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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
החודש התחברו בצורה מופלאה העבר ההווה והעתיד
של הספורט הפראלימפי ואני נפעם מהזכות שנפלה
בחלקי להיות שותף להובלת הספורט הפראלימפי

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בישראל.
בערב

לספורט

ההוקרה

הפראלימפי,

הודנו

לספורטאיות העבר ציפי רובין וענבל פיזרו והוקרנו
תודה לשרי הספורט לשעבר מתן וילנאי ולימור לבנת
שכל אחד בדרכו פרץ דרך במוסדות המדינה למען

לסיום ,ברצוני לחזור לערב ההוקרה שקיימנו ,חימם את ליבי
לראות ,מאות אנשים שבאו לכבד ולהוקיר את הספורט
הפראלימפי ,שמחתי לראות את חברי מארגון נכי צה"ל

הספורט הפראלימפי.

שבאו לכבד את הספורט הפראלימפי :יו"ר הארגון ,עידן

ההווה מראה לנו שהספורט הוא כלי עוצמתי לחיבור

קליימן ,מ"מ יו"ר הארגון רפי כהן צמח ,יו"ר מחוז חיפה

הספורט

והצפון איתי אלימלך ,יו"ר ב"ש שמעון מלול ,חברי הנהלה

בין

אנשים

עם

זהויות

שונות,

כאשר

הפראלימפי מייצר זהות משותפת לכולם .אני רוצה
לברך את קבוצת מג'ד אל כרום ,קבוצת הכדורסל
בכסאות גלגלים שהוקמה לפני שנתיים והשנה זכתה

מוץ מטלון ,אובי בן חיים ,אריה עקרבי ,קובי מיכה ,רפי
פרץ ,יגאל גמליאל ,יו"ר הקשתות דני אבינון  ,היועץ

בדאבל של ליגה לאומית ב' – אליפות וגביע ,הקבוצה

המשפטי עו"ד יוסי לוי ,מ"מ יו"ר הוועד הפראלימפי אפרים

מורכבת משחקנים יהודים וערבים ומהווה דוגמא חיה

זינגר ועוד רבים וטובים אחרים.

לכך שהדו קיום מקדם את כולנו ,את הקבוצה מוביל
ומאמן ערן לויטה.

שלכם אלי בירנבאום

אין ספק כי גולת הכותרת של חודש זה ,היתה הזכייה

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

של נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים במקום
השלישי באליפות אירופה ,מקום שמעניק לה את
הזכות להשתתף באליפות העולם בשנה הבאה ולנו

את התקווה לעתיד בו תופיע שוב נבחרת הכדורסל
בכסאות גלגלים במשחקים הפאלימפיים .ליאור דרור
המאמן והצוות הקימו חבורה מגובשת וקשוחה שלא
נרתעה

מהאתגרים

באליפות.

קבוצה

שמורכבת

מחילונים ודתיים ,יהודים ,ערבים ,תושבי המרכז
ופריפריה וכולם כולם הם העתיד שלנו.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום ,נואם בערב ההוקרה

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

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש יולי
 8-11.7טניס בכסאות גלגלים  | ITF2ספרד

 9.7תחרות קליעה | בית הלוחם ירושלים

 13-17.7טניס בכסאות גלגלים  | ITF1שוויץ

 14.7אליפות ישראל טניס שולחן זוגות | בית הלוחם ירושלים

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

 30.7תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב

 05דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
עיטור הוועד
בשנת  2018הרהרתי על המתנדבים ועל נותני החסויות
לספורטאים הפראלימפיים שלנו שמשקיעים מזמנם,
מניסיונם ,ממרצם ולא פעם גם "מכיסם" בכסף ובשווה
כסף .ואת כל זה באהבה גדולה מאוד .והכול ...הכול למען
קידום וטיפוח הספורטאים שלנו.

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
לאלו ראוי להעניק מה שהוא אחר ,משהו מיוחד ויוצא דופן.

את הוועד הפראלימפי ואת ההתאחדות לספורט הנכים

חשבתי על הענקת "עיטור" .עיטור שיבטא את הרוח

מרכיבים ארגון נכי צה"ל ,ארגון איל"ן ,ארגון בית החינוך

הפראלימפית שלנו ובכך ויביע את הוקרתנו.

לעיוורים שמרכזו בירושלים ,מרכז ספורט נכים ראשון

הצגתי את הרעיון בהנהלת הוועד הפראלימפי ,לשמחתי

לציון ואשדוד .מתנדבים רבים ונפלאים תורמים ועושים
עבודת קודש במסירות ,במקצועיות לקידום המצוינות

הרעיון התקבל בברכה ואושר פה אחד .הרעיון הוא להעניק
את "העיטור" אחת לשנתיים ,פעם אחת בשנת המשחקים

הפראלימפיים של הקיץ ,ופעם שניה לקראת משחקי

בספורט .יש מוסדות חיצוניים אשר תומכים ותורמים

החורף הפראלימפיים .ונתחיל השנה לקראת אולימפיאדת

בצורה עקיפה או בצורה ישירה לקידום המצוינות בספורט

טוקיו .2020

הפראלימפי ובספורט הנכים בכלל .חלקם מסייעים

אני רוצה לציין שאירוע של הענקת עיטור הוא מהלך מיוחד

בתרומת כסף ,חלקם מסייעים בשווה כסף ,וחלקם במתן

שלא היה עד היום בספורט הפראלימפי ,ולמיטב ידיעתי גם

חסויות .כולם עושים זאת בשמחה באהבה ועם לב ענק.
הסיוע שלהם מחזק ומעודד אותנו להמשיך ולעשות .יש

לא בספורט בארץ .לכן בעיני זה "מהלך היסטורי".
העיטור הבא יחולק בשנת אולימפיאדת החורף בשנת .2022
אני שמח לבשר שבפעם הראשונה בהיסטוריה של הוועד

לנו הרבה אנשים נפלאים שמתנדבים ותורמים כל אחד

הפראלימפי הישראלי תהיה לנו נציגות של לפחות

בתחום ההתמחות שלו או בסיוע אחר .הם עושים זאת

ספורטאית

נציגות

לאורך כל השנה .אנחנו מזמינים ומשתפים אותם

באולימפיאדת החורף שתתקיים בבייג'ין בשנת . 2022

בטקסים ובאירועים המרכזיים שלנו ,אנחנו מזכירים את

יצאנו לדרך להכנות לאירוע הזה .הצוות המקצועי ביחד

פועלם ומביעים להם תודה והערכה בפומבי וגם באופן

היועמ"ש

אחת

הכינו

ובתקווה

קריטריונים

רבה

אפילו

אובייקטיביים

2

ושקופים

למועמדים שפורסמו לציבור .הקמנו ועדת עיטור שתבחר

אישי .זה המעט שבמעט אל מול ההשקעה הגדולה

את הראויים לעיטור לשנת  .2020לראש הוועדה נבחרה

שלהם.

כבוד השופטת בדימוס הגב' נורית אחיטוב ,חברים נוספים

בנוסף לכך בוועד הפראלימפי ובהתאחדות לספורט

בוועדה הם :עו"ד שרון חודרלנד ,ספורטאית פראלימפית

הנכים אנחנו יוזמים דרכים לתגמול ולהכרת תודה לכול

לשעבר ,משה (מוץ) מטלון ,ח"כ לשעבר ,יו"ר ארגון נכי

אחת ואחד מהמתנדבים ,ומעניקים להם תעודות מיוחדות
בטכסים שלנו.

צה"ל וראש משלחת ישראל לאולימפיאדות אתונה ובייג'ין,
מר אריה רוזנצווייג ,יו"ר אס"א ויו"ר הוועדה המארגנת של
שלוש מכביות ,מנהל המרכז לספורט באוניברסיטת תל

לפני שלוש שנים חשבתי על משהוא שונה ,על הענקת

אביב ,ומר טל ברודי ,חתן פרס ישראל ,וספורטאי עם מותג

אות הוקרה מיוחד ו"חזק" שיש להעניק לאישים (אישה או

ישראלי וציוני ש"שם אותנו במפה" .לכל הדעות זו וועדה

איש) ,ולארגונים או מוסדות שבפעילותם פורצת הדרך

טובה ומכובדת.

הביאו לתפנית ולקידום משמעותי בספורט הפראלימפי

פרסמנו קול קורא להמלצה על מועמדות ומועמדים

ובספורט הנכים

בישראל.

והמלצות על אירגונים .בד בבד ,פנינו למעצבים ולאומנים
להציע מודלים ,סקיצות והצעות לעיצוב העיטור .הדגשנו
שעל העיטור להיות מהודר ועליו לבטא את הרוח
הפראלימפית שלנו.
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 06דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
בחודש אוקטובר  ,2020זמן 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 ,ואת מר מתן וילנאי ,שר המדע התרבות

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

והספורט לשעבר .ובקטגוריית מוסדות וארגונים נבחרה

בתעודות הבענו את הערכתנו בזו הלשון:

"רשת-מלונות דן".

"מוענק בזאת עיטור הוועד הפראלימפי הישראלי לשנת

הייתה לי הזכות והכבוד כיו"ר הוועד הפראלימפי בישראל

2020

לבשר לזוכים באופן אישי לנבחרים .הם הודו בהתרגשות

המיוחדת להעצמת ספורטאינו הפראלימפיים מעוררי

גדולה .את הטקס החשוב הזה תכננו לקיים ביוני 2020

השראה המשמשים מופת לניצחון הרוח על הגוף".

בסמוך לקבלת הפנים בבית הנשיא לספורטאינו .לצערנו

ועל התעודה לרשת מלונות דן בזו הלשון:

פרצה הקורונה והטכס נדחה בשנה וקיימנו אותו החודש

"מוענק בזאת לרשת מלונות דן כרשת מובילה בישראל,

ב 23.6.21-במלון דן בתל-אביב .מקום ראוי להענקת

אשר חרטה על דגלה מצוינות במלונאות ,מוענק עיטור

"העיטור".

הוועד הפראלימפי הישראלי לשנת  2020ועל תרומתכם

למועמדים הוענק "העיטור" המהודר עם "מעמד" (בסיס)

הגדולה והמתמשכת להצלחת ספורטאינו הפראלימפיים

שניתן להעמידו במקום ראוי ובולט ,והוענקה גם תעודה

מעוררי השראה והמשמשים מופת למצוינות ולניצחון הרוח

מיוחדת לתלייה.

על הגוף.

לגב' לימור ליבנת/למר מתן וילנאי על תרומתך

בשם רשת מלונות דן קיבל את העיטור ואת התעודה מנכ"ל
על העיטור

הרשת מר רונן ניסנבאום.

כפי שרואים בתמונה העיטור
בנוי משלושה עיגולים ממתכות
שונות ומחוברים האחד לשני.
ומזכירים

מדליות

אולימפיות

מארד לכסף ולזהב .יש בעיטור

דינמיות ,נחישות ,מעוף ,הישגיות
ומצוינות.
הספורטאים

שמאפיינים

את

הפראלימפיים

שלנו .ועם הסלוגן שמלווה את
ספורטאינו "מעבר לגבולות –

על התעודות חתמו יו"ר הוועדה כב' השופטת בדימוס ,גב'
נורית

אחיטוב,

וד"ר

יהושע-שוקי

דקל

יו"ר

הוועד

הפראלימפי.
מקבלי העיטור השיבו בדברי תודה.
הטכס נערך כאמור ,במלון דן בתל-אביב ,בהשתתפות

נבחרת ישראל הפראלימפית שיוצאת לטוקיו ,ומאות
מוזמנים וביניהם ראשי אירגוני הנכים ,ראשי אירגוני
הספורט ,ח"כ לשעבר ,מנכלים מתחום הכלכלה והחברה,
שר הספורט מר חילי טרופר ומנכ"ל משרדו מר רז פרויליך
ועוד ועוד.

ומעל למגבלות" .ועל כל עיטור
חרטנו את שם הזוכה.

ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי
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 07טקסים
ערב הצדעה לספורט הפראלימפי
במהלך ערב הצדעה לספורט הפראלימפי שהתקיים
במלון דן תל אביב ,הוצגו חברי המשלחת הפראלימפית
לטוקיו ,בפני מאות משתתפי האירוע.
המשלחת ,הכוללת  32ספורטאים ,תצא שבועיים אחרי

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

שיסתיימו המשחקים האולימפיים ותתחרה באותם
מיתקנים ותחת אותה ועדה מארגנת.
את חלקו הראשון של הערב הנחתה בהתנדבות מירי

נבו ,שהפגינה מקצועיות ותושייה רבה ,כאשר בחלקו
הראשון של הערב ,היתה הפסקת חשמל לכמה דקות.
את החלק השני של הערב הנחה דן כנר.
במהלך הערב התקיימה פרידה מרגשת מהשחיינית
המעוטרת

ענבל

פיזרו

שבקשה

לפרוש

אחרי

שהשתתפה ב 4-משחקים פראלימפיים,
לאירוע הגיע שר התרבות והספורט חילי טרופר ,שאמר

בתמונה :מירי נבו ,מנחת הערב

"כל מי שפה בחדר הוא מנצח בעיני .ואני כל כך שמח
וגאה בכם ולא יכול לחשוב על קבוצה ישראלית שיכולה
לייצג את מדינת ישראל יותר יפה ,אנושי ,נקי וטוב מכם".
אחריו ברך שגריר יפן בישראל מר קואיצ'י מיזושימה,
שפנה לקהל בעברית וזכה למחיאות כפיים רמות.
השגריר הזכיר כי יפן כבר ארחה את המשחקים
האולימפיים והפרלימפיים בשנת  ,1964וכי זוהי הפעם
ראשונה שהמשחקים נדחים.
מאמן נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים ,ליאור
דרור ,הקפטן עידו מימון והשחקן אברהים בהו ,הציגו

בתמונה :המאמן ושחקני העתודה מציגים את גביע
המקום השלישי באירופה

לראווה את גביע המקום השלישי באליפות אירופה וזכו
לתשואות.
ספורטאי המשלחת הוצגו בפני מאות המשתתפים
וקיבלו במתנה איור קריקטורה שלהם של האומן ערן
אביאני ,את האיורים העניק להם ספורטאי העבר חנוך
בודין וספורטאי העתיד הצעיר אסף יסעור .

בתמונה :ענבל פיזרו ,יעקב ביננסון והמגן שקיבלה
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 08טקסים
ערב הצדעה לספורט הפראלימפי -
המשך
עוד נכחו באירוע ראש מנהל הספורט עופר בוסתן ,יו"ר
ארגון נכי צה"ל עידן קלימן ,המנכ"ל אבי לרמן ,מנכ"ל

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

כלל ביטוח ופיננסים יורם נוה ,משנה למנכ"ל בנק
הפועלים

עמית

אוברקוביץ,

סמנכ"לית

תקשורת

שיווקית בטויוטה אופירה אבישי ,מנהלת השיווק של
חברת כתר חן קולקר ,ונשיא הכבוד של הועד
הפראלימפי אנדרו דנוס ,הבעלים של דיוטי פרי ג'יימס
ריצרדסון ,שאמר" :אני חש כבוד

וזכות גדולה לשמש

כנשיא הכבוד של הנבחרת הפראלימפית בישראל.
ההיכרות העמוקה שלי עם כל חברי הנבחרת ,גורמת לי

בתמונה :נבחרת הכדורשער והאיורים

להאמין עד כמה כולנו יכולים להיות גאים בהם .בתקופה
מאתגרת זו  ,מוכיחים חברי הנבחרת עד כמה הם
מדהימים ועומדים בהצלחה בפני כל האתגרים שהחיים
מזמנים לנו".
יו"ר הועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל הודה לאורחים
הרבים שהגיעו ,והביע את אמונו ביכולתם וכישרונם של
הספורטאים והמאמנים" .בזכות הרוח המפעמת בכם
אתם השראה לכולם .אני בטוח שבטוקיו תעשו את

המיטב ותביאו לנו ולכל המדינה המון כבוד וגאוה".

בתמונה :שגריר יפן קואיצ'י מיזושימה ,אנדרו דנוס
ושחקנית בתלבושת גיישה מסורתית.

חתם את הברכות יו"ר ההתאחדות לספורט נכים ,מר
אלי בירנבאום שהודה לחברות החסות שהמשיכו לתמוך
בספורטאים גם בשנה המורכבת שהיתה והודה שהוא
כבר צופה לעתיד" :בהצלחה לספורטאים שלנו בטוקיו,
עכשיו תפקידנו לדאוג להכין את הדור הבא של
הספורטאים ,בתקווה שחלקם כבר ייצגו אותנו בכבוד

בפריז בעוד שלוש שנים".

בתמונה :נבחרת השחייה והאיורים
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 09טקסים
הזוכים בעיטור הוועד הפראלימפי לשנת
2021
הבחירה במקבלי האותות נעשתה על פי החלטת ועדת
העיטור בראשותה של כבוד השופטת (בדימוס) הגב'
נורית אחיטוב ,וחברי הוועדה ,עו"ד שרון חודרלנד ,מר

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

משה-מוץ מטלון ,מר טל ברודי ,ומר אריה רוזנצווייג.

רשת מלונות דן | על נכונותם הנדיבה להוות בית לספורט

מתן וילנאי | עיטור הוועד הפראלימפי הוענק למר מתן

הפראלימפי ולאירועים של הוועד פראלימפי הישראלי ,על

וילנאי ,שבמהלך כהונתו כשר המדע התרבות והספורט,

ליווי תומך ומחבק לאורך למעלה מעשור ,ועל אירוח

קבל החלטה אמיצה שהיוותה ציון דרך בהתייחסות

הספורטאים שלנו ברוחב לב במלונות הרשת והענקת

המדינה לתיקצוב ותמיכה בספורט הפראלימפי .מתן היה

תחושה של 'בית פראלימפי' מאז אולימפיאדת בייג'ין

הראשון שתיקצב משמעותית את הספורט הפראלימפי

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

בהכנות ובהשתתפות במשחקים בסידני  ,2000והתווה
מדיניות שקבעה את המשך תקצוב המדינה את הספורט
פראלימפי.
לימור לבנת | עיטור והעד הפראלימפי הוענק לגב' לימור
לבנת ,על תרומתה המיוחדת לקידום הוועד פראלימפי
וספורט הנכים בישראל .שכן במהלך כהונתה כשרת
התרבות

והספורט,

החליטה בצעד

אמיץ להשוות

לראשונה את מענקי ההישג שמעניק משרד הספורט
לזוכי מדליות אולימפיים ופראלימפיים .החלטה זו היוותה
תקדים ועד היום מקבלים הספורטאים הפראלימפים

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

מעניקים שוויוניים אחרי זכייה במדליה באליפויות אירופה,
עולם ובמשחקים הפראלימפים.

בתמונה :אלי בירנבאום,
השופטת בדימוס נורית אחיטוב,
לימור לבנת וד"ר שוקי דקל

בתמונה :אלי בירנבאום ,השופטת בדימוס נורית
אחיטוב ,מתן וילנאי וד"ר שוקי דקל
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 10אליפויות אירפה
נבחרת העתודה זוכה
במדליית הארד!
נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים עד גיל  23של
המאמן ליאור דרור ועוזר המאמן גדי סלוביק זכתה

במדליית הארד באליפות אירופה!
הנבחרת נצחה את אלופת אירופה היוצאת טורקיה על
חודה של נקודה .59-60
זה היה משחק צמוד ,צמוד ,אף נבחרת לא פתחה פער
של יותר מ  5נקודות לאורך המשחק ובמחצית היתה
התוצאה  26-27לישראל.
דווקא לקראת הסוף 4 ,דקות לסיום הצליחו הטורקים
לפתוח פער של  5נקודות .אך  4סלים רצופים של מקס
פקרמן ,מאור לסרי ו  2סלים של עמית ויגודה העבירו את

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי
בשלב הבתים ,הנבחרת:
• נצחה את צרפת  56-58לאחר הארכה .את סל הניצחון

קלע עמית ויגודה מאסיסט של ראדי דגמין.
• הביסה את נבחרת איטליה  25-62בתצוגת הגנה
אבסולוטית
• נצחה את נבחרת טורקיה  46-59ולחשוב שבמפגש
הקודם שלהן ,טורקיה הביסה את ישראל 83-26
בחצי הגמר ,הפסידה הנבחרת לגרמניה .61-49

ההובלה לנבחרת הישראלית ,הטורקים הצליחו רק
לצמצם ,לחטוף כדור  3שניות לפני הסוף ולפספס את
הכדור האחרון שהתחיל את חגיגות השמחה של המחנה
הישראלי.
הרבו לקלוע ולקחת ריבאונדים :עמית ויגודה  23נקודות ו
 6ריבאונדים .ראדי דגמין  11נקודות ו  4ריבאונדים .נדב
מנחם  7ריבאונדים.
ואלו שמות הכדורסלנים שהיו שותפים להישג ההיסטורי:
ראדי דאגמין ,חאכים קשוע ,מקס פקרמן ,ארתור חסון,
עילאי ירחי ,עמית ויגודה ,נדב מנחם ,איברהים בהו ,עידו
מימון ,ליאור איבניצקי ,שניר כוחן ,ומאור לסרי.

בתמונה :זריקת הפתיחה במשחק האחרון ,צלם טל רם

ראדי ,חכים ,מאור ,מקס ,עידו ושניר הם מקבוצת איל”ן
ספיבק תל אביב .ארתור ,עילאי ,עמית ואיברהים מקבוצת
ספיבק איל”ן רמת גן ,נדב מקבוצת תותחני צה”ל – בית
הלוחם תל אביב וליאור איבניצקי מבית הלוחם ירושלים.
הצוות המקצועי :מאמן :ליאור דרור ,עוזר מאמן :גדי
סלוביק ,מאמן כושר :עידן ודרריו ,צוות רפואי :ערן מי-רב,
איש טכני :דרור אבן זהב ,פסיכולוג :מתן מרציאנו ,ראש
משלחת :בני קליין ומנהל הנבחרת :טל רם.

בתמונה :הספסל תומך בשחקנים על המגרש
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 11אליפויות אירפה
נבחרת העתודה זוכה
במדליית הארד!
כמאה בני משפחה ,חברים ,חברי הנהלה וצוות הגיעו

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי

לקבל את פני נבחרת הכדורסל בכיסאות גלגלים עד גיל
 23ובמקום נערך טקס הוקרה לשחקנים ולצוות.
השחקנים הציגו לראווה את הגביע למקום השלישי ואת
הכוכב בו זכה עמית ויגודה שנבחר לחמישיית הטורניר.
מאמן הנבחרת ליאור דרור הודה לקהל ,בני המשפחה
והחברים ,ואמר" :הטורניר הזה היה ממש רכבת הרים
מטורפת ,והחבר'ה צעירים האלה נתנו את הכל ,גם
כשהיו עייפים וגם כשלא הלך כל כך .הם נלחמו על כל
משחק .תודה לצוות הנהדר שלנו ותודה להורים

בתמונה :עמית ויגודה עם ההורים ,הגביע וכוכב חמישיית
הטורניר

התומכים".
מנהל המשלחת בני קליין הוסיף" :התברכנו בדור צעיר
של ספורטאים .יש פה נערים עם נשמה גדולה ויש לנו
כדורסל בכיסאות גלגלים בישראל" .הכדורסלן הצעיר
איברהים באהו סיכם ":אנחנו לא נבחרת ,זו ממש
משפחה  -ואני גאה להיות חלק מהמשפחה הזאת".
בתמונה ראדי דגמין והמשפחה

בתמונה :הגביע והעידוד מהמשפחות

בתמונה חכים קשוע והמשפחה
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 12כדורסל בכסאות גלגלים
גביע המדינה ליגת העל
לאחר מספר עיכובים ושינויים בשל הקורונה ,התקיים
גמר גביע המדינה באולם בית הלוחם תל אביב בין איל"ן
ספיבק תל אביב שקיוותה לזכות בגביע לראשונה לבין
תותחני צה"ל תל אביב שקיוו לזכות בגביע שוב ,לאחר

שזכו בו בשנת  2019ואיבדו אותו לאיל"ן ספיבק רמת גן
בשנת .2020
הגמר נפתח בברכתו של שר התרבות והספורט חילי
טרופר ,השר לחץ את ידי הכדורסלנים לפני תחילת
המשחק ואמר "בסוף הערב תהיה קבוצה מנצחת אחת,
אבל בעצם כל אחד מכם מנצח כל יום מחדש"
משחק גמר הגביע הסתיים בניצחונם של כדורסלני איל"ן
ספיבק תל אביב על תותחני צה"ל תל אביב בתוצאה 57-
 ,73בתואר ה  MVPזכה שי ברביבאי מאיל"ן ספיבק תל

אביב .זה הוא תואר ראשון לטל רם כמאמן ראשי.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי
ביקור השר חילי טרופר בבית הלוחם תל אביב לפני
גמר הגביע.
למרות המורכבות של התקופה והדיונים על הרכבת
הממשלה מצאו לנכון שר התרבות והספורט חילי טרופר
ומנכ"ל משרדו רז פרויליך להגיע למשחק גמר גביע
המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים.

לפני המשחק סיירו השר והמנכ"ל בבית הלוחם תל אביב,
על מנת שיוכלו להתרשם מהתאמת מתקני ספורט לצרכי
ספורטאים עם מוגבלויות ,דוגמת חדר הכושר ,הבריכה
והבריכה הטיפולית .השר נפגש לשיחה קצרה עם בנות
נבחרת ישראל בכדורשער שמתאמנות במקום ומתכוננות
לקראת המשחקים הפראלימפיים בטוקיו  .2021השר
התעניין כיצד עברה התקופה האחרונה על הנבחרת
בשורותיה משחקת גם ספורטאית מהמגזר הערבי והיא
ענתה" :הלוואי שכולם היו כמו הנבחרת שלנו ,אנחנו
משפחה אחת" .כמו כן נערכה פגישה קצרה עם ראשי
ארגוני ספורט הנכים בה עלו סוגיות מרכזיות לקידום
הספורט הפראלימפי.

בתמונה עידו מימון הקפטן מניף את הגביע.
צלם רונן חסון
בתמונה השר חילי טרופר ונבחרת הכדורשער
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 13כדורסל בכסאות גלגלים
גמר גביע – חיים קיסוס

סוף העונה ממש מעבר לפינה ועד לסוף החודש ,תוכרז

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אלופת ליגת העל בכדורסל על כסאות גלגלים לעונת
 .2021לפי איך שנראות ההתמודדויות האחרונות ,ניכר

הרבע הבא התאפיין בהגנה נחושה וקרבות ידיים ארוכות

שהתואר יוכרע ממש על הקשקש ,בתום פלייאוף עליון

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

מותח.

השלישי בנקודה ( ,)13-14כולל  6נקודות של המאמן/שחקן

אבל ישנו תואר נוסף ,מחזיקת גביע הליגה לעונה זו,

אלון דור-און .במצטבר .41-57

שבתום טורניר מרתק ,זכינו לצפות בקבוצת איל"ן ספיבק

רבע מכריע ואחרון ,לקראת הכרזת מחזיקת הגביע והכרוז

תל אביב מניפה אותו ,בשיאה של עונה מושלמת

הנהדר ניב זהבי ,בטירוף.

מבחינתם ,בינתיים.

שלשה של שי ברביבאי ועוד סל של שניר כוחן מאיל"ן תל

טורניר הגביע ,שנערך לאורך חודש מאי ,נחתם באירוע

אביב ,נענים במספר סלי שדה של קפטן התותחנים ,כפיר

שיא שהצדיק כל גרם של ציפייה לקראתו ובו נפגשו

ניימרק ( 8נק' רק ברבע הזה) והרבע מתנהל שקול ומסתיים

שתיים מהקבוצות הטובות בליגה לקרב הישיר על התואר

בשוויון .16

הראשון של העונה.

אבל הפער מהרבע הראשון היה גדול מדי לסגירה ולבסוף

מן העבר האחד ,קבוצת איל"ן תל אביב שמגיעים למעמד

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

הזה בהופעת בכורה ומן העבר השני ,התותחנים ,צה"ל

המדינה בכדורסל על כסאות גלגלים לעונת  2021ושי

תל אביב ,שזכו בו לפני שנתיים לראשונה.

ברביביאי בתואר ה MVP -של הגמר.

מאז חידוש העונה הסדירה לפני כחודשיים ,סוף סוף ,יש
המון קהל אוהד ונרגש על הטריבונות ויחד עם השידור
החי בערוץ הספורט ,בניהולו של השדרן רן מלובני
והפרשן אריק פינטו ,האווירה הייתה מחשמלת.
הרבע הראשון ,היה בשליטת האיל"נים מתל אביב ,בעיקר
מתחת לסל באזור הצבע של התותחנים ,על ידי הקפטן
מספיבק עידו מימון ,שהוביל ברבע הראשון את קבוצתו

ליתרון .12-26
ברבע השני ,התותחנים חזרו לשחק מסודר והרבע הזה
היה יותר שקול ,אבל כמה שלשות נאות של ראדי דגאמין
ושי ברביבאי והפער נשמר ובמחצית .27-44

בתמונה :אנדרו דנוס ,מעניק את גביע ה  MVPלשי
ברביבאי .צלם :בני משי
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 14טקסים
ביקור אצל הנשיא
נשיא המדינה העניק את ברכת הדרך למשלחות
האולימפית הפאראלימפית בצאתם למשחקי טוקיו 2020
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין העניק את ברכת
לספורטאים

הדרך

מהמשלחות

והספורטאיות

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

האולימפית והפאראלימפית היוצאים למשחקי טוקיו
שתי

.2020

השתתפו

המשלחות

הפנים

בקבלת

המסורתית שנערכה בבית הנשיא בירושלים.

כבוד הנשיא,

באירוע השתתפו המשלחות האולימפית והפראלימפית
ביניהם ,ספורטאים ,מאמנים ואנשי צוות ,שר התרבות
והספורט חילי טרופר ,יו"ר הועד האולימפי יגאל כרמי,
יו"ר הועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל ,ושתי אלמנות
חללי מינכן אילנה רומנו ,אשתו של יוסף רומנו ז"ל

כבוד הנשיא אמר :אני רוצה למסור ברכה מיוחדת לחברי
המשלחת

הפראלימפית.

הספורטיבית

בשילוב

כולנו

עם

מוגבלות

שהתחרות

קשה,

דורשת

ומאתגרת הרבה יותר .אתם מוכיחים לנו שבעזרת
נחישות,

ועבודה

ספורטיביים

קשה

מדהימים,

אפשר
בלתי

להגיע

נתפסים,

במגרש הספורט כמו גם במגרש החיים ,רצון עבודה

קשה והתמדה ,הם מתכון לדרך משמעותית שמובילה
להישגים אישיים ולאומיים .למרות השנה המאתגרת
כולנו,

שעברנו

האולימפיים

ואנקי שפיצר ,אשתו של אנדרי שפיצר ז"ל..

מבינים

הנאום של החותרת מורן סמואל בבית הנשיא

להישגים
לנצח

את

המגבלה .אתם עבורנו מודל לחיקוי.״

מדינת
ולמשחקים

ישראל

הפראלימפיים

נבחרות

מדהימות .כל ספורטאי וספורטאית בנבחרות שלנו
התמידו בניצחונות קטנים ,בוקר בוקר ,יום יום מול חוסר
הודאות ,כדי להגיע בדיוק לרגע הזה.
אז עכשיו כשאנחנו פסיעה מקו הסיום נרצה להודות לך,
אדוני הנשיא ,להודות למדינת ישראל ולכל מי שאפשר לנו
לדחוק שוב ושוב את הגבולות של עצמנו.

יו"ר הוועד הפראלימפי ,דר' שוקי דקל אמר :אתם תצאו

טוקיו מחכה לנו! בואו נכבוש אותה!

של כל ספורטאי ,אבל זהו גם אירוע משמעותי עבור

בהצלחה!

לייצג את ישראל במשחקים בטוקיו .זהו שיא בקריירה

שולחת

למשחקים

מדינה שלמה .מדינה שצופה בכם ,מלווה אתכם ,מעודדת
ומפרגנת.
אני מאחל לכולכם תחרויות מהנות וחוויות שתישאו

עימכם לאורך כל החיים.
ולך כבוד הנשיא ,לקראת סיום כהונתך ,אנו מודים לך על
שנות כהונתך המקרבות והמחבקות את כל חלקי העם,
תודה על היותך נשיא של כולם ותודה שפתחת את ביתך
בפנינו .אני מאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים".
את

השי

לנשיא

הגישה

מטעם

הפראלימפי החותרת מורן סמואל.

ספורטאי

הוועד
בתמונה :הנשיא רובי ריבלין ,המתעמלת לינוי אשרם,
החותרת מורן סמואל ושר התרבות והספורט חילי
טרופר.
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 15טקסים
תמונות מהתערוכה בבית הנשיא
תערוכת צילומים מרהיבה קבלה את פני הבאים
למשכנו של נשיא המדינה ביום בו נערכה קבלת
הפנים למשלחות האולימפית והפראלימפית לטוקיו.
התערוכה ,שהיא שיתוף פעולה של הצלם המוערך דן
שיראי ושל ערוץ הספורט ,כללה עשרות צילומים
בשחור לבן של ספורטאים שייצגו את ישראל בטוקיו.
במהלך השנה הקרובה תוצג התערוכה באתרים
שונים ברחבי הארץ.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
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 16גיבושון
לקראת המשחקים הפראלימפיים התקיים גיבושון בין
יומיים למשלחת הישראלית במלון דן תל אביב.
במהלך הגיבושון למדו הספורטאים על סידורי הבטחון
בכפר האולימפי ,על ההגבלות החמורות שהטילו היפנים
בשל מגפת הקורונה ,הכירו את חבריהם למשלחת ,את

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הווי החיים בכפר האולימפי ושמעו טיפים מספורטאים
שהשתתפו במשחקים בפאנל בהנחיתו של החותר ראובן
מגנאג'י :אראל הלוי ,מורן סמואל ,חנוך בודין ושרגא
וינברג.
היום השני של הגיבושון התחיל ברוח טוקיו ,במהלכו למדו

המשתתפים על התרבות היפנית ועל השפה ,ואיך לא ,גם
על טקס הכנת התה .בהמשך דניאל וולפסון ,הישראלית
הראשונה שהגיעה אל פסגת האוורסט התנדבה לספר את
סיפורה הנועז ,הספורטאים התרשמו מאוד והפעם הם אלו
שקיבלו השראה ,.בסיום קבלו הספורטאים את סט הבגדים
הממותג של מיזונו ,שישמש אותם במהלך המשחקים ועוד

בתמונה :נבחרת הכדורשער ונדב לוי עם המשקפיים של רודי
פרוגקט

הפתעות מפנקות מתנת חברות החסות ועל כך תודה ל:
• רוני ענר הבעלים של חברת רודי פרוג'ט שהעניק
לספורטאים משקפיים יוקרתיות.

• לבנק הפועלים שנתן כרית חשמלית רוטטת להפגת
המתחים בצוואר.
• לחברת הרבלייף שהעניקה כרית מפנקת לצוואר
לטיסות ארוכות
• לחברת מכשירי בי .קיו לייזר על מכשירים איכותיים
• לחברת כתר פלסטיק שהעניקה מזוודות איכותיות
לספורטאיות להן היא מעניקה חסות
• למרכז שיקומי רעות שהעניק מגבות מפנקות לחברי
נבחרת השחייה
•

לחברת סלקום שהעניקה חבילות גלישה בחו"ל

• לשרית נשיא ולצוות המלון
חמישה כוכבים

על אירוח ברמת של

• ותודה מיוחדת לדיצה בן משה שהתחילה את כל הקשר
המתמשך עם רשת מלונות דן ,לפני למעלה מעשור

בתמונה :נציגות חברת בי.קיו לייזר ושמוליק דניאל
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 17בינלאומי
קליעה
יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת אצל
גיא סטריק זכתה במדליית הארד בסבב הגביע העולמי
אשר נערך בפרו .מוקדם יותר קבעה במוקדמות שיא
ישראלי (גם לגברים וגם לנשים)  636.1נקודות ברובה
אוויר  60כדור ,שכיבה  10מטר .בתחרויות הסבב השתפו
גם אלי חברה ודורון שזירי.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
אופני יד
עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
מאיר כרמון השתתף באליפות העולם לאופני יד שנערכה
במסלול למרוצי מכוניות בפורטוגל .במקצה כביש סיים
עמית במקום השישי בעולם .המאמן מאיר כרמון מסר

שמדובר במסלול של  50קמ"ש בתנאי חום שגרמו
למסלול לרתוח .בתחרות נגד השעון הגיע עמית למקום
החמישי לאחר שהקיף פעמיים את המסלול באורך 8.4
קילומטרים ,סך הכול  16.8קילומטר בזמן של32:58.34 :
דקות .ראש המשלחת לאליפות העולם – קובי לאון.
עמית גם זכה החודש בתואר אלוף ישראל באופני יד.
מיכאל הואש הגיע למקום השני ,סיון מור למקום
השלישי וזאב אלטבויים הגיע למקום הרביעי.

בתמונה :יוליה צ'רנוי עם המדליה .צלם גיא סטריק

טיפוס
מור ספיר המטפס הפראלימפי מבית הלוחם תל
אביב זכה במדליית הזהב בגביע העולם בטיפוס לנכים,
שהתקיים

באינסברוק

–

אוסטריה.

זוהי

הפעם

השלישית שמור זוכה בזהב בסבב הגביע העולמי.

בתמונה :עמית בקו הזינוק במקצה נגד השעון צלם :מאיר
כרמון
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 18בינלאומי
שחייה
נבחרת ישראל יצאה לתחרות הבינלאומית האחרונה
לפני המשחקים שהתקיימה בברלין .בתחרות זו נעשה
שקלול לתוצאה על סמך הקלאס של השחיין ובעצם

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

התחרות היא בין כל השחיינים ולא רק בקלאס של
השחיין .השחיינים חברי מועדון איל"ן חיפה אשר
מתאמנים אצל יעקב ביננסון ,המשיכו את מגמת
השיפור מאליפות אירופה ונראה כי הם מוכנים
'לטרוף' את הבריכה בטוקיו ואלו ההישגים המרכזיים:
 200חופשי | שיא עולם ומדליית זהב לעמי דדאון,
סיים ב  2:50.92דקות.
 800חופשי | מארק מליאר ,שיא עולם ומדליית זהב
 9:44.19דקות .אראל הלוי ,מדליית ארד  11:44.50דקות
ושיא ישראלי .יוליה גורדיצ'וק ,מדליית כסף 09:59.01
דקות ושיא ישראלי.

בתמונה :עמי דדאון מניף ידיו לאות ניצחון

 100חופשי | עמי דדאון מדליית זהב.
 150מעורב | מדליית ארד לעמי דדאון .תוצאה 2:33.63
דקות.
 50חופשי | שיא אירופאי ומדליית זהב לעמי דדאון

 37.38שניות.
 400חופשי | מדליית זהב למארק מליאר 4:38.61,
דקות.
 100גב | מדליית ארד למארק מליאר  1:11.90דקות.
 200מעורב | מדליית ארד למארק מליאר 2:33.34
דקות.
סך הכול זכתה הנבחרת ב  10מדליות.
בתמונה :אראל הלוי ,יוליה גורדיצ'וק ומארק מליאר עם
המדליות והקמעות ממשחה ה  800מטר חופשי
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 19בינלאומי
כדורשער
נבחרת ישראל בכדורשער סיימה את אליפות אירופה דרג
ב' במקום השביעי ונמנעה מירידה לדרג ג'.
הנבחרת מורכבת משחקני בית חינוך עיוורים ומאמנים
אותה המאמן :שניר כהן ועוזר המאמן ניזאר מחג'אנה
הנבחרת השיגה את התוצאות הבאות:

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אתלטיקה

בשלב הבתים | תיקו  6-6עם נבחרת יון ,ניצחון על

אלכסנדר אלכסיינקו ממועדון איל"ן חיפה שמתאמן אצל

נבחרת רוסיה  ,4-7ניצחון על נבחרת רומניה  3-8והפסד

אלכסי בוגוסלבסקי זכה בכרטיס למשחקים בטוקיו

לנבחרת פורטוגל 3-2

לאחר שהדף באליפות אירופה כדור ברזל למרחק של

רבע גמר | הפסד לנבחרת פולין 10-4

 9.09מטר.

מקומות  | 5-8הפסד לנבחרת 6-5

ממועדון בית חינוך עיוורים שרץ עם המלווה דניאל גלבר

משחק הישארות בדרג ב' | ניצחון על איטליה .3-10

 100מטר הגיע למקום החמישי הכללי ולא העפיל לגמר

המאמן שניר ,אמר בסיום" :יצאנו לאליפות אירופה אחרי

(בשל הריצה בזוגות ,רק  4זוגות עולים לגמר)

שלוש שנות הכנה ,שבסופן רגע לפני היציאה קיבלנו מכה
קשה ,כאשר נתבסרנו שאחד משחקני המפתח לא יוכל

וסיים במקום השביעי .ליאב סולומוביץ

טניס בכסאות גלגלים

לטוס בשל פציעה .אותו החליף שחקן מנבחרת העתודה

גיא ששון הגיע למקום השני ביחידים ולמקום הראשון

בן  ,15שהציג יכולת מדהימה ויחד עם חמישה גברים

בזוגות בטורניר פיוצ'ר בפולין ,אדם ברדיצבסקי הגיע

נוספים הצגנו את טורניר ההגנה הטוב אי פעם ,אך
החלק ההתקפי שלנו לא סיפק את הסחורה ולצערי
הפסדנו את שלב רבע הגמר ..אני צופה עתיד גבוה מזה

לרבע הגמר בטורניר פיוצ'ר בקרואטיה .שניהם ממועדון
איל"ן ספיבק רמת גן ומתאמנים אצל עופרי לנקרי (ועופר
סלע שהחליף את עופרי בחופשת הלידה).

לנבחרת שלנו ,תודה לכולם על התמיכה".

תמונה קבוצתית של נבחרת

גיא ששון והגביעים מהטורניר בפולין

הכדורשער
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 20בינלאומי
קיאקים
אליפות אירופה | טליה אילת הגיעה למקום השישי
ופסקל ברקוביץ הגיעה למקום השמיני .שתיהן מבית
הלוחם תל אביב ומתאמנות אצל המאמן ויטלי דרוזד.
רון הלוי מבית הלוחם חיפה אשר מתאמן אצל רועי לב

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

פיספס ב 3אלפיות השנייה את ההעפלה לגמר באליפות
אירופה .עדי עזרא

ממועדון עמק הירדן שהשתתף

לראשונה בתחרות בינלאומית סיים את חצי הגמר
במקום השמיני.

חתירה
מורן סמואל ושמוליק דניאל זכו במדליית הכסף בטורניר
בינלאומי שנערך באיטליה ,סירת הרביעייה זכתה

במדליית הארד .כל החותרים ממועדון בית הלוחם תל
אביב ומתאמנים במרכז דניאל לחתירה .צוות המאמנים:
פאולה גריזטי ,דימה מרגולין ,חבייר מנדז ועזרא
מיטשל.

טניס שולחן
שחקני נבחרת ישראל בטניס שולחן התחרו בטורניר
ההזדמנות האחרונה לקבלת כרטיס לטוקיו ,אך לא הצליחו
לסיים במקומות הראשונים אשר מבטיחים את הכרטיס
חגית בריל מבית הלוחם ירושלים שמתאמנת אצל יוסי
רוזנבלט סיימה במקום הרביעי בבית ,קרולין טביב ממועדון
איל"ן ספיבק רמת גן אשר מתאמנת אצל בנצי בלנק לא
עלתה לשלב רבע הגמר .שמוליק בן עשור מבית הלוחם
חיפה אשר מתאמן אצל יאיר מרקו ונחום שמיס העפיל
לרבע הגמר שם הפסיד ליריב פולני .שי סיאדה ממועדון
איל"ן ספיבק רמת גן אשר מתאמן אצל דודיק אלטרץ
העפיל לרבע הגמר שם הפסיד ליריב פולני.

בתמונה :רביעיית החתירה
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 21אליפויות ישראל
אליפות ישראל טנדם שטח

בתחילת חודש יוני נערכה האליפות ביער בן שמן ,כ 70

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

זוגות רוכבים השתתפו במסלול של  20קילומטר בשטח
של יערות בן שמן .בתחרות השתתפו רוכבים ממועדוני
בית חינוך עיוורים' ,כן ולא' CAN DO, ,אל מנארה ,בית
הלוחם באר שבע ,בית הלוחם תל אביב ,בית הלוחם
ירושלים ,גלגל אור' ,גם וגם' ,מגדל אור ,עיניים לשניים
ורוכבים ביחד .בנק הפועלים היה נותן החסות העיקרי
לאליפות.
תודה לשאבי דויטש ,ולאילן סיוון ומוטי רגב חברי וועדת

בתמונה :הזנקת המירוץ .צילום יאיר טל – משפחת זומינג

האופניים על הארגון והדחיפה.
במקום הראשון בקטגוריית הגברים זכו :זיו בן יהודה
מעמותת ארז ויזהר כהן מבית הלוחם תל אביב ,במקום

השני זכו שי מנדל ושי כהן ממועדון 'כן ולא מרכז'.
בקטגוריית המעורב (נשים וגברים) זכו יגאל תמיר וגרציה
בן מויאל מ'כן ולא צפון' במקום השני זכו הראל נחמני
ומועלם רונית ממועדון 'כן ולא שרון'.
בטקס אמר יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים,
אלי בירנבאום " :זאת ארץ ישראל היפה .אני מצדיע לכם

בתמונה 2 :רוכבים בהכנות אחרונות .צילום יאיר טל –
משפחת זומינג

ואני שמח מאוד שהזמנתם אותי .כל הכבוד לכל
המשתתפים"
את התמונות צילמו המתנדבים דני פאר ויאיר טל
מקבוצת זומינג שצלמיה מלווים בהתנדבות את פעילות.

בתמונה :המנצחים פותחים את השמפנייה .צילום דני
פאר – משפחת זומינג
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 22אליפויות ישראל
אליפות ישראל טנדם שטח –
ראובן ברון
מאחר והשנה כבר לא הסתובבו נגיפי קורונה ביער בן
שמן ,תפסו את מקומם כשיבעים רוכבי אופני טנדם,

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שטסו בשבילי היער תוך שהם מנסים להקדים את

התחתונים ,או נכון יותר ,אל מכנסי הרכיבה .בסיום

חבריהם באליפות ,וכמובן משתדלים לא להתרסק בקטע

המאמץ מתחילים לייבש את הזיעה ונוגסים בסנדוויצ'ים

הדרך המשובש ומזיעים כהוגן בכמה דרכים תלולות ואולי

ואבטיחים ,לרקע מוסיקה קצבית של שחר תמיר .המון

ארוכות מדי לטעמם.

חיבוקים ופגישות של מכרים וחברים .מהבמה מברכים

בסמיכות ליום ההזדהות וההעצמה של אנשים עם

נתי ביאליסטוק כהן ,מנהל המרכז לעוור ,שבי דויטש בשם

מוגבלות ראיה ,החל ב ,6.6 -התכנסו כשמונים רוכבי

איגוד ספורט הנכים ,ובהמשך מגיעים לטקס חלוקת

אופני טנדם מ 11 -קבוצות מכל רחבי הארץ .בפעם

הגביעים.

הראשונה הגיעו רוכבים מבתי הלוחם בתל אביב ,ירושלים

אז מה היה לנו? הרבה זיעה ,מאמץ ,מהירות ,והפנינג של

ובאר שבע' ,גם וגם' מירושלים' ,כיוונים' ואולי עוד ,שאיני

מפגשי רעים .מקווים להפגש בשנה הבאה כדי לשפר

זוכר.

הישגים.

התחרות תחת המטריה של התאחדות ספורט הנכים,
והמפיק הוותיק אילן סיון.
בנק הפועלים נרתם לסייע למפעל וכן בית חינוך עוורים
וקבוצת 'כן ולא מרכז'.
מוקדם בבוקר החלו לפרוק את האופניים מהעגלות וכלי
הרכב ,בדיקות כשירות אחרונות לאופניים ,וירידה אל
נקודת הריכוז .מקצה ראשון היה לאופניים ששני הרוכבים

בתמונה 3 :זוגות רוכבים מתחרים .צילום דני פאר –
משפחת זומינג

הם גברים .עשר דקות לאחר מכן הוזנק המקצה שבו

לפחות אחד הרוכבים הוא רוכבת .מרגע זה מאמצי על,
כדי למהר ,להזהר לא ליפול ,להתאמץ בעליות המתישות,
ולהחזיק חזק חזק בכידון בירידות המהירות .הכל תוך כדי
כך שמדי פעם מעלים בחזרה את הלב ,שיורד ממקומו אל

בתמונה :פודיום המנצחים והמנצחות .צילום יאיר טל
– משפחת זומינג
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 23אליפויות ישראל
אליפות ישראל בבדמינטון

ברכות לאלופי ישראל החדשים בבדמינטון זוגות:
רמה א' עומדים  -עודד חבשוש ויוחאי לוי מבית הלוחם

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
טורניר בוצ'ה לילדים ונוער

תל אביב
רמה ב' עומדים  -דויד חן ועופר גאמוס מבית הלחם

בחודש יוני התקיימה תחרות בוצ'יה לילדים ,נוער ובוגרים

ירושלים

עד גיל  21ממועדוני בוצ'יה מכל רחבי הארץ.

כיסאות גלגלים  -אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים ודני
אלעד מבית הלוחם חיפה.

(מועדוני פרחי ספורט מב"ש ,ראשל"צ ובית אייל ואיל"ן
חיפה וספיבק רמת גן)
בתחרות השתתפו עשרות ספורטאים וספורטאיות.

באליפות השתתפו עשרות ספורטאים מבתי הלוחם

התחרות התקיימה באולם אבני החושן בראשל"צ לאחר

ולראשונה ממועדון איל"ן חיפה!

שנדחתה מהתאריך המקורי שהיה אמור להתקיים באסרו

תודה לבית הלוחם באר שבע על האירוח ,לשרון בריל

חג שבועות אך נדחה עקב מבצע "שומר חומות"

על התמונות ולעמי טמיר יו"ר וועדת הבדמינטון על

זוהי תחרות ראשונה שהתקיימה מאז תחילת הקורונה.

הובלת האירוע.

כאשר בזמן הקורונה ,המועדונים השתדלו לקיים את
האימונים כסדרם אפילו באמצעות הזום.
הזוכים בתחרות:
קטגורית יחידים – ניקיטה פרופומנקו ממועדון איל"ן
חיפה
זוגות – נינה ברגר ורעות ברגר מספיבק רמת גן
יחידים  BC3 -נתן ציפורי מפרחי ספורט ראשל"צ

בתמונה :אמיר לוי ודני אלעד
עם הגביעים .צלמת שרון בריל
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 24אליפויות ישראל
אליפות ישראל בטניס שולחן

אליפות ישראל בטניס שולחן – ענף ספורט הנכים האישי
הגדול בארץ ,התקיימה החודש במועדון נכים ראשון לציון,

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בהשתתפות כמאה ספורטאים וספורטאיות.
לצד שמות ותיקים שזכו שוב באליפות ,הצטרפו אלופות

ואלופים חדשים:
קלאס  1-3נשים | דנה נוב  -בית הלוחם חיפה
קלאס  4-5נשים | קרולין טביב  -ספיבק איל"ן רמת גן
קלאס  6-10נשים | ורד לבני  -בית הלוחם תל אביב
קלאס  1-2גברים | אלון נגרי  -בית הלוחם חיפה
קלאס  3גברים | שמוליק בן עשור  -בית הלוחם חיפה

בתמונה :שחקני בית הלוחם חיפה צלם :יוסף אבי יאיר
אנג'ל

קלאס  4גברים | שי סיאדה  -ספיבק איל"ן רמת גן

קלאס  5גברים | גבי ימיני  -מועדון נכים ראשון לציון
קלאס  6גברים | יותם שינפלד  -בית הלוחם חיפה
קלאס  7גברים | שמואל שור  -בית הלוחם תל אביב
קלאס  8גברים | זאב גליקמן  -בית הלוחם תל אביב
קלאס  9גברים | אביב גורדון  -מועדון הטנ"ש נס ציונה
קלאס  10גברים | אברהם עמידן  -בית הלוחם באר שבע

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

תודה לראשון לציון על האירוח ,ליהושוע אוניקובסקי על
הפקת האירוע ,לנערים ממועדון נס ציונה שעזרו בשיפוט
והרמת הכדורים ,לדויד אלבז על התפעול הטכני לשופט
הראשי גל שמואל ולצלם יוסף אבי יאיר אנג'ל.

בתמונה :שחקני איל"ן רמת גן צלם :יוסף אבי יאיר אנג'ל
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 25כדורסל בכסאות גלגלים
ליגה לאומית ב'
קבוצת מג'ד אל כרום זכתה החודש בדאבל של ליגה
לאומית ב' בכדורסל בכסאות גלגלים ,לאחר שזכתה גם
בגביע וגם באליפות .את מעמד הגביע כיבדו :חברי
הכנסת :איימן עודה ומאזן גנאיים ,רז פרויליך מנכ"ל
משרד התרבות והספורט ,ראש המועצה וחברי מועצת
מג'ד אל כרום .ביקשנו מערן לוויטה המאמן ומייסד
הקבוצה לכתוב לנו על הרגשתו כמה משפטים לאחר
גמר הגביע.
הצפון מתעורר
עיסוק בספורט נכים תחרותי צפונית לחיפה ובחברה
הערבית טרם קיבל את המקום הראוי לו .כמה משוגעים
לדבר החליטו לעשות מעשה ולהקים קבוצת כדורסל
במגד אל כרום.
התחלנו את שנתנו הראשונה בליגה ב והקורונה נפלה
עלינו והכל עצר הצלחנו להתגבר גם על המכשול הזה.
בעונה השניה בליגה ב הצטרפו שחקנים ותיקים בעלי
נסיון רב ,וצעירים בעלי פוטנציאל גדול ,שהאמינו בחלום
ונתנו כתף .הגענו לגמר גביע המדינה וגם זכינו בדובדבן -

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
במשחק עצמו היתה לנו התחלה קשה ,לא הצלחנו להכנס
למשחק הכדורים לא רצו להכנס לסל כאילו מישהו כישף
אותו ,לאט לאט הרמנו את עצמנו וחזרנו למשחק ,בעזרת
הקהל הנפלא שלא הפסיק לעודד ,השחקנים הראו אופי

וסגרנו את הפער של הרבע הראשון ,ברבע האחרון כבר
הצלחנו לברוח ולגמור את המשחק.
חייב להגיד תודה :לכל האנשים שעסקו בהקמת האירוע
המדהים הזה  ,לכל הקהל שהגיע עודד ודחף ,למג'ד אל כרום
למתנ"ס ,להתאחדות לספורט נכים ,לספונסרים ,לתקשורת
שהתגייסה ולכל האנשים החשובים שהגיעו לתמוך כולי
תקווה שנעוף קדימה ,נבנה קבוצות נוספות ,נפתח עוד ענפי
ספורט ,נקיים שיתופי פעולה עם עוד כפרים ועיריות ונרים
את ספורט הנכים התחרותי בצפון לגבהים חדשים.

זכינו בגביע.
ביום ראשון הקרוב מקווים להביא גם את אליפות
המדינה ולעלות לליגה א.
אמונה
אני אדם מאמין ,מאמין שאם רוצים זה אפשרי ,מאמין
שבעבודה קשה הכל אפשרי .חייב להודות לא האמנתי
שזה יהיה כל כך מהר ,לא האמנתי שאדביק בשיגעון שלי
חברים נוספים שהשקיעו מזמנם ומכספם למען המטרה,
לא האמנתי שכמות כזו של קהל יבוא יתמוך ויעודד
בעונה השניה בליגה ב.
זכינו בגביע המדינה ואנחנו כפסע מזכיה באליפות ועליה
לליגה א.

בתמונה :הנפת הגביע .צלמת :לילך וייס
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 26בדרך לטוקיו 2021
מדי הנבחרת לטוקיו
לראשונה ,ביגוד זהה של המותג היפני 'מיזונו' לשתי
המשלחות לטוקיו ,האולימפית והפראלימפית.
את הביגוד ,בעיצוב ייחודי בגוונים של כחול ,הציגו

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הבקר ארבעה ספורטאים ,וארבעה מאמנים .את
הספורטאים הפראלימפים ייצגו קפטנית נבחרת
הכדורשער ליהיא בן דוד ושחקן הבוצ'יה נדב לוי ,את

המאמנים ייצגו ורד אבנעים עוזרת מאמן נבחרת
הכדורשער

וגיא

סטריק

מאמן

הקליעה.

את

האולימפיים יצגו מאמנת ההתעמלות אמנותית אלה
סמופלוב ,האתלט לשעבר ומאמן נחום רוגל ,מאמן
התעמלות

מכשירים

סרגיי

ויסבורג

והשחיינית

אנסטסיה גורבנקו.
בטקס נכחו יו"ר הועד הפראלימפי ד"ר שוקי דקל
שברך

על

שיתוף

הפעולה

והודה

למאיר

בתמונה :ליהי ,ורד ,נדב וגיא עם המדים החדשים

חזן

ורובי אבוהב מחברת  MGSיבואי המותג מיזונו ,ומנכ"ל
הועד האולימפי גילי לוסטיג שאמר" :השיוויון מאוד
משמעותי עבורינו חברתית וערכית .יש כאן גם שיוויון
בין ספורט אולימפי ופראלימפי ,בין מגדרים ,ובין
ספורטאים ומאמנים".
עוד נכחו באירוע אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות
לספורט נכים ,יגאל כרמי יו"ר הוועד האולימפי ,חבר
הועד האולימפי הבינלאומי אלכס גלעדי ושגריר יפן

בתמונה :היו"רים עם אלכס גלעדי ושגריר יפן

בישראל קואיצי מיזושימה ,שאמר" :מיזונו הוא מותג
ותיק ואהוב מאוד ביפן .ובענין המשחקים  -אני יפני
ומובן שליבי עם הספורטאים היפנים ,אבל אני גם
שגריר של המדינה שלכם – לכן מאחל גם לכם הצלחה
רבה בתחרויות בטוקיו .אני מבטיח לכם שיפן עושה
הכל על מנת לקיים את המשחקים בצורה הטובה
והבטוחה ביותר".
בתמונה :הספורטאים הפראלימפים והאולימפים
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 27בדרך לטוקיו 2021
הספורטאים שהבטיחו את השתתפותם
במשחקים הפראלימפיים טוקיו 2021
✓ אתלטיקה | אלכסנדר אלכסיינקו מאיל"ן חיפה ,מאמן
אלכס בוגוסלבסקי
✓ בוצ'ה | נדב לוי מספיבק איל"ן רמת גן .מאמן ברוך
חגאי

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הספורטאים שקיבלו 'כרטיס
הזמנה' למשחקים

✓ הרמת כח | פולינה כצמן מבית הלוחם ירושלים ,מאמן
ולרי טומילוב
✓ חתירה | מורן סמואל – סירת יחיד ,שמוליק דניאל –
סירת יחיד ,סירת הרביעייה  -ברק חצור ,סימונה גורן,
אחייה קליין ,מיכל פיינבלט וההגאית מרלינה מילר .כל
הספורטאים מבית הלוחם תל אביב .צוות המאמנים:
פאולה גריזטי ,דימה מרגולין ועזרא מיטשל
✓ טניס בכסאות גלגלים | אדם ברדיצ'בסקי ,גיא ששון
ושרגא וינברג מספיבק איל"ן רמת גן .מאמנת עופרי

טניסאית השולחן – קרולין טביב

לנקרי ,יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב ,מאמן רותם
סלע.
✓ טניס שולחן | קרולין טביב מספיבק איל"ן רמת גן,
מאמן בנצ'י בלנק
✓ כדורשער | נבחרת הנשים ממועדון בית הלוחם תל
אביב ובית חינוך עיוורים :ליהי בן דויד ,אלהם מחמיד,
אורי מזרחי ,גל חמרני ,רוני אוחיון ונועה מלכה .מאמן
רז שוהם .עוזרת מאמן ורד אבנעים
✓ קיאקים | פסקל ברקוביץ מבית הלוחם תל אביב.

הטניסאי שרגא וינברג

הטניסאי יוסי סעדון

מאמן ויטלי דרוזד
✓ קליעה | דורון שזירי ויוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל
אביב .מאמן גיא סטריק
✓ שחייה | אריאל מליאר ,מארק מליאר ,איאד שלבי,
בשאר חלבי ,עמי דדאון ,אראל הלוי ,יוליה גורדיצוק
וורוניקה גירנקו .כל השחיינים מאיל"ן חיפה ומתאמנים
אצל יעקב ביננסון

מרימת המשקולות פולינה כצמן
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 28רבותי ההיסטוריה
חוזרת
 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כל אולימפיאדה
והחרמות שלה.
דיווח ממשחקי
תל אביב .1968
פורסם במעריב
4.11.68
פורסם במעריב 3.11.1988

צילום של רוני
בולוטין .פורסם
במעריב 19.10.88
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 29חם מהמעבדה
האם יש קשר בין התוצאות של הנבחרות
האולימפיות

לתוצאות

הנבחרות

של

הפראלימפיות? (פורסם באוקטובר )2018
על פי בדיקה שערכנו בה השווינו בין דירוגי המדינות
שזכו במדליות במשחקים האולימפיים בריו  2016לבין
אלו שזכו במדליות במשחקים הפראלימפים בריו .2016
כ

58%

היו

כמעט

בדירוג

זהה

(הבדל של עד  10מקומות בדירוג)

כ

20%

מדינות

איך נקבע דירוג הנבחרות?
הדירוג נעשה לפי המשחקים האחרונים שהתקיימו

עלו התוצאות הבאות:
מהמדינות

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

נוספות

היו

בדירוג

דומה

בריו .2016
על כל מדליית זהב ניתנו  3נקודות ,על כל מדיית כסף

(הבדל של עד  20מקומות בדירוג)

ניתנו  2נקודות ועל כל מדליית ארד ניתנה נקודה

כלומר כמעט  80%אחוז מהמדינות השיגו דירוג די דומה.

אחת.

מה שמעיד לדעתנו על כך שההצלחה קשורה לגורמים
כלליים שמשפיעים הן על הספורטאים האולימפיים והן
על הספורטאים הפראלימפים כמו :תרבות ספורט
במדינה תקציב ותשתיות ספורט.
ישראל

אגב

היתה

במקום

ה

65

בפראלימפי

ו  72באולימפי.
עיון נוסף בדירוגים העלה כמה תוצאות מעניינות:
שבע המדינות :קזחסטן ,אתיופיה ,רומניה ,גאורגיה,
אינדונזיה ,ג'מייקה וקנייה ,שבהן היה פער גדול לטובת
המשלחת האולימפית (מעל  25מקומות) הן מדינות
יחסית עניות (נמצאות במקום  75ולמטה מבחינת
התמ"ג לנפש) דבר הנובע לדעתנו מהעלויות הגבוהות
של הספורט הפראלימפי ביחס לספורט האולימפי

במקצועות מסוימים.

סך הכול השתתפו במדגם  99מדינות.
• ארבעת המדינות :ניגריה ,תוניס ,תימן ומרוקו שבהן

היה פער גדול לטובת המשלחת הפראלימפית (מעל
 39מקומות) הן מדינות עוד יותר עניות (נמצאות
במקום ה  142מבחינת התמ"ג לנפש) דבר הנובע
לדעתנו מכך שבמקומות אלו יש יותר נכים יחסית
למדינות אחרות והן הצליחו להתמקד בענפי ספורט
היותר 'זולים' של הספורט הפראלימפי
• במדינות המובילות ,בלטה חריגה אחת :אוקראינה
שהגיעה למקום הרביעי בפראלימפי ורק למקום ה
 26באולימפי .באוקראינה מקובל למסור ילדים עם
מוגבלות לבתי יתומים ,שם פועלת מערכת איתור
נרחבת שמטרתה לאתר כבר בגיל צעיר ילדים עם
פוטנציאל ספורטיבי – פראלימפי וייתכן שמכך נובע
ההבדל.
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יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט
טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים:
מתן פידבק בזמן אמת לשחקני כדורשער
אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו/או רדאר ,המעוניינים
להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת
לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון ,סגלי נבחרות הבוגרים
והבוגרות ונבחרות העתודה ,מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר במייל:

 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 31על רגל אחת'

נתנו לכם משהו להעביר?
שחייני נבחרת ישראל שזכו בעשר מדליות בסבב
הגביע העולמי שנערך בברלין ,קיבלו גם 10
דובונים ,אותם היו צריכים להעביר בבידוק ,בשדה
התעופה.

שגריר ישראל בקפריסין ,מר סמי רבל ,הגיע
לפגוש את שחייני נבחרת ישראל ,ששהו במחנה
אימונים בקפריסין .למפגש הצטרפו גם ראשי
הוועד הפראלימפי הקפריסאי.

רכילות פראלימפית

בהצגת בגדי המשלחות לאולימפיאדה גנבו
המאמנת ורד אבנעים ושחקנית הכדורשער ליהי בן
דויד את ההצגה והיו המבוקשות ביותר לצילומי
היח"צ

לכבוד חודש הגאווה ,נצבעה תמונת הפרופיל
שלנו בדף הפייסבוק ובאינסטגרם בצבעי דגל
הגאווה.

