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נבחרתאתברכנוהחודש:סיפוקותחושתבגאווה

לאליפותיציאתהלקראתהדרךבברכתנשיםהכדורשער

לאבמקוםזאתועשינו,בדצמבר8בשתתחילהעולם

הדגלבחנותאותנוארחה'ישראללגו'חברת–שגרתי

החנותלצוותלהודותרוצהאני.סנטרבדיזנגוףשלהם

שהוענקהשיועלהאירוחעלל"המנכגאוןוליואב

ודגמיםכדורשערמגרששלזעירדגם–לשחקניות

והכל,הנבחרתבמדיהספורטאיותשלבדמותןמוקטנים

.לגומאבניבנוי

ל"צהלפצועיההוקרהיוםהתקייםהחודש,סיוםולפני

בהתאחדותאנחנוגם',ומצדיעיםצועדים'בסימן

וגאיםל"צהלפצועימצדיעיםנכיםלספורטהישראלית

ואחתאחדלכלמאפשרתההתאחדותשפעילותבכך

.שלוהספורטיביהפוטנציאלאתלממש

,שלכם.שמחחנוכהחגבברכת

רצאביאהודח"רו

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

86דצמבר גיליון 

.יקריםוקוראיםקוראות

קודם,ניסיםצריךתמידשלאחשבתי,בפתחכשחנוכה

.אנושיתונחישותכישרוןצריךכל

1משתלמתהנחישות

,באירופה'אלדרגחזרהגברים-הכדורשערנבחרת

במטרהודבקותמאמונהשנובעהישג.שנה25לאחר

.עצמםהספורטאיםשלוהןהמקצועיהצוותשלהן

לא,מעשוריותרהנבחרתחבר,הקפטןרוזיןמיכאל

לעלותצלחושלאניסיונותשלשניםאחריגםנשבר

אתלהגשיםסוףסוףזכווחבריוהוא,והחודש',אלדרג

.'אלדרגולהעפיל–החלום

-'אלדרגבכדורשערהגבריםנבחרתשלעלייתהעם

'אבדרגהן,ישראלשלהפראלימפיהכדורנבחרותכל

גברים,כדורשערגברים,כדורשערנשים:באירופה

.גלגליםבכיסאותורגביכדורסל

2משתלמתהנחישות

הישראליתהמשלחתיציאתאתליוורביםקשיים

ורקהאמירויותבאיחודבקליעההעולםלאליפות

יחדיוחברולכך.לרווחהלנשוםיכולנולמטוסבעלייה

להודותברצוני.לסייעשנרתמווטוביםרביםאנשים

האישוריםשהתקבלועדהרפהולאשעזרמילכל

הוכיחה,הידיעהוחוסרהקשייםלמרות.הנדרשים

וזכתהאלופיםשלמחומרקורצהשהיא,רנוי'ציוליה

מקצה,מטרים10לאווירברובהביריהארדבמדליית

.ונשיםגברים,מתחרים47מולהתחרתהבו

3משתלמתהנחישות

הספורטאיםאתלהעציםחדשותדרכיםמחפשיםאנו

הקהילהעםפעולהשיתופילייצר,והספורטאיות

או,שנפסליםרעיונותיש.חדשיםלקהליםולהגיע

אותנוממלאיםמימושלידישמגיעיםאלואךמופסקים

ל "מקבלת ממנכ, חמרניקפטן נבחרת הכדורשער גל 

דגם מגרש מוקטן מלגו  , לגו יואב גאון



בעולם05

86דצמבר גיליון 

יוליה בפודיום אליפות העולם שנערך  : בתמונה

באיחוד האמירויות

קליעה

העולםאליפות

תלהלוחםמביתרנוי'ציוליהשלהמדהימההשנה

ארדבמדלייתזכייה:ענקבהישגהסתיימהאביב

קלעים47מולהתחרתהיוליה.העולםבאליפות

.מטרים10,כדור60,אוויררובהלבמקצהוקלעיות

חופשיברובהמטר50לביריקליעהנוסףבמקצוע

.בעולםהשביעילמקוםיוליההגיעהשכיבהבמצב

.וקלעיותקלעים43השתתפוזהבמקצה

הלוחםמביתחברהאליגםהשתתףהעולםבאליפות

אווירברובהמטרים10לבמקצהשסייםאביבתל

.סטריקגיא–ואלייוליהשלהמאמן.26הבמקום

עדי–הספורטרפיסתיתגםהתלוותהלמשלחת

.טלדוביהמשלחתאתניהל,אביטל

:2022בשנתנוספיםלהישגיםהתווספואלוהישגים

ועופרחברהאליעםיחדלקבוצותאירופהאלופת▪

.מטר10אווירלרובהבמקצהצור

רובה–אירופהבאליפות6מקום+לגמרהעפלה▪

.מטר10

10שכיבהמצבאוויררובה,ישראלישיא,באפריל▪

.נקודות638.6-מטר

גבריםמעורבתבליגהישראלאלופתסגנית,במאי▪

מוגבלויותעםספורטאים)הקליעהאיגודשלונשים

שכיבהמצבכדור60חופשירובה,(מוגבלויותוללא

(מוגבלותוללאמוגבלותעם)לנשיםישראלישיא+

.נקודות623.1

איגודשלישראלאלופתבתואריוליהזוכה,ביוני▪

60רובה(מוגבלויותוללאמוגבלויותעם)הקליעה

לשישראלאלופתובתוארנשים–שכיבה

רבה–נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.וגבריםנשיםמעורב,שכיבה

זהבבמדלייתזוכה,בצרפתהעולםגביע,ביוני▪

הישג,מטר10שכיבהמצבאוויררובהבמקצה

הפראלימפייםלמשחקיםהכרטיסאתלהשהעניק

הארדבמדלייתיוליהזוכהבנוסף.2024בפריז

.מטר50לבמקצה

+לגמרהעפלה,גרמניהבמינכןהעולםגביע,יולי▪

העפלה.שכיבהמצבאוויררובהמטר8,10מקום

.מטר10טוטורובה,6מקוםלגמר

לאעםהיוהבינלאומיותהתחרויותשכללצייןחשוב

.תחרותבכלוקלעיותקלעים35מפחות

,הראשאתלשבורסטריקגיאהמאמןיצטרךוכעת

.2022בשנתההישגיםעל2023בשנתמתעליםאיך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 



בעולם06

86דצמבר גיליון 

הנבחרת עם המדליות והירו כלב הנחייה: בתמונה

כדורשער

'בדרגאירופהאליפות

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

-גבריםבכדורשערישראלנבחרת:התחתונהבשורה

'בדרגאירופהאלופת

מיכאל:עיווריםחינוךביתמועדוןחבריהספורטאים

,מחאג׳נהמחמוד,אישבןניב,חודדהדורון,רוזין

עוזר,כהןשניר-המאמן.דודבןואורפרזריקרדו

,הלרעידו–המנטליהמאמן,מחאג׳נהניזאר-המאמן

אחריםרביםועוד)שויוביצקיפביאן-והספורטרפיסט

'אלדרגישראלאתהחזירו(באליפותפיזיתהיושלא

.שנה25לאחר

:הבתיםבשלבהמשחקים

6-14ספרדעלניצחון•

11-7ליווןהפסד•

3-13שוודיהעלניצחון•

6-7לבריטניההפסד•

:הגמררבעשלב

7-11פורטוגלעלניצחון•

:הגמרחצישלב

6-7בריטניהעלניצחון▪

:גמר

:4-5יווןאתמנצחתישראל

,הראשונהבמחציתכוחותבשוויוןהתנהלהמשחק

ישראלהשנייהבמחצית.2-1יווןהובילהבסיומה

ודקהבעצמםהשוונשברולאהיוונים,והובילההשוותה

ה'מחאנגמחמודשלמהירשער.4-3הובילולסיום

היווניםטעולסיוםשניותוכעשרהתוצאהאתהשווה

הכדוראתלקחמחמוד,ישראללטובתנפסקופנדל

ואתבטורנירהזכייהאתלישראלוהעניקהאחרון

.'בדרגאירופהאלופיהתואר

ג"הנבחרת מגיעה לנתב: בתמונה

הנבחרת טועמת את המדליות: בתמונה
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86דצמבר גיליון 

הנבחרת עם יגאל והגביע מהאליפות: בתמונה

כדורשער

'בדרגאירופהאליפות

,גאווהמעטלאוגםבמתחהשידוריםאחרשעקבמי

הספורטאיםהצליחו,המשחקיםבסיוםגםכאשר

בהגנהוהןבהתקפההןכושררמתבאותהלהישאר

,הגבריםנבחרתשלזלנקויגאלהכושרמאמןהוא

.שאלותמספראותושאלנו

עצמךעלקצתספר-

הארץמצפוןלשלושהואבנשוי35בן,זלנקויגאל-

ספורטאיםשניםמאמן,בתיכוןגופנילחינוךמורה.

.וקבוצותאישייםבאימונים

?הנבחרתשלהכושרמאמןלהיותהגעתאיך-

המנהללביןביניקישרהכושרמתחוםחבר-

שהםרזהנשיםנבחרתומאמןהענףשלהמקצועי

שערבכדורהגבריםנבחרתמאמןלביןבינישהכיר

אניומאזמצויןחיבורהיהשנירלביןביני,כהןשניר

.הנבחרתשלהכושרמאמן

ומההנבחרתעםבעבודהשיהיהציפיתמה-

?היהבאמת

לקוייעםאנשיםלאמןחששותקצתעםהגעתי-

ואהבהחוםבהרבהאותיקיבלההקבוצה.ראיה

אנשיםהכרתי.התפוגגוהחששותמאודומהר

ובתחוםבתחומםפנומנליותיכולותבעלימדהימים

,ללמודצמאיםהיוהשחקנים.הגופניהכושר

משותפתדרךהתחלנו.ולהצליחלהשתפר

הקבוצהאתלעלות,סוףסוףמנתעלואינטנסיבית

מאודעבדוהחברההשנהכל.היוקרתיAלדרג

לקחנו.קרהזהובסוףוויתרולא,התמידו,קשה

לדרגועלינובפורטוגלאירופהבאליפותראשוןמקום

A.

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

?אירופהאליפותלפניעשיתםאימוניםאיזה-

האימונים.הנוחותמאזורלצאתצריךלהצליחבשביל-

לאימוניהיםבחוףריצותמאימוני,ומגווניםקשיםהיו

.שחקןלכלאישיותתוכניותשכללוהכושרבחדרכוח

.מתפרץכוחומשקלשיוויכללוגםכמובןהאימונים

מבחנימעביריםהמאמניםוצוותאניחודשכלבסוף

השיפוראחרילעקובמנתעללשחקניםגופניתיכולת

.עושיםשהם

:לסיכום-

ביןנהדרבקבוצהוהדינמיקהשהקשרלצייןחייב-

אחרי.משפחהכמוכולם,וההפךלשחקניםהמאמנים

אגידבקבוצההכושרכמאמןעובדשאנישנהכמעט

אוגופניתיכולתמבחינתנופליםלאהקבוצהששחקני

המטרה.אחרהישגיספורטאימכלאחרתיכולתכל

.2024בפריזהאולימפיאדההיאעכשיושלנו
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86דצמבר גיליון 

אליפות העולם 

בדמינטון

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

בטורנירהשתתפהירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

כהכנהגלגליםבכסאותבסייףבהונגריהבינלאומי

..אירופהלאליפות

הבתיםשלבאתעברה,הרומחבקטגורייתסייפהלינור

.מקוריאהלסייפת16הבשלבוהפסידהנצחונות2עם

.פודולסקיודמיטריגלזויקטור:לינורשלהמאמנים

אליפות העולם 

שולחןטניס

2השתתפו,בספרדשנערכההעולםבאליפות

ישראליותספורטאיות

בשלבנוצחה,גןרמתספיבקן"מאילטביבקרולין▪

שרינגםפאנווזידיעל5קלאסשלהגמרשמינית

-קרוליןשלמאמנה.11-2,11-9,11-9התאילנדית

פצועההייתהקרולין":בסיוםאמרבלנקבנצי

.שלהההכנהעלהשפיעוזהארוכהדיתקופה

."הספיקלאזהלצעריאבלנלחמההיאבמשחק

בשלבנוצחהירושליםהלוחםמביתברילחגית▪

,11-6הפיניתאינוטפולהידיעל1קלאסשלהבתים

-11-7,11הגרמניתשפגלנה'גידיועל11-3,11-5

.מעייןפאבלו:חגיתשלמאמנה.5,11-9

גלגליםבכסאותסייף

טורניר בהונגריה

אמיר וקונסטנטין: בתמונה

ספורטאים3השתתפו,ביפןשנערכההעולםבאליפות

ישראלים

בשלבנצחה,חיפההלוחםמביתגורדיצקינינה▪

לספורטאיותהפסידה,ממצרייםספורטאיתהבתים

המאמן.הבאלשלבעלתהולאוגרמניהמקוריאה

.פוגץלאון–נינהשל

הבתיםבשלבנצח,ירושליםהלוחםמביתלויאמיר▪

,מקוריאהלספורטאיוהפסידממלזיהספורטאי

מגרמניהלספורטאיהפסידהגמרשמיניתבשלב

.מוזסראובן–אמירשלהמאמן,צמודבמשחק

נצח,אביבתלהלוחםמביתבאפינוגנוקונסטנטין▪

ליריבוהפסידומסיןממצרייםיריביםהבתיםבשלב

,ממלזיהליריבהפסידהגמרבשמינית.מקוריאה

פוליקרפובהקסניה-קונסטנטיןשלהמאמנים

.מוזסוראובן

בשלב,בזוגותפעולהשיתפווקונסטנטיןאמיר▪

,מקוריאהלצמדוהפסידואנגליצמדנצחו,הבתים

וברבעומהודומאנגליצמדעלגברוהגמרבשמינית

.מגרמניהלצמדהפסידוהגמר
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

אירופהאליפות

גלגליםבכסאותסייף

התקיימהגלגליםבכסאותבסייףאירופהאליפות

.ישראליםסייפים2בהוהשתתפובפולין

סיימהירושליםהלוחםמביתקלמןלינור▪

17מתוך11הבמקוםהדקרבקטגוריית

2עםלינורסיימההבתיםשלבאת.משתתפות

הראשוןהנוקאווטבשלב.הפסדים3ונצחונות

מדליתזוכתהאוקראיניתניה'לז15-6הפסידה

לינורסיימההרומחבקטגוריית.2020בטוקיוהארד

הנוקאווטובשלבהפסדים4עםהבתיםשלבאת

.איטלקייהלסייפתהפסידה

אתסיים,מחרישקובליובקונסטנטיןהסייף▪

לאחר(5מתוך)השלישיבמקוםהרומחתחרות

והפסיד4-15מאוקראינהסייףהגמרברבעשניצח

בחציהמפסידים2)15-7מאיטליהלסייףבחצי

סייםהדקרבתחרות.(ארדמדלייתמקבליםהגמר

ניצחונות2והפסדים3עםהבתיםשלבאת

.איטלקילסייףהגמרברבעוהפסיד

ודמיטריגלזויקטור-וקונסטנטיןלינורשלהמאמנים

.פודולסקי

בכבליםמיםסקי

זכה במדליית הכסף באליפות העולם בסקי מים  הנרי חן 

.  שהתקיימה בתאילנד, בכבלים

:וזה חלק מה שכתב על כך בחשבון הפייסבוק שלו

שאני מסתכל  . וכך היה!  או כלוםהכלהחלטתי שזה או 

זה מעצבן זה  !!  על זה אני לא מבין איך אני מקום שני

אההההההההההההההההההזה מכאיס

וכמו שאני מלמד אתכם ובעיקר את עצמי תן חיוך מזויף 

ועם השופטים משחקים איתך משחקים

אז אני אמשיך לשחק את  -״אתה הנכה הכי בריא״

אני מבואס  , וכן! לא אתן להם! המשחק עד שאני אנצח

מהתחת אני יודע מה אני שווה הלכתי על המסלול  

״הבטוח״ בשביל התרגיל ששוב פעם זכיתי להראות  

תרגיל חדש שני שאני הנרי ! בפעם ראשונה בתחרות

מקום שני -הנכה מראה בתחרות בין לאומית ובכל זאת

-עוד שנתיים אני לוקח את הזהב. ב ע י ה. ש ו ם. א י ן

! ...נקודה

.האו! או שאני אמות אין דרך אחרת-אני אהיה אלוף... 

האגדי שלי ליאורהמנטוראסיים במילים של 

תרים את הראש  ️❤״אני מבין אותך אח שלי 

מה שהיה היה ההוא שיושב למעלה יש תוכנית  

תאמין בו זה לא קורה סתם  תסתכל על הצד החיובי 

אתה בתאילנד נהנה וסיימת את התחרות 

�🂪�אתה אש אחי 

״!ואני גאה בך לא משנה מה 

❤️-🥇🙏💀

העולםאליפות

. קובלובהטניה. פודולסקידמיטרי : מימין לשמאל

התמונה . אלירן הרוני. לינור קלמן . קובלובקונסטנטין 

באדיבות אלירן הרוני
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גלגליםבכסאותטניס

אופן

ANCIENT MESSENE OPEN–יוון–ר'פיוצ

בטורנירזכהגןרמתן"אילמספיבקברדיצבסקיאדם

מרוקו,יוון,מפוליןמספורטאיםעלשגברלאחר

אדםשל18ההבינלאומיהתוארהואזה.ושוודיה

.ביחידים

נשים

קוואד

OPEN PARATENNIS DU LOIRET-ITF3-צרפת

לרבעהעפילהגןרמתן"אילמספיבקזקרימעיין

אמריקאיתידיעלנוצחהשם,זהבטורנירהגמר

לחציהעפילההזוגותבטורניר,בעולם10מדורגת

.מצרפתשותפהעםיחדהגמר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

KARVINA OPEN INDOOR–ר'פיוצ–כיה'צ

משחקהאתשיחקה,אביבתלהלוחםמביתמדרשירן

ידיעלהראשוןבסיבובונוצחהITFהבסבבהראשון

לאחר4:66:36:1(בעולם85),מאיטליהואלדווליה'ג

.שעתייםשנמשךמשחק

ושרגאאדםאת,לנקריעפרימאמנתוסרגימעייןאת

.ביכלרנמרודמאמןושירןעיליאת.סלעעופרמאמן

KARVINA OPEN INDOOR–ר'פיוצ–כיה'צ

היחידיםבטורנירזכה,אביבתלהלוחםמביתחיותעילי

ן"אילמספיבקיזראלובאלכסעםיחדהזוגותובטורניר

עילישל3ההבינלאומיהתוארהואזה.גןרמת

.בזוגותוהראשוןביחידים

ANCIENT MESSENE OPEN–ITF3–טורקיה

בסיבובהפסידגןרמתן"אילמספיבק,ליסובסרגי

.התנחומיםבביתזכהאך,הראשון

ANCIENT MESSENE OPEN–ITF3–טורקיה

בביתזכתהאך,הראשוןבסיבובהפסידה,זקרימעיין

.התנחומים

ANCIENT MESSENE OPEN–ITF3–טורקיה

בסיבובהפסידגןרמתן"אילמספיבק,ליסובסרגי

.התנחומיםבביתזכהאך,הראשון

ANCIENT MESSENE OPEN–ITF3–טורקיה

בסיבובנוצחגןרמתן"אילמספיבק,וינברגשרגא

.השני

בסיבובנוצח,אביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

.הראשון

כיה 'עילי ונמרוד עם הגביע מצ
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גלגליםבכסאותכדורסל

שגרירים

איטליה

משחקותאשרקבוצות12ישנןהאיטלקיתהעלבליגת

.בתים2בהראשוןהסבבאת

GSDבקבוצתמשחקיםלסריומאורדגמיןראדי▪

Porto Torresליגתאתסיימההקבוצה,האיטלקית

כיום.שנהלפניהשביעיבמקוםהאיטלקיתהעל

5עםהחמישיבמקוםהםמשחקים6לאחר

.הפסדים

משחקיםבהוואברהיםברביבאישי,ויגודהעמית▪

DECOבקבוצת Metalferro Amicacci Abruzzo

העלליגתאתסיימההקבוצה,האיטלקית

5לאחרכיום.שנהלפניהשניבמקוםהאיטלקית

3ונצחונות3עםהשלישיבמקוםהםמשחקים

שי,עמיתגברוהישראליבדרביאגב.הפסדים

.ומאורראדישלהקבוצהעלואברהים

צרפת

.קבוצות10הצרפתיתהעלבליגת

האלופההיירבקבוצתמשחקזלצמןפלג•

השלישיבמקוםממוקמתהקבוצהכיום.הצרפתית

.אחדהפסדוניצחונות6עם

גרמניה

קבוצות10הגרמניתהעלבליגת

הקבוצהכיום,קלןבקבוצתמשחקשבועשהאל▪

5ונצחונות3עםהשמיניבמקוםממוקמת

הולךוזהחיוביתהמגמהעשהאלולדבריהפסדים

ברשימתבליגה12מדורגעשהאל.להשתפר

מרי סילברמן  . ככה פותחים משחק במכללת אלבמה.הקלעים

alabamaהתמונה באדיבות . נכנסת למגרש adapted

הבריתארצות

קבוצות6ממורכבתהבריתבארצותהמכללותליגת

.בגברים12והנשיםבליגת

שלההשלישיתהעונהאתמתחילהסילברמןמרי▪

.פותחתחמישייהכשחקניתאלבמהבמכללת

8בניצחונות8עםהליגהאתמובילהאלבמה

אלופתאלבמההיתההקודמתבעונה.משחקים

משחקשלMVPלנבחרהמרי,וכזכורהליגה

.הגמר

במכללתהראשונהשנתואתמתחילשקוריעידו▪

.משחקים4מניצחונות4לטקססכרגע,טקסס

הליגהאלופתטקססהיתההקודמתבשנה

.ברביבאישישיחק,ובשורותיה

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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לגו

שלהנשיםונבחרתישראללגוביןייחודיפעולהשיתוף

:בכדורשערישראל

(פיגרסמיני)לגובובותלעצבהוזמנוהנבחרתבנות

.העולםלאליפותיציאתןלקראתבדמותן

העולםלאליפותיוצאותשהןלפניספוריםימים

ישראלשלהכדורשערנבחרתבנותהוזמנו,בפורטוגל

הדמויות)פיגרסמינילייצרמנתעל'סנטרדיזנגוףלגו'ל

.בדמותן(לגושלהלהיטיםאחד,המיניאטוריות

גלהתייצבוישראלנבחרתשלרשמיתבתלבושתכשהן

,אוחיוןרוני,דודבןליהיא,רוזיןמחמידאילהם,חמרני

,גלשלילןדהנחייהכלביושני,מלכהונועהמזרחיאורי

,המיניאטוריתדמותןאתלגובאבנילבנות,רונישלרודיו

,הכהיםוהמשקפיםהכחולההחולצהעלהמספרכולל

.התחרותבעתלהרכיבמחוייבותהןאותן

:ישראללגול"מנכגאוןיואבאמרשלוהברכהבדברי

אתלכןלהעניקלנונותנותשאתןההזדמנותעלתודה"

שליהצוות.העולםלאליפותהיציאהלפניהדרךברכת

,קוביותעםדברכללבנותאפשרבלגו.איתייחדמתרגש

בעולםגםכך.קטנהאחתבקובייהמתחילוהכל

,אימוןעודכ"ואח,אחדבאימוןמתחילאתה,הספורט

יותרעודולומדמהצלחותלומד,משתפרואתה

."הלאהוממשיך,מכישלונות

מוקטןדגם,חמרניגל,הנבחרתלקפטניתהעניקגאון

אתלשמששיוכל,לגומאבניעשויהכדורשערמגרששל

המשחקמהותעללהסביר,ואחריםשוהםרזהמאמן

.לראשונהבושמתנסיםראייהלקויילספורטאים

לוחץ יד  , בתמונה, יואב גאון פוגש את הנבחרת

לאורי מזרחי

רצאביאהודח"רו,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

המודעותאתשמגביר,הייחודיהפעולהשיתוףעלהודה

לנומביאהכדורשערענף":ואמרהפראלימפילספורט

הןהאלההבנות,וגאווהשמחהשלרגעיםהרבה

רקעלתההבניםונבחרת,אירופהאלופותסגניות

מהאתמכבדכךכלאני.באירופה'אלדרגבשבוע

הזאתהחשיפה.ישראלבלגוהיוםכאןעושיםשאתם

אתלהעציםיכולה,לילדיםבמיוחד,חדשיםלקהלים

."הפראלימפיולספורטהזההייחודילענףמודעות

,העולםבאליפותזכתהשכברמי,לפרגןהגיעה

המחשבהאתשימו":שאמרהסמואלמורןהחותרת

שלכןהמאמציםכלאתותשקיעובצדרגעהתוצאהעל

הרבההכינהניםוגםהרבההכימרוויחיםשםכי,בדרך

."לתוצאותמגיעיםגםובסוף

יכולשלא,עיווריםחינוךביתל"מנכדויטששבתאי

אנייוםמידי":ברכתואתשלחבאירועלהשתתףהיה

במרכזמקיימותשאתןוהמפרכיםהקשיםלאימוניםעד

להתכונןמנתעלזאתוכלעיווריםחינוךבביתהספורט

מבקשאני.העולםאליפותלקראתהמיטביתבצורה

היפההפעילותאתשאפשר,גאוןליואבלהודות

."באליפותהצלחההנבחרתלבנותולאחלהזווהמהנה
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לגו

:בפייסבוקמזרחיאורישלהתגובה

..כזהגודלבסדרמגופיםוהערכהתמיכהלקבלכיףאיזה

מפרכיםלאימוניםבאוטובוסמפרכתנסיעהכלשווה

.זיעהטיפתכלשווה,יותרעוד

�💪�קריירהשיא!לגואני

נועה מלכה מרגישה את המודל מלגו של המגרש

:בפייסבוקאוחיוןרונישלהתגובה

ענקיותלגוקופסאותהיומלכהלדודהילדהכשהייתי

.לבקרכשבאנושבתכלהסלוןרצפתעלנשפכותשהיו

ארוכהרכבתסתםאו,ממלכהאו,עירקמההייתה,ומיד

לקחזהשבינינולמרות.הכניסהלדלתעדלגינהמהחלון

לאסוףצריכהוהייתיחשוךהיהכשסיימתיותמידשעות

לאאםגם-הבאהלפעםעדהחתיכותכלאת

.המלאכהמבחינתיהסתיימה

.ופאזליםללגוהאהבהליצמחהמשם

,ללגו,הזווהאהבה,החייםבנהרשניםכמהעברו

רוניהעולםאליפותלפנישבועיים,והנה.נשארה

היוםכשהתארחנומבפניםמאושרצרחההקטנה

לקחתרציתי.סנטרבדיזינגוףהישראליתהלגובחנות

יודעתלא,ענקמןאיירוןבמיוחד)הביתהאיתיהכלאת

.(התאפקתיאיך

,(עבוריכחולשיערהיהלא)בדמותנולגובובותבנינו

ושמענומלגועשויכדורשערמגרשקיבלנו,הצטלמנו

ההתאחדותמיו״ר,גאוןיואבישראללגוממנכ״לנאומים

.סמואלוממורןנכיםלספורט

עולםאליפותלפניבייחוד,מדהימהחוויההייתהזאת

.רגעעודממשאליהטסותשאנחנו

!בחיוכיםומלאמתוקבוקרלנושעשוישראלללגותודה

עולםלאליפותשבועבעודלהמריארקנותרעכשיו

�🂪�המגרשעלהכלולתת

הנבחרת עם המגרש המוקטן

כדורשער-נבחרת הלגו של נבחרת הנשים 
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בדמינטון

,אביבתלהלוחםבביתשנערכהישראלאליפות

רבותשפעלל"זהררישלוםשללזכרוהתקיימה

.הפראלימפיהבדמינטוןלקידום

.ספורטאיםעשרותהשתתפובאליפות

מכבימדהאןאוריזכהSL3עומדיםבקטגוריית▪

.אשדוד

הלאומיהצמדזכו,גלגליםכסאות-זוגותבקטגוריית▪

וקוסטנטיןירושליםהלוחםמביתלויאמיר

.א"תהלוחםמביתאפינוגנוב

מביתלויויונילוימיקי:זכועומדיםזוגותבקטגוריית▪

.ירושליםהלוחם

מיכאלימנשה:זכושנידרגעומדיםזוגותבקטגוריית▪

.ירושליםהלוחםמביתחןדודו

צילום אורן חסון  . אפינוגנובקוסטנטין

. משחק זוגותעלמבט על 

צילום אורן חסון  

צילום אורן חסון  . חיוכים במגרש

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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גלגליםבכסאותטניס

גןרמתן"אילבספיבקשהתקייםר'הפיוצבטורניר

ארצות,אוסטריה,הונגריה,מהארץטניסאיםהשתתפו

.וקרואטיההברית

'האופן'טורניר

ברדיצבסקיאדםאתליסובסרגיניצח'האופן'בטורניר

שלהמאמנת,גןרמתאיל״ןמספיבקשניהם.4-6,1-6

.סלעעופר-אדםשלוהמאמןלנקריעפרי-סרגי

'הקוואד'טורניר

,4-6סעדוןיוסיאתארנליבאיתיניצח,׳קוואד׳בדרגת

שלהמאמן,אביבתלהלוחםמביתשניהם.6-4,2-6

.ביכלרנמרוד-איתי

.הזוגותטורניר

גוסקי׳ץואנטוהאוסטרילנגמןניקונצחוהזוגותבגמר

.פרקשלסלופרקשאטילהההונגריםאתהקרואטי

.העברשחקן,סטוקולאסילראשונהניהלהטורניראת

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

צילום אורי שטרית, חיים לב

ועופרי לנקריליסובסרגי 

צילום אורי שטרית, אדם ברדיצבסקי

יוסי סעדון
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כדורסל

,הליגותשלושתבהחלהגלגליםבכסאותהכדורסלעונת

.רביםמאבקיםלנונכונוכיונראה

העלליגת

יצרו,בליגההקבוצותבהרכביהמשמעותייםהשינויים

.מושלמתאינהקבוצהאףכאשרתחרותיתליגה,כהעד

3שלמאבקלהיותהולךכימחזורים4אחרינראה

תלל"צההסגנית,גןרמתספיבקארזהאלופה:קבוצות

בית–חדרהכרישיותיקה–החדשהוהקבוצהאביב

זוהיאך,אחדוהפסדנצחונות3אחתלכל.חיפההלוחם

.יגידווימיםההתחלהרק

כדאיכאןשהיאמראהכרוםאלד'מגהחדשההעולה

.2והפסידהמשחקים2נצחה,להישאר

,השלישיבמקוםשנהלפנישזכתהגןרמתן"אילקבוצת

בעיקרמשחקיםובשורותיהפניהאתהשנהשינתה

.לנצחהצליחהטרםוהיאספיבקשלהצעירים

'אלאומיתליגה

3עםעדייןמהקבוצותחלקכאשר)מחזורים4לאחר

עלהמאבקכינראה(משחקים5עםוחלקמשחקים

המאמןשלגןרמתספיבקאורןביןיהיההליגהראשות

.רםטלהמאמןשלגןרמתספיבקלערבהדרורליאור

.עוזינירמאמןאותהחיפההלוחםביתלבין

'בלאומיתליגה

עםחיפהן"אילצפוןמחוזאתמובילהמחזורים4לאחר

,אביבתלהלוחםביתמובילה,דרוםמחוזואתנצחונות4

.נצחונות4עםהיאגם

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

דויד גבריאל עם הגביע

שולחןטניס
כלבהתחרותהינם,שולחןבטניסהפתוחהביתמשחקי

5עד1מגלגליםבכסאותהיושביםשלהקלאסים

10עד6העומדיםשלהקלאסיםוכלבשניאחדמתחרים

.בשניאחדמתחרים

רמתן"אילבספיבקהשנהנערכוהפתוחהביתמשחקי

:הגיעולפודיום,גן

:עומדותנשים

גןרמתן"אילספיבק,לוימיטל|ראשוןמקום

ירושליםהלוחםבית,שגיאשיר|שנימקום

חיפההלוחםבית,מזרחימור|שלישימקום

:עומדיםגברים

גןרמתן"אילספיבק,גורדוןאביב|ראשוןמקום

גןרמתן"אילספיבק,שחקאיתי|שנימקום

גןרמתספיבק,לויויונתןכוגןאיגור|שלישימקום

:גלגליםכיסאותגברים

חיפההלוחםבית,גבריאלדויד|ראשוןמקום

חיפההלוחםבית,ברוךחן|שנימקום

חיפההלוחםמביתעשורבןשמוליק|שלישימקום

ירושליםהלוחםמביתאילוזואורן
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

.הקליעהעונתהחלה

,אביבתלהלוחםבביתהתקיימההראשונההתחרות

חיפהאביבתלהלוחםמבתיקלעיםעשרותבהשתתפות

.וירושלים

:השונותהקטגוריותזוכי

הלוחםבית,איילשלומי|כדור40מעורבאקדח▪

.נקודות334,חיפה

הלוחםבית,לביאאלי|סניוריםכדור40ישיבהרובה▪

.נקודות413.4,ירושלים

תלהלוחםבית,רוטקופגילת|כדור40ישיבהרובה▪

.נקודות421.1,אביב

הלוחםבית,דוידמוטי|סניוריםכדור40עמידהרובה▪

.נקודות302.5,חיפה

SH1מסווגיתכדור60רובה▪ הלוחםבית,חברהאלי|

.נקודות630.7,אביבתל

SH2מסווגיםכדור60רובה▪ הלוחםבית,ספירמור|

.אביבתל

:הבאותהתחרויותצפויותהעונהבמהלך

ירושליםהלוחםבית30/12/22▪

ירושליםהלוחםבית27/1/2023▪

חיפההלוחםבית17/3/2023▪

א"תהלוחםבית21/4/2023▪

ישראלאליפות-חיפההלוחםבית23/6/2023▪

קליעה

רגבי

.22-23לעונתגלגליםבכסאותהרגביליגתהחלה

באליפותהבאהבשנהשתתמודדהישראליתהנבחרת

כקבוצהתשחקא׳בדרגבתולדותיהלראשונה,אירופה

.אחת

ליצורמנתעל,מחוזקותקבוצותישחקוהנבחרתמול

האימוןמבחינתומשמעותייםמאוזניםמשחקים

.לנבחרת

מוזמנים,גןרמתבספיבקרביעייוםכלמשוחקתהליגה

.שישקשוחהכיבמשחקולהתאהבלהגיע

.בפרטילפנותנא,להצטרףשמעונייניםספורטאים



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'19

הגיעה,בלילההמאוחרתהשעהלמרות

נבחרתקפטןרוזיןמיכאלשלהמשפחה

העפלהלאחרהתעופהבשדהלקבלוהכדורשער

ג"לנתבלחזורהמשפחהתצטרךבקרוב.'אלדרג

מחמידאלהם–האמאשלפניהאתלקבל

בחודששתתקייםהעולםמאליפותשתחזור

.דצמבר

והפעם המדור מוקדש כולו לנבחרות הכדורשער

,ישראללגובחנותהתארחההכדורשערנבחרת

לכבוד,כדורגלמגרשהיההמרכזיהדגםכאשר

.המונדיאל

למגדלהמרכזיהדגםהוחלףאחריימיםכמה

.אייפל

יתקיימו2024בהפראלימפייםהמשחקיםהיות

והצוותהנבחרתאתוצילמנולחנותחזרנו,בפריז

,2024בהתמונהלשחזורבשאיפההמגדלעל

.חמסה,חמסה,חמסה

המורכבתבכדורשערנשים-העתודהנבחרת

בהצלחההשלימה,עיווריםחינוךביתמספורטאיות

רציםהתלוולרצות.קילומטר5למודיעיןמירוץאת

אריאלהמאמןלמשפחתתודה,מלוויםורצות

והליוויהמירוץלהצלחתכולהשהתגייסהפוארטה

.המירוץלהצלחתשסייעמיולכל

פנחסובאפרת : צילום


