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חברות וחברים יקרים,
הספורט הפראלימפי הישראלי לא עוצר וממשיך

מדורים קבועים3

לייצג בגאווה את מדינת ישראל באירועים בעולם
ובאירועים בינלאומיים בארץ.



מה יקרה?

|3

עונת הכדורסל בכסאות גלגלים הסתיימה עם זכייה
שנייה ברציפות באליפות של המאמן טל רם וקבוצתו
ארז ספיבק רמת גן – זו היתה אחת העונות הצמודות
והמותחות של ליגת העל שהשאירה טעם של עוד
לעונה הבאה.



משולחן היו"ר

|4



על רגל אחת

| 19

ההזדמנות הראשונה לקבלת כרטיס יחיד למשחקים
הפראלימפיים בפריז  2024התקיימה בתחרות קליעה
בצרפת ומתוך עשרות מתמודדים ומתמודדות ,זכתה

כתבות

בו אחת משלנו  -הקלעית הישראלית יוליה צ'רנוי.
על כל אלו ועוד בגיליון הנוכחי



הישג מיוחד

|5

שלכם  -צוות הפראתון
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נבחרת העתודה


בעולם
בארץ

|6
| 11

עורכת העיתון :קרן איזיקסון
מערכת :לאה שניידר ,ד"ר רון
בולוטין

בתמונה :טורניר כדורסל בינלאומי בארץ ,צלם:
שאול אברמוביץ

 03מה יקרה ביולי?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש יולי
 26.6-2.7המשחקים האירופאים לנוער | פינלנד
 2-3.7חתירה | צרפת
 3-10.7בוצ'ה | פורטוגל
 3-5.7סייף בכסאות גלגלים | פולין
 3-8.7ליגת סל גל | ב"ש ,ר"ג ,ראשל"צ
 ITF2 6-10.7טניס בכסאות גלגלים | גרמניה
 8-9.7הגביע העולמי בטיפוס | שוויץ
 12-17.7בדמינטון | אירלנד
 17-24.7המכביה – טניס שולחן ,שחייה ,כדורסל בכסאות גלגלים ,טנדם
ומכבימן

 ITF1 12-17.7טניס בכסאות גלגלים | בריטניה
 13.7אליפות ישראל טניס שולחן – זוגות | בית הלוחם ירושלים
 15-19.7קליעה | גרמניה
 18.7טניס שולחן – אופן | איל"ן ספיבק רמת גן
 ITF1 19-23.7טניס בכסאות גלגלים | שוויץ

 27.7גביע המדינה – טניס שולחן | בית הלוחם תל אביב
 ITF1 27-31טניס בכסאות גלגלים | בלגיה
 28.7אליפות ישראל בבוצ'ה זוגות וקבוצתי | ראשון לציון

 04משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
החודש החולף ,הוכיח שוב ,שאין פסגה ספורטיבית שלא
תוכלו להגיע אליה.
באליפות העולם בשחייה בלטו  3השחיינים של המאמן
יעקב ביננסון מאיל"ן חיפה ,כל אחד ואחת מהם הראו
לנו מה היא 'ווינריות':

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

 עמי דדאון ,זכה ב  3מדליות זהב והזכיר לנו את הימיםהגדולים של השחייה הישראלית.

ברצוני להודות ליו"רים הוותיקים שפרשו ולברך את היו"רים
החדשים ואלו שממשיכים איתנו:

 ורוניקה גירנקו ,שוחה כבר עשור ,היתה ב  2משחקיםפראלימפיים ,באליפויות עולם ואירופה ,אך מעולם לא
עלתה לפודיום .הפעם היא עשתה זאת ,הוכיחה
שהנחישות משתלמת והיא סגנית אלופת העולם.

• מיקי עוזאי – קיאקים

 מארק מליאר ,נאלץ לשחות מול שחיינים עם מגבלהפחותה משלו ועם פציעה בכתף ,הוא פשוט נכנס
לבריכה ועשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב:
לשחות ולנצח .למרות האתגרים הוא זכה במדליית
ארד באליפות העולם – איזה ווינר!
כאן גם המקום לציין את השחיין רון וולפרט ומאמנו גיא
שחר ממועדון מכבי ויסגל רחובות .רון חלה בקורונה
בתחילת האליפות ,הבריא וביום האחרון השתתף והעפיל
לגמר ,שם סיים שמיני בעולם.
רון שוחה במועדון בקהילה עם שחיינים ללא מוגבלות,
ואני מברך על השילוב – כן ירבו.
ספורטאית נוספת שכובשת כל פעם פסגות חדשות היא
הקלעית יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב אותה מאמן
גיא סטריק ,בגיליון שעבר סיפרנו על כך שהיא שיאנית
ישראל בקליעה גם לספורטאיות עם מוגבלות וגם
לספורטאיות ללא מוגבלות והחודש היא שחזרה את
ההישג של דורון שזירי והיא גם אלופת ישראל באיגוד
הקליעה הישראלי וגם אלופת ישראל בהתאחדות
הישראלית לספורט נכים והכול קרה באותו יום.
בנוסף יוליה היא הספורטאית הראשונה שמבטיחה את
מקומה במשחקים הפראלימפיים – פריז  ,2024לאחר
שזכתה בתחרות קריטריון מול עשרות קלעים וקלעיות
מכל העולם שהתמודדו על כרטיס אחד.
בסיום כל מחזור של משחקים פראלימפיים נערכות
בחירות להתאחדות הישראלית לספורט נכים ולצד
בחירתי ליו"ר ובחירת חברי הנהלה ,נבחרו גם יו"רים
לענפים השונים.

• יהורם בן חיים – קליעה
• אורי חרל"פ – סייף
• ראובן מגנג'י – חתירה
• ברוך חגאי – כדורסל
• עדי גואטה – רגבי
• זיו בר שירה – אופניים
• אילן הררי – בדמינטון
• דני אבינון – קשתות
• איציק אזולאי – בוצ'ה
• שאבי דויטש – כדורשער

• איריס חריש – אתלטיקה
• אורי חרל"פ – טניס שולחן
• בועז קרמר – טניס
• קארן ליבוביץ  -שחייה
לאחרונה סיימתי כ  16שנים של התנדבות כיו"ר עמותת
איל"ן .תפקיד ששינה את חיי ותפיסתי את העולם ותפקידנו
בו .פגשתי אנשים נפלאים ,פגשתי מתנדבים שהקדישו את
חייהם לשיפור איכות החיים של אחרים .עולם ומלואו .ב 16
השנים הגענו להישגים רבים ביניהם קבלת פרס ישראל וכן
קבלת הסמכה כגוף מייעץ לאומות המאוחדות בנושא
אנשים עם מוגבלויות ועוד .אלו שנים בהם שמנו מול עינינו
את המשימה לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים
מלאים בעלי משמעות .כאן הצלחנו באיל"ן עקב ההבנה
שכולנו עובדים כגוף אחד וביחד למען המטרה ,ללא תככים
וללא מריבות אלא באחדות והבנה .אאחל לעצמי ולנו שנוכל
להישגים כאלו ויותר מכך בהתאחדות הספורט ובוועד
הפראלימפי כאחד
שלכם אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
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 05הישג מיוחד
יוליה צ'רנוי מגיעה לפסגות חדשות
אליפות ישראל בקליעה
רק לפני חודש סיפרנו לכם שיוליה מחזיקה בשיא
לאומי הן של התאחדות הקליעה הישראלית והן של
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
החודש היא הוסיפה לכך גם תואר כפול ב 2
ההתאחדויות כשזכתה באותו יום בשתיהן באליפות
ישראל.
ביום שישי התחילה יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל
אביב את יומה באליפות ישראל של התאחדות
הקליעה הישראלית ,לאחר שקטפה שם את תואר
אלופת ישראל ,עלתה על האוטו נסעה לבית הלוחם
בירושלים לאליפות ישראל של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים ולמרות העייפות והלחץ להגיע בזמן
הצליחה גם כאן לקטוף את תואר אלופת ישראל
בתוצאה מעולה 636.5 :נקודות.
ואלו אלופי ישראל בקליעה לשנת  - 2022ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים:
רובה  40כדור עמידה | ארנון כץ  -בית הלוחם חיפה
רובה שכיבה ( | )SH1יוליה צ'רנוי  -בית הלוחם תל
אביב
רובה שכיבה ( | )SH2אוריאל בונט  -בית הלוחם תל
אביב
רובה  40כדור לא מסווגים | גילת רוסקופ מבית
הלוחם תל אביב ו איל שלומי מבית הלוחם חיפה
אקדח  40כדור עמידה  -סניורים | אורי קפלן  -בית
הלוחם ירושלים
גביע

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
גביע העולם צרפת
יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב ,סיימה את
התחרות הבינלאומית בצרפת במקצה רובה אוויר
מצב שכיבה  10מטר במקום הראשון לאחר שעלתה
מהמוקדמות במקום השלישי.
המקום הראשון זיכה אותה גם בכרטיס לפריז 2024
והיא הספורטאית הפראלימפית הראשונה שעושה
זאת.
הופעה טובה גם לאלי חברה מבית הלוחם תל אביב
שסיים את המוקדמות במקום ה  11עם  631.6נקודות
ולא עלה לגמר .במקצה ל  50מטרים הגיעה יוליה
למקום השלישי וזכתה במדליית הארד.
המאמן של יוליה ,גיא סטריק שזאת תהיה הפעם
השמינית שלו כמאמן במשחקים אמר :״ אושר גדול!
העבודה הקשה וההשקעה של יוליה השתלמו! זוהי
רק הצלחה שבדרך…״

אלופת

ישראל וצלחת
אלופת ישראל

יוליה במעמד המדליות .צלם דובי טל

תיקון טעות
בגליון הקודם ,כתבנו שיוליה צ'רנוי היא הישראלית
היחידה שמחזיקה בשיא לאומי גם של ספורטאים עם
מגבלה וגם של ספורטאים ללא מגבלה .מתברר שגם
דורון שזירי החזיק בזמנו בשיא לאומי במקצה ל60
כדור שכיבה ,רובה חופשי  50מטר .הוא החזיק בו יחד
עם גיא סטריק ,בשנים בהם הניקוד הגיע עד 600
נקודות ושניהם קלעו את כמות הנקודות המרבית ,מאז
הפכה שיטת הניקוד לאלקטרונית וניתן להגיע ל 654
נקודות.
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 06בעולם
אליפות העולם בשחייה
כ  9חודשים אחרי המשחקים הפראלימפיים בטוקיו,
התקיימה בפורטוגל אליפות העולם בשחייה.
לאחר פרישתה של אראל הלוי ופציעתו של איאד
שלבי ,יצאה הנבחרת והמאמן יעקב ביננסון עם מארק

מליאר ,עמי דדאון ,ורוניקה גירנקו ,אריאל מליאר
ויוליה גורדיצו'ק ,כולם ממועדון איל"ן חיפה ,אליהם
הצטרף לראשונה באליפות עולם גם רון וולפרט
ממכבי וייסגל רחובות יחד עם מאמנו גיא שחר.

מארק מליאר
בחלקה הראשון של האליפות ,עברו  3שחיינים סיווג
מחודש כפי שקובעת חוקת השחייה (חידוש הסיווג
לחלק מהשחיינים בעיקר לצעירים ולאלה עם שיתוק
מוחין) .לצערנו בסיום תהליך הסיווג ,מארק הועלה
קלאס ויאלץ מעתה להתמודד עם שחיינים עם מגבלה
פחותה משלו .מארק שגורר פציעה ישנה בכתף ,סבל
מהחמרת הדלקת ,דבר שהביא בסופו לדבר לביטול שני
המקצים האחרונים בתחרות .מארק יעבור שוב סיווג ב
 2024ונקווה שהפאנל הבא יקבל את הסברי צוות

המסווגים הישראלי שאין ״להעניש״ ספורטאי ולהעלותו

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אריאל מליאר
•  50גב – מקום  53.61– 10שניות
•  50חופשי – מקום  44:83 – 8שניות
•  100חופשי – מקום  – 8זמן  1.40:52דקות
•  150מעורב – מקום  3.26:37 – 9דקות
•  200חופשי – מקום  3:29.59 - 8דקות
רון וולפרט
רון ,בילה את הימים הראשונים באליפות בבידוד בשל
הקורונה ,מה שמנע ממנו להתאמן בצורה מסודרת ,אך
למרות זאת הוא הצליח להעפיל לגמר באליפות עולם
•  100חזה – מקום  1.19.25 – 8דקות
מאמנו גיא שחר אמר" :זו היא אליפות עולם ראשונה
עבור רון וזו ללא ספק הייתה קפיצת מדרגה
משמעותית עבור רון הן מבחינת ההכנה שלו והן
מבחינת הביצוע .התחרות עצמה הייתה מצויינת,
למרות הלחץ מהסיווג לפני תחרות כל כך משמעותית
ועל אף שהיה חולה קורונה בשבוע הראשון לפני
שהתחרה ,רון קפץ למים ,נתן את כל כולו והתוצאה
גמר באליפות עולם".
יוליה גורדיצ'וק
•  200מעורב – מקום  2.54.84 – 12דקות
•  400חופשי – מקום  4.57:75 – 5דקות
•  100פרפר – מקום  1.13:39 – 10דקות

קלאס על סמך שיפור הביצועים כתוצאה מכישרונו
ואימונים יעילים.
על אף הכאבים ,מארק התעלה והצליח להגיע לפודיום
ולזכות במדליית הארד ב  100חזה בזמן של1.21:42 :
דקות.
בתמונה :מארק מליאר ומדליית
הארד
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 07בעולם
אליפות העולם בשחייה
עמי דדאון אלוף עולם כפול 3
עמי שלפני האליפות החזיק בתארים :אלוף ישראל,
אלוף אירופה ואלוף המשחקים הפראלימפיים זכה

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

החודש לראשונה בתואר :אלוף העולם!
את מדליית הזהב הראשונה לקח במקצה ל  150מעורב
אישי בזמן של 2:37.12 :דקות.
לאחר קרב צמוד ב  100מטר הראשונים ,פתח עמי
מבערים ולא נתן לאף אחד שום סיכוי לעקוף אותו
בסגנון החתירה והראה כמה הוא שולט ודומיננטי
בסגנון זה.
את מדליית הזהב השנייה השיג בדרך הכי מתוקה שיש,
שחיין מניו זילנד ,קבע שיא עולם במוקדמות  50מטר
חופשי ,עמי עלה לגמר מהמקום השני ,לא ממש
התרשם מהשיא החדש ופשוט קבע שיא חדש משל
עצמו 36.25 :שניות ואליפות עולם נוספת לרזומה.
למדליות אלו הוסיף מדליה נוספת ושיא אליפות
במשחה ל  200מטר חופשי .סך הכול ,זכה עמי ב 3
מדליות זהב ו  3השמעות של ההמנון הלאומי שהוא כל
כך אוהב לשיר וכעת גם יכל לשיר אותו ללא המסכה
שכיסתה

את

פיו

במעמד

המדליות

בתמונה :עמי ,המדליות וחיבוק מאמא

במשחקים ורוניקה גירנקו

הפראלימפיים.

ורוניקה שוחה כעשור שנים ועד כה לא הצליחה להגיע
לפודיום בתחרויות הגדולות .לפני שנה וחצי כמעט

סיכום המשחים של עמי באליפות:

שזכתה בארד באליפות אירופה ,אך סיימה במקום

▪  150מעורב – מקום ראשון –  2.37:12דקות

הרביעי .במקום להישבר היא המשיכה להתאמן

▪  50חופשי – מקום ראשון  36.25 -שניות – שיא עולם

ולהתאמץ יותר ,מסתבר שהנחישות משתלמת והפעם

▪  200חופשי – מקום ראשון –  2.50:91דקות ושיא

זכתה ורוניקה במדליית כסף ובתואר סגנית אלופת

אליפות

▪  50חזה – מקום  53:57 – 6שניות

העולם.
•  50חזה – מקום  1.25:74 – 2דקות
•  50גב – מקום  1.14:67 – 7דקות
•  100פרפר – מקום 2.35:10 – 9
•  150חופשי – מקום  4.24:98 – 4דקות ושיא ישראלי
חדש
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 08בעולם
טניס בכסאות גלגלים
שרגא וינברג מספיבק איל"ן רמת גן ויוסי סעדון מבית
הלוחם תל אביב השתתפו בטורניר הטניס בכסאות
גלגלים

שנערך

בצרפת

OPEN

TOYOTA

 INTERNATIONAL DE L'ILE DE REבדרגת I TF2שניהם

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

עברו את הסיבוב הראשון ביחידים אך נוצחו בשלב רבע

מעיין זקרי ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן זכתה במקום

הגמר.

השני בטורניר הזוגות בפיוצ'ר בטניס בכסאות גלגלים

שרגא ששיתף פעולה עם האמריקאי דיויד וגנר

שנערך באיטליה יחד עם בת זוג מגרמניה .בטורניר

בטורניר הזוגות זכה בתואר לאחר שניצחו זוג מברזיל.

היחידים התקדמה מעיין עד חצי הגמר .סרגי ליסוב

זהו התואר הבינלאומי ה  43של שרגא בזוגות.

ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,זכה אף הוא במקום השני

אדם ברדיצ'בסקי מספיבק איל"ן רמת גן ,אשר מתאמן

בטורניר הזוגות של הגברים.

אצל עופר סלע ,זכה בטורניר הפיוצ'ר בטניס בכסאות

המאמנת של מעיין וסרגי  :עפרי לנקרי.

גלגלים  -הטורניר הפתוח של זאגרב שנערך בקרואטיה.

את מעיין וסרגי ליווה בטורניר מאמן הכושר יובל לוטבק.

אדם שדורג שלישי בטורניר ניצח את המדורגים  1ו 2

גיא ששון מספיבק איל"ן רמת גן השתתף בטורניר

בדרכו לזכייה בטורניר.

הפיוצ'ר  JANCO STEELשנערך בקנדה .גיא נוצח בחצי

זהו הטורניר הראשון בחו"ל ביחידים שאדם זוכה בו מאז

הגמר בטורניר היחידים על ידי טקשי שנדה היפני וזכה

 2017ואין ספק שהוא שם את תקופת הקורונה

בטורניר

קסטלגסליף

מאחוריו.

האמריקאי .זהו התואר הבינלאומי ה  18של גיא בזוגות.

הזוגות

יחד

עם

ג'יסון

בתמונה :אדם מקבל את הגביע .צלם :עופר סלע

בתמונה :גיא והגביע
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 09בעולם
טניס שולחן
אליפות צ'כיה הפתוחה
חגית בריל מבית הלוחם ירושלים זכתה במדליית
הארד באליפות צ'כיה הפתוחה בטניס שולחן ,זאב
גליקמן מבית הלוחם תל אביב ,סיים את חלקו בשלב

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

רבע הגמר .שמוליק בן עשור ,חן ברוך והדר בהט מבית
הלוחם חיפה ,השתתפו בשלב הבתים .המאמן של
חגית וזאב :יוסי רוזנבלט.

אליפות מונטנגרו הפתוחה
יהונתן לוי קיים הופעת ביכורים בטורניר בינלאומי.
קרולין טביב זכתה במדליית ארד ואביב גורדון זכה
במדליית זהב.
כל הטניסאים ממועדון ספיבק איל״ן רמת גן ומתאמנים
אצל בנצי בלנק.

בתמונה :חגית בריל והמדליה

בדמינטון
אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמן אצל ראובן
מוזס ,השתתף בטורניר בינלאומי בקנדה בבדמינטון ,שם
סיים בשלב הבתים.

בתמונה :אמיר לוי במשחק בדמינטון
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 10בעולם
טיפוס
מור ספיר מבית הלוחם תל אביב ,אותו מאמן ניב כהן,
זכה במדליית הארד בסבב הגביע העולמי שהתקיים
באוסטריה.
על הזכייה כתב מור" :בשבת חזרתי מאוסטריה עם
זכייה במקום השלישי בסבב גביע העולם לטיפוס נכים.
אחרי שזכיתי במקום הראשון בתחרות הקודמת
בארה"ב זה אולי נשמע כאכזבה מקום שלישי ,אבל

כשאני מסתכל על המכשולים שעברתי בדרך ,אני מבין
שהוצאתי הרבה יותר ממה שהייתי מצליח אל מול
מכשולים כאלה בעבר .לכן  ,אני אל מול עצמי  -זכיתי".

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

טקוואנדו
אסף יסעור לוחם הטקוואנדו ממועדון שרעבי אומנויות
לחימה מבסס את מעמדו העולמי בקטגוריית המשקל עד
 58קילו קלאס .k 44
אסף השתתף החודש בגראנד פרי סופיה  -טורניר בו ניתן
לצבור ניקוד גבוה ביותר .בחצי הגמר התקיים שחזור
מאליפות אירופה ,רק שהפעם ניצח אסף את הצרפתי
ועלה לגמר .בגמר פגש את יריבו הטורקי עליו גבר בגמר
אליפות העולם ,אך הפעם ניצח הטורקי ואסף זכה
במדליית הכסף.
נראה שאסף ,הלוחם הצרפתי בופה קונג והלוחם
הטורקי עלי אוזקן ימשיכו להוביל את צמרת המשקל.
למרות שטרם נקבעה סופית הדרך בה יחולקו הכרטיסים
למשחקים הפראלימפיים בפריז  ,2024צבירת הנקודות
חשובה להגרלות בטורנירים הבאים.

ריקוד בכסאות גלגלים
באליפות פולין הפתוחה בריקודים בכסאות גלגלים
זכו הרקדניות של ילנה פליכטלייכר מבית הלוחם
תל אביב במדליות רבות:
• תומר מרגלית ,זכתה בזהב בסינגל נשים קלאס ,1
בזהב נוסף בפריסטייל נשים וזהב שלישי עם בן
הזוג אוראל כלאף בפריסטייל.
• ויטל זינגר ושון זיו זכו בזהב בריקודים לטיניים
ובארד בפריסטייל.
• מיטל וקס זכתה בזהב בסינגל נשים קלאס 2
ובפריסטייל נשים קלאס  2זכתה במדליית הכסף

בתמונה :מור בטיפוס ,צלם:
סייט ואן סלוטן

בתמונה הנבחרת הישראלית עם המדליות
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 11פעילויות בארץ
אליפות ישראל הפתוחה בטניס
בכסאות גלגלים
אליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים
לזכרו של פיטר קולינס ז"ל ,חזרה לימיה הגדולים
לפני הקורונה והביאה לרמת השרון טניסאים מ 13

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

מדינות כולל לא מעט שחקני טופ .20

אופן
טורניר האופן ,היה אחד המוצלחים ביותר לישראלים

נשים

בעשור האחרון ובזכותו צברו נקודות דירוג חשובות.

בטורניר הנשים זכתה היפנית מנמי טנקה (מקום 12

סרגי ליסוב מספיבק איל"ן רמת גן ( 47בעולם) הגיע עד

בעולם) ובזוגות זכו שיורי פונמיזו היפנית ומריה מורנו

לשלב חצי הגמר ,שם נוצח על ידי מייקל שכפס ההולנדי

הארגנטינאית .מעיין זקרי מספיבק איל"ן רמת גן (32

( 14בעולם) כאשר בדרך רשם סרגי נצחון יוקרתי על

בעולם) נוצחה ברבע הגמר על ידי הגרמניה קטרינה

המדורג  20בעולם .המאמנת של סרגי :עופרי לנקרי.

קרוגר ( 14בעולם) .המאמנת של מעיין :עופרי לנקרי.

אדם ברדיצ'בסקי מספיבק כמעט הפתיע את היפני
דשיקו אראי ( 17בעולם) אך נוצח ברבע הגמר לאחר קרב

קוואד

עיקש  .7-6 6-7 7-6גיא ששון מספיבק העפיל גם לרבע

בטורניר הקוואד ,נרשמה הפתעה כאשר כבר בשלב

הגמר אך נוצח על ידי שכפס .המאמן של גיא ואדם –

רבע הגמר נוצחו  2המדורגים הראשונים .לגמר עצמו

עופר סלע .באליפות זכה מיקי טקוא היפני ( 13בעולם)

העפיל איתי ארנליב מבית הלוחם תל אביב שעשה

שניצח את שכפס .בטורניר הזוגות זכו :דשיקו אראי

קאמבק לאחר כמה שנים והקנדי רוברט שו (9

היפני ובן ווקס האוסטרלי.

בעולם) .איתי ניצח והוכרז כאלוף ישראל .בזוגות נצחו
בראין ברטן האמריקאי ותומס מסריק מסלובקיה.

בתמונה :הזוכים באליפות ישראל הפתוחה בטניס
בכסאות גלגלים
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 12פעילות בארץ
כדורסל בכיסאות גלגלים
הגביע כחול והאליפות ירוקה – סיכום עונת על
גלגלים //חיים קיסוס
פורסם בדף הפייסבוק של הזווית – קבוצת הגולשים
במקביל לסיום העונה של ליגת העל בכדורסל "עומדים",

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

גם עונת  2022של ליגת העל בכדורסל כסאות גלגלים
הגיעה לישורת האחרונה .באולם הכדורסל של בית
הלוחם בשכונת אפקה ,אווירת חג לקראת רגע השיא של
העונה כולה וקהל רב מהרגיל התקבץ למה שעשוי להיות
משחק ההכתרה של האלופה .להזכירכם/ן ,המשחק
הראשון בסדרה הסתיים לאחר הארכה ומשחק רווי
יצרים ,בתוצאה  57-64לארז ספיבק ,אשר הגיעו הפעם,
לבושים ירוק למשחק מספר  2בבית הלוחם בתל אביב.
המקומיים ,לבושים לבן ,שכבר מחזיקים בגביע ,מקוים

בתמונה :הענקת הצלחת

לנצח ולהעביר את ההכרעה למשחק שלישי ולשמור את
חלום הדאבל.
את כדור הביניים הדף עשהאל שבו לעבר שחקני קבוצתו
שיצאו להתקפה ,אך החטיאו ואת הסל הראשון של
המשחק קלע כפיר ניימרק .מיד אחר כך ,עשהאל שבו
פתח במטווח רצחני של  5/5ודאג ליתרון  10-6של
האורחים מרמת גן .עידו שקורי הצטרף למאמץ הירוק
וספיבק סיימו רבע ראשון משכנע עם  .18-9הקצב
ההתקפי של האורחים נמשך לתוך הרבע השני .שלשה

בתמונה :עשהאל שבו מציל כדור

של עשהאל שבו באמצע הרבע פלוס מהלך נאה של סל
ועבירה לארתור חסון וזה  33-20בסיום המחצית
הראשונה .גם ברבע השלישי ,למרות הגנה טובה מצד
המארחים ,הספיבקים המשיכו להשתלט על ההתקפה
ועד אמצע הרבע הגיעו ל  .41-24התותחנים קלעו ברבע
הזה רק  6נקודות וסל של עידו שקורי ,בשניות האחרונות
של הרבע ,קבע יתרון שיא של  48-26לקראת הרבע
המכריע.

בתמונה :ארתור חסון גוזר רשתות
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 13פעילות בארץ
הגביע כחול והאליפות ירוקה – סיכום עונת על
גלגלים //חיים קיסוס  -המשך
את הרבע הרביעי פתחו שחקני צה"ל תל אביב בסערה,
בעיקר מצד אלון דור און וכפיר ניימרק שחדר שוב ושוב
מתחת לסל וההפרש החל להצטמצם .שש דקות לסיום,
יצא עשהאל שבו בחמש עבירות ,כאשר לוח הניקוד מראה

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
נבחרת העתודה מתכוננת לאליפות העולם.

 50-36לספיבק .דקות טובות של המארחים ,גם בהגנה וגם
בהתקפה ושלוש דקות לסיום "רק"  .52-47דקה וחצי כהכנה לאליפות העולם שתערך בתאילנד בחודש ספטמבר,
לסיום ,המארחים בפיגור  9אך לא נואשים ואלון דור און התקיים בארץ בתמיכת הוועד הפראלימפי הישראלי ,טורניר
קובר שלשה .מעט אחר כך יצא נדב מנחם בחמש עבירות של נבחרות העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים של ישראל,
וקבוצת צה"ל תל אביב נאלצת לשחק את הדקה גרמניה (שתתחרה עם ישראל באותו בית) וצרפת.
האחרונה עם ארבעה שחקנים על הפרקט .אלון דור און הנבחרת של המאמן ליאור דרור ועוזר המאמן גדי סלוביק,
שולח מסירת חוף-אל-חוף לאור אדטו שמצמק ל  56-52העלתה הילוך לקראת אליפות העולם וניצלה את הטורניר
בלבד ו 38 -שניות לסיום ,שוב שלשה של אלון דור און וזה לאימון מול קבוצות באותה רמה ,תוך בדיקת הרכבים שונים

 .58-55שניר כוחן ורותם פיליפס מדייקים מקו העונשין ואסטרטגיות שונות.
ולמרות רבע מטורף ( )12-29של התותחנים ,הירוקים הנבחרת ששאבה עידוד מתלמידי בית ספר 'ניצנים' נצחה
מנצחים בסיום  55-60וקבוצת ארז ספיבק רמת גן היא את כל ארבעת משחקיה ,נראתה מגובשת ומלאת

האלופה לעונת .2022

מוטיבציה .בסיום הטורניר ,התקיימה ארוחת ערב חגיגית,

על הניקוד :אצל מחזיקת הגביע וסגנית האלופה ,קלע בה כיבד בנוכחותו יו"ר הוועד הפראלימפי ,אלי בירנבאום
כפיר ניימרק 19נקודות ,מתוכן  12ברבע האחרון (!) .אלון שברך את נבחרות גרמניה וצרפת על בחירתן להגיע לארץ.
דור און קלע  14נקודות בסה"כ ,גם כן  12נקודות ברבע טל רם ,מנהל הנבחרת ,אמר בסיום" :היה טורניר ברמה
הרביעי ,מתוכן שתי שלשות ו לירן לוי הוסיף  14משלו .נדב גבוהה מבחינה מקצועית וארגונית .קיבלנו מחמאות ותודות
מנחם ואור אדטו תרמו כל אחד  4נקודות וכמובן מלא מלא מהקבוצות האורחות על הטורניר .הטורניר נתן לנו קנה
הגנה .בשורות אלופת המדינה ,עשהאל שבו הספיק מידה איפה אנחנו נמצאים מבחינת ההכנה שלנו לאליפות
להשאיר  22נקודות ,לפני שיצא בחמש עבירות .לצידו העולם .נמשיך בעוד חודשיים של עבודה קשה כדי להגיע
ובהיעדרו של שבו ,היה את רותם פיליפס ,שקלע  14ועידו בשיא לאליפות העולם בספטמבר בתאילנד .תודות לוועד

שקורי שהוסיף  9משלו .שניר כוכן ,היחיד שקלע סל שדה הפראלימפי ,ההתאחדות לספורט נכים ולמועדון ספיבק
בקבוצתו ברבע הרביעי (כל השאר היו קליעות מקו אשר אפשרו אירוח טורניר בינלאומי שכזה".
העונשין) הוסיף  9בסך הכול ולקינוח ,משחק טוב של

ארתור חסון שתרם  6נקודות.
לסיכום  -עונת  2022הייתה מהאיכותיות ביותר שראיתי,
עם יריבויות נהדרות ,מתח ודרמה עד לסיום .כל קבוצה
בטופ של הליגה ,הייתה מסוגלת וראויה לכל אחד משני
התארים ובהרכבים הנוכחיים ,מובטחת לנו עונה נהדרת
גם בשנה הבאה .להתראות על הפרקט!

בתמונה :נבחרת ישראל מול צרפת .צלם :דני פאר
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 14פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים – סיכום
עונת 2021-2022
ליגה העל
אלופת הליגה :ארז ספיבק רמת גן
מחזיקת הגביע :תותחני צה"ל – בית הלוחם תל אביב

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

טבלה סופית

ליגה לאומית א'

 | 1ארז ספיבק רמת גן

אלופת הליגה :מג'ד אל כרום

 | 2בית הלוחם תל אביב

מחזיקת הגביע :מג'ד אל כרום

 | 3איל"ן ספיבק רמת גן

טבלה סופית

 | 4בית הלוחם חיפה

 | 1מג'ד אל כרום

 | 5בית הלוחם תל אביב

 | 2אלון ספיבק רמת גן

 | 6עודד ראשון לציון

 | 7חוסן – בית הלוחם באר שבע

 | 3אורן ספיבק רמת גן
 | 4ערבה ספיבק רמת גן

חמישיית העונה

 | 5בית הלוחם תל אביב

לאחר משאל בין מאמני כל הקבוצות שהתבקשו לבחור

 | 6בית הלוחם ירושלים

את חמישיית העונה ללא שחקנים שלהם וכך שיעמדו
בהגבלת  14הנקודות ,נבחרו השחקנים הבאים:
ראדי דגמין ,עשהאל שבו ,אלון דור און ,איברהים

ליגה לאומית ב'
אלופת הליגה :בית הלוחם באר שבע

בהו ונדב מנחם .מקס פקרמן זכה בתואר שחקן

מחזיקת הגביע :איל"ן חיפה

ההגנה המצטיין ומאור לסרי נבחר לתגלית העונה.

טבלה סופית

 | 1בית הלוחם באר שבע
 | 2איל"ן חיפה
 | 3כרמיאל
 | 4שלום ראשון לציון
 | 5מג'ד אל כרום
 | 6בית הלוחם תל אביב
 | 7בית הלוחם חיפה
 | 8דקל ספיבק רמת גן
בתמונה :חמישיית העונה

 | 9שקד ספיבק רמת גן
 | 10חוסן באר שבע
 | 11בית הלוחם באר שבע
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 15פעילויות בארץ
כדורסל בכיסאות גלגלים
קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים מג'ד אל כרום
הוזמנה לטורניר יוקרתי בדובאי .המועדון קיבל הזמנה
מרגשת לטורניר ידידות בדובאי מול קבוצות מקומיות.
הטורניר יתקיים בתחילת חודש אוגוסט ( )3-10בתקווה
שבשנה הבאה תארח מג'ד אל כרום טורניר דומה
בישראלDubai club for people of determination .
) (CDCהמועדון המזמין ,הוא מועדון וותיק ויוקרתי ,הדוגל

בשוויון חברתי ,תרבותי וספורטיבי מלא לאנשים עם

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

רגבי בכיסאות גלגלים
קבוצת 'הטיגריסים' ,השלימה דאבל ,כאשר זכתה

מוגבלויות.

באליפות החודש ובחודש שעבר זכתה בגביע.

קבוצת מועדון מג'ד אל כרום זכתה בחודש האחרון

הקבוצה מורכבת מ :נריה קרסנטי ,יוסי קורן ,מאיר

בגביע ובאליפות הליגה בלאומית א' .למועדון שתי

איזנקוט ,עידו שגב ואסף בראל – כולם שחקנים

קבוצות :קבוצה בלאומית ב' אותה מאמן ערן לויטה,

בנבחרות ישראל (בוגרים ועתודה) .שלומי ספיבק ,מאמן

וקבוצה בלאומית א ,האלופה החדשה ומחזיקת הגביע,

הנבחרות ,סיכם את העונה בכך שהיה השנה שיפור

שאותה מאמן לירן הנדל.

ביכולת המשחק ,נריה קרסטני נבחר לשחקן המצטיין

ערן לויטה שהקים את הקבוצה אמר על ההזמנה:

ובתקווה ששנה הבאה נראה משחקים טובים יותר וליגה

"אנחנו מקבלים אהבה עצומה מתושבי הסביבה,

חזקה יותר.

ומבינים את החשיבות של העשייה הספורטיבית

האליפות התקיימה כפליאוף ,כאשר בחצי הגמר הראשון

לקידום יחסי שכנות טובה ,ואחווה בין כל המגזרים.
אנחנו מקווים שבעקבות ההישגים והפרסומים בכל

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

העיתונים על המועדון והנסיעה לדובאי ,נצליח להביא

את 'האריות' על חודה של נקודה  .30-31בגמר נצחו

שחקנים ושחקניות צעירים חדשים כלל ומהמגזר

'הטגרסים' את 'השועלים'  25-22ובקרב על המקום

הערבי בפרט".

השלישי נצחו 'האריות' את 'הנמרים' .21-23

כדורשער – ליגה לאומית
החודש אירח בית חינוך עיוורים ירושלים את הסבב
השני של הליגה הלאומית בכדורשער.
לאחר  12משחקים ,מובילה את הטבלה נבחרת ויצ"ו
ניר העמק ובמקום השני נבחרת העתודה.
את מלכות השערים מובילה בנשים :סלסביל סועאד
בתמונה :נריה קרסטני .צלם:
ד"ר אורן חסון

מקבוצת העתודה עם  56שערים! ואצל הבנים חולקים
את המקום הראשון שחקני קבוצת ויצ"ו ניר העמק:
אריאל אלפסי ורועי עם  23שערים לכל אחד.
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 16פעילות בארץ
שחייה
באליפות בית הלוחם תל אביב הפתוחה ,השתתפו
עשרות שחיינים ושחייניות ואלו הן התוצאות הבולטות
שהושגו:

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

סהר ציבלובסקי מספיבק איל"ן רמת גן זכה ב 4

מדליות זהב .זיו בטר הוותיק ,המדליסט הפראלימפי

אליפות ישראל בבוצ'ה

מבית הלוחם תל אביב זכה במקום הראשון במשחה ל

באליפות הבוצ'ה שהתקיימה באיל"ן חיפה אפשר היה

 100חופשי .עוז כהן מירושלים זכתה ב  4מדליות זהב.

לראות כמה התקדם הענף ,כאשר משחקים רבים
הוכרעו רק במשחקון האחרון.

אליפות ישראל אופני יד

הגדילו לעשות שני הבכירים בענף :נדב לוי וגרשון

באליפות ישראל באופני יד שהתקיימה בשיתוף איגוד

חיימוב שהתחרו ראש בראש על אליפות .BC4+BC2

האופניים התחרו הרוכבים במקצה נגד השעון ובמקצה
הכביש ,בשני המקצים זכו אותם רוכבים:

גרשון כבר הוביל ,אך נדב בכדור האחרון ובשנייה
האחרונה ,זרק את הזריקה שהפכה את התוצאה ואותו
לאלוף .וזו רשימת הזוכים:

אלוף ישראל :קובי גרשוני מבית הלוחם תל אביב

:1Bc

סגן אלוף ישראל :מיכאל הואש מבית הלוחם חיפה

מקום ראשון  -סרגיי ירמנקו אילן חיפה

מקום שלישי :דורון נחום מבית הלוחם תל אביב.

שני  -בת אל ברייטמן הכהן אילן חיפה
שלישי  -ניקיטה פרוקופנקו אילן חיפה
2+4Bc
ראשון  -נדב לוי ספיבק
שני  -גרשון חיימוב אילן חיפה
שלישי  -מחמוד סאלמנה אילן חיפה
5Bc
ראשון  -יואב דהן אילן חיפה
שני  -אמג'ד זידאני אילן חיפה
שלישי  -רפי מנצור אילן חיפה

בתמונה :הזוכים על הפודיום ומאיר כרמון המאמן
בתמונה :נדב ,אביו שוקי וגביע האליפות .צלם :גיא
מצקין.
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 17פעילויות בארץ
טניס שולחן
אליפות ישראל בטניס שולחן הינה אירוע הספורט
הגדול ביותר ליחידים של ההתאחדות ,הן מבחינת
מספר המשתתפים והן מבחינת מספר המועדונים.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

באירוע שהתקיים במועדון נכים ראשון לציון הוכרזו
הזוכים הבאים:
🏓נשים קלאס  | 1-3דנה נוב  -בית הלוחם חיפה,
ששמרה על תוארה משנה שעברה.
🏓נשים קלאס  | 4-5קרולין טביב  -ספיבק איל"ן רמת
גן ,ששמרה על תוארה משנה שעברה.
🏓נשים קלאס  | 6-10ורד לבני  -בית הלוחם תל
אביב ,ששמרה על תוארה משנה שעברה.

🏓גברים קלאס  | 1-2חן ברוך  -בית הלוחם חיפה

דנה נוב

🏓גברים קלאס  | 3שמוליק בן עשור  -בית הלוחם
חיפה ,ששמר על תוארו משנה שעברה.
🏓גברים קלאס  | 4שי סיאדה  -ספיבק איל"ן רמת גן,
ששמר על תוארו משנה שעברה.
🏓גברים קלאס  | 5גנדי גכטמן  -בית הלוחם חיפה
🏓גברים קלאס  | 6אוראל לזיזוב  -בית הלוחם
ירושלים
🏓גברים קלאס  | 7שמואל שור  -בית הלוחם תל

גנדי גכטמן

אביב ,ששמר על תוארו משנה שעברה.
🏓גברים קלאס  | 8איגור קוגן  -ספיבק איל"ן רמת גן
🏓גברים קלאס  | 9אביב גורדון  -מועדון הטנ"ש נס
ציונה
🏓גברים קלאס  | 10אברהם עמידן  -בית הלוחם באר
שבע

אביב גורדון
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 18פעילויות בארץ
טניס שולחן – טורניר הקיץ
ענף טניס השולחן ,הוא הענף המגוון ביותר מבחינת

מגוון התחרויות שהוא מציע לספורטאים :ליגה,
טורנירים ,גביע לקבוצות ,טורנירים לדרג ב' ועוד.
במועדון ספיבק איל"ן רמת גן מתקיימות מידי שנה כ
 5תחרויות אשר מיועדות לאנשים עם מוגבלות קשה

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טניס שולחן –השתלמות מאמנים

במיוחד המצריכה התאמות למשחק ,ילדים שאלו

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,קשובה להצעות

התחרויות הראשונות שלהם וספורטאים שמעדיפים

ויוזמות שעולות מהשטח.

מסגרת פחות הישגית.

אחד ההורים של ספורטאי מענף הטניס שולחן יזם את

בטורניר הקיץ התקיימו  7בתים ואלו הזוכים :בנימין

הבאתו של אחד המאמנים המוערכים ביותר בעולם:

אברמוב ,מיטל גונשווילי ,כוכבה שלום ,טל בשה

הקרואטי ניבן קגנר לארץ.

ויובל סגמן מספיבק איל"ן רמת גן ורפי מנצור ואלי

ניבן ,ערך במועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,השתלמות

אשורי מאיל"ן חיפה.

למאמנים הפראלימפיים שעסקה גם בצד התיאורטי וגם

ביקשנו מנועם אבישי שמתנדב בספיבק לתאר את

במפגש מעשי עם הספורטאים הבכירים .המאמנים למדו

התחרויות בהן הוא משמש כשופט." :אני שופט ,את

רבות מהמפגש אותו סיכמה יעל לנדר מהיחידה לספורט

הבתים של הספורטאים עם המוגבלות הקשה

הישגי במילים הבאות" :מאמן בעל שיעור קומה ,עם ים

ביותר ,למשל אחת מהמשתתפות היא עיוורת .כדי

של ידע וחשיבה מחוץ לקופסה!" אורח מפתיע בין

לאפשר להם לשחק ,עשו בספיבק התאמות

המאמנים היה מאמן הכדורגל הקרואטי ,סלובודאן דרפיץ

במשחק ,הם משחקים ללא רשת .ועם גדר בכל צד,

שהצטרף להשתלמות.

כך שהניקוד מושג אם הם מצליחים להוציא את
הכדור מצדו השני של השולחן בו נמצא המתחרה
שלהם .אתם צריכים לראות כמה הם מתייחסים
לתחרות ברצינות כאילו זו אליפות עולם .בדרך כלל
הם מקבלים את החלטותיי כשופט ,גם אם זה בלי ה
– .🙂 VARזה מרגש אותי מאוד לראות את
ההתאמות האלו שמאפשרות לכל אחד לשחק .אני
בטוח שבאמצעות ההשתתפות הם מרגישים כמו
האנשים ללא מוגבלויות .זה מחזק את הבטחון ואת
הדימוי העצמי של הספורטאים וזה למעשה הניצחון
האמיתי מבחינתי".

בתמונה :המאמן ניבן מרצה
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' 19על רגל אחת'

הטניסאית ,מעיין זקרי ,מודיעה על הסכם החסות
עליו חתמה" :אני נרגשת וגאה לשתף שהיום
חתמתי על הסכם חסות ועל הצטרפותי
למשפחת פספורטקארד ודויד שילד.
החלק הקשה ביותר של ענף הטניס הוא הקושי
של הלבד שבו מטיילים ממדינה אחד לשנייה
ולדעת שיש חברה שנמצאת מאחורי ותומכת
במסע שלי במאה אחוז מחזקת ונותנת לי את
הכוח לדחוף ולתת את כל מה שיש לי בכל אימון
,משחק וטורניר💪🏻.
אני רוצה להודות באופן אישי לאלון קצף נשיא
החברה ,רונית סגל המנכ"לית ,לדנה קצף
סמנכ"לית השיווק ולסשה שמהמפגש הראשון
נתנו לי הרגשה של בת בית .מאחלת לנו הצלחה
עם הרבה הישגים ,בהצלחה לכולנו".

הספורטאי הפראלימפי דורון שזירי ,ייצג אותנו
בוועדה באוו"ם שעסקה בנושא זכויות של אנשים עם
מוגבלויות ואנחנו זכינו לראות אותו עם חליפה.

רכילות פראלימפית

לוחם הטקוואנדו אסף יסעור מודיע על הסכם
החסות עליו חתם" :הבוקר חתמתי חוזה חסות
 ORIANשהחליטה לאמץ אותי
עם חברת
ולתמוך בי בדרך לפריז ,
שמח ומרוגש מאוד על החיבור עם אוריין ומודה
על ההזדמנות ,רוצה להגיד תודה לבעלי החברה
חן למדן ולסמנכ״ל החברה יריב פוזנר".

ברכות לזוג המלכותי של נבחרת ישראל
בכדורשער מיכאל רוזין ואלהם מחמיד להולדת
ביתם השנייה – יסמין ,אחות לאמיר.

