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ומכבימן

12-17.7ITF1 בריטניה| טניס בכסאות גלגלים
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גרמניה| קליעה 15-19.7
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.השוניםלענפים



חדשותלפסגותמגיעהרנוי'ציוליה
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בקליעהישראלאליפות

בשיאמחזיקהשיוליהלכםסיפרנוחודשלפנירק

שלוהןהישראליתהקליעההתאחדותשלהןלאומי

.נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

2בכפולתוארגםלכךהוסיפההיאהחודש

באליפותבשתיהןיוםבאותוכשזכתהההתאחדויות

.ישראל

תלהלוחםמביתרנוי'ציוליההתחילהשישיביום

התאחדותשלישראלבאליפותיומהאתאביב

תואראתשםשקטפהלאחר,הישראליתהקליעה

הלוחםלביתנסעההאוטועלעלתה,ישראלאלופת

הישראליתההתאחדותשלישראללאליפותבירושלים

בזמןלהגיעוהלחץהעייפותולמרותנכיםלספורט

ישראלאלופתתואראתלקטוףכאןגםהצליחה

.נקודות636.5:מעולהבתוצאה

ההתאחדות-2022לשנתבקליעהישראלאלופיואלו

:נכיםלספורטהישראלית

חיפההלוחםבית-כץארנון|עמידהכדור40רובה

תלהלוחםבית-רנוי'ציוליה|(SH1)שכיבהרובה

אביב

תלהלוחםבית-בונטאוריאל|(SH2)שכיבהרובה

אביב

מביתרוסקופגילת|מסווגיםלאכדור40רובה

חיפההלוחםמביתשלומיאילואביבתלהלוחם

בית-קפלןאורי|סניורים-עמידהכדור40אקדח

ירושליםהלוחם

אלופתגביע

וצלחתישראל

ישראלאלופת

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טעותתיקון

הישראליתהיארנוי'צשיוליהכתבנו,הקודםבגליון

עםספורטאיםשלגםלאומיבשיאשמחזיקההיחידה

שגםמתברר.מגבלהללאספורטאיםשלוגםמגבלה

60לבמקצהלאומיבשיאבזמנוהחזיקשזירידורון

יחדבוהחזיקהוא.מטר50חופשירובה,שכיבהכדור

600עדהגיעהניקודבהםבשנים,סטריקגיאעם

מאז,המרביתהנקודותכמותאתקלעוושניהםנקודות

654ללהגיעוניתןלאלקטרוניתהניקודשיטתהפכה

.נקודות

צרפתהעולםגביע

אתסיימה,אביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה

אוויררובהבמקצהבצרפתהבינלאומיתהתחרות

שעלתהלאחרהראשוןבמקוםמטר10שכיבהמצב

.השלישיבמקוםמהמוקדמות

2024לפריזבכרטיסגםאותהזיכההראשוןהמקום

שעושההראשונההפראלימפיתהספורטאיתוהיא

.זאת

אביבתלהלוחםמביתחברהלאליגםטובההופעה

נקודות631.6עם11הבמקוםהמוקדמותאתשסיים

יוליההגיעהמטרים50לבמקצה.לגמרעלהולא

.הארדבמדלייתוזכתההשלישילמקום

הפעםתהיהשזאתסטריקגיא,יוליהשלהמאמן

!גדולאושר״:אמרבמשחקיםכמאמןשלוהשמינית

זוהי!השתלמויוליהשלוההשקעההקשההעבודה

״…שבדרךהצלחהרק

טלדוביצלם.המדליותבמעמדיוליה



,בטוקיוהפראלימפייםהמשחקיםאחריחודשים9כ

.בשחייההעולםאליפותבפורטוגלהתקיימה

איאדשלופציעתוהלויאראלשלפרישתהלאחר

מארקעםביננסוןיעקבהמאמןוהנבחרתיצאה,שלבי

מליאראריאל,גירנקוורוניקה,דדאוןעמי,מליאר

אליהם,חיפהן"אילממועדוןכולם,ק'גורדיצוויוליה

וולפרטרוןגםעולםבאליפותלראשונההצטרף

.שחרגיאמאמנועםיחדרחובותוייסגלממכבי

מליארמארק

סיווגשחיינים3עברו,האליפותשלהראשוןבחלקה

הסיווגחידוש)השחייהחוקתשקובעתכפימחודש

שיתוקעםולאלהלצעיריםבעיקרמהשחייניםלחלק

הועלהמארק,הסיווגתהליךבסיוםלצערנו.(מוחין

מגבלהעםשחייניםעםלהתמודדמעתהויאלץקלאס

סבל,בכתףישנהפציעהשגוררמארק.משלופחותה

שנילביטוללדברבסופושהביאדבר,הדלקתמהחמרת

בסיווגשוביעבורמארק.בתחרותהאחרוניםהמקצים

צוותהסבריאתיקבלהבאשהפאנלונקווה2024

ולהעלותוספורטאי״להעניש״שאיןהישראליהמסווגים

מכישרונוכתוצאההביצועיםשיפורסמךעלקלאס

.יעיליםואימונים

לפודיוםלהגיעוהצליחהתעלהמארק,הכאביםאףעל

1.21:42:שלבזמןחזה100בהארדבמדלייתולזכות

.דקות

בעולם06
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מארק מליאר ומדליית  : בתמונה

הארד

אליפות העולם בשחייה

מליאראריאל

שניות53.61–10מקום–גב50•

שניות44:83–8מקום–חופשי50•

דקות1.40:52זמן–8מקום–חופשי100•

דקות3.26:37–9מקום–מעורב150•

דקות8-3:29.59מקום–חופשי200•

וולפרטרון

בשלבבידודבאליפותהראשוניםהימיםאתבילה,רון

אך,מסודרתבצורהלהתאמןממנושמנעמה,הקורונה

עולםבאליפותלגמרלהעפילהצליחהואזאתלמרות

דקות1.19.25–8מקום–חזה100•

ראשונהעולםאליפותהיאזו":אמרשחרגיאמאמנו

מדרגהקפיצתהייתהספקללאוזורוןעבור

והןשלוההכנהמבחינתהןרוןעבורמשמעותית

,מצויינתהייתהעצמההתחרות.הביצועמבחינת

משמעותיתכךכלתחרותלפנימהסיווגהלחץלמרות

לפניהראשוןבשבועקורונהחולהשהיהאףועל

והתוצאהכולוכלאתנתן,למיםקפץרון,שהתחרה

."עולםבאליפותגמר

וק'גורדיציוליה

דקות2.54.84–12מקום–מעורב200•

דקות4.57:75–5מקום–חופשי400•

דקות1.13:39–10מקום–פרפר100•

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 



דקות2.37:12–ראשוןמקום–מעורב150▪

עולםשיא–שניות36.25-ראשוןמקום–חופשי50▪

ושיאדקות2.50:91–ראשוןמקום–חופשי200▪

אליפות

שניות53:57–6מקום–חזה50▪

בעולם07
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המדליות וחיבוק מאמא, עמי: בתמונה

אליפות העולם בשחייה

גירנקוורוניקה

להגיעהצליחהלאכהועדשניםכעשורשוחהורוניקה

כמעטוחצישנהלפני.הגדולותבתחרויותלפודיום

במקוםסיימהאך,אירופהבאליפותבארדשזכתה

להתאמןהמשיכההיאלהישברבמקום.הרביעי

והפעםמשתלמתשהנחישותמסתבר,יותרולהתאמץ

אלופתסגניתובתוארכסףבמדלייתורוניקהזכתה

.העולם

דקות1.25:74–2מקום–חזה50•

דקות1.14:67–7מקום–גב50•

2.35:10–9מקום–פרפר100•

ישראליושיאדקות4.24:98–4מקום–חופשי150•

חדש

3כפולעולםאלוףדדאוןעמי

,ישראלאלוף:בתאריםחזיקההאליפותשלפניעמי

זכההפראלימפייםהמשחקיםואלוףאירופהאלוף

!העולםאלוף:בתוארלראשונההחודש

מעורב150לבמקצהלקחהראשונההזהבמדלייתאת

.דקות2:37.12:שלבזמןאישי

עמיפתח,הראשוניםמטר100בצמודקרבלאחר

אותולעקוףסיכוישוםאחדלאףנתןולאמבערים

ודומיננטישולטהואכמהוהראההחתירהבסגנון

.זהבסגנון

,שישמתוקההכיבדרךהשיגהשנייההזהבמדלייתאת

מטר50במוקדמותעולםשיאקבע,זילנדמניושחיין

ממשלא,השנימהמקוםלגמרעלהעמי,חופשי

משלחדששיאקבעופשוטהחדשמהשיאהתרשם

.לרזומהנוספתעולםואליפותשניות36.25:עצמו

אליפותשיאונוספתמדליההוסיףאלולמדליות

3בעמיזכה,הכולסך.חופשימטר200לבמשחה

כלשהואהלאומיההמנוןשלהשמעות3וזהבמדליות

המסכהללאאותולשיריכלגםוכעתלשיראוהבכך

במשחקיםהמדליותבמעמדפיואתשכיסתה

.הפראלימפיים

:באליפותעמישלהמשחיםסיכום

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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והגביעגיא:בתמונה

בטורנירהשתתףגןרמתן"אילמספיבקששוןגיא

JANCOר'הפיוצ STEELבחצינוצחגיא.בקנדהשנערך

וזכההיפנישנדהטקשיידיעלהיחידיםבטורנירהגמר

קסטלגסליףיסון'געםיחדהזוגותבטורניר

.בזוגותגיאשל18ההבינלאומיהתוארזהו.האמריקאי

טניס בכסאות גלגלים  

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

מביתסעדוןויוסיגןרמתן"אילמספיבקוינברגשרגא

בכסאותהטניסבטורנירהשתתפואביבתלהלוחם

TOYOTAבצרפתשנערךגלגלים OPEN

INTERNATIONAL DE L'ILE DE REבדרגתI TF2שניהם

רבעבשלבנוצחואךביחידיםהראשוןהסיבובאתעברו

.הגמר

וגנרדיוידהאמריקאיעםפעולהששיתףשרגא

.מברזילזוגשניצחולאחרבתוארזכההזוגותבטורניר

.בזוגותשרגאשל43ההבינלאומיהתוארזהו

מתאמןאשר,גןרמתן"אילמספיבקבסקי'ברדיצאדם

בכסאותבטניסר'הפיוצבטורנירזכה,סלעעופראצל

.בקרואטיהשנערךזאגרבשלהפתוחהטורניר-גלגלים

2ו1המדורגיםאתניצחבטורנירשלישישדורגאדם

.בטורנירלזכייהבדרכו

מאזבוזוכהשאדםביחידיםל"בחוהראשוןהטורנירזהו

הקורונהתקופתאתשםשהואספקואין2017

.מאחוריו

סלעעופר:צלם.הגביעאתמקבלאדם:בתמונה

במקוםזכתהגןרמתן"אילספיבקממועדוןזקרימעיין

גלגליםבכסאותבטניסר'בפיוצהזוגותבטורנירהשני

בטורניר.מגרמניהזוגבתעםיחדבאיטליהשנערך

ליסובסרגי.הגמרחציעדמעייןהתקדמההיחידים

השניבמקוםהואאףזכה,גןרמתן"אילספיבקממועדון

.הגבריםשלהזוגותבטורניר

.לנקריעפרי:וסרגימעייןשלהמאמנת

.לוטבקיובלהכושרמאמןבטורנירליווהוסרגימעייןאת
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אמיר לוי במשחק בדמינטון: בתמונה

בדמינטון

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

והמדליהברילחגית:בתמונה

טניס שולחן

כיה הפתוחה'אליפות צ

במדלייתזכתהירושליםהלוחםמביתברילחגית

זאב,שולחןבטניסהפתוחהכיה'צבאליפותהארד

בשלבחלקואתסיים,אביבתלהלוחםמביתגליקמן

מביתבהטוהדרברוךחן,עשורבןשמוליק.הגמררבע

שלהמאמן.הבתיםבשלבהשתתפו,חיפההלוחם

.רוזנבלטיוסי:וזאבחגית

הפתוחהמונטנגרואליפות

.בינלאומיבטורנירביכוריםהופעתקייםלוייהונתן

זכהגורדוןואביבארדבמדלייתזכתהטביבקרולין

.זהבבמדליית

ומתאמניםגןרמתאיל״ןספיבקממועדוןהטניסאיםכל

.בלנקבנציאצל

ראובן  מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמן אצל אמיר לוי 

שם  , השתתף בטורניר בינלאומי בקנדה בבדמינטון, מוזס

.סיים בשלב הבתים
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טקוואנדו   

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

טיפוס

:  צלם, מור בטיפוס: בתמונה

סלוטןואן סייט

בתמונה הנבחרת הישראלית עם המדליות

ריקוד בכסאות גלגלים

,כהןניבמאמןאותו,אביבתלהלוחםמביתספירמור

שהתקייםהעולמיהגביעבסבבהארדבמדלייתזכה

.באוסטריה

עםמאוסטריהחזרתיבשבת":מורכתבהזכייהעל

.נכיםלטיפוסהעולםגביעבסבבהשלישיבמקוםזכייה

הקודמתבתחרותהראשוןבמקוםשזכיתיאחרי

אבל,שלישימקוםכאכזבהנשמעאוליזהב"בארה

מביןאני,בדרךשעברתיהמכשוליםעלמסתכלכשאני

מולאלמצליחשהייתיממהיותרהרבהשהוצאתי

."זכיתי-עצמימולאלאני,לכן.בעברכאלהמכשולים

אומנויותשרעביממועדוןהטקוואנדולוחםיסעוראסף

עדהמשקלבקטגורייתהעולמימעמדואתמבססלחימה

.44kקלאסקילו58

ניתןבוטורניר-סופיהפריבגראנדהחודשהשתתףאסף

שחזורהתקייםהגמרבחצי.ביותרגבוהניקודלצבור

הצרפתיאתאסףניצחשהפעםרק,אירופהמאליפות

בגמרגברעליוהטורקייריבואתפגשבגמר.לגמרועלה

זכהואסףהטורקיניצחהפעםאך,העולםאליפות

.הכסףבמדליית

והלוחםקונגבופההצרפתיהלוחם,שאסףנראה

.המשקלצמרתאתלהובילימשיכואוזקןעליהטורקי

הכרטיסיםיחולקובההדרךסופיתנקבעהשטרםלמרות

הנקודותצבירת,2024בפריזהפראלימפייםלמשחקים

.הבאיםבטורניריםלהגרלותחשובה

גלגליםבכסאותבריקודיםהפתוחהפוליןבאליפות

הלוחםמביתפליכטלייכרילנהשלהרקדניותזכו

:רבותבמדליותאביבתל

,1קלאסנשיםבסינגלבזהבזכתה,מרגליתתומר•

בןעםשלישיוזהבנשיםבפריסטיילנוסףבזהב

.בפריסטיילכלאףאוראלהזוג

לטינייםבריקודיםבזהבזכוזיוושוןזינגרויטל•

.בפריסטיילובארד

2קלאסנשיםבסינגלבזהבזכתהוקסמיטל•

הכסףבמדלייתזכתה2קלאסנשיםובפריסטייל
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בטניסהפתוחהישראלאליפות

גלגליםבכסאות

גלגליםבכסאותבטניסהפתוחהישראלאליפות

הגדוליםלימיהחזרה,ל"זקולינספיטרשללזכרו

13מטניסאיםהשרוןלרמתוהביאההקורונהלפני

.20טופשחקנימעטלאכוללמדינות

נשים

12מקום)טנקהמנמיהיפניתזכתההנשיםבטורניר

מורנוומריההיפניתפונמיזושיוריזכוובזוגות(בעולם

32)גןרמתן"אילמספיבקזקרימעיין.הארגנטינאית

קטרינההגרמניהידיעלהגמרברבענוצחה(בעולם

.לנקריעופרי:מעייןשלהמאמנת.(בעולם14)קרוגר

קוואד

בשלבכברכאשרהפתעהנרשמה,הקוואדבטורניר

עצמולגמר.הראשוניםהמדורגים2נוצחוהגמררבע

שעשהאביבתלהלוחםמביתארנליבאיתיהעפיל

9)שורוברטוהקנדישניםכמהלאחרקאמבק

נצחובזוגות.ישראלכאלוףוהוכרזניצחאיתי.(בעולם

.מסלובקיהמסריקותומסהאמריקאיברטןבראין

בטניסהפתוחהישראלבאליפותהזוכים:בתמונה

גלגליםבכסאות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

אופן

לישראליםביותרהמוצלחיםאחדהיה,האופןטורניר

.חשובותדירוגנקודותצברוובזכותוהאחרוןבעשור

עדהגיע(בעולם47)גןרמתן"אילמספיבקליסובסרגי

ההולנדישכפסמייקלידיעלנוצחשם,הגמרחצילשלב

עליוקרתינצחוןסרגירשםבדרךכאשר(בעולם14)

.לנקריעופרי:סרגישלהמאמנת.בעולם20המדורג

היפניאתהפתיעכמעטמספיבקבסקי'ברדיצאדם

קרבלאחרהגמרברבענוצחאך(בעולם17)אראידשיקו

לרבעגםהעפילמספיבקששוןגיא.7-66-77-6עיקש

–ואדםגיאשלהמאמן.שכפסידיעלנוצחאךהגמר

(בעולם13)היפניטקואמיקיזכהבאליפות.סלעעופר

אראידשיקו:זכוהזוגותבטורניר.שכפסאתשניצח

.האוסטרליווקסובןהיפני
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גלגליםבכיסאותכדורסל

הצלחתהענקת:בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

עלעונתסיכום–ירוקהוהאליפותכחולהגביע

קיסוסחיים//גלגלים

הגולשיםקבוצת–הזוויתשלהפייסבוקבדףפורסם

,"עומדים"בכדורסלהעלליגתשלהעונהלסיוםבמקביל

גלגליםכסאותבכדורסלהעלליגתשל2022עונתגם

ביתשלהכדורסלבאולם.האחרונהלישורתהגיעה

שלהשיארגעלקראתחגאווירת,אפקהבשכונתהלוחם

להיותשעשוילמההתקבץמהרגילרבוקהלכולההעונה

המשחק,ן/להזכירכם.האלופהשלההכתרהמשחק

רוויומשחקהארכהלאחרהסתייםבסדרההראשון

,הפעםהגיעואשר,ספיבקלארז57-64בתוצאה,יצרים

.אביבבתלהלוחםבבית2מספרלמשחקירוקלבושים

מקוים,בגביעמחזיקיםשכבר,לבןלבושים,המקומיים

אתולשמורשלישילמשחקההכרעהאתולהעבירלנצח

.הדאבלחלום

קבוצתושחקנילעברשבועשהאלהדףהבינייםכדוראת

שלהראשוןהסלואתהחטיאואך,להתקפהשיצאו

שבועשהאל,כךאחרמיד.ניימרקכפירקלעהמשחק

של10-6ליתרוןודאג5/5שלרצחניבמטווחפתח

הירוקלמאמץהצטרףשקוריעידו.גןמרמתהאורחים

הקצב.18-9עםמשכנעראשוןרבעסיימווספיבק

שלשה.השניהרבעלתוךנמשךהאורחיםשלההתקפי

סלשלנאהמהלךפלוסהרבעבאמצעשבועשהאלשל

המחציתבסיום33-20וזהחסוןלארתורועבירה

מצדטובההגנהלמרות,השלישיברבעגם.הראשונה

ההתקפהעללהשתלטהמשיכוהספיבקים,המארחים

ברבעקלעוהתותחנים.41-24להגיעוהרבעאמצעועד

האחרונותבשניות,שקוריעידושלוסלנקודות6רקהזה

הרבעלקראת48-26שלשיאיתרוןקבע,הרבעשל

.המכריע

כדורמצילשבועשהאל:בתמונה

רשתותגוזרחסוןארתור:בתמונה
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RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

,בסערהאביבתלל"צהשחקניפתחוהרביעיהרבעאת

ושובשובשחדרניימרקוכפיראוןדוראלוןמצדבעיקר

,לסיוםדקותשש.להצטמצםהחלוההפרשלסלמתחת

מראההניקודלוחכאשר,עבירותבחמששבועשהאליצא

וגםבהגנהגם,המארחיםשלטובותדקות.לספיבק50-36

וחצידקה.52-47"רק"לסיוםדקותושלושבהתקפה

אוןדורואלוןנואשיםלאאך9בפיגורהמארחים,לסיום

עבירותבחמשמנחםנדביצאכךאחרמעט.שלשהקובר

הדקהאתלשחקנאלצתאביבתלל"צהוקבוצת

אוןדוראלון.הפרקטעלשחקניםארבעהעםהאחרונה

56-52לשמצמקאדטולאורחוף-אל-חוףמסירתשולח

וזהאוןדוראלוןשלשלשהשוב,לסיוםשניות38-ובלבד

העונשיןמקומדייקיםפיליפסורותםכוחןשניר.58-55

הירוקים,התותחניםשל(12-29)מטורףרבעולמרות

היאגןרמתספיבקארזוקבוצת55-60בסיוםמנצחים

.2022לעונתהאלופה

קלע,האלופהוסגניתהגביעמחזיקתאצל:הניקודעל

אלון.)!(האחרוןברבע12מתוכן,נקודות19ניימרקכפיר

ברבענקודות12כןגם,כ"בסהנקודות14קלעאוןדור

נדב.משלו14הוסיףלוילירןושלשותשתימתוכן,הרביעי

מלאמלאוכמובןנקודות4אחדכלתרמואדטוואורמנחם

הספיקשבועשהאל,המדינהאלופתבשורות.הגנה

לצידו.עבירותבחמששיצאלפני,נקודות22להשאיר

ועידו14שקלע,פיליפסרותםאתהיה,שבושלובהיעדרו

שדהסלשקלעהיחיד,כוכןשניר.משלו9שהוסיףשקורי

מקוקליעותהיוהשארכל)הרביעיברבעבקבוצתו

שלטובמשחק,ולקינוחהכולבסך9הוסיף(העונשין

.נקודות6שתרםחסוןארתור

,שראיתיביותרמהאיכותיותהייתה2022עונת-לסיכום

קבוצהכל.לסיוםעדודרמהמתח,נהדרותיריבויותעם

משניאחדלכלוראויהמסוגלתהייתה,הליגהשלבטופ

נהדרתעונהלנומובטחת,הנוכחייםובהרכביםהתארים

!הפרקטעללהתראות.הבאהבשנהגם

עלעונתסיכום–ירוקהוהאליפותכחולהגביע

המשך-קיסוסחיים//גלגלים

.נבחרת העתודה מתכוננת לאליפות העולם

,ספטמברבחודשבתאילנדשתערךהעולםלאליפותכהכנה

טורניר,הישראליהפראלימפיהוועדבתמיכתבארץהתקיים

,ישראלשלגלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרותשל

.וצרפת(ביתבאותוישראלעםשתתחרה)גרמניה

,סלוביקגדיהמאמןועוזרדרורליאורהמאמןשלהנבחרת

הטורניראתוניצלההעולםאליפותלקראתהילוךהעלתה

שוניםהרכביםבדיקתתוך,רמהבאותהקבוצותמוללאימון

.שונותואסטרטגיות

נצחה'ניצנים'ספרביתמתלמידיעידודששאבההנבחרת

ומלאתמגובשתנראתה,משחקיהארבעתכלאת

,חגיגיתערבארוחתהתקיימה,הטורנירבסיום.מוטיבציה

בירנבאוםאלי,הפראלימפיהוועדר"יובנוכחותוכיבדבה

.לארץלהגיעבחירתןעלוצרפתגרמניהנבחרותאתשברך

ברמהטורנירהיה":בסיוםאמר,הנבחרתמנהל,רםטל

ותודותמחמאותקיבלנו.וארגוניתמקצועיתמבחינהגבוהה

קנהלנונתןהטורניר.הטורנירעלהאורחותמהקבוצות

לאליפותשלנוההכנהמבחינתנמצאיםאנחנואיפהמידה

להגיעכדיקשהעבודהשלחודשייםבעודנמשיך.העולם

לוועדתודות.בתאילנדבספטמברהעולםלאליפותבשיא

ספיבקולמועדוןנכיםלספורטההתאחדות,הפראלימפי

."שכזהבינלאומיטורניראירוחאפשרואשר

פארדני:צלם.צרפתמולישראלנבחרת:בתמונה
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סיכום–גלגליםבכסאותכדורסל

2021-2022עונת

'בלאומיתליגה

שבעבארהלוחםבית:הליגהאלופת

חיפהן"איל:הגביעמחזיקת

סופיתטבלה

שבעבארהלוחםבית|1

חיפהן"איל|2

כרמיאל|3

לציוןראשוןשלום|4

כרוםאלד'מג|5

אביבתלהלוחםבית|6

חיפההלוחםבית|7

גןרמתספיבקדקל|8

גןרמתספיבקשקד|9

בעש בארחוסן|10

שבעבארהלוחםבית|11

חמישיית העונה: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

'אלאומיתליגה

כרוםאלד'מג:הליגהאלופת

כרוםאלד'מג:הגביעמחזיקת

סופיתטבלה

כרוםאלד'מג|1

גןרמתספיבקאלון|2

גןרמתספיבקאורן|3

גןרמתספיבקערבה|4

אביבתלהלוחםבית|5

ירושליםהלוחםבית|6

העלליגה

גןרמתספיבקארז:הליגהאלופת

אביבתלהלוחםבית–ל"צהתותחני:הגביעמחזיקת

סופיתטבלה

גןרמתספיבקארז|1

אביבתלהלוחםבית|2

גןרמתספיבקן"איל|3

חיפההלוחםבית|4

אביבתלהלוחםבית|5

לציוןראשוןעודד|6

שבעבארהלוחםבית–חוסן|7

העונהחמישיית

לבחורשהתבקשוהקבוצותכלמאמניביןמשאללאחר

שיעמדווכךשלהםשחקניםללאהעונהחמישייתאת

:הבאיםהשחקניםנבחרו,הנקודות14בהגבלת

איברהים,אוןדוראלון,שבועשהאל,דגמיןראדי

שחקןבתוארזכהפקרמןמקס.מנחםונדבבהו

.העונהלתגליתנבחרלסריומאורהמצטייןההגנה
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לאומיתליגה–כדורשער

זכתהכאשר,דאבלהשלימה',הטיגריסים'קבוצת

.בגביעזכתהשעברובחודשהחודשבאליפות

מאיר,קורןיוסי,קרסנטינריה:ממורכבתהקבוצה

שחקניםכולם–בראלואסףשגבעידו,איזנקוט

מאמן,ספיבקשלומי.(ועתודהבוגרים)ישראלבנבחרות

שיפורהשנהשהיהבכךהעונהאתסיכם,הנבחרות

המצטייןלשחקןנבחרקרסטנינריה,המשחקביכולת

וליגהיותרטוביםמשחקיםנראההבאהששנהובתקווה

.יותרחזקה

הראשוןהגמרבחציכאשר,כפליאוףהתקיימההאליפות

נצחו'והשועלים'.42-48'הנמרים'את'הטיגרסים'נצחו

נצחובגמר.30-31נקודהשלחודהעל'האריות'את

המקוםעלובקרב25-22'השועלים'את'הטגרסים'

.21-23'הנמרים'את'האריות'נצחוהשלישי

:צלם.קרסטנינריה:בתמונה

חסוןאורןר"ד

גלגליםבכיסאותרגבי

הסבבאתירושליםעיווריםחינוךביתאירחהחודש

.בכדורשערהלאומיתהליגהשלהשני

ו"ויצנבחרתהטבלהאתמובילה,משחקים12לאחר

.העתודהנבחרתהשניובמקוםהעמקניר

סועאדסלסביל:בנשיםמובילההשעריםמלכותאת

חולקיםהבניםואצל!שערים56עםהעתודהמקבוצת

:העמקנירו"ויצקבוצתשחקניהראשוןהמקוםאת

.אחדלכלשערים23עםורועיאלפסיאריאל

גלגליםבכיסאותכדורסל

כרוםאלד'מגגלגליםבכיסאותהכדורסלקבוצת

הזמנהקיבלהמועדון.בדובאייוקרתילטורנירהוזמנה

.מקומיותקבוצותמולבדובאיידידותלטורנירמרגשת

בתקווה(3-10)אוגוסטחודשבתחילתיתקייםהטורניר

דומהטורנירכרוםאלד'מגתארחהבאהשבשנה

Dubai.בישראל club for people of determination

(CDC)הדוגל,ויוקרתיוותיקמועדוןהוא,המזמיןהמועדון

עםלאנשיםמלאוספורטיביתרבותי,חברתיבשוויון

.מוגבלויות

האחרוןבחודשזכתהכרוםאלד'מגמועדוןקבוצת

שתילמועדון.'אבלאומיתהליגהובאליפותבגביע

,לויטהערןמאמןאותה'בבלאומיתקבוצה:קבוצות

,הגביעומחזיקתהחדשההאלופה,אבלאומיתוקבוצה

.הנדללירןמאמןשאותה

:ההזמנהעלאמרהקבוצהאתשהקיםלויטהערן

,הסביבהמתושביעצומהאהבהמקבליםאנחנו"

הספורטיביתהעשייהשלהחשיבותאתומבינים

.המגזריםכלביןואחווה,טובהשכנותיחסילקידום

בכלוהפרסומיםההישגיםשבעקבותמקוויםאנחנו

להביאנצליח,לדובאיוהנסיעההמועדוןעלהעיתונים

ומהמגזרכללחדשיםצעיריםושחקניותשחקנים

".בפרטהערבי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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ה'בבוצישראלאליפות

המאמןכרמוןומאירהפודיוםעלהזוכים:בתמונה

ידאופניישראלאליפות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

שחייה

השתתפו,הפתוחהאביבתלהלוחםביתבאליפות

הבולטותהתוצאותהןואלוושחייניותשחייניםעשרות

:שהושגו

4בזכהגןרמתן"אילמספיבקציבלובסקיסהר

הפראלימפיהמדליסט,הוותיקבטרזיו.זהבמדליות

לבמשחההראשוןבמקוםזכהאביבתלהלוחםמבית

.זהבמדליות4בזכתהמירושליםכהןעוז.חופשי100

איגודבשיתוףשהתקיימהידבאופניישראלבאליפות

ובמקצההשעוןנגדבמקצההרוכביםהתחרוהאופניים

:רוכביםאותםזכוהמקציםבשני,הכביש

אביבתלהלוחםמביתגרשוניקובי:ישראלאלוף

חיפההלוחםמביתהואשמיכאל:ישראלאלוףסגן

.אביבתלהלוחםמביתנחוםדורון:שלישימקום

היהאפשרחיפהן"באילשהתקיימהה'הבוצבאליפות

רביםמשחקיםכאשר,הענףהתקדםכמהלראות

.האחרוןבמשחקוןרקהוכרעו

וגרשוןלוינדב:בענףהבכיריםשנילעשותהגדילו

.BC2+BC4אליפותעלבראשראששהתחרוחיימוב

ובשנייההאחרוןבכדורנדבאך,הובילכברגרשון

ואותוהתוצאהאתשהפכההזריקהאתזרק,האחרונה

:הזוכיםרשימתוזו.לאלוף

Bc1:

חיפהאילןירמנקוסרגיי-ראשוןמקום

חיפהאילןהכהןברייטמןאלבת-שני

חיפהאילןפרוקופנקוניקיטה-שלישי

Bc2+4

ספיבקלוינדב-ראשון

חיפהאילןחיימובגרשון-שני

חיפהאילןסאלמנהמחמוד-שלישי

Bc5

חיפהאילןדהןיואב-ראשון

חיפהאילןזידאניד'אמג-שני

חיפהאילןמנצוררפי-שלישי

גיא:צלם.האליפותוגביעשוקיאביו,נדב:בתמונה

.מצקין
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הספורטאירועהינהשולחןבטניסישראלאליפות

מבחינתהן,ההתאחדותשלליחידיםביותרהגדול

.המועדוניםמספרמבחינתוהןהמשתתפיםמספר

הוכרזולציוןראשוןנכיםבמועדוןשהתקייםבאירוע

:הבאיםהזוכים

,חיפההלוחםבית-נובדנה|1-3קלאסנשים��

.שעברהמשנהתוארהעלששמרה

רמתן"אילספיבק-טביבקרולין|4-5קלאסנשים��

.שעברהמשנהתוארהעלששמרה,גן

תלהלוחםבית-לבניורד|6-10קלאסנשים��

.שעברהמשנהתוארהעלששמרה,אביב

חיפההלוחםבית-ברוךחן|1-2קלאסגברים��

הלוחםבית-עשורבןשמוליק|3קלאסגברים��

.שעברהמשנהתוארועלששמר,חיפה

,גןרמתן"אילספיבק-סיאדהשי|4קלאסגברים��

.שעברהמשנהתוארועלששמר

חיפההלוחםבית-גכטמןגנדי|5קלאסגברים��

הלוחםבית-לזיזובאוראל|6קלאסגברים��

ירושלים

תלהלוחםבית-שורשמואל|7קלאסגברים��

.שעברהמשנהתוארועלששמר,אביב

גןרמתן"אילספיבק-קוגןאיגור|8קלאסגברים��

נסש"הטנמועדון-גורדוןאביב|9קלאסגברים��

ציונה

בארהלוחםבית-עמידןאברהם|10קלאסגברים��

שבע

שולחןטניס

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

נובדנה 

אביב גורדון

גנדי גכטמן
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הקיץטורניר–שולחןטניס

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מרצהניבןהמאמן:בתמונה

להצעותקשובה,נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.מהשטחשעולותויוזמות

אתיזםשולחןהטניסמענףספורטאישלההוריםאחד

:בעולםביותרהמוערכיםהמאמניםאחדשלהבאתו

.לארץקגנרניבןהקרואטי

השתלמות,גןרמתן"אילספיבקבמועדוןערך,ניבן

וגםהתיאורטיבצדגםשעסקההפראלימפייםלמאמנים

למדוהמאמנים.הבכיריםהספורטאיםעםמעשיבמפגש

לספורטמהיחידהלנדריעלסיכמהאותומהמפגשרבות

יםעם,קומהשיעורבעלמאמן":הבאותבמיליםהישגי

ביןמפתיעאורח!"לקופסהמחוץוחשיבהידעשל

דרפיץסלובודאן,הקרואטיהכדורגלמאמןהיההמאמנים

.להשתלמותשהצטרף

מאמניםהשתלמות–שולחןטניס

מבחינתביותרהמגווןהענףהוא,השולחןטניסענף

,ליגה:לספורטאיםמציעשהואהתחרויותמגוון

.ועוד'בלדרגטורנירים,לקבוצותגביע,טורנירים

כשנהמידימתקיימותגןרמתן"אילספיבקבמועדון

קשהמוגבלותעםלאנשיםמיועדותאשרתחרויות5

שאלוילדים,למשחקהתאמותהמצריכהבמיוחד

שמעדיפיםוספורטאיםשלהםהראשונותהתחרויות

.הישגיתפחותמסגרת

בנימין:הזוכיםואלובתים7התקיימוהקיץבטורניר

בשהטל,שלוםכוכבה,גונשווילימיטל,אברמוב

ואלימנצורורפיגןרמתן"אילמספיבקסגמןויובל

.חיפהן"מאילאשורי

אתלתארבספיבקשמתנדבאבישימנועםביקשנו

את,שופטאני.":כשופטמשמשהואבהןהתחרויות

הקשההמוגבלותעםהספורטאיםשלהבתים

כדי.עיוורתהיאמהמשתתפותאחתלמשל,ביותר

התאמותבספיבקעשו,לשחקלהםלאפשר

,צדבכלגדרועם.רשתללאמשחקיםהם,במשחק

אתלהוציאמצליחיםהםאםמושגשהניקודכך

המתחרהנמצאבוהשולחןשלהשנימצדוהכדור

מתייחסיםהםכמהלראותצריכיםאתם.שלהם

כללבדרך.עולםאליפותזוכאילוברצינותלתחרות

הבליזהאםגם,כשופטהחלטותייאתמקבליםהם

–VAR🙂.אתלראותמאודאותימרגשזה

אני.לשחקאחדלכלשמאפשרותהאלוההתאמות

כמומרגישיםהםההשתתפותשבאמצעותבטוח

ואתהבטחוןאתמחזקזה.מוגבלויותללאהאנשים

הניצחוןלמעשהוזההספורטאיםשלהעצמיהדימוי

."מבחינתיהאמיתי
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'על רגל אחת'19

החסותהסכםעלמודיעה,זקרימעיין,הטניסאית

שהיוםלשתףוגאהנרגשתאני":חתמהעליו

הצטרפותיועלחסותהסכםעלחתמתי

.שילדודוידפספורטקארדלמשפחת

הקושיהואהטניסענףשלביותרהקשההחלק

לשנייהאחדממדינהמטייליםשבוהלבדשל

ותומכתמאחורישנמצאתחברהשישולדעת

אתליונותנתמחזקתאחוזבמאהשליבמסע

אימוןבכללישישמהכלאתולתתלדחוףהכוח

�🂪�.וטורנירמשחק,

נשיאקצףלאלוןאישיבאופןלהודותרוצהאני

קצףלדנה,לית"המנכסגלרונית,החברה

הראשוןשמהמפגשסשהולהשיווקלית"סמנכ

הצלחהלנומאחלת.ביתבתשלהרגשהלינתנו

."לכולנובהצלחה,הישגיםהרבהעם

אותנוייצג,שזירידורוןהפראלימפיהספורטאי

עםאנשיםשלזכויותבנושאשעסקהם"באוובוועדה

.חליפהעםאותולראותזכינוואנחנומוגבלויות
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