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נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים עם  
גביע המקום השלישי באליפות אירופה
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מדורים קבועים

3| ר ההתאחדות"דבר יו

 4| ?   ביונימה יקרה

5| ר הוועד            "דבר יו

28| ההיסטוריה חוזרת

 29| מהמעבדה  חם

  31| על רגל אחת

,יקריםוחבריםחברות

הפראלימפייםלמשחקיםהישראליתהנבחרת

שבחודשלאחר,ספורטאים32מונה2021לטוקיו

אלכסנדר,המקוםאתלעצמםהבטיחוהאחרון

,כחבהרמת,כצמןפולינה,באתלטיקהאלכסיינקו

ויוסיוינברגושרגאשולחןבטניסטביבקרולין

מגיעהבארץהפעילות.גלגליםבכסאותבטניססעדון

יצאושהספורטאיםלפנירגע,לשיאהאלובחודשים

למשחקיםההכנותעםויחדהקיץלפגרת

בפעילותיוניחודשאתלנומילאוהפראלימפיים

.כאןלקרואתוכלועליה,ענפה

הפראתוןצוות-מהנהקריאה
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ליביאתחימם,שקיימנוההוקרהלערבלחזורברצוני,לסיום

הספורטאתולהוקירלכבדשבאואנשיםמאות,לראות

ל"צהנכימארגוןחבריאתלראותשמחתי,הפראלימפי

עידן,הארגוןר"יו:הפראלימפיהספורטאתלכבדשבאו

חיפהמחוזר"יו,צמחכהןרפיהארגוןר"יומ"מ,קליימן

הנהלהחברי,מלולשמעוןש"בר"יו,אלימלךאיתיוהצפון

רפי,מיכהקובי,עקרביאריה,חייםבןאובי,מטלוןמוץ

היועץ,אבינוןדניהקשתותר"יו,גמליאליגאל,פרץ

אפריםהפראלימפיהוועדר"יומ"מ,לוייוסיד"עוהמשפטי

.אחריםוטוביםרביםועודזינגר

בירנבאוםאלישלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

והעתידההווההעברמופלאהבצורההתחברוהחודש

שנפלהמהזכותנפעםואניהפראלימפיהספורטשל

הפראלימפיהספורטלהובלתשותףלהיותבחלקי

.בישראל

הודנו,הפראלימפילספורטההוקרהבערב

והוקרנופיזרווענבלרוביןציפיהעברלספורטאיות

לבנתולימורוילנאימתןלשעברהספורטלשריתודה

למעןהמדינהבמוסדותדרךפרץבדרכואחדשכל

.הפראלימפיהספורט

לחיבורעוצמתיכליהואשהספורטלנומראהההווה

הספורטכאשר,שונותזהויותעםאנשיםבין

רוצהאני.לכולםמשותפתזהותמייצרהפראלימפי

הכדורסלקבוצת,כרוםאלד'מגקבוצתאתלברך

זכתהוהשנהשנתייםלפנישהוקמהגלגליםבכסאות

הקבוצה,וגביעאליפות–'בלאומיתליגהשלבדאבל

חיהדוגמאומהווהוערביםיהודיםמשחקניםמורכבת

מובילהקבוצהאת,כולנואתמקדםקיוםשהדולכך

.לויטהערןומאמן

הזכייההיתה,זהחודששלהכותרתגולתכיספקאין

במקוםגלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרתשל

אתלהשמעניקמקום,אירופהבאליפותהשלישי

ולנוהבאהבשנההעולםבאליפותלהשתתףהזכות

הכדורסלנבחרתשובתופיעבולעתידהתקווהאת

דרורליאור.הפאלימפייםבמשחקיםגלגליםבכסאות

שלאוקשוחהמגובשתחבורההקימווהצוותהמאמן

שמורכבתקבוצה.באליפותמהאתגריםנרתעה

המרכזתושבי,ערבים,יהודים,ודתייםמחילונים

.שלנוהעתידהםכולםוכולםופריפריה
אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

נואם בערב ההוקרה, בירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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ספרד| ITF2טניס בכסאות גלגלים 8-11.7

בית הלוחם ירושלים| תחרות קליעה 9.7

שוויץ| ITF1טניס בכסאות גלגלים 13-17.7

בית הלוחם ירושלים| אליפות ישראל טניס שולחן זוגות 14.7

בריטניה| ר'פיוצ–טניס בכסאות גלגלים 20-25.7

בית הלוחם תל אביב| תחרות קליעה 30.7
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החסויותנותניועלהמתנדביםעלהרהרתי2018בשנת

,מזמנםשמשקיעיםשלנוהפראלימפייםלספורטאים

ובשווהבכסף"מכיסם"גםפעםולאממרצם,מניסיונם

למעןהכול...והכול.מאודגדולהבאהבהזהכלואת.כסף

.שלנוהספורטאיםוטיפוחקידום

הנכיםלספורטההתאחדותואתהפראלימפיהוועדאת

החינוךביתארגון,ן"אילארגון,ל"צהנכיארגוןמרכיבים

ראשוןנכיםספורטמרכז,בירושליםשמרכזולעיוורים

ועושיםתורמיםונפלאיםרביםמתנדבים.ואשדודלציון

המצוינותלקידוםבמקצועיות,במסירותקודשעבודת

ותורמיםתומכיםאשרחיצונייםמוסדותיש.בספורט

בספורטהמצוינותלקידוםישירהבצורהאועקיפהבצורה

מסייעיםחלקם.בכללהנכיםובספורטהפראלימפי

במתןוחלקם,כסףבשווהמסייעיםחלקם,כסףבתרומת

.ענקלבועםבאהבהבשמחהזאתעושיםכולם.חסויות

יש.ולעשותלהמשיךאותנוומעודדמחזקשלהםהסיוע

אחדכלותורמיםשמתנדביםנפלאיםאנשיםהרבהלנו

זאתעושיםהם.אחרבסיועאושלוההתמחותבתחום

אותםומשתפיםמזמיניםאנחנו.השנהכללאורך

אתמזכיריםאנחנו,שלנוהמרכזייםובאירועיםבטקסים

באופןוגםבפומביוהערכהתודהלהםומביעיםפועלם

הגדולהההשקעהמולאלשבמעטהמעטזה.אישי

.שלהם

לספורטובהתאחדותהפראלימפיבוועדלכךבנוסף

לכולתודהולהכרתלתגמולדרכיםיוזמיםאנחנוהנכים

מיוחדותתעודותלהםומעניקים,מהמתנדביםואחדאחת

.שלנובטכסים

הענקתעל,שונהמשהואעלחשבתישניםשלושלפני

אואישה)לאישיםלהעניקשיש"חזק"ומיוחדהוקרהאות

הדרךפורצתשבפעילותםמוסדותאוולארגונים,(איש

הפראלימפיבספורטמשמעותיולקידוםלתפניתהביאו

.בישראלהנכיםובספורט

ד ע ו ו ה ר  ו ט י ע

.דופןויוצאמיוחדמשהו,אחרשהואמהלהעניקראוילאלו

הרוחאתשיבטאעיטור."עיטור"הענקתעלחשבתי

.הוקרתנואתויביעובכךשלנוהפראלימפית

לשמחתי,הפראלימפיהוועדבהנהלתהרעיוןאתהצגתי

להעניקהואהרעיון.אחדפהואושרבברכההתקבלהרעיון

המשחקיםבשנתאחתפעם,לשנתייםאחת"העיטור"את

משחקילקראתשניהופעם,הקיץשלהפראלימפיים

אולימפיאדתלקראתהשנהונתחיל.הפראלימפייםהחורף

.2020טוקיו

מיוחדמהלךהואעיטורהענקתשלשאירועלצייןרוצהאני

גםידיעתיולמיטב,הפראלימפיבספורטהיוםעדהיהשלא

."היסטורימהלך"זהבעינילכן.בארץבספורטלא

.2022בשנתהחורףאולימפיאדתבשנתיחולקהבאהעיטור

הוועדשלבהיסטוריההראשונהשבפעםלבשרשמחאני

לפחותשלנציגותלנותהיההישראליהפראלימפי

נציגות2אפילורבהובתקווהאחתספורטאית

.2022בשנתין'בבייגשתתקייםהחורףבאולימפיאדת

ביחדהמקצועיהצוות.הזהלאירועלהכנותלדרךיצאנו

ושקופיםאובייקטיבייםקריטריוניםהכינוש"היועמ

שתבחרעיטורועדתהקמנו.לציבורשפורסמולמועמדים

נבחרההוועדהלראש.2020לשנתלעיטורהראוייםאת

נוספיםחברים,אחיטובנורית'הגבבדימוסהשופטתכבוד

פראלימפיתספורטאית,חודרלנדשרוןד"עו:הםבוועדה

נכיארגוןר"יו,לשעברכ"ח,מטלון(מוץ)משה,לשעבר

,ין'ובייגאתונהלאולימפיאדותישראלמשלחתוראשל"צה

שלהמארגנתהוועדהר"ויוא"אסר"יו,רוזנצווייגאריהמר

תלבאוניברסיטתלספורטהמרכזמנהל,מכביותשלוש

מותגעםוספורטאי,ישראלפרסחתן,ברודיטלומר,אביב

וועדהזוהדעותלכל."במפהאותנושם"שוציוניישראלי

.ומכובדתטובה

ומועמדיםמועמדותעללהמלצהקוראקולפרסמנו

ולאומניםלמעצביםפנינו,בבדבד.אירגוניםעלוהמלצות

הדגשנו.העיטורלעיצובוהצעותסקיצות,מודליםלהציע

הרוחאתלבטאועליומהודרלהיותהעיטורשעל

.שלנוהפראלימפית

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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בעיצומה,א"תשפתשריחגיזמן,2020אוקטוברבחודש

כבודבראשותהעיטורועדתסיימה,הקורונהמגפתשל

לקבלתובחרהעבודתהאתאחיטובנוריתהשופטת

אתויחידיםאישיםבקטגורייתהפראלימפיהוועדעיטור

והספורטהתרבות,החינוךשרתלבנתלימור'הגב

התרבותהמדעשר,וילנאימתןמרואת,לשעבר

נבחרהוארגוניםמוסדותובקטגוריית.לשעברוהספורט

."דןמלונות-רשת"

בישראלהפראלימפיהוועדר"כיווהכבודהזכותליהייתה

בהתרגשותהודוהם.לנבחריםאישיבאופןלזוכיםלבשר

2020ביונילקייםתכננוהזההחשובהטקסאת.גדולה

לצערנו.לספורטאינוהנשיאבביתהפניםלקבלתבסמוך

החודשאותווקיימנובשנהנדחהוהטכסהקורונהפרצה

להענקתראוימקום.אביב-בתלדןבמלון23.6.21-ב

."העיטור"

(בסיס)"מעמד"עםהמהודר"העיטור"הוענקלמועמדים

תעודהגםוהוענקה,ובולטראויבמקוםלהעמידושניתן

.לתלייהמיוחדת

:הלשוןבזוהערכתנואתהבענובתעודות

לשנתהישראליהפראלימפיהוועדעיטורבזאתמוענק"

תרומתךעלוילנאימתןלמר/ליבנתלימור'לגב2020

מעורריהפראלימפייםספורטאינולהעצמתהמיוחדת

."הגוףעלהרוחלניצחוןמופתהמשמשיםהשראה

:הלשוןבזודןמלונותלרשתהתעודהועל

,בישראלמובילהכרשתדןמלונותלרשתבזאתמוענק"

עיטורמוענק,במלונאותמצוינותדגלהעלחרטהאשר

תרומתכםועל2020לשנתהישראליהפראלימפיהוועד

הפראלימפייםספורטאינולהצלחתוהמתמשכתהגדולה

הרוחולניצחוןלמצוינותמופתוהמשמשיםהשראהמעוררי

.הגוףעל

ל"מנכהתעודהואתהעיטוראתקיבלדןמלונותרשתבשם

.ניסנבאוםרונןמרהרשת

'גב,בדימוסהשופטת'כבהוועדהר"יוחתמוהתעודותעל

הוועדר"יודקלשוקי-יהושער"וד,אחיטובנורית

.הפראלימפי

.תודהבדבריהשיבוהעיטורמקבלי

בהשתתפות,אביב-בתלדןבמלון,כאמורנערךהטכס

ומאות,לטוקיושיוצאתהפראלימפיתישראלנבחרת

אירגוניראשי,הנכיםאירגוניראשיוביניהםמוזמנים

,והחברההכלכלהמתחוםמנכלים,לשעברכ"ח,הספורט

פרויליךרזמרמשרדול"ומנכטרופרחילימרהספורטשר

.ועודועוד

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"ד

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

העיטורעל

העיטורבתמונהשרואיםכפי

ממתכותעיגוליםמשלושהבנוי

.לשניהאחדומחובריםשונות

אולימפיותמדליותומזכירים

בעיטוריש.ולזהבלכסףמארד

הישגיות,מעוף,נחישות,דינמיות

אתשמאפיינים.ומצוינות

הפראלימפייםהספורטאים

אתשמלווההסלוגןועם.שלנו

–לגבולותמעבר"ספורטאינו

עיטורכלועל."למגבלותומעל

.הזוכהשםאתחרטנו
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ערב הצדעה לספורט הפראלימפי

יעקב ביננסון והמגן שקיבלה, ענבל פיזרו: בתמונה

שהתקייםהפראלימפילספורטהצדעהערבבמהלך

הפראלימפיתהמשלחתחבריהוצגו,אביבתלדןבמלון

.האירועמשתתפימאותבפני,לטוקיו

אחרישבועייםתצא,ספורטאים32הכוללת,המשלחת

באותםותתחרההאולימפייםהמשחקיםשיסתיימו

.מארגנתועדהאותהותחתמיתקנים

מיריבהתנדבותהנחתההערבשלהראשוןחלקואת

בחלקוכאשר,רבהותושייהמקצועיותשהפגינה,נבו

.דקותלכמהחשמלהפסקתהיתה,הערבשלהראשון

.כנרדןהנחההערבשלהשניהחלקאת

מהשחייניתמרגשתפרידההתקיימההערבבמהלך

אחרילפרוששבקשהפיזרוענבלהמעוטרת

,פראלימפייםמשחקים4-בשהשתתפה

שאמר,טרופרחיליוהספורטהתרבותשרהגיעלאירוע

שמחכךכלואני.בעינימנצחהואבחדרשפהמיכל"

שיכולהישראליתקבוצהעללחשוביכולולאבכםוגאה

".מכםוטובנקי,אנושי,יפהיותרישראלמדינתאתלייצג

,מיזושימהי'קואיצמרבישראליפןשגרירברךאחריו

.רמותכפייםלמחיאותוזכהבעבריתלקהלשפנה

המשחקיםאתארחהכבריפןכיהזכירהשגריר

הפעםזוהיוכי,1964בשנתוהפרלימפייםהאולימפיים

.נדחיםשהמשחקיםראשונה

ליאור,גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרתמאמן

הציגו,בהואברהיםוהשחקןמימוןעידוהקפטן,דרור

וזכואירופהבאליפותהשלישיהמקוםגביעאתלראווה

.לתשואות

המשתתפיםמאותבפניהוצגוהמשלחתספורטאי

ערןהאומןשלשלהםקריקטורהאיורבמתנהוקיבלו

חנוךהעברספורטאילהםהעניקהאיוריםאת,אביאני

.יסעוראסףהצעירהעתידוספורטאיבודין

המאמן ושחקני העתודה מציגים את גביע : בתמונה

המקום השלישי באירופה

מנחת הערב, מירי נבו: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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-ערב הצדעה לספורט הפראלימפי 

המשך

ר"יו,בוסתןעופרהספורטמנהלראשבאירוענכחועוד

ל"מנכ,לרמןאביל"המנכ,קלימןעידןל"צהנכיארגון

בנקל"למנכמשנה,נוהיורםופיננסיםביטוחכלל

תקשורתלית"סמנכ,אוברקוביץעמיתהפועלים

שלהשיווקמנהלת,אבישיאופירהבטויוטהשיווקית

הועדשלהכבודונשיא,קולקרחןכתרחברת

יימס'גפרידיוטישלהבעלים,דנוסאנדרוהפראלימפי

לשמשגדולהוזכותכבודחשאני":שאמר,ריצרדסון

.בישראלהפראלימפיתהנבחרתשלהכבודכנשיא

ליגורמת,הנבחרתחבריכלעםשליהעמוקהההיכרות

בתקופה.בהםגאיםלהיותיכוליםכולנוכמהעדלהאמין

הםכמהעדהנבחרתחברימוכיחים,זומאתגרת

שהחייםהאתגריםכלבפניבהצלחהועומדיםמדהימים

."לנומזמנים

לאורחיםהודהדקלשוקיר"דהפראלימפיהועדר"יו

שלוכישרונםביכולתםאמונואתוהביע,שהגיעוהרבים

בכםהמפעמתהרוחבזכות".והמאמניםהספורטאים

אתתעשושבטוקיובטוחאני.לכולםהשראהאתם

".וגאוהכבודהמוןהמדינהולכללנוותביאוהמיטב

מר,נכיםלספורטההתאחדותר"יוהברכותאתחתם

לתמוךשהמשיכוהחסותלחברותשהודהבירנבאוםאלי

שהואוהודהשהיתההמורכבתבשנהגםבספורטאים

,בטוקיושלנולספורטאיםבהצלחה":לעתידצופהכבר

שלהבאהדוראתלהכיןלדאוגתפקידנועכשיו

בכבודאותנוייצגוכברשחלקםבתקווה,הספורטאים

."שניםשלושבעודבפריז

נבחרת הכדורשער והאיורים: בתמונה

נבחרת השחייה והאיורים: בתמונה

דנוסאנדרו , מיזושימהי'קואיצשגריר יפן : בתמונה

.ושחקנית בתלבושת גיישה מסורתית

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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הזוכים בעיטור הוועד הפראלימפי לשנת 

2021

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

ועדתהחלטתפיעלנעשתההאותותבמקבליהבחירה

'הגב(בדימוס)השופטתכבודשלבראשותההעיטור

מר,חודרלנדשרוןד"עו,הוועדהוחברי,אחיטובנורית

.רוזנצווייגאריהומר,ברודיטלמר,מטלוןמוץ-משה

מתןלמרהוענקהפראלימפיהוועדעיטור|וילנאימתן

,והספורטהתרבותהמדעכשרכהונתושבמהלך,וילנאי

בהתייחסותדרךציוןשהיוותהאמיצההחלטהקבל

היהמתן.הפראלימפיבספורטותמיכהלתיקצובהמדינה

הפראלימפיהספורטאתמשמעותיתשתיקצבהראשון

והתווה,2000בסידניבמשחקיםובהשתתפותבהכנות

הספורטאתהמדינהתקצובהמשךאתשקבעהמדיניות

.פראלימפי

לימור'לגבהוענקהפראלימפיוהעדעיטור|לבנתלימור

פראלימפיהוועדלקידוםהמיוחדתתרומתהעל,לבנת

כשרתכהונתהבמהלךשכן.בישראלהנכיםוספורט

להשוותאמיץבצעדהחליטה,והספורטהתרבות

הספורטמשרדשמעניקההישגמענקיאתלראשונה

היוותהזוהחלטה.ופראלימפייםאולימפייםמדליותלזוכי

הפראלימפיםהספורטאיםמקבליםהיוםועדתקדים

,אירופהבאליפויותבמדליהזכייהאחרישוויונייםמעניקים

.הפראלימפיםובמשחקיםעולם

.ניסנבאוםמר רונן -ל רשת מלונות דן "מנכ: בתמונה

על נכונותם הנדיבה להוות בית לספורט  | רשת מלונות דן 

על , הפראלימפי ולאירועים של הוועד פראלימפי הישראלי

ועל אירוח  , ליווי תומך ומחבק לאורך למעלה מעשור

הספורטאים שלנו ברוחב לב במלונות הרשת והענקת 

ין  'מאז אולימפיאדת בייג'  בית פראלימפי'תחושה של 

(.2021) 2020ועד טוקיו 2016וריו , 2012דרך לונדון , 2008

,  בירנבאוםאלי : בתמונה

,  השופטת בדימוס נורית אחיטוב

השופטת בדימוס נורית  , בירנבאוםאלי : בתמונהר שוקי דקל"לימור לבנת וד

ר שוקי דקל"מתן וילנאי וד, אחיטוב
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:הנבחרת,הבתיםבשלב

הניצחוןסלאת.הארכהלאחר56-58צרפתאתנצחה•

.דגמיןראדישלמאסיסטויגודהעמיתקלע

הגנהבתצוגת25-62איטליהנבחרתאתהביסה•

אבסולוטית

שבמפגשולחשוב46-59טורקיהנבחרתאתנצחה•

83-26ישראלאתהביסהטורקיה,שלהןהקודם

.61-49לגרמניההנבחרתהפסידה,הגמרבחצי

של23גילעדגלגליםבכסאותבכדורסלישראלנבחרת

זכתהסלוביקגדיהמאמןועוזרדרורליאורהמאמן

!אירופהבאליפותהארדבמדליית

עלטורקיההיוצאתאירופהאלופתאתנצחההנבחרת

.59-60נקודהשלחודה

פערפתחהלאנבחרתאף,צמוד,צמודמשחקהיהזה

היתהובמחציתהמשחקלאורךנקודות5מיותרשל

.לישראל26-27התוצאה

הטורקיםהצליחולסיוםדקות4,הסוףלקראתדווקא

מקסשלרצופיםסלים4אך.נקודות5שלפערלפתוח

אתהעבירוויגודהעמיתשלסלים2ולסרימאור,פקרמן

רקהצליחוהטורקים,הישראליתלנבחרתההובלה

אתולפספסהסוףלפנישניות3כדורלחטוף,לצמצם

המחנהשלהשמחהחגיגותאתשהתחילהאחרוןהכדור

.הישראלי

ונקודות23ויגודהעמית:ריבאונדיםולקחתלקלועהרבו

נדב.ריבאונדים4ונקודות11דגמיןראדי.ריבאונדים6

.ריבאונדים7מנחם

:ההיסטורילהישגשותפיםשהיוהכדורסלניםשמותואלו

,חסוןארתור,פקרמןמקס,קשועחאכים,דאגמיןראדי

עידו,בהואיברהים,מנחםנדב,ויגודהעמית,ירחיעילאי

.לסריומאור,כוחןשניר,איבניצקיליאור,מימון

ן”אילמקבוצתהםושנירעידו,מקס,מאור,חכים,ראדי

מקבוצתואיברהיםעמית,עילאי,ארתור.אביבתלספיבק

בית–ל”צהתותחנימקבוצתנדב,גןרמתן”אילספיבק

.ירושליםהלוחםמביתאיבניצקיוליאוראביבתלהלוחם

גדי:מאמןעוזר,דרורליאור:מאמן:המקצועיהצוות

,רב-מיערן:רפואיצוות,ודרריועידן:כושרמאמן,סלוביק

ראש,מרציאנומתן:פסיכולוג,זהבאבןדרור:טכניאיש

.רםטל:הנבחרתומנהלקלייןבני:משלחת

צלם טל רם, זריקת הפתיחה במשחק האחרון: בתמונה

הספסל תומך בשחקנים על המגרש: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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והמשפחהדגמיןראדיבתמונה

הגיעווצוותהנהלהחברי,חברים,משפחהבניכמאה

גילעדגלגליםבכיסאותהכדורסלנבחרתפניאתלקבל

.ולצוותלשחקניםהוקרהטקסנערךובמקום23

ואתהשלישילמקוםהגביעאתלראווההציגוהשחקנים

.הטורנירלחמישייתשנבחרויגודהעמיתזכהבוהכוכב

המשפחהבני,לקהלהודהדרורליאורהנבחרתמאמן

הריםרכבתממשהיההזההטורניר":ואמר,והחברים

גם,הכלאתנתנוהאלהצעיריםה'והחבר,מטורפת

כלעלנלחמוהם.כךכלהלךכשלאוגםעייפיםכשהיו

להוריםותודהשלנוהנהדרלצוותתודה.משחק

."התומכים

צעירבדורהתברכנו":הוסיףקלייןבניהמשלחתמנהל

לנווישגדולהנשמהעםנעריםפהיש.ספורטאיםשל

הצעירהכדורסלן."בישראלגלגליםבכיסאותכדורסל

ממשזו,נבחרתלאאנחנו":סיכםבאהואיברהים

."הזאתמהמשפחהחלקלהיותגאהואני-משפחה

החסות לספורט הפראלימפימנותני תלמה 

הגביע והעידוד מהמשפחות: בתמונה

הגביע וכוכב חמישיית  , עם ההוריםויגודהעמית : בתמונה
הטורניר

והמשפחהקשועחכיםבתמונה
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העלליגתהמדינהגביע

ונבחרת הכדורשערטרופרבתמונה השר חילי 

התקיים,הקורונהבשלושינוייםעיכוביםמספרלאחר

ן"אילביןאביבתלהלוחםביתבאולםהמדינהגביעגמר

לביןלראשונהבגביעלזכותשקיוותהאביבתלספיבק

לאחר,שובבגביעלזכותשקיוואביבתלל"צהתותחני

גןרמתספיבקן"לאילאותוואיבדו2019בשנתבושזכו

.2020בשנת

חיליוהספורטהתרבותשרשלבברכתונפתחהגמר

תחילתלפניהכדורסלניםידיאתלחץהשר,טרופר

,אחתמנצחתקבוצהתהיההערבבסוף"ואמרהמשחק

"מחדשיוםכלמנצחמכםאחדכלבעצםאבל

ן"אילכדורסלנישלבניצחונםהסתייםהגביעגמרמשחק

-57בתוצאהאביבתלל"צהתותחניעלאביבתלספיבק

תלספיבקן"מאילברביבאישיזכהMVPהבתואר,73

.ראשיכמאמןרםלטלראשוןתוארהואזה.אביב

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

לפניאביבתלהלוחםבביתטרופרחיליהשרביקור

.הגביעגמר

הרכבתעלוהדיוניםהתקופהשלהמורכבותלמרות

טרופרחיליוהספורטהתרבותשרלנכוןמצאוהממשלה

גביעגמרלמשחקלהגיעפרויליךרזמשרדול"ומנכ

.גלגליםבכסאותבכדורסלהמדינה

,אביבתלהלוחםבביתל"והמנכהשרסיירוהמשחקלפני

לצרכיספורטמתקנימהתאמתלהתרשםשיוכלומנתעל

הבריכה,הכושרחדרדוגמת,מוגבלויותעםספורטאים

בנותעםקצרהלשיחהנפגשהשר.הטיפוליתוהבריכה

ומתכוננותבמקוםשמתאמנותבכדורשערישראלנבחרת

השר.2021בטוקיוהפראלימפייםהמשחקיםלקראת

הנבחרתעלהאחרונההתקופהעברהכיצדהתעניין

והיאהערבימהמגזרספורטאיתגםמשחקתבשורותיה

אנחנו,שלנוהנבחרתכמוהיושכולםהלוואי":ענתה

ראשיעםקצרהפגישהנערכהכןכמו."אחתמשפחה

לקידוםמרכזיותסוגיותעלובההנכיםספורטארגוני

.הפראלימפיהספורט

.  בתמונה עידו מימון הקפטן מניף את הגביע

צלם רונן חסון
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קיסוסחיים–גביעגמר

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי תוכרז,החודשלסוףועדלפינהמעברממשהעונהסוף

לעונתגלגליםכסאותעלבכדורסלהעלליגתאלופת

ניכר,האחרונותההתמודדויותשנראותאיךלפי.2021

עליוןפלייאוףבתום,הקשקשעלממשיוכרעשהתואר

.מותח

,זולעונההליגהגביעמחזיקת,נוסףתוארישנואבל

ספיבקן"אילבקבוצתלצפותזכינו,מרתקטורנירשבתום

מושלמתעונהשלבשיאה,אותומניפהאביבתל

.בינתיים,מבחינתם

באירוענחתם,מאיחודשלאורךשנערך,הגביעטורניר

נפגשוובולקראתוציפייהשלגרםכלשהצדיקשיא

התוארעלהישירלקרבבליגההטובותמהקבוצותשתיים

.העונהשלהראשון

למעמדשמגיעיםאביבתלן"אילקבוצת,האחדהעברמן

ל"צה,התותחנים,השניהעברומןבכורהבהופעתהזה

.לראשונהשנתייםלפניבושזכו,אביבתל

יש,סוףסוף,כחודשייםלפניהסדירההעונהחידושמאז

השידורעםויחדהטריבונותעלונרגשאוהדקהלהמון

מלובנירןהשדרןשלבניהולו,הספורטבערוץהחי

.מחשמלתהייתההאווירה,פינטואריקוהפרשן

בעיקר,אביבמתלנים"האילבשליטתהיה,הראשוןהרבע

הקפטןידיעל,התותחניםשלהצבעבאזורלסלמתחת

קבוצתואתהראשוןברבעשהוביל,מימוןעידומספיבק

.12-26ליתרון

הזהוהרבעמסודרלשחקחזרוהתותחנים,השניברבע

דגאמיןראדישלנאותשלשותכמהאבל,שקוליותרהיה

.27-44ובמחציתנשמרוהפערברביבאיושי

לשי  MVPמעניק את גביע ה , דנוסאנדרו : בתמונה

בני משי: צלם. ברביבאי

הרבע הבא התאפיין בהגנה נחושה וקרבות ידיים ארוכות  

ל תל אביב לא מוותרים ומנצחים את הרבע "צה. מתחת לסל

שחקן /נקודות של המאמן6כולל , (13-14)השלישי בנקודה 

.  41-57במצטבר . און-אלון דור

הגביע והכרוז  מחזיקתלקראת הכרזת , רבע מכריע ואחרון

.  בטירוף, הנהדר ניב זהבי

ן תל  "ועוד סל של שניר כוחן מאילברביבאישלשה של שי 

כפיר  , נענים במספר סלי שדה של קפטן התותחנים, אביב

והרבע מתנהל שקול ומסתיים ( רק ברבע הזה' נק8)ניימרק

. 16בשוויון 

אבל הפער מהרבע הראשון היה גדול מדי לסגירה ולבסוף  

וזוכה בגביע  57-73ן תל אביב מנצחת בתוצאה "קבוצת איל

ושי 2021המדינה בכדורסל על כסאות גלגלים לעונת 

.של הגמר MVP-בתואר הברביביאי
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ביקור אצל הנשיא

הנשיאבביתסמואלמורןהחותרתשלהנאום

,הנשיאכבוד

עבודהרצון,החייםבמגרשגםכמוהספורטבמגרש

שמובילהמשמעותיתלדרךמתכוןהם,והתמדהקשה

המאתגרתהשנהלמרות.ולאומייםאישייםלהישגים

למשחקיםשולחתישראלמדינת,כולנושעברנו

נבחרותהפראלימפייםולמשחקיםהאולימפיים

שלנובנבחרותוספורטאיתספורטאיכל.מדהימות

חוסרמוליוםיום,בוקרבוקר,קטניםבניצחונותהתמידו

.הזהלרגעבדיוקלהגיעכדי,הודאות

,לךלהודותנרצההסיוםמקופסיעהכשאנחנועכשיואז

לנושאפשרמיולכלישראללמדינתלהודות,הנשיאאדוני

.עצמנושלהגבולותאתושובשובלדחוק

!אותהנכבושבואו!לנומחכהטוקיו

!בהצלחה

,  המתעמלת לינוי אשרם, הנשיא רובי ריבלין: בתמונה

החותרת מורן סמואל ושר התרבות והספורט חילי 

.טרופר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

למשלחותהדרךברכתאתהעניקהמדינהנשיא

2020טוקיולמשחקיבצאתםהפאראלימפיתהאולימפית

ברכתאתהעניקריבלין(רובי)ראובןהמדינהנשיא

מהמשלחותוהספורטאיותלספורטאיםהדרך

טוקיולמשחקיהיוצאיםוהפאראלימפיתהאולימפית

הפניםבקבלתהשתתפוהמשלחותשתי.2020

.בירושליםהנשיאבביתשנערכההמסורתית

והפראלימפיתהאולימפיתהמשלחותהשתתפובאירוע

התרבותשר,צוותואנשימאמנים,ספורטאים,ביניהם

,כרמייגאלהאולימפיהועדר"יו,טרופרחיליוהספורט

אלמנותושתי,דקלשוקיר"דהפראלימפיהועדר"יו

ל"זרומנויוסףשלאשתו,רומנואילנהמינכןחללי

..ל"זשפיצראנדרישלאשתו,שפיצרואנקי

לחברימיוחדתברכהלמסוררוצהאני:אמרהנשיאכבוד

שהתחרותמביניםכולנו.הפראלימפיתהמשלחת

דורשת,קשהמוגבלותעםבשילובהספורטיבית

שבעזרתלנומוכיחיםאתם.יותרהרבהומאתגרת

להישגיםלהגיעאפשרקשהועבודה,נחישות

אתלנצח,נתפסיםבלתי,מדהימיםספורטיביים

״.לחיקוימודלעבורנואתם.המגבלה

תצאואתם:אמרדקלשוקי'דר,הפראלימפיהוועדר"יו

בקריירהשיאזהו.בטוקיובמשחקיםישראלאתלייצג

עבורמשמעותיאירועגםזהואבל,ספורטאיכלשל

מעודדת,אתכםמלווה,בכםשצופהמדינה.שלמהמדינה

.ומפרגנת

שתישאווחוויותמהנותתחרויותלכולכםמאחלאני

.החייםכללאורךעימכם

עללךמודיםאנו,כהונתךסיוםלקראת,הנשיאכבודולך

,העםחלקיכלאתוהמחבקותהמקרבותכהונתךשנות

ביתךאתשפתחתותודהכולםשלנשיאהיותךעלתודה

".ימיםואריכותבריאותהרבהלךמאחלאני.בפנינו

הוועדספורטאימטעםהגישהלנשיאהשיאת

.סמואלמורןהחותרתהפראלימפי
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תמונות מהתערוכה בבית הנשיא
הבאיםפניאתקבלהמרהיבהצילומיםתערוכת

קבלתנערכהבוביוםהמדינהנשיאשללמשכנו

.לטוקיווהפראלימפיתהאולימפיתלמשלחותהפנים

דןהמוערךהצלםשלפעולהשיתוףשהיא,התערוכה

צילומיםעשרותכללה,הספורטערוץושלשיראי

.בטוקיוישראלאתשייצגוספורטאיםשללבןבשחור

באתריםהתערוכהתוצגהקרובההשנהבמהלך

.הארץברחבישונים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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ביןגיבושוןהתקייםהפראלימפייםהמשחקיםלקראת

.אביבתלדןבמלוןהישראליתלמשלחתיומיים

הבטחוןסידוריעלהספורטאיםלמדוהגיבושוןבמהלך

היפניםשהטילוהחמורותההגבלותעל,האולימפיבכפר

את,למשלחתחבריהםאתהכירו,הקורונהמגפתבשל

מספורטאיםטיפיםושמעוהאולימפיבכפרהחייםהווי

ראובןהחותרשלבהנחיתובפאנלבמשחקיםשהשתתפו

ושרגאבודיןחנוך,סמואלמורן,הלויאראל:י'מגנאג

.וינברג

למדובמהלכו,טוקיוברוחהתחילהגיבושוןשלהשניהיום

גם,לאואיך,השפהועלהיפניתהתרבותעלהמשתתפים

הישראלית,וולפסוןדניאלבהמשך.התההכנתטקסעל

אתלספרהתנדבההאוורסטפסגתאלשהגיעההראשונה

אלוהםוהפעםמאודהתרשמוהספורטאים,הנועזסיפורה

הבגדיםסטאתהספורטאיםקבלובסיום,.השראהשקיבלו

ועודהמשחקיםבמהלךאותםשישמש,מיזונושלהממותג

:לתודהכךועלהחסותחברותמתנתמפנקותהפתעות

שהעניקט'פרוגרודיחברתשלהבעליםענררוני•

.יוקרתיותמשקפייםלספורטאים

להפגתרוטטתחשמליתכריתשנתןהפועליםלבנק•

.בצווארהמתחים

לצווארמפנקתכריתשהעניקההרבלייףלחברת•

ארוכותלטיסות

איכותייםמכשיריםעללייזרקיו.בימכשירילחברת•

איכותיותמזוודותשהעניקהפלסטיקכתרלחברת•

חסותמעניקההיאלהןלספורטאיות

לחברימפנקותמגבותשהעניקרעותשיקומילמרכז•

השחייהנבחרת

ל"בחוגלישהחבילותשהעניקהסלקוםלחברת•

שלברמתאירוחעלהמלוןולצוותנשיאלשרית•

כוכביםחמישה

הקשרכלאתשהתחילהמשהבןלדיצהמיוחדתותודה•

מעשורלמעלהלפני,דןמלונותרשתעםהמתמשך

רודישלהמשקפייםעםלויונדבהכדורשערנבחרת:בתמונה

פרוגקט

דניאלושמוליקלייזרקיו.ביחברתנציגות:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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קליעה

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה

העולמיהגביעבסבבהארדבמדלייתזכתהסטריקגיא

שיאבמוקדמותקבעהיותרמוקדם.בפרונערךאשר

ברובהנקודות636.1(לנשיםוגםלגבריםגם)ישראלי

השתפוהסבבבתחרויות.מטר10שכיבה,כדור60אוויר

.שזיריודורוןחברהאליגם

סטריקגיאצלם.המדליהעםרנוי'ציוליה:בתמונה

ידאופני

אצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית

שנערכהידלאופניהעולםבאליפותהשתתףכרמוןמאיר

סייםכבישבמקצה.בפורטוגלמכוניותלמרוציבמסלול

מסרכרמוןמאירהמאמן.בעולםהשישיבמקוםעמית

שגרמוחוםבתנאיש"קמ50שלבמסלולשמדובר

למקוםעמיתהגיעהשעוןנגדבתחרות.לרתוחלמסלול

8.4באורךהמסלולאתפעמייםשהקיףלאחרהחמישי

32:58.34:שלבזמןקילומטר16.8הכולסך,קילומטרים

.לאוןקובי–העולםלאליפותהמשלחתראש.דקות

.ידבאופניישראלאלוףבתוארהחודשזכהגםעמית

למקוםמורסיון,השנילמקוםהגיעהואשמיכאל

.הרביעילמקוםהגיעאלטבוייםוזאבהשלישי

מאיר:צלםהשעוןנגדבמקצההזינוקבקועמית:בתמונה

כרמון

טיפוס

תלהלוחםמביתהפראלימפיהמטפסספירמור

,לנכיםבטיפוסהעולםבגביעהזהבבמדלייתזכהאביב

הפעםזוהי.אוסטריה–באינסברוקשהתקיים

.העולמיהגביעבסבבבזהבזוכהשמורהשלישית

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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שחייה

האחרונההבינלאומיתלתחרותיצאהישראלנבחרת

נעשהזובתחרות.בברליןשהתקיימההמשחקיםלפני

ובעצםהשחייןשלהקלאססמךעללתוצאהשקלול

שלבקלאסרקולאהשחייניםכלביןהיאהתחרות

אשרחיפהן"אילמועדוןחבריהשחיינים.השחיין

מגמתאתהמשיכו,ביננסוןיעקבאצלמתאמנים

מוכניםהםכיונראהאירופהמאליפותהשיפור

:המרכזייםההישגיםואלובטוקיוהבריכהאת'לטרוף'

,דדאוןלעמיזהבומדלייתעולםשיא|חופשי200

.דקות2:50.92בסיים

זהבומדלייתעולםשיא,מליארמארק|חופשי800

דקות11:44.50ארדמדליית,הלויאראל.דקות9:44.19

09:59.01כסףמדליית,וק'גורדיציוליה.ישראליושיא

.ישראליושיאדקות

.זהבמדלייתדדאוןעמי|חופשי100

2:33.63תוצאה.דדאוןלעמיארדמדליית|מעורב150

.דקות

דדאוןלעמיזהבומדלייתאירופאישיא|חופשי50

.שניות37.38

4:38.61,מליארלמארקזהבמדליית|חופשי400

.דקות

.דקות1:11.90מליארלמארקארדמדליית|גב100

2:33.34מליארלמארקארדמדליית|מעורב200

.דקות

.מדליות10בהנבחרתזכתההכולסך

ניצחוןלאותידיומניףדדאוןעמי:בתמונה

עםמליארומארקוק'גורדיציוליה,הלויאראל:בתמונה

חופשימטר800הממשחהוהקמעותהמדליות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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כדורשער

דרגאירופהאליפותאתסיימהבכדורשערישראלנבחרת

.'גלדרגמירידהונמנעההשביעיבמקום'ב

ומאמניםעיווריםחינוךביתמשחקנימורכבתהנבחרת

אנה'מחגניזארהמאמןועוזרכהןשניר:המאמןאותה

:הבאותהתוצאותאתהשיגההנבחרת

עלניצחון,יוןנבחרתעם6-6תיקו|הבתיםבשלב

והפסד3-8רומניהנבחרתעלניצחון,4-7רוסיהנבחרת

3-2פורטוגללנבחרת

10-4פוליןלנבחרתהפסד|גמררבע

6-5לנבחרתהפסד|5-8מקומות

.3-10איטליהעלניצחון|'בבדרגהישארותמשחק

אחריאירופהלאליפותיצאנו":בסיוםאמר,שנירהמאמן

מכהקיבלנוהיציאהלפנירגעשבסופן,הכנהשנותשלוש

יוכללאהמפתחמשחקנישאחדנתבסרנוכאשר,קשה

העתודהמנבחרתשחקןהחליףאותו.פציעהבשללטוס

גבריםחמישהעםויחדמדהימהיכולתשהציג,15בן

אך,פעםאיהטובההגנהטורניראתהצגנונוספים

ולצעריהסחורהאתסיפקלאשלנוההתקפיהחלק

מזהגבוהעתידצופהאני..הגמררבעשלבאתהפסדנו

."התמיכהעללכולםתודה,שלנולנבחרת

נבחרתשלקבוצתיתתמונה

הכדורשער

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

אתלטיקה

אצלשמתאמןחיפהן"אילממועדוןאלכסיינקואלכסנדר

בטוקיולמשחקיםבכרטיסזכהבוגוסלבסקיאלכסי

שללמרחקברזלכדוראירופהבאליפותשהדףלאחר

סולומוביץליאב.השביעיבמקוםוסיים.מטר9.09

גלברדניאלהמלווהעםשרץעיווריםחינוךביתממועדון

לגמרהעפילולאהכלליהחמישילמקוםהגיעמטר100

(לגמרעוליםזוגות4רק,בזוגותהריצהבשל)

גלגליםבכסאותטניס

הראשוןולמקוםביחידיםהשנילמקוםהגיעששוןגיא

הגיעברדיצבסקיאדם,בפוליןר'פיוצבטורנירבזוגות

ממועדוןשניהם.בקרואטיהר'פיוצבטורנירהגמרלרבע

ועופר)לנקריעופריאצלומתאמניםגןרמתספיבקן"איל

.(הלידהבחופשתעופריאתשהחליףסלע

בפוליןמהטורנירוהגביעיםששוןגיא



בינלאומי20

69גיליון 2021יולי 

קיאקים

השישילמקוםהגיעהאילתטליה|אירופהאליפות

מביתשתיהן.השמינילמקוםהגיעהברקוביץופסקל

.דרוזדויטליהמאמןאצלומתאמנותאביבתלהלוחם

לברועיאצלמתאמןאשרחיפההלוחםמביתהלוירון

באליפותלגמרההעפלהאתהשנייהאלפיות3בפיספס

שהשתתףהירדןעמקממועדוןעזראעדי.אירופה

הגמרחציאתסייםבינלאומיתבתחרותלראשונה

.השמיניבמקום

החתירהרביעיית:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

חתירה

שולחןטניס

בטורנירהכסףבמדלייתזכודניאלושמוליקסמואלמורן

זכתההרביעייהסירת,באיטליהשנערךבינלאומי

תלהלוחםביתממועדוןהחותריםכל.הארדבמדליית

:המאמניםצוות.לחתירהדניאלבמרכזומתאמניםאביב

ועזראמנדזחבייר,מרגוליןדימה,גריזטיפאולה

.מיטשל

בטורנירהתחרושולחןבטניסישראלנבחרתשחקני

הצליחולאאך,לטוקיוכרטיסלקבלתהאחרונהההזדמנות

הכרטיסאתמבטיחיםאשרהראשוניםבמקומותלסיים

יוסיאצלשמתאמנתירושליםהלוחםמביתברילחגית

ממועדוןטביבקרולין,בביתהרביעיבמקוםסיימהרוזנבלט

לאבלנקבנציאצלמתאמנתאשרגןרמתספיבקן"איל

הלוחםמביתעשורבןשמוליק.הגמררבעלשלבעלתה

העפילשמיסונחוםמרקויאיראצלמתאמןאשרחיפה

ממועדוןסיאדהשי.פולניליריבהפסידשםהגמרלרבע

אלטרץדודיקאצלמתאמןאשרגןרמתספיבקן"איל

.פולניליריבהפסידשםהגמרלרבעהעפיל
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בשטחקילומטר20שלבמסלולהשתתפורוכביםזוגות

ממועדונירוכביםהשתתפובתחרות.שמןבןיערותשל

CAN',ולאכן',עיווריםחינוךבית DO,בית,מנארהאל

הלוחםבית,אביבתלהלוחםבית,שבעבארהלוחם

לשנייםעיניים,אורמגדל',וגםגם',אורגלגל,ירושלים

העיקריהחסותנותןהיההפועליםבנק.ביחדורוכבים

.לאליפות

וועדתחברירגבומוטיסיווןולאילן,דויטשלשאביתודה

.והדחיפההארגוןעלהאופניים

יהודהבןזיו:זכוהגבריםבקטגורייתהראשוןבמקום

במקום,אביבתלהלוחםמביתכהןויזהרארזמעמותת

.'מרכזולאכן'ממועדוןכהןושימנדלשיזכוהשני

וגרציהתמיריגאלזכו(וגבריםנשים)המעורבבקטגוריית

נחמניהראלזכוהשניבמקום'צפוןולאכן'ממויאלבן

.'שרוןולאכן'ממועדוןרוניתומועלם

,נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יואמרבטקס

לכםמצדיעאני.היפהישראלארץזאת":בירנבאוםאלי

לכלהכבודכל.אותישהזמנתםמאודשמחואני

"המשתתפים

טלויאירפארדניהמתנדביםצילמוהתמונותאת

.פעילותאתבהתנדבותמלוויםשצלמיהזומינגמקבוצת
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ל  א ר ש י ת  ו פ י ל םא ד נ ח    ט ט ש

צילום דני  . השמפנייההמנצחים פותחים את : בתמונה

זומינגמשפחת –פאר 

זומינגמשפחת –צילום יאיר טל . המירוץהזנקת : בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

–צילום יאיר טל . רוכבים בהכנות אחרונות2: בתמונה

זומינגמשפחת 



בןביערקורונהנגיפיהסתובבולאכברוהשנהמאחר

,טנדםאופנירוכביכשיבעיםמקומםאתתפסו,שמן

אתלהקדיםמנסיםשהםתוךהיערבשבילישטסו

בקטעלהתרסקלאמשתדליםוכמובן,באליפותחבריהם

ואוליתלולותדרכיםבכמהכהוגןומזיעיםהמשובשהדרך

.לטעמםמדיארוכות

עםאנשיםשלוההעצמהההזדהותליוםבסמיכות

רוכביכשמוניםהתכנסו,6.6-בהחל,ראיהמוגבלות

בפעם.הארץרחבימכלקבוצות11-מטנדםאופני

ירושלים,אביבבתלהלוחםמבתירוכביםהגיעוהראשונה

שאיני,עודואולי'כיוונים',מירושלים'וגםגם',שבעובאר

.זוכר

,הנכיםספורטהתאחדותשלהמטריהתחתהתחרות

.סיוןאילןהוותיקוהמפיק

עווריםחינוךביתוכןלמפעללסייענרתםהפועליםבנק

.'מרכזולאכן'וקבוצת

וכלימהעגלותהאופנייםאתלפרוקהחלובבוקרמוקדם

אלוירידה,לאופנייםאחרונותכשירותבדיקות,הרכב

הרוכביםששנילאופנייםהיהראשוןמקצה.הריכוזנקודת

שבוהמקצההוזנקמכןלאחרדקותעשר.גבריםהם

,עלמאמציזהמרגע.רוכבתהואהרוכביםאחדלפחות

,המתישותבעליותלהתאמץ,ליפוללאלהזהר,למהרכדי

כדיתוךהכל.המהירותבירידותבכידוןחזקחזקולהחזיק

אלממקומושיורד,הלבאתבחזרהמעליםפעםשמדיכך
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ל  א ר ש י ת  ו פ י ל םא ד נ ח ט ט –ש

ן ו ר ב ן  ב ו א ר

–צילום דני פאר . זוגות רוכבים מתחרים3: בתמונה

זומינגמשפחת 

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בסיום.הרכיבהמכנסיאל,יותרנכוןאו,התחתונים

ים'בסנדוויצונוגסיםהזיעהאתלייבשמתחיליםהמאמץ

המון.תמירשחרשלקצביתמוסיקהלרקע,ואבטיחים

מברכיםמהבמה.וחבריםמכריםשלופגישותחיבוקים

בשםדויטששבי,לעוורהמרכזמנהל,כהןביאליסטוקנתי

חלוקתלטקסמגיעיםובהמשך,הנכיםספורטאיגוד

.הגביעים

שלוהפנינג,מהירות,מאמץ,זיעההרבה?לנוהיהמהאז

לשפרכדיהבאהבשנהלהפגשמקווים.רעיםמפגשי

.הישגים

צילום יאיר טל  . פודיום המנצחים והמנצחות: בתמונה

זומינגמשפחת –
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ן ו ט נ י מ ד ב ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

אמיר לוי ודני אלעד  : בתמונה

צלמת שרון בריל. עם הגביעים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 
:זוגותבבדמינטוןהחדשיםישראללאלופיברכות

הלוחםמביתלויויוחאיחבשושעודד-עומדים'ארמה

אביבתל

הלחםמביתגאמוסועופרחןדויד-עומדים'ברמה

ירושלים

ודניירושליםהלוחםמביתלויאמיר-גלגליםכיסאות

.חיפההלוחםמביתאלעד

הלוחםמבתיספורטאיםעשרותהשתתפובאליפות

!חיפהן"אילממועדוןולראשונה

בריללשרון,האירוחעלשבעבארהלוחםלביתתודה

עלהבדמינטוןוועדתר"יוטמירולעמיהתמונותעל

.האירועהובלת

צ ו ב ר  י נ ר ו ר'ט ע ו נ ו ם  י ד ל י ל ה 

ובוגריםנוער,לילדיםיה'בוצתחרותהתקיימהיוניבחודש

.הארץרחבימכליה'בוצממועדוני21גילעד

ן"ואילאיילוביתצ"ראשל,ש"מבספורטפרחימועדוני)

(גןרמתוספיבקחיפה

.וספורטאיותספורטאיםעשרותהשתתפובתחרות

לאחרצ"בראשלהחושןאבניבאולםהתקיימההתחרות

באסרולהתקייםאמורשהיההמקורימהתאריךשנדחתה

"חומותשומר"מבצעעקבנדחהאךשבועותחג

.הקורונהתחילתמאזשהתקיימהראשונהתחרותזוהי

אתלקייםהשתדלוהמועדונים,הקורונהבזמןכאשר

.הזוםבאמצעותאפילוכסדרםהאימונים

:בתחרותהזוכים

ן"אילממועדוןפרופומנקוניקיטה–יחידיםקטגורית

חיפה

גןרמתמספיבקברגרורעותברגרנינה–זוגות

BC3יחידים צ"ראשלספורטמפרחיציפורינתן-



האישיהנכיםספורטענף–שולחןבטניסישראלאליפות

,לציוןראשוןנכיםבמועדוןהחודשהתקיימה,בארץהגדול

.וספורטאיותספורטאיםכמאהבהשתתפות

אלופותהצטרפו,באליפותשובשזכוותיקיםשמותלצד

:חדשיםואלופים

חיפההלוחםבית-נובדנה|נשים1-3קלאס

גןרמתן"אילספיבק-טביבקרולין|נשים4-5קלאס

אביבתלהלוחםבית-לבניורד|נשים6-10קלאס

חיפההלוחםבית-נגריאלון|גברים1-2קלאס

חיפההלוחםבית-עשורבןשמוליק|גברים3קלאס

גןרמתן"אילספיבק-סיאדהשי|גברים4קלאס

לציוןראשוןנכיםמועדון-ימיניגבי|גברים5קלאס

חיפההלוחםבית-שינפלדיותם|גברים6קלאס

אביבתלהלוחםבית-שורשמואל|גברים7קלאס

אביבתלהלוחםבית-גליקמןזאב|גברים8קלאס

ציונהנסש"הטנמועדון-גורדוןאביב|גברים9קלאס

שבעבארהלוחםבית-עמידןאברהם|גברים10קלאס

עלאוניקובסקיליהושוע,האירוחעללציוןלראשוןתודה

בשיפוטשעזרוציונהנסממועדוןלנערים,האירועהפקת

לשופטהטכניהתפעולעלאלבזלדויד,הכדוריםוהרמת

.ל'אנגיאיראבייוסףולצלםשמואלגלהראשי
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ן ח ל ו ש ס  י נ ט ב ל  א ר ש י ת  ו פ י ל א

יוסף אבי יאיר : שחקני בית הלוחם חיפה צלם: בתמונה

ל'אנג

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ל'יוסף אבי יאיר אנג: שחקני ראשון לציון צלם: בתמונה

ל'יוסף אבי יאיר אנג: ן רמת גן צלם"שחקני איל: בתמונה



'בלאומיתליגה

ליגהשלבדאבלהחודשזכתהכרוםאלד'מגקבוצת

גםשזכתהלאחר,גלגליםבכסאותבכדורסל'בלאומית

חברי:כיבדוהגביעמעמדאת.באליפותוגםבגביע

ל"מנכפרויליךרז,גנאייםומאזןעודהאיימן:הכנסת

מועצתוחבריהמועצהראש,והספורטהתרבותמשרד

ומייסדהמאמןלוויטהמערןביקשנו.כרוםאלד'מג

לאחרמשפטיםכמההרגשתועללנולכתובהקבוצה

.הגביעגמר

מתעוררהצפון

ובחברהלחיפהצפוניתתחרותינכיםבספורטעיסוק

משוגעיםכמה.לוהראויהמקוםאתקיבלטרםהערבית

כדורסלקבוצתולהקיםמעשהלעשותהחליטולדבר

.כרוםאלבמגד

נפלהוהקורונהבבליגההראשונהשנתנואתהתחלנו

.הזההמכשולעלגםלהתגברהצלחנועצרוהכלעלינו

בעליותיקיםשחקניםהצטרפובבליגההשניהבעונה

בחלוםשהאמינו,גדולפוטנציאלבעליוצעירים,רבנסיון

-בדובדבןזכינווגםהמדינהגביעלגמרהגענו.כתףונתנו

.בגביעזכינו

אליפותאתגםלהביאמקוויםהקרובראשוןביום

.אלליגהולעלותהמדינה

אמונה

מאמין,אפשריזהרוציםשאםמאמין,מאמיןאדםאני

האמנתילאלהודותחייב.אפשריהכלקשהשבעבודה

שליבשיגעוןשאדביקהאמנתילא,מהרכךכליהיהשזה

,המטרהלמעןומכספםמזמנםשהשקיעונוספיםחברים

ויעודדיתמוךיבואקהלשלכזושכמותהאמנתילא

.בבליגההשניהבעונה

ועליהבאליפותמזכיהכפסעואנחנוהמדינהבגביעזכינו

.אלליגה
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לילך וייס: צלמת. הנפת הגביע: בתמונה

להכנסהצלחנולא,קשההתחלהלנוהיתהעצמובמשחק

כישףמישהוכאילולסללהכנסרצולאהכדוריםלמשחק

בעזרת,למשחקוחזרנועצמנואתהרמנולאטלאט,אותו

אופיהראוהשחקנים,לעודדהפסיקשלאהנפלאהקהל

כברהאחרוןברבע,הראשוןהרבעשלהפעראתוסגרנו

.המשחקאתולגמורלברוחהצלחנו

האירועבהקמתשעסקוהאנשיםלכל:תודהלהגידחייב

כרוםאלד'למג,ודחףעודדשהגיעהקהללכל,הזההמדהים

לתקשורת,לספונסרים,נכיםלספורטלהתאחדות,ס"למתנ

כולילתמוךשהגיעוהחשוביםהאנשיםולכלשהתגייסה

ענפיעודנפתח,נוספותקבוצותנבנה,קדימהשנעוףתקווה

ונריםועיריותכפריםעודעםפעולהשיתופינקיים,ספורט

.חדשיםלגבהיםבצפוןהתחרותיהנכיםספורטאת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

לשתי'מיזונו'היפניהמותגשלזההביגוד,לראשונה

.והפראלימפיתהאולימפית,לטוקיוהמשלחות

הציגו,כחולשלבגווניםייחודיבעיצוב,הביגודאת

את.מאמניםוארבעה,ספורטאיםארבעההבקר

נבחרתקפטניתייצגוהפראלימפיםהספורטאים

את,לוינדביה'הבוצושחקןדודבןליהיאהכדורשער

נבחרתמאמןעוזרתאבנעיםורדייצגוהמאמנים

את.הקליעהמאמןסטריקוגיאהכדורשער

אלהאמנותיתההתעמלותמאמנתיצגוהאולימפיים

מאמן,רוגלנחוםומאמןלשעברהאתלט,סמופלוב

והשחייניתויסבורגסרגיימכשיריםהתעמלות

.גורבנקואנסטסיה

דקלשוקיר"דהפראלימפיהועדר"יונכחובטקס

חזןלמאירוהודההפעולהשיתוףעלשברך

ל"ומנכ,מיזונוהמותגיבואיMGSמחברתאבוהבורובי

מאודהשיוויון":שאמרלוסטיגגיליהאולימפיהועד

שיוויוןגםכאןיש.וערכיתחברתיתעבורינומשמעותי

ובין,מגדריםבין,ופראלימפיאולימפיספורטבין

".ומאמניםספורטאים

ההתאחדותר"יובירנבאוםאליבאירוענכחועוד

חבר,האולימפיהוועדר"יוכרמייגאל,נכיםלספורט

יפןושגרירגלעדיאלכסהבינלאומיהאולימפיהועד

מותגהואמיזונו":שאמר,מיזושימהקואיציבישראל

יפניאני-המשחקיםובענין.ביפןמאודואהובותיק

גםאניאבל,היפניםהספורטאיםעםשליביומובן

הצלחהלכםגםמאחללכן–שלכםהמדינהשלשגריר

עושהשיפןלכםמבטיחאני.בטוקיובתחרויותרבה

הטובהבצורההמשחקיםאתלקייםמנתעלהכל

".ביותרוהבטוחה

נדב וגיא עם המדים החדשים, ורד, ליהי: בתמונה

עם אלכס גלעדי ושגריר יפן  רים"היו: בתמונה

והאולימפיםהספורטאים הפראלימפים : בתמונה
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ו  ל ב י ק ש ם  י א ט ר ו פ ס ס  'ה י ט ר כ

ה נ מ ז ם  ' ה י ק ח ש מ ל

השתתפותםאתשהבטיחוהספורטאים

2021טוקיוהפראלימפייםבמשחקים

מאמן,חיפהן"מאילאלכסיינקואלכסנדר|אתלטיקה✓

בוגוסלבסקיאלכס

ברוךמאמן.גןרמתן"אילמספיבקלוינדב|ה'בוצ✓

חגאי

מאמן,ירושליםוחםהלמביתכצמןפולינה|כחהרמת✓

טומילובולרי

–דניאלשמוליק,יחידסירת–סמואלמורן|חתירה✓

,גורןסימונה,חצורברק-הרביעייהסירת,יחידסירת

כל.מילרמרלינהוההגאיתפיינבלטמיכל,קלייןאחייה

:המאמניםצוות.אביבתלהלוחםמביתהספורטאים

מיטשלועזראמרגוליןדימה,גריזטיפאולה

ששוןגיא,בסקי'ברדיצאדם|גלגליםבכסאותטניס✓

עופריאמנתמ.גןרמתן"אילמספיבקוינברגושרגא

רותםמאמן,אביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי,לנקרי

.סלע

,גןרמתן"אילמספיבקטביבקרולין|שולחןטניס✓

בלנקי'בנצמאמן

תלהלוחםביתממועדוןהנשיםנבחרת|כדורשער✓

,מחמידאלהם,דוידבןליהי:עיווריםחינוךוביתאביב

מאמן.מלכהונועהאוחיוןרוני,חמרניגל,מזרחיאורי

אבנעיםורדמאמןעוזרת.שוהםרז

.אביבתלהלוחםמביתברקוביץפסקל|קיאקים✓

דרוזדויטלימאמן

תלהלוחםמביתרנוי'צויוליהשזירידורון|קליעה✓

סטריקגיאמאמן.אביב

,שלביאיאד,מליארמארק,מליאראריאל|שחייה✓

גורדיצוקיוליה,הלויאראל,דדאוןעמי,חלביבשאר

ומתאמניםחיפהן"מאילהשחייניםכל.גירנקווורוניקה

ביננסוןיעקבאצל

טביבקרולין–טניסאית השולחן 

כצמןפולינהמרימת המשקולות 

הטניסאי יוסי סעדוןהטניסאי שרגא וינברג

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כל אולימפיאדה  

.  והחרמות שלה

דיווח ממשחקי  

.  1968תל אביב 

פורסם במעריב  

4.11.68

צילום של רוני  

פורסם . בולוטין

19.10.88במעריב 

3.11.1988פורסם במעריב 



הנבחרותשלהתוצאותביןקשרישהאם

הנבחרותשללתוצאותהאולימפיות

(2018באוקטוברפורסם)?הפראלימפיות

המדינותדירוגיביןהשווינובהשערכנובדיקהפיעל

לבין2016בריוהאולימפייםבמשחקיםבמדליותשזכו

.2016בריוהפראלימפיםבמשחקיםבמדליותשזכואלו

:הבאותהתוצאותעלו

זההכמעטבדירוגהיומהמדינות58%כ

(בדירוגמקומות10עדשלהבדל)

דומהבדירוגהיונוספותמדינות20%כ

(בדירוגמקומות20עדשלהבדל)

.דומהדידירוגהשיגומהמדינותאחוז80%כמעטכלומר

לגורמיםקשורהשההצלחהכךעללדעתנושמעידמה

והןהאולימפייםהספורטאיםעלהןשמשפיעיםכלליים

ספורטתרבות:כמוהפראלימפיםהספורטאיםעל

.ספורטותשתיותתקציבבמדינה

בפראלימפי65הבמקוםהיתהאגבישראל

.באולימפי72ו

:מעניינותתוצאותכמההעלהבדירוגיםנוסףעיון

,גאורגיה,רומניה,אתיופיה,קזחסטן:המדינותשבע

לטובתגדולפערהיהשבהן,וקנייהמייקה'ג,אינדונזיה

מדינותהן(מקומות25מעל)האולימפיתהמשלחת

מבחינתולמטה75במקוםנמצאות)עניותיחסית

הגבוהותמהעלויותלדעתנוהנובעדבר(לנפשג"התמ

האולימפילספורטביחסהפראלימפיהספורטשל

.מסוימיםבמקצועות

חם מהמעבדה29
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

שבהןומרוקותימן,תוניס,ניגריה:המדינותארבעת•

מעל)הפראלימפיתהמשלחתלטובתגדולפערהיה

נמצאות)עניותיותרעודמדינותהן(מקומות39

הנובעדבר(לנפשג"התממבחינת142הבמקום

יחסיתנכיםיותרישאלושבמקומותמכךלדעתנו

ספורטבענפילהתמקדהצליחווהןאחרותלמדינות

הפראלימפיהספורטשל'זולים'היותר

אוקראינה:אחתחריגהבלטה,המובילותבמדינות•

הלמקוםורקבפראלימפיהרביעילמקוםשהגיעה

עםילדיםלמסורמקובלבאוקראינה.באולימפי26

איתורמערכתפועלתשם,יתומיםלבתימוגבלות

עםילדיםצעירבגילכברלאתרשמטרתהנרחבת

נובעשמכךוייתכןפראלימפי–ספורטיביפוטנציאל

.ההבדל

?הנבחרותדירוגנקבעאיך

שהתקיימוהאחרוניםהמשחקיםלפינעשההדירוג

.2016בריו

כסףמדייתכלעל,נקודות3ניתנוזהבמדלייתכלעל

נקודהניתנהארדמדלייתכלועלנקודות2ניתנו

.אחת

.מדינות99במדגםהשתתפוהכולסך



יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט  
:טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים

לשחקני כדורשערמתן פידבק בזמן אמת

המעוניינים , או רדאר/אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו

להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת 

סגלי נבחרות הבוגרים  , לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון

: ר אסנת פליס דואר במייל"מוזמנים לפנות לד, והבוגרות ונבחרות העתודה

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון

mailto:osnat@isad.org.il


פראלימפיתרכילות

?להעבירמשהולכםנתנו

בסבבמדליותבעשרשזכוישראלנבחרתשחייני

10גםקיבלו,בברליןשנערךהעולמיהגביע

בשדה,בבידוקלהעבירצריכיםהיואותם,דובונים

.התעופה

הגיע,רבלסמימר,בקפריסיןישראלשגריר

במחנהששהו,ישראלנבחרתשחייניאתלפגוש

ראשיגםהצטרפולמפגש.בקפריסיןאימונים

.הקפריסאיהפראלימפיהוועד

גנבולאולימפיאדההמשלחותבגדיבהצגת

בןליהיהכדורשערושחקניתאבנעיםורדהמאמנת

לצילומיביותרהמבוקשותוהיוההצגהאתדויד

צ"היח

'על רגל אחת'31

נצבעה תמונת הפרופיל  , לכבוד חודש הגאווה

בצבעי דגל ובאינסטגרםהפייסבוקשלנו בדף 
.  הגאווה


