הראשונה זכינו

יותר על הספורטאים שלנו .כידוע הנושא הזה הוא נושא
מתמשך ,וצריך להמשיך להשקיע בו ולטפח אותו .אני

לחשיפה מקיפה בכל אמצעי התקשורת ובמיוחד על מה

אישית סבור ברגע שיהיו לנו הישגים ומדליות תהיה גם

שעשו בערוץ הספורט .הם ראויים לתודה ולכל שבח בכך

חשיפה גדולה ויכתבו עלינו יותר.

ששיתפו את עם ישראל בחוויה הפראלימפי עם שידור

גיוס תקציבים וחסויות

התחרויות עם ההישגים ,הדגל והמנון התקווה .וגרמו

בקדנציה שלי אני יכול לציין בסיפוק שמצבנו הכספי

להתרגשות עד דמעות .אני שמח שיותר ויותר מיליונים
בארץ צפו וחוו את ההצלחות של ספורטאנו שהם מופת

השתפר ללא הכר לעומת מה שהיה קודם .אין זה המקום
לציין מספרים אבל אנחנו רואים שבתקציבים הגדלנו פי
שלושה ממה שהיה בעבר .כאן המקום להודות לשרת

והשראה לילדים ,לנוער ולבוגרים ,והוכיחו שאין גבולות

התרבות והספורט ח"כ מירי רגב שהטיבה עמנו ,ואני מודה

והכול אפשרי .הפכו את "הבלתי אפשרי – לאפשרי".

גם לשר חילי טרופר שהחליף את השרה מירי רגב ,והגדיל

ולדעתי זה עוד הישג בצד המדליות.

לעשות ופעל להשוואת התקציבים שלנו כמו לוועד

בעקבות החשיפה פונים אלי ראשי ערים ,מנהלי ספורט

האולימפי ועוד .בנוסף להגדלת התקציבים אני רוצה

ונוער ברשויות ומבקשים לפתוח מועדונים ומרכזי ספורט
לילדים עם מגבלות .לפי דעתי על המדינה ,קרי משרדי

להדגיש הישג נוסף וחשוב שהשגנו והוא שגרמתי לשינוי
תודעתי

בקרב

מקבלי

ההחלטות

ביחס

לספורט

הפראלימפי ולספורט הנכים בכלל .מהפך שהשפיע גם על

הממשלה חינוך ,ספורט ,רווחה ,בטחון ועוד .עלינו למנף

גיוס חסויות מחברות עסקיות וכלכליות .כמו רשת חנויות

ולקדם את היוזמות

"ג'ימס ריצ'רדסון" ,חנויות הדיוטי-פרי בנתב"ג .בחסותו

עכשיו...היום...את הגל שיצרנו
המבורכות האלו.

מיתוג הוועד הפראלימפי
בין המטרות והמהלכים החשובים שעשינו היה למתג את
הוועד הפראלימפי כגוף שחרט על דגלו מצוינות עם

ובאדיבותו של מר אנדרו דאנוס ,המנהל והבעלים של
"ג'ימס ריצ'רדסון" .מר אנדרו דאנוס שהוא ממשפחה יהודית
וציונית מקנדה ,הוא אדם ערכי וציוני נלהב .בהנהלה
החלטנו למנות אותו ל "נשיא כבוד למשחקי טוקיו ."2020
לשמחתי הוא אושר פה אחד .מר אנדרו דאנוס הודה לי

ספורטאים מצוינים ומעוררי השראה .פעלנו לשינוי

בהתרגשות גדולה על הכבוד שהענקנו לו .צריך לזכור כי

תודעתי בציבור בישראל .התייעצנו עם גורמים מקצועיים

בעקבות מגפת הקורונה כל עסקיו נסגרו ,השמיים היו

כיצד לטפל בזה .הטמעתי בוועד הפראלימפי שלחשיפה

סגורים לטיסות ועוד .על אף כל זאת הוא היה איתנו לאורך

ולנראות במדיה הכתובה ,המשודרת והמצולמת יש

כל הדרך ,ואני מודה לו בכל לב בשמי ובשם הספורטאים

חשיבות רבה ,ויש להשקיע בזה מאמצים ומשאבים.

וההנהלה.

לשמחתי עשינו דרך והצלחנו לעשות שינוי .אני יודע שיש
עוד דרך לעשות ,אבל אנחנו כבר שם .ושמח לציין
שהתחלנו לראות שיפור ניכר בחשיפה של הספורטאים
שלנו .,אנחנו כבר רואים שמשדרים ,מצלמים וכותבים

אנדרו
דנוס ,אלי
בירנבאום
וד"ר שוקי
דקל
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נותני חסות נוספים שגייסנו וראויים לתודה הם" :חברת

הביעו רצון לשיתופי פעולה מדעיים-טכנולוגיים .חתמנו על

אל-על"" ,רשת-מלונות דן"" ,חברת ה"ביטוח כלל ביטוח

הסכם לשיתופי פעולה עם יוון ,ועם קפריסין .עם פורטוגל

ופיננסים"" ,שטראוס" ,חברת "כתר פלסטיק" ,חברת

השלמנו את ההסכם ,בגלל הקורונה הם בקשו לדחות את

הרכב "טויוטה"" ,בנק-הפועלים" ועוד .הוכחתי שהכסף

טכס החתימה הפורמאלי.

לא יהיה מכשול .אמרתי ועשיתי .אני שמח לצטט את
ועדת הביקורת שהדגישה בדו"ח הביקורת האחרון שלה
שבו ציינה שבשנת הקורונה ,כאשר המצב הכלכלי בארץ

הסכם עם המרכז הרפואי "-שיבא" המרכז המוביל
בישראל
כפי

שקבענו

שאצלנו "הספורטאי

במרכז",

הבטחנו

ובעולם נעצר ,חלק מהעסקים קרסו אנחנו הצלחנו לגייס

לספורטאים טיפול רפואי במסלול ""VIPחתמנו על הסכם

פי שלושה חסויות מכל שנה אחרת .זו תעודת כבוד

עם הנהלת המרכז הרפואי "שיבא" בתל-השומר שנבחר

לאותם בעלי עסקים שלמרות המצב הכלכלי ,הם המשיכו

זה לא מכבר לבית החולים הטוב ביותר בארץ ,ודורג במקום

ותמכו בנו לאורך כל הדרך .אין לי ספק שיש להם חלק

העשירי בעולם–אכן מקום של כבוד .החיבור שלנו למרכז

גדול במדליות ובהישגי ספורטאנו .אכן לא אכזבנו והחזרנו
תמורה לתרומה .בשם כולנו אני מודה להם מעומק ליבי.

הרפואי "שיבא" עם מיטב הרופאים ועם הטכנולוגיה
מהמתקדמות בעולם שיכולים הציע .הוא הישג חשוב.
הצלחנו להבטיח לספורטאים את הזמינות ואת הטיפול

מדע ,חדשנות וטכנולוגיה בספורט הפראלימפי

ללא תורים וברצף טיפולי שמרכז רפואי גדול כמו ש"שיבא"

אנחנו חיים בעולם רווי בטכנולוגיה בכל תחומי החיים.

יכול להעניק" .טיפול "VIPלספורטאים זה מהלך שאני גאה

תהליך מואץ של שימוש בטכנולוגיה וברובוטיקה נמצא

בו .חתמנו על ההסכם עם הנהלת המרכז הרפואי שיבא

גם בספורט .החלטתי להקים יחידה למדע ,לחדשנות

ובראשם המנהל הכללי פרופ' יצחק קרייס ,המשנה

ולטכנולוגיה .מיניתי את ד"ר אסנת פליס דואר לעמוד
בראש היחידה .דר' אסנת היא בחורה מקצועית ,מסורה
ומלאת מחויבות אישית לספורטאים .יצאנו לדרך ,אני יכול
לציין שנכנסו לעולם המדע ,הטכנולוגיה והחדשנות

למנכ"ל פרופ' ארנון אפק ,פרופ' גל דובנוב-רז וד"ר רמי
זק ,אני יכול לציין שקיבלו אותנו עם חיבוק ענק .הפרופ'
יצחק קרייס ,המנהל הכללי של בית החולים "שיבא" ,אמר
בטקס חתימת ההסכם" :הוספתם לנו לבנה בבניין
המצוינות שחרטנו על דגלנו ,ואנחנו גאים על כך".

בספורט הפראלימפי ואנחנו שם ובדרך הנכונה.
בד בבד חתמנו על הסכם לשיתוף פעולה עם "מכון סילבן
אדמס למצוינות בספורט" שבאוניברסיטת תל-אביב,
בניהולו של פרופ' מיקי שיינוביץ מהפקולטה להנדסה
ולביוטכנולוגיה .ובהמשך בניהולו של פרופ' חגי פיק
מהפקולטה לרפואה .כמה ממדינות אירופה שבאירגון ה-
 EPCגילו התעניינות בתוכניות המחקר והטכנולוגיה
שלנו.

לחיצות היד ,לאחר חתימת ההסכם עם שיבא
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הסכם עם בית-החלים השיקומי "רעות" בתל-אביב
מתוך אותה מטרה ובמסגרת המעטפת הרפואית-ברמת
ה VIP -לספורטאנו ,חתמתי על הסכם נוסף ומיוחד עבור

שהייתה לי תרומה חשובה לגיבוש החזון .ריימון הציג את
החזון והמטרות בקונגרס שנערך בלימסול בקפריסין
בנובמבר  .2021אגב בבחירות בקפריסין בחודש נובמבר

נבחרות השחייה עם בית החולים השיקומי "רעות"

 2021ריימון נבחר פה אחד לנשיא האירופאי .לנשיא ה-

שבתל-אביב ,עם מנהל בית החולים פרופ' דב אלבוקרק,

 EPCולפי דעתי הוא אכן ראוי.

ועם פרופ' רפי חרותי שהוא גם המומחה לשחייה ולסיווג
שחיינים (קלסיפיקציות) .אני שמח ומברך על כך
שספורטאנו זוכים לזמינות ולטיפול מקצועי ומיידי ללא
תורים וללא המתנה .זה הישג גדול ומשמעותי עבורם

כנס ה  EPCבארץ
הסכמים לשיתוף פעולה עם יוון וקפריסין
כשחל שיפור במצב התחלואה מקורונה בארץ ב23.4.21-
הזמנתי את נשיאי הוועד הפראלימפי מיוון ומקפריסין
לחיצות היד ,לאחר חתימת ההסכם עם רעות
אירוח הקונגרס האירופאי ה  EPCבישראל
ארחנו בארץ את הקונגרס הבינלאומי של ראשי הוועדים
הפראלימפיים מאירופה -הEPC -

שבו השתתפו 101

חברות וחברים מ 47-מדינות .הקונגרס היה מוצלח וקבלנו

לחתימת ההסכמים .את הטכס קיימנו בנצרת במלון גולדן-
קראון .הטכס היה מכובד ומרשים ובו השתתפו שגריר יוון
בישראל ,נספחי התרבות משגרירות קפריסין ,ראש מינהל
הספורט ממשרד התרבות והספורט ואורחים חשובים
נוספים.

על כך שבחים ומכתבי תודה רבים .עוד במהלך הקונגרס
פנו אליי ולמנהלת היחידה למדע ,טכנולוגיה וחדשנות הד"ר

אסנת פליס דואר וביקשו מאיתנו מידע ושיתופי פעולה.
עוד אוסיף שבקונגרס נבחרתי לוועדה החשובה של הEPC. -
הוועדה לגיבוש החזון ,המטרות והיעדים לאירגון .שמחתי
להביא את הניסיון שלי לדיוני הוועדה .בדברי התודה אמר לי
יו"ר הוועדה מר ריימון בלונדל מהולנד,

הסכמי שיתוף הפעולה
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בשיחה עם הנשיא האירופי -ה IPC-הקרואטי מר ראטקו

הסכם לשיתוף פעולה עם מרוקו

קובביץ' הצעתי לו את הרעיון לחתימת הסכמים בין

קבלתי פניה מנשיא פדרציית הספורט לעיוורים במרוקו מר

מדינות אירופה כדוגמת ההסכם שחתמנו .הוא שמח

יאסיר אל האנצ'י ובו הזמנה והצעה לשיתופי פעולה .קיימנו

ותמך ברעיון וביקש ממני לשלוח לו דוגמא של אחד

איתם ישיבת הכרות בזום והוא חזר והזמין אותנו למפגש

ההסכמים שלחתי לו והוא שלח לכל מדינות אירופה.

במרוקו .מיניתי משלחת שתבקר במרוקו להידוק הקשרים

בשיחה זו הודעתי לנשיא האירופאי שאני מתכוון ליזום

ולשיתופי פעולה.

אירוע ספורט אזורי בינלאומי שיהיה משותף למדינות הים

אולימפיאדת החורף בייג'ין 2022 -

התיכון .בהשתתפות ישראל ,יוון ,קפריסין ,פורטוגל ,מרוקו

בין היוזמות שהבאתי לוועד הפראלימפי היא ,שבפעם

ועוד .הוא התפעל מהרעיון ותמך בו .נשיא הוועד

הראשונה בהיסטוריה של מדינת-ישראל תשתתף נבחרת

הפראלימפי מהונגריה לאזלו אמר לי שזה רעיון מצוין

ישראל הפראלימפית באולימפיאדת החורף בבייג'ין בשנת

והוא יפעל לקיים הסכמים דומים למדינות הבלקן

 .2022זהו מהלך היסטורי .היו כאלה שהרימו גבה עם
הערות אירוניות ,הכיצד מדינה חמה כמו שלנו תוכל

קשרים עם הוועד הפראלימפי באבו-דאבי מאיחוד
האמירויות

להשתתף באולימפיאדת חורף? היו שאמרו אנחנו לא
אירופה ולנו אין הרים מושלגים עם מסלולי סקי ועוד .עם
כל הציניות אני שמח לציין שנבחרת ישראל תשתתף

בספטמבר  ,2020עם ההכרזה הרשמית על כינון יחסי

באולימפיאדת

שלום ועם "הסכמי אברהם" בין מדינת ישראל ומדינת

הספורטאית שיינא וספי תייצג אותנו בענף גלישה "הסקי-

איחוד האמירויות ,יזמתי פנייה לנשיא הוועד הפראלימפי

האלפיני" .אנחנו המדינה ה 50-שתשתתף באולימפיאדת

של איחוד האמירויות באבו-דאבי מר מוחמד אל האמלי,
בירכתי אותו ואת המלך מוחמד בן זיאד ( )M.B.Zעל הצעד
האמיץ והחשוב בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות

בייג'ין,

זו

החורף

ממש

בבייג'ין

היסטוריה

בחודש

עובדה!!!

מרץ.2022-

אני

מאמין

שהספורטאית שלנו שיינא תזכה במדליה .חכו ותראו...
אירוח "אליפות עולם בטניס על כיסאות גלגלים

בתחומים רבים ביניהם הספורט ובמיוחד הספורט

לא בכל שנה ולא מבן מאליו שמדינת ישראל מארחת

הפראלימפי .נשיא הוועד הפראלימפי מאבו-דאבי מר

אליפות עולם .אני שמח שנבחרנו לארח את אליפות העולם

מוחמד אל האמלי ,הודה לי על המכתב ,וכתב לי בתשובתו

בטניס על כיסאות גלגלים בשיתוף עם איגוד הטניס

שהוא ישמח להידוק הקשרים ביננו ולקידום הספורט
הפראלימפי .הוא הוסיף שבתקופה הקרובה הם נערכים
לשינויים במיבנה הספורט ,לכשיסיימו ישמחו להיפגש
איתנו ולשתף פעולה.

הישראלי ,עיריית רמת-השרון והמרכז הישראלי לטניס
ברמת-השרון .התחרות נערכה בחודש מאי  .2019נבחרת
הזוגות שלנו ,עם השחקנים נועם גרשוני (טייס בחיל
האוויר) ,מדליסט הזהב מאולימפיאדת לונדון ,ושרגא ויינברג,
הטניסאי המעוטר שלנו זכו במדליית כסף במקום השני
המכובד.
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מכתב התשובה של מר מוחמד אל האמלי ,נשיא הוועד הפראלימפי של איחוד האמירויות
למכתבו של ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי.
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עיטור הוועד הפראלימפי2020-
יוזמה חדשה שהבאתי והיא הענקת "עיטור הוועד
הפראלימפי" לאישים ולמוסדות שמלווים אותנו במשך
השנים ומסייעים בכסף ובשווה כסף .חשבתי שהם ראויים
לתודה ולהוקרה מיוחדים על פועלם לקידום הספורט
הפראלימפי .הקמנו ועדת עיטור שתמליץ על המועמדים
לעיטור לשנת  ,2020לפני אולימפיאדת טוקיו .לראש
הוועדה נבחרה כבוד

השופטת בדימוס נורית אחיטוב,

וחברים מכובדים נוספים .לדעת הכול זו ועדה מצוינת

ומכובדת.

בתמונה :מנכ"ל רשת מלונות דן  -מר רונן ניסנבאום.

בחודש אוקטובר  ,2020בזמן חגי תשרי תשפ"א ,בעיצומה
של מגפת הקורונה ,סיימה ועדת העיטור בראשות כבוד
השופטת נורית אחיטוב את עבודתה ובחרה לקבלת
"עיטור הוועד הפראלימפי" בקטגוריית אישים ויחידים ,את
הגב' לימור לבנת שרת החינוך ,התרבות והספורט
לשעבר ,את מר מתן וילנאי ,שר המדע התרבות והספורט
לשעבר .ובקטגוריית מוסדות

וארגונים נבחרה "רשת-מלונות דן".
אכן בחירה ראויה ומכובדת.
קיימנו את טכס הענקת "העיטור"
במלון דן בתל-אביב .הטכס היה

בתמונה :אלי בירנבאום ,השופטת בדימוס נורית
אחיטוב ,מתן וילנאי וד"ר שוקי דקל

מכובד ומלא הדר .את הטכס
המיוחד הנחה המנחה ושדר
רשת ג' הפופולארי מנחם פרי.

בתמונה עיטור הוועד

בתמונה :אלי בירנבאום ,השופטת בדימוס נורית אחיטוב,
לימור לבנת וד"ר שוקי דקל
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מאבק כנגד החרם ש"ממשלת מלזיה" הטילה על

האולימפיים ולספורטאים הפראלימפיים .זה יהיה בית מלא

נבחרת השחייה

הדר ותפארת לספורטאים לדורותיהם .מר יגאל כרמי אמר

בין לבין ותוך כדי העשייה האינטנסיבית לא הנחתי לרגע

לי שהרעיון מצוין בוא נקדם אותו.

את המאבק כנגד מלזיה להסרת החרם מעל נבחרת
השחייה שלנו .לא כאן המקום להרחיב עבודת המטה
שניהלתי עם משרד החוץ ,עם קהילות יהודיות מהעולם,
עם חברי נשיאי הוועדים הפראלימפיים ידידים שלנו ,עם
הוועד האולימפי הבינלאומי ועוד .בסופו של המאבק אני
שמח שנשיא הוועד הפראלימפי הבינלאומי מר אנדרו

פארסונס קבל החלטה אמיצה וחסרת תקדים לבטל את
האליפות במלזיה ולהעביר אותה לאנגליה .נבחרת
השחייה שלנו השתתפה באליפות העולם ו"נתנה להם
בראש"...וזכתה בשמונה כרטיסים לאולימפיאדת טוקיו.

הדמיית בית הוועד הפראלימפי

את התוצאות הכול יודעים ,והשאר זה כבר היסטוריה...

ממשיכים עם הפנים לאולימפיאדת פריז  2024וללוס -

ואני גאה על כך.

אנג'לס2028-
אמנם אני עומד לסיים את תפקידי בסוף שנה זו (,)2021

היכל תהילה ובית הוועד הפראלימפי בישראל

אני נחוש להקים בית לאומי לספורטאנו לדורותיהם ,אין

יחד עם זאת חשוב לי מאוד לשמור על רצף ועל המשכיות
של הדרך שהובילה אותנו להצלחות .אני מקווה ומאחל
לבאים אחרי להמשיך קדימה ולמנף את ההצלחה

זה נושא חדש עסקתי בזה עוד בהיותי חבר בהנהלת

לפסגות גבוהות יותר .צריכים לשלב ידיים ולצאת לדרך כי

הוועד הפראלימפי עם דני בן-אבו לפני  14שנים .פניתי

אין הרבה זמן ,והיעד הבא הוא קרוב והיא אולימפיאדת

לאדריכל מידד גנדלר ,ממשרד "ווי  5 -אדריכלים" .הם

החורף בבייג'ין ב , 2022-ובד בבד ההכנות לאולימפיאדת

הכינו לנו תוכנית והדמיה של היכל התהילה על פי
הנתונים והצרכים המיוחדים שנתנו להם .הם עשו עבודה
נהדרת וללא תמורה ועל כך אני מודה להם מאוד .כעת יש

פריז בשנת  2024שהיא כבר כאן .הזמן התקצר בגלל
הקורונה ויש פחות משלוש שנים .בתחילת חודש נובמבר
( )2.11.21נפגשנו עם שר הספורט מר חילי טרופר ועם
המנכ"ל מר רז פרויליך ,עם עופר בוסתן ראש מינהל

בידנו חוברת הדמיה וגם מצגת נפלאה ,ועכשיו המשימה

הספורט וצוותו .הצגנו בפניהם דו"ח וסיכום הביניים של

החשובה היא איתור שטח קרקע שעליו נוכל לבנות.

הישגינו בטוקיו.

קיימתי שיחות עם יו"ר הוועד האולימפי מר יגאל כרמי על

ניצלתי את המפגש ומסרתי הודעה אישית לשר ולנוכחים

הרעיון לבנות ביחד בית לאומי אחד לספורטאים

ואמרתי" :עם סיום משחקי טוקיו אני מסיים את תפקידי
כיו"ר הוועד הפראלימפי ,באתי לארבע שנים ,ובגלל שנת
הקורונה אני מסיים חמש שנים( ,יש אומרים שקבלתי
שנה נוספת על "התנהגות טובה")...
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אני רוצה להודות לכם ,ותחילה לך אדוני השר חילי
טרופר ,אני מודה לך בכל לב על כך שהיית איתנו ברגעים
הקשים וברגעים המרגשים .תודה על כל מה שעשית
ותודה על מי שאתה .תודה לרז פרויליך מנכ"ל משרד
התרבות והספורט ,תודה לראש מינהל הספורט ידידי
היקר עופר בוסתן ולכל הצוות הנפלא שלכם ,תודה רבה
לכולכם!!! אני שמח וגאה על התוצאות ופורש ,וכפי
שנוהגים לומר בספורט" ...אני "פורש בשיא" .אכן כן ואני

שמח על כך .ומאחל לבאים אחרי שימשיכו את הדרך
ויעצימו עוד יותר את הספורט הפראלימפי .ואני בטוח
שעוד ניפגש במעגלי הספורט ובמעגלי החיים .תודה.

התעלו ופעלו לטובת הספורטאים .ראויים לתודה ולשבחים

גם הצוותים המקצועיים ,הרפואיים הפסיכולוגים ביחד עם
המאמנים בניהולו של המנהל המקצועי ד"ר רון בולוטין,
שפעלו בתנאים לא פשוטים והכינו את הספורטאים
לאולימפיאדה .והתוצאות הם ההוכחה והשכר לעבודתם
ולתרומתם המוצלחת .אני קובע שללא הצוות המינהלי
והצוות

המקצועי ,מה שאני

קורא "ההון

הספורטאים לא היו מגיעים להישגים שהגיעו אליהם .כולם
ראויים להערכה ,לתודה ולחיבוק ענק.
אני מודה להם על הזכות שנפלה בחלקי לעמוד בראש

הוועד הפראלימפי הישראלי ולהוביל אותו בדרך אל פסגות
חדשות .ואני זוכר ש"...ההצלחה היא מסע ,החינוך הוא

סיכום
זה הוא...הגיע העת לסכם חמש שנים נפלאות ומרתקות
עם סיום אולימפיאדת טוקיו שהייתה המוצלחת ביותר

הדרך ,האדם הוא המטרה"!!! והרי אני אוהב אנשים!!!
ואכן צעדנו יחדיו "מעבר לגבולות  -ומעל המגבלות"

עבורנו מאז אולימפיאדת סאול  1988מלפני  33שנים .אני
מסכם תקופה נפלאה ומאתגרת .אני מודה שכהונתי כיו"ר

הוועד הפראלימפי היא אחת מתחנות חיי היותר
מרתקות .אני מביט אחורה בסיפוק רב וגאה על הדרך
המיוחדת

שעשינו

ועל

האתגרים

האנושי",

שיזמתי

והובלתי

להשגתם .עבור כולנו זה היה מסע מרתק .אני יכול לומר
בוודאות שגרמנו לשינוי תודעתי גם בארגוני הספורט
בעולם .אם נשפוט על פי התוצאות אז אפשר לומר
ש"הדרך" שבה צעדנו הייתה נכונה .והוכחנו ש "הדרך היא
ההצלחה" .והמדליות הן ה"בונוס"...
ולסיום אני רוצה להודות למשפחות ולהורי הספורטאים

שהם הם השותפים הראשונים והבכירים שיש להם חלק
גדול במדליות ,ואני מודה להם מעומק הלב ומצדיע להם.
אני מרגיש לחובה נעימה להודות לצוות המינהלי בוועד
הפראלימפי בהנהגתו של המנכ"ל ניסים סספורטס,
שהאמינו בדרך שהובלתי וצעדו ביחד איתי במקצועיות
ובמסירות אין כץ .במיוחד בשנת הקורונה המאתגרת הם
לחיצת יד לשגריר יפן בישראל
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תמונות נוספות של עשייה פראלימפית
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