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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים3

עונת הספורט המקומית שהחלה בצל הקורונה,
השתחררה ממנה לגמרי ונמצאת כעת לקראת סיום



עם שלל הכרעות בליגות ,באליפויות ובגביעים.

מה יקרה?
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הישג יוצא דופן נרשם החודש ,כאשר יוליה צ'רנוי
קבעה שיא ישראלי לנשים בקליעה ברובה במצב



משולחן היו"ר
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ספורטאי העתיד
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על רגל אחת
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שכיבה .הייחוד של השיא שהוא משותף הן לאיגוד
הקליעה בישראל והן להתאחדות הישראלית לספורט
נכים .יוליה היא היחידה בישראל שמחזיקה בשיא של
ספורטאים עם מוגבלויות וללא מוגבלויות.
 9ענפי ספורט שונים התחרו בחודש מאי בעולם ,יצגו
את ישראל והשיגו  7מדליות ,על כל אלו ועוד בגיליון
זה.

כתבות

שלכם  -צוות הפראתון
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הישג מיוחד
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הקלע של המדינה


בעולם

|6



אירועים
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בארץ

| 13

בתמונה :שר התרבות והספורט חילי טרופר מעניק
את גביע השלשות לעשהאל שבו .צלם :לירון מולדובן

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

 03מה יקרה ביוני?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש יוני
 30.5-3.6אליפות ישראל הפתוחה טניס בכסאות גלגלים | רמת השרון

 2.6אליפות ישראל בבוצ'ה | איל"ן חיפה
 2-4.6טניס שולחן | מונטנגרו

 4-8.6טקוואנדו | בולגריה
 6-12.6קליעה | צרפת
 6-12.6בדמינטון | קנדה
 7-12.6טניס בכסאות גלגלים | צרפת
 12-18.6אליפות העולם בשחייה | פורטוגל
 15.6אליפות ישראל בטניס שולחן | מועדון ספורט נכים
ראשל"צ
 16.6טניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין | איל"ן ספיבק רמת גן
 17.6אליפות ישראל בקליעה | בית הלוחם ירושלים
 23-25.6טניס שולחן | צ'כיה
 23-26.6טניס בכסאות גלגלים | איטליה וספרד
 26.6-2.7המשחקים האירופאים לנוער | פינלנד

 04משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
החודש היתה אמורה להתקיים אליפות העולם בכדורסל
בכסאות גלגלים לנבחרות עתודה בהשתתפותה של
הנבחרת הישראלית .האליפות נדחתה לספטמבר בשל
הקורונה ,כולנו תקווה שאלו ההשפעות האחרונות של
המגפה הזו.
בלי ביטולים ,בלי דחיות ,בלי בידודים ,בלי ספורטאים
שמתגלים כחיוביים באמצע טורניר כמו סרגי ליזוב שחקן
הטניס בכסאות גלגלים שנאלץ לסיים את השתתפותו
באמצע טורניר המאסטרס לנוער ,או ויטל זינגר הרקדנית
שבסיום אחת התחרויות נאלצה להישאר בחו"ל בבידוד
לשבוע נוסף.
כאשר נסתכל לאחור על תקופה זו ,אני מאמין שנביט
בהשתאות ,על יכולת ההסתגלות של הספורטאים והצוות
לתנאים של חוסר וודאות ואיום בריאותי מסוכן שמרחף מעל
הכול.
החודש התרגשנו כולנו מהשתתפותו של עשהאל שבו
בטקס הדלקת המשואות תוך שהוא אומר“ :אני עשהאל
שבו ,בן רחל ז”ל ובועז ייבדל לחיים ארוכים ,משיא משואה זו
לכבוד הספורטאים והספורטאיות הפראלימפיים ,שעולים
מתוך הקושי ,נלחמים ומנצחים על המגרש ובחיים .לכבוד
הזכות לעלות על המגרש עם מגן דוד על החולצה ולייצג
בגאווה את מדינת ישראל .לכבודנו ,נפגעי הטרור האכזרי,
החיים שלנו ,המשפחות שאנחנו מקימים ,ההישגים שלנו זו
התשובה שלנו למי שרצו לקחת מאיתנו הכול .לכבודך אמא,
לכבודכם ,נריה ,צביקה ואבישי ,ניצחתם איתי הכול ,לעולם
תצעדו לצידי ולתפארת מדינת ישראל”.
אנו מודים לשר התרבות והספורט חילי טרופר ,על קידום
הופעתם של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי בכלל
וספורטאים בפרט ,התרגשנו לראות בטקס המשואות את
הריקוד של תומר מרגלית הרקדנית הפראלימפית בכסאות
גלגלים שעושה חייל בתחרויות בינלאומיות בחו"ל וכעת גם
אזרחי ישראל זכו לראות אותה.
שרגא ויינברג מאיל"ן ספיבק רמת גן ,הטניסאי בכיסאות
גלגלים ,השיג החודש הישג נדיר ויוצא דופן –  500נצחונות
בינלאומיים בטניס – שאפו.
ברכות לנבחרות האופן והקוואד בטניס בכסאות גלגלים על
השתתפותם באליפות העולם ובהישג של שמירת המקום
בהשתתפות גם בשנה הבא ,ללא צורך במוקדמות.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הישגים בולטים נוספים החודש:
•

אסף יסעור ממועדון שרעבי אומנויות לחימה אשר מתאמן
אצל יחיעם שרעבי ,זכה במדליית הארד באליפות אירופה
בטאקוונדו

•

טליה אילת ממועדון בית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת
אצל ויטלי דרוזד במרכז דניאל לחתירה ,זכתה במדליית ארד
בסבב הגביע העולמי במקצה לסירת קנו –  200מטר

•

עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
מאיר כרמון ,זכה במדליית ארד בסבב הגביע העולמי לאופני
יד שנערך בגרמניה

•

קבוצת הטיגרסים -ספיבק רמת גן ,זכתה בגביע המדינה
ברגבי בכיסאות גלגלים ,באירוע שהוקדש לזכרו של המאמן
אלי האובן ז"ל

•

קבוצת מג'דל כרום זכתה בגביע בכדורסל בכסאות גלגלים
לליגה לאומית א'

•

יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת אצל
גיא סטריק ,השיגה שיא ישראלי חדש לנשים במקצה רובה
חופשי  60כדור שכיבה –  623.1נקודות ,שיא שמשותף גם
להתאחדות הקליעה בישראל (ספורטאים ללא מוגבלות)
וגם לנו

•

המטפס מור ספיר מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן
אצל רותם יעקבס ,זכה במדליית הזהב בתחרות גביע
העולם בארצות הברית

•

קרולין טביב מאיל"ן ספיבק רמת גן אשר מתאמנת אצל
בנצי בלנק ,זכתה במדליית הארד בטניס שולחן באליפות
סלובניה הפתוחה

•

נבחרת הנשים בכדור שער של המאמן רז שוהם ועוזרת
המאמן ורד אבנעים זכתה במדליית כסף בטורניר בינלאומי
בשוודיה ,ליהיא בן דוד זכתה בתואר מלכת השערים

•

מעיין זקרי מאיל"ן ספיבק רמת גן זכתה בתואר היחידים
והזוגות בטורניר בינלאומי בטניס בכיסאות גלגלים שנערך
בהונגריה

שלכם אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

יוני גיליון 80

 05הישג מיוחד
שרגא ויינברג –  500ניצחונות בינלאומיים
שרגא ויינברג ממועדון ספיבק איל״ן רמת גן השיג
במהלך אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים את
נצחונו ה  500בטורנירים בינלאומיים.
משנת  1992ניצח שרגא  315משחקי יחידים ו 185
משחקי זוגות.
במהלך שנים אלו זכה ב  45תארים ביחידים ו 42

בזוגות.
כמו כן זכה במדליית הכסף יחד עם בועז קרמר
במשחקים הפראלימפיים בייג’ינג  2008ובמדליית
הארד יחד עם נועם גרשוני במשחקים הפראלימפיים
לונדון .2012
ברשימת התארים של שרגא ישנן גם

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
נמרוד ביכלר שאימן את שרגא מסר" :אחד קשה ...יש שניים
שאני זוכר מעל כולם ...את הניצחון של שרגא בגמר גביע

האומות  2012על ג'יימי בורדקין הבריטי  -ניצחון ראשון
מתוך  0:2במשחקים בגמר לישראל על בריטניה ואת
הניצחון על ניק טיילור בגמר הבריטיש אופן  ,2001ניצחון
שאחריו ניגשו אליי שחקנים בסבב ואמרו לי שזה לא היה
כוחות".

גמר גביע האומות  2012שרגא ויינברג מול ג'יימי בורדקין

 3אליפויות עולם לנבחרות 4 ,מדליות כסף באליפות

 .3-6 6-7 7-6גמר אליפות בריטניה הפתוחה שרגא ויינברג

העולם לנבחרות ו  4מדליות ארד באליפות העולם

מול ניק טילור 4-6 2-6

לנבחרות וסך הכול 45 :תארים ביחידים ו  42תארים
בזוגות.
ביקשנו משרגא ואנשים שהיו איתו לאורך הקריירה
לבחור ניצחון אחד וזה הניצחון ששרגא בחר:
"קשה לבחור אבל אחד הניצחונות הכי גדולים שלי
היה ברבע גמר בלונדון (המשחקים הפראלימפיים

לונדון  )2012נגד פיטר נורפלוק שהיה מועמד למדליית
זהב וניצחתי אותו במדינה שלו על האדמה שלו ואני
חושב שזאת היתה הפתעה ,עליתי לחצי גמר מול
נועם (נועם גרשוני) שנתן לי בראש ולצערי פיספסתי
ב  3-4נגד ניק טיילור אבל אין ספק שהרבע גמר

עופרי לנקרי המאמנת של שרגא בשנים האחרונות
כתבה" :ארשום על משחק שליוויתי אותו כקפטנית
באליפות העולם בהולנד  .2018סיבוב ראשון נגד יפן.
שרגא שיחק נגד קוג'י מדורג  5בעולם .במהלך המשחק
שרגא הציג רמת טניס גבוהה ביותר .הוא היה מאוד
מחויב לנבחרת (כרגיל) ,ונתן את המיטב שלו על המגרש,
מבחינת פיזית ,טקטית ,ומנטלית .שרגא האמין בעצמו
וביכולות שלו לאורך כל הדרך ,וזאת הגדולה שלו.

סיבוב ראשון גביע האומות  2018שרגא ויינברג מול קוג'י
סנגו .2-6 6-3 5-7

בלונדון היה אחד הניצחונות הגדולים שלי.

רבע גמר המשחקים הפראלימפיים לונדון 2012

שרגא ויינברג מול פיטר נורפלוק .6-3 5-7 0-6
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 06בעולם
טניס בכיסאות גלגלים
בחודש מאי התקיימה אליפות העולם בטניס בכסאות
גלגלים בפורטוגל (או בשם הרשמי גביע העולם
לנבחרות) .ישראל השתתפה בטורניר הגברים  -אופן
ובטורניר הקוואד.

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נבחרת האופן
נבחרת האופן ,בהובלת הקפטן עופר סלע ,הורכבה
מגיא ששון ,אדם ברדיצבסקי וסרגי ליזוב שלושתם
מאיל"ן ספיבק רמת גן.
בשלב הבתים ניצחה הנבחרת את נבחרת דרום
קוריאה  0-3אך נוצחה על ידי צרפת  2-1וארצות הברית
 .2-1את הבית סיימה במקום השני (לאחר שנוצר בית
משולש עם דרום קוריאה וצרפת) בקרב על מקומות 5-
 8נוצחה הנבחרת על ידי נבחרת בריטניה  2-1ובקרב
על מקומות  7-8ניצחה הנבחרת את נבחרת ארגנטינה
 0-2וסך הכול סיימה במקום השביעי שזה הוא הישג
השיא של נבחרת ישראל אופן באליפות העולם +

נבחרת הקוואד
נבחרת הקוואד בהובלת הקפטן נמרוד ביכלר הורכבה
משרגא ויינברג ,יוסי סעדון ועילי חיות ,שרגא
מספיבק איל"ן רמת גן ועילי ויוסי מבית הלוחם תל

אביב.
בשלב הבתים נצחה הנבחרת את נבחרת בריטניה 1-2
ונוצחה על ידי ברזיל  3-0וארצות הברית  .2-1בקרב על
מקומות  5-8נצחה הנבחרת את נבחרת טורקיה 0-2
ובכך זכתה בכרטיס לאליפות העולם הבאה ללא צורך
במוקדמות .בקרב על מקומות  5-6נוצחה הנבחרת על

ידי נבחרת יפן  2-0וסך הכול סיימה במקום השביעי.

כרטיס לאליפות הבאה ללא צורך במוקדמות.
עופר סלע הקפטן אמר בסיום :״גאה מאוד בכל
החבר׳ה פה ..אדם עם הרבה שקט וניסיון ,גיא עם
הפטריוטיות ורוח הלחימה ,סרגיי עשה קפיצה גדולה
והראה שיש על מי לבנות ולסמוך בהמשך… אסי

סטוקול שעזר לי המון (עם הרבה ידע ונסיון ) יורם
קיכל עם הדגלים ,תמרים והדברים ״הקטנים״ שעושים
את ההבדל… והמנצח על התזמורת קובי וינר הגדול…
כמובן תודה על כל התמיכה והמעטפת שקדמו לנסיעה
ההתאחדות וכל העוסקים במלאכה  -אל אל ישראל.
נבחרת האופן
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 07בעולם
טניס בכיסאות גלגלים
אליפות העולם – המשך
נמרוד ביכלר קפטן נבחרת הקוואד סיכם את הופעת
הנבחרת" :נבחרת הקוואד סיימה שבוע אינטנסיבי של
משחקים בגביע האומות בתחושות מעורבות .מצד
אחד עמדנו במשימה לסיים בין  6הראשונות ולהימנע

ממשחקי המוקדמות בשנה הבאה תוך הפגנת רמת
טניס טובה ומצד שני תחושת פספוס כאשר זכיה בעוד
מערכה אחת והיינו עולים לחצי הגמר .אני גאה ברמה

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
SIRIUS OPEN
עילי חיות מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
נמרוד ביכלר ,סיים את טורניר הפיוצ'ר SIRIUS OPEN
אשר נערך בקרואטיה במקום השני ,לאחר שנוצח על

ידי הבריטי גרוגרי סלד המדורג  19בעולם.

הגבוהה ששרגא הציג במשחק נגד וגנר ובניצחונות

עילי שהיה מדורג במקום ה  75בעולם ,צבר נקודות

על גרין הבריטי ואלטינל הטורקי ,בניצחונות של יוסי

דירוג רבות שקידמו אותו למקום ה  56בעולם.

ובהשתלבות הנהדרת של עילי בנבחרת .אל אל

ישראל".
קובי וינר מנהל המשלחת אמר בסיום האליפות:
״שתי הנבחרות הפתיעו לטובה ובמיוחד נבחרת

פיוצ'ר הונגריה
מעיין זקרי ממועדון ספיבק איל״ן רמת גן חגגה את יום
ועצמאות עם שמפניה ו  2גביעים 1 :לזוגות ו  1ליחידים

לאחר שזכתה בטורניר הפיוצ׳ר בטניס בכסאות גלגלים

הגברים שעלתה עם כרטיס חופשי ודאגה שבשנה

הנערך בהונגריה .את מעיין ליווה יובל לוטבק מאמן

הבאה נגיע לאליפות העולם ללא מוקדמות נבחרת

הכושר וגם הם ענדו סרטים שחורים בערב יום הזכרון

הקוואד למרות ההרכב החסר ועם זקן הסגל שרגא

וביום הזיכרון .המאמנת של מעיין :עפרי לנקרי.

ויינברג יוסי סעדון ועילי חיות דאגו שלא יהיו מוקדמות
האווירה בשתי הנבחרות היתה טובה״.

בערב יום הזכרון ארגן קובי מפגש לחברי המשלחת בו
התייחדו עם זכר הנופלים וכל אחד סיפר על חבריו
שנפלו .ובאותו יום וביום הזכרון עצמו שיחקו
הספורטאים הישראלים עם סרט שחור.

מעיין והגביע לטורניר הזוגות
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 08בעולם
טקוואנדו – אליפות אירופה
אסף יסעור ,ממועדון 'שרעבי אומנויות לחימה' אשר
מתאמן אצל המאמן יחיעם שרעבי ועוזר המאמן רומן
רוסינוב זכה במדליית הארד באליפות אירופה.
בכך ,הוסיף לתואר אלוף העולם גם את תואר המקום
השלישי באירופה.

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

אופני יד סבב הגביע העולמי
עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
מאיר כרמון יצא ל  2תחרויות במסגרת סבב הגביע

אסף ניצח בשלב רבע הגמר של משקל  58ק"ג דרגת
נכות  K44יריב ספרדי ,אך הפסיד בחצי הגמר ליריב
צרפתי.

העולמי בהן התחרה בשני מקצים:
סבב הגביע העולמי – בלגיה נגד השעון
עמית סיים במקום החמישי בתחרות נגד השעון למרחק
 20ק״מ מתוך  10משתתפים ,כאשר הוא מפספס את

ישראלי נוסף עדנאן מילאד שגם הוא ממועדון 'שרעבי
אומנויות לחימה' ,רשם הופעת בכורה בינלאומית מול
סגן אלוף העולם האיטלקי ,למרות קרב צמוד ,הפסיד
עדנאן אך הראה שיש למה לצפות .עדנאן מתחרה
במשקל  63ק"ג .דרגת נכות .K44

המקום הרביעי ב  2שניות.

סבב הגביע העולמי – בלגיה מרוץ כביש
במרוץ כביש ל  61ק״מ .עמית סיים במקום החמישי.
המאמן מאיר כרמון היה מרוצה מהתוצאה כפי
שהתבטאה בזמן ,במהירות ובעצימות (גובה הוואטים)
סבב הגביע העולמי – גרמניה נגד השעון
המסלול שכלל הרבה עליות התקיים תחת גשם וברד
ועמית סיים אותו במקום החמישי מתוך .11

סבב הגביע העולמי – גרמניה מרוץ כביש
לאחר  3מקצים בהם סיים עמית במקום החמישי ,הוא
הצליח לתת את האקסטרה מאמץ ,להגיע למקום
השלישי ולעמוד על הפודיום!

התמונה באדיבות ההתאחדות
הישראלית לטקוואנדו
עמית בהזנקה במירוץ נגד השעון .צילום מאיר כרמון
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 09בעולם
כדורשער – טורניר בינלאומי
רז שוהם מאמן נבחרת הכדור שער סיכם את הטורניר:
"נבחרת ישראל סיימה במקום השני בטורניר במלמו,
שבדיה שנחשב לטורניר טוב ואיכותי .היו בו  4קבוצות
בתוך השמינייה הראשונה בעולם (ארה״ב ,יפן ,ברזיל
וישראל) .בשלב הבתים נצחנו את דנמרק ,יוון וספרד
והפסדנו  4-2לארה״ב .בחצי גמר היה נצחון טוב 11-1
על ברזיל ובגמר היינו פחות טובים והפסדנו  6-3ליפן.
אחרי  8חודשים ללא תחרות בינלאומית ,נראינו לא רע,
אבל זה בהחלט

לא יספיק להמשך .נצטרך להיות

הרבה יותר בזירה הבינלאומית כדי לשפר את עצמנו
ולהגדיל את הסיכוי לכרטיס לפאריז".
כמו כן ליהי בן דויד זכתה בתואר מלכת השערים.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

חתירה – תחרות בינלאומית
נבחרת ישראל בחתירה יצאה להתחרות בתחרות
הבינלאומית באיטליה ,על מנת לבדוק הרכבים
חדשים ולחזור למסלול התחרויות לקראת משחקי
פריז .2024
שמוליק דניאל מבית הלוחם תל אביב ,סיים במקום
הרביעי עם תוצאה של  10:18:25דקות.
רביעיית החותרים מבית הלוחם תל אביב :אחיה
קליין ,ברק חצור ,שי-לי מזרחי ,מיכל

פיינבלט

ומרלינה מילר ההגאית ,סיימו במקום החמישי עם
תוצאה של  08:00:17דקות.
החותרת מנוחה ברונשטיין מבית הלוחם תל אביב,
סיימה את  2000המטרים בתוצאה של 14:40:44
וסיימה במקום הרביעי .
סאלח שאהין מבית הלוחם חיפה סיים במקום
החמישי בתוצאה של  10:15:14דקות
שי לי מזרחי ואחיה קליין התחרו במקצה זוגי בגמר,
והגיעו למקום השישי עם תוצאה של  09:09:75דקות

נבחרת הכדורשער עם מדליות הכסף .צילום :דורית
משרקי.

כל החותרים מתאמנים במרכז דניאל ומתאמנים אצל
דימה מרגולין וסרגי בוקריב.

סייף – סבב הגביע העולמי תילאנד
לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים נצחה בשלב
הבתים  3ניצחונות ,רשמה ניצחון יפה בשלב שמינית
הגמר ,אך נוצחה ברבע הגמר.

בתמונה :הרביעייה בפעולה באדיבות מרכז דניאל,
צלםMaren Derlien :
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 10בעולם
קיאקים – סבב הגביע העולמי פולין
סבב הגביע העולמי אתגר את חברי הנבחרת לאחר
שהסירות הגיעו באיחור ובשל תנאי מזג אוויר קשים
שונו מועדי התחרות לאורך כל ימי התחרות.
טליה אילת מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת אצל

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ויטלי דרוזד ,השתתפה במקצה לקיאקים  -קלאס KL2

טניס שולחן – אליפות סלובניה
הפתוחה

אותו סיימה במקום הרביעי (מתוך  7משתתפות) בזמן
של  57.35שניות ובמקצה לקנו  -קלאס  VL3אותו גם
סיימה במקום הרביעי (מתוך  6משתתפות) בזמן של

באליפות סלובניה הפתוחה התחרו שמוליק בן עשור

 1.09.58דקות .אך לאחר פסילה של אחת המשתתפות

וחן ברוך מבית הלוחם חיפה וקרולין טביב מספיבק

התברר שטליה במקום השלישי והיא זכתה במדליית

איל"ן רמת גן .שמוליק וחן לא צלחו את שלב הבתים,

ארד.

קרולין אשר מתאמנת אצל בנצי בלנק ,עלתה לחצי

אירן שפיר מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת אצל

הגמר שם הפסידה לאינגלה לומנדברק השוודית

ויטלי דרוזד השתתפה במקצה לקנו  -קלאס  VL2אותו

וסיימה במקום השלישי עם מדליית הארד.

סיימה במקום החמישי (מתוך  )5בתוצאה של 1.19.74
דקות .זו ההופעה הבינלאומית הראשונה של אירן.
עדי עזרא מעמק הירדן אשר מתאמן אצל רועי לב
והצליח להעפיל לגמר הקיאקים  -קלאס  KL2סיים
במקום השביעי בזמן של  49.26שניות.
את הנבחרת ליוו ד"ר אסנת פליס דואר מנהלת
המשלחת

ודוידה

קוסף

המסווגת

הראשית

ופיזיותרפיסטית המשלחת.

בתמונה ,טליה והמדליה

בתמונה ,קרולין ובנצי עם המדליה
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 11אירועים
בורסה
לקראת

העולם

אליפות

בשחייה

ולאחר

הישגי

השחיינים במשחקים הפראלימפיים טוקיו  ,2022הם
הוזמנו לפתוח את המסחר בבורסת ישראל.
בפתיחת המסחר השתתפו הזוכים במדליות ,מארק

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מליאר שזכה ב  2מדליות זהב ואחת ארד ועמי דדאון

עוד הגיעו ד"ר אורית שטיין רייזנר מנהלת בית החולים

שזכה ב  2מדליות זהב ואחת כסף ,ורוניקה גירנקו

רעות ת"א ,נותן החסות הרפואית לנבחרת השחייה

שהשתתפה במשחקים ורון וולפרט חבר נבחרת
השחייה .באירוע נכח כמובן גם מאמן הנבחרת יעקב
ביננסון.

ופרופ' רפי חירותי ראש חטיבת השיקום ,ומוביל
המעטפת הרפואית מטעם בית החולים.

איאד שלבי ,זוכה שתי מדליות זהב ,נעדר מן הטקס,
בשל מקרה רפואי.
יו"ר הועד הפראלימפי ,אלי בירנבאום אמר בטקס:
"אנו מודים להנהלת הבורסה לניירות ערך על
ההזדמנות לפתוח את יום המסחר ,אשר חושפת את
הספורט הפראלימפי ואת האלופים שלנו לקהל הרחב
ומקדמת

את

הרוח

הפראלימפית

שמאופיינת

בנחישות ,מצוינות והתגברות על מגבלות הגוף ,ויש
לזכור שבנוסף להיותם ספורטאים ,מדובר פה באנשים
צעירים וסקרנים שהנושא הכלכלי ,שוק ההון וניירות

לוחצים על הכפתור

ערך ,מעניין גם אותם".
איתי בן זאב ,מנכ"ל הבורסה אמר" :אנחנו גאים
ונרגשים לארח את נבחרת השחיינים הפראלימפים
של ישראל .החיבור של ספורט ,הבורסה והמגזר
העסקי בכלל הוא חיבור נכון ואנו מקווים שגופים
עסקיים יאמצו את הספורטאים ויתמכו בהם .מתוך
התשע המדליות של ישראל בטוקיו  ,2020שמונה
מדליות

הביאו השחיינים הפראלימפים ,ואני בטוח

שהענף ימשיך להצליח ולהביא לנו הרבה כבוד

רון וולפרט ,מדגמן לחיצה על הכפתור

ומדליות נוספות גם בהמשך".
לטקס הגיעה גם נציגות תלמידים של בית הספר גליל

ים מהרצליה שלומדים על הספורט הפראלימפי ככלל
ועל נבחרת השחייה בפרט.
אהוד רצאבי ,יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,השתתף אף הוא בטקס ועברו כח"כ שהעביר
חוקים פיננסיים ניכר בהכרותו עם הנפשות הפועלות.
תלמידי בית הספר גליל ים ונבחרת השחייה
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 12אירועים
נגישות ישראל
לאחר הפסקה של שנתיים בשל הקורונה חזר אירוע
הנגישות הגדול – 'להרגיש נגישות' ,במהלכו מתנסה
הקהל הרחב בתחנות אשר מדמות בצורה חוויתית את
אתגרי המוגבלות ובין היתר גם התנסות חוויתית

בתחנות של ספורט פראלימפי.
לאירוע הגיעו:

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

שר התרבות והספורט חילי טרופר,

חברת הכנסת שירלי פינטו ,אגדת הכדורסל מיקי
ברקוביץ' ,וראש עיריית תל אביב רון חולדאי.
המדליסט האולימפי אורי ששון והקיאקיסטית פסקל
ברקוביץ הנחו את הטקס ,במהלכו נשאו דברים ,יובל
וגנר יו"ר נגישות ישראל ,חילי טרופר ,רון חולדאי ועוד.
אלי בירנבאום יו"ר הוועד הפראלימפי נשא דברים
והוקיר את שיתוף הפעולה בין הוועד לנגישות ישראל.
מורן סמואל ייצגה את הספורטאים הפראלימפיים

חילי טרופר ושחקני העתודה

ואמרה" :בסוף כולנו רוצים אותו דבר ,הזדמנות שווה
לעשות הכל .פעילות פנאי ,ספורט ,לימודים ,עבודה.
הספורט החזיר אותי לתחושת המסוגלות ולימד אותי
שכיסא גלגלים זו רק דרך להתנייד ולא מה שמגדיר אותי
כאדם .תודה לנגישות ישראל שמשנה את החיים של

אנשים עם מוגבלות פה בארץ וגם ברחבי העולם".
את גולת הכותרת של היום היוו שחקני נבחרת העתודה
בכדורסל בכסאות גלגלים שהתחרו במשחק ראווה מול
חילי טרופר ,שירי פינטו ,אורי ששון ומיקי ברקוביץ,
מחוזקים בספורטאיות ויטל זינגר ויוליה צ'רנוי.

שירלי פינטו ,ויטל זינגר ויוליה צ'רנוי

מורן סמואל ומיקי ברקוביץ
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 13פעילויות בארץ
כדורשער – טורניר בינלאומי
בית חינוך עיוורים אירח בירושלים ,טורניר בינלאומי
בכדורשער עם נבחרות מישראל ,בריטניה ויוון .כל
נבחרת התחלקה ל  2קבוצות כך שנוצרו  6קבוצות
שהתחרו אחת בשנייה והזדמנות למספר רב של
ספורטאים להתחרות ולהתאמן .הנבחרת שנמצאת
בדרג ב' מתכוננת לקראת אליפות אירופה ,בה היא
מקווה לעלות לדרג א'.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כדורשער – ליגת העל
בחודש מאי התקיים בבית חינוך עיוורים ירושליים
הסבב הרביעי של ליגת העל בכדורשער ,לאחר 16
משחקים לכל קבוצה ורגע לפני הפליאוף ,עלתה
קבוצת בית חינוך עיוורים מרכז למקום הראשון עם 31
נקודות ,בית הלוחם במקום השני עם  30נקודות וויצו
במקום השלישי עם  27נקודות.
מחמוד מחאג'נה מוביל את טבלת מלך השערים עם
 89הבקעות .בנשים מובילה לי-היא בן דויד עם 48
הבקעות.

רוגבי בכיסאות גלגלים – מחנה
אימונים והשתלמות לשופטים
החודש התקיים מחנה אימונים בהשתתפות מאמן
נבחרת גרמניה כריסטוף וורנר .ושני שחקני נבחרת
גרמניה .שלומי ספיבק מאמן הנבחרת סיכם" :מחנה
האימונים היה קצר ,קשה וטקטי מאוד .למדנו הרבה
על שיטות משחק לפי ניקוד .במיוחד בהגנה.
ובהתקפה איך לחסוך באנרגיה כדי לשרוד אליפות
אירופה עם סגל קצר .הדרך להצלחה היא עבודה

קשה לאורך זמן .צריך לשאוף ליותר מחנות אימונים
וטורנירים כדי להגיע לרמות הגבוהות".
בתמונה :אור בן דויד בעמדת התקפה ,על רקע דגלי
המדינות המשתתפות

במקביל

התקיימה

השתלמות

לשופטי

הרגבי

שהועברה על ידי השופטת הבינלאומית הבכירה
סילביה שה ששופטת כבר  20שנה וכבר העבירה
סמינר בארץ בשנת .2014
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 14פעילות בארץ
רוגבי בכיסאות גלגלים – גמר גביע
קבוצת הטיגרסים של ספיבק איל"ן רמת גן זכתה בגביע
המדינה ברוגבי כיסאות גלגלים .לאחר שנצחו את קבוצת
האריות של ספיבק .את הגביע הניף הקפטן שיר תרזה
והשחקן המצטיין שנבחר :נרייה קרסנטי.
המשחק נערך לזכרו של המאמן הלאומי והאגדי אלי
האובן ז״ל שאימן את מרבית השחקנים שהשתתפו
בגמר ואת נבחרת ישראל ,משפחתו של אלי צפתה בגמר
ואחותו השתתפה בחלוקת המדליות בסיום.
שיר תרזה אמר בסיום שאם אלי צופה במשחק הוא ודאי
היה גאה בכל השחקנים וגם מהתוספת של השחקנים
הצעירים ובטח היה מוסיף בסיום איזה קללה עסיסית
בסיומה היה אומר :ועכשו לאליפות אירופה״.
אהוד רצאבי יו״ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים,
אמר בסיום:״ גאווה גדולה להתאחדות לספורט נכים

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
אחרי שזכתה בגביע המדינה לשנת  2022ברוגבי כיסאות
גלגלים ,הוזמנה קבוצת 'הטגיריסים' ,חברי אילן ספיבק ר"ג,
למשכן הכנסת על מנת לקבל תעודת הוקרה על ההישג.
את התעודה העניק ח"כ סימון דוידסון במהלך ישיבת ועדת
החינוך והספורט שהתקיימה בנושא שירות ספורטאים
מצטיינים בצה"ל.
אל שחקני הרוגבי שיר תרזה ,ניר קרסנטי ,עדי גואטה

ומוטי צדקיהו ,הצטרפו המאמן שלומי ספיבק ,דודי וינרב
יו"ר הענף ,ואבי לחיאני מ"מ יו"ר ההתאחדות לספורט נכים.

ולמועדון אילן ,שהעמיד שתי קבוצות מדהימות כמו אלו

שראינו הערב ,בשתיהן שחקני נבחרת ישראל.
נתתם פה תצוגה מרהיבה ,ולמרות האגרסיביות הנדרשת
במשחק ,בלטו הקשרים החברתיים ביניכם והכבוד
ההדדי.
עבורי כולכם אלופים ,גם הטיגריסים וגם האריות.
אני בטוח שאלי האובן הביט בכם מלמעלה ,וכמוני ,גם
הוא היה גאה בכם״.
בתמונה חברי הנבחרת וח"כ סימון דוידסון .צילמה – ניצן פלד

בתמונה :הענקת הגביע

בתמונה מאבק על הכדור .צלם ד"ר אורן חסון

יוני גיליון 80

 15פעילויות בארץ
טניס שולחן
בטורניר ראשון לציון לדרג ב' זכו הספורטאיות
והספורטאים הבאים ,כולם ממועדון :ספורט נכים
ראשון לציון:
נשים בכיסאות גלגלים ,קלאס :3
מקום  1טל נוגה

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בדמינטון
החודש נערך בבית הלוחם חיפה טורניר זוגות לזכרו

מקום  2מרים אלקבץ

של שחקן העבר נמר וולף .ואלו הזוכים והזוכות:

מקום  3דליה שחורי
נשים בכיסאות גלגלים קלאס :5
מקום  1שמחה בן שטרית
מקום  2ג'קלין שרעבי

זוגות בכסאות גלגלים:
מקום  1מקבל שופאניה וגנדי גכטמן מבית הלוחם
חיפה
מקום  2יוסי ארזואן יבגני אברמוב מבית הלוחם

מקום  3רוחמה גילארדי

חיפה

גברים בכיסאות גלגלים קלאס 2
מקום  1דימטרי אמלין

מקום  3נינה גורדצ'קי ומירי רוזנברג מבית הלוחם
חיפה
זוגות עומדים:

מקום  2לביא לוי

מקום  1מנשה מיכאלי ועופר גמוס מבית הלוחם י-ם

גברים בכסאות גלגלים קלאס 5
מקום  1שחר לוין

מקום  2אנה חסין ויעקב חן מבית הלוחם חיפה
מקום  3רעיה ליפנר וחיים מזרחי מבית הלוחם חיפה

קליעה

מקום  2ימיני גבריאל
מקום  3נחום יעקב

יוליה צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמנת
אצל גיא סטריק ,מתחרה גם בליגה של איגוד הקליעה
הישראלי תחת מועדון הפועל אפרא רובה חופשי 60
כדור מצב שכיבה .בחודש מאי סיימה יוליה את הליגה
המעורבת לנשים וגברים במקום השני לאחר גיא
סטריק שסיים במקום הראשון מלבד מהתואר סגנית
אלופת ישראל ,היא גם קבעה שיא ישראלי חדש לנשים
 623.1נקודות .שיא זה משותף לאיגוד הקליעה
יוליה בליגת הקליעה .צלם :גיל
סימקוביץ

הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים .יוליה
היא היחידה בישראל שמחזיקה בשיא ישראלי משותף
לספורטאים עם מוגבלות וספורטאים ללא מוגבלות.
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 16פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים | ליגה
לאומית א' ולאומית ב'
ליגה לאומית ב'
לאחר מספר מהפכים בנוגע לזהות אלופת הליגה,
הוכרעה האליפות במשחק האחרון בין כרמיאל לאיל"ן
חיפה .כרמיאל שהיתה זקוקה לניצחון ,נוצחה על ידי
איל"ן חיפה מחזיקת הגביע ,מה שקבע כי האלופה היא
בית הלוחם באר שבע ,סגניתה איל"ן חיפה ובמקום

הוועד הפראלימפי הישראלי שותפים לקידום
הספורט הפראלימפי
ליגה לאומית א' – גביע

הליגה הסדירה תסתיים בחודש יוני ובינתיים הוכתרה

השלישי קבוצת כרמיאל ממועדון בית הלוחם חיפה.

מחזיקת הגביע של הליגה:

את צלחת האליפות קיבל המאמן גדי סלוביק מיו"ר

קבוצת מג׳ד אל כרום בהובלת המאמן לירן הנדל

ארגון נכי צה"ל עידן קלימן במחצית גמר אליפות ליגת
העל.
ליגה לאומית ב' – טבלה סופית:

ומייסד הקבוצה ערן לויטה ,זכתה בגביע לליגה
לאומית א׳ לאחר ניצחון על קבוצת אלון ספיבק .60-69

 | 1בית הלוחם באר שבע

המשחק היה צמוד לכל ארכו ורק בסיום הצליחו שחקני

 | 2איל"ן חיפה

מג׳ד אל כרום לברוח .מרי סילברמן נבחרה ל MVP

 | 3כרמיאל

והקבוצה אף העניקה לה גביע הוקרה על הישגיה

 | 4שלום ראשון לציון

בליגת המכללות בארצות הברית שם זכתה באליפות

 | 5מג'ד אל כרום
 | 6בית הלוחם תל אביב

עם מכללת אלבמה וגם במשחק האליפות שם זכתה

 | 7בית הלוחם חיפה

בתואר ה .MVP

 | 8דקל ספיבק רמת גן

במשחק צפו מאות אוהדים באולם ועוד מאות נוספים

 | 9שקד ספיבק רמת גן
 | 10חוסן באר שבע

צפו במשחק על מסך ענק מחוץ לאולם.

 | 11בית הלוחם באר שבע

בסיום המשחק הוזמנה הקבוצה לטורניר בינלאומי
בדובאי.

גדי מקבל מעידן את צלחת
האליפות

בתמונה :קבוצת מג'ד אל כרום והגביע
צלם :חוסאם אדרים עין אל סאהרה
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 17פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים | הקלע
של המדינה
שלב המוקדמות
שחקני נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל כיסאות

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

גלגלים השתתפו בתחרות "הקלע של המדינה" .מיזם שאנחנו מאוד גאים להיות קבוצה מעורבת של ערבים
של מנהלת ליגת הכדורסל בשיתוף מפעל הפיס.
בחצי

הגמר

התבקשו

שחקני

נבחרת

ויהודים שמשחקים ביחד עם כל המורכבויות ,בעיקר

העתודה בתקופה האחרונה .אצלנו זה לא רלוונטי ,אנחנו מתרכזים

בתגבורת של כדורסלני הנבחרת הבוגרת ,לקלוע בספורט ובכדורסל".
משלוש עמדות  15כדורים תוך דקה אחת .הארבעה שלב הגמר
שהשיגו את מספר הנקודות הגדול ביותר ועלו לשלב הגמר התקיים באולם פייס ארנה ירושלים במהלך חצי
הגמר היו ראדי דגמין ,עשהאל שבו ,ליאור איבניצקי גמר הפליאוף .לאחר השלב הראשון נשארו להתמודד
ועמית ויגודה.

עשהאל שבו מול ראדי דגמין שקלעו את הכדורים במהלך

"אני שמח שלראשונה משתתפים ב'קלע של המדינה' הרבע השלישי והרביעי ובסיום הוכרז עשהאל שבו
גם שחקנים מנבחרת כסאות הגלגלים של ישראל" ,כמנצח התחרות .את הגביע קיבל עשהאל משר התרבות
אמר יו"ר מנהלת הליגה ,שמואל פרנקל" ,זה מרגש והספורט חילי טרופר .שבו אמר בסיום"..." :התחרות
ומדהים לראות איך השחקנים האלה מתגברים על כל שהתקיימה היום היא בדיוק מה שיתרום ליצור פה חברה
מכשול ואתגר בדרך למטרה ,הם ללא ספק דוגמה טובה יותר ומודעת יותר ,מרגש לעמוד מול אלפי אוהדים
ומופת לכל ילד שרוצה להגשים חלום".

ולייצג את הענף וליצור מודעות .חבריי לתחרות הם

מאמן נבחרת העתודה בעשר השנים האחרונות ,ליאור שחקני נבחרת ישראל הצעירה והעתיד של הענף .משמח
דרור" :אני מברך על המהלך הזה .כדורסל זה כדורסל ,מאוד לזכות בתחרות בהמשכה של תקופה טובה לאחר
גברים ,נשים ,כיסאות גלגלים זה הכל אותה משפחה לידת בני וטקס המשואות בו זכיתי להשיא משואה .תודה
ואני שמח שיש חיבור ואני רק יכול להתפלל שזו למנהלת הליגה ומפעל הפיס על שיתוף הפעולה ומצפה
התחלה של מסורת מבורכת .בנוסף ,חשוב לי לציין

בקוצר רוח לשנה הבאה".

צילום :אלן שיבר  /מנהלת הליגה
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 18דור העתיד
הליגה הבית ספרית – מסכמים שנה
למרות לא מעט ביטולים ודחיות עקב הקורונה ,מזג
אויר

ועוד,

במסגרת שיתוף

פעולה

מוצלח

עם

ההתאחדות לספורט לבתי הספר התקיימו השנה

תחרויות בית ספריות בהם השתתפו ספורטאים
פראלימפיים בענפי הבוצ'ה והאתלטיקה.
בענף הבוצ'ה התקיימו שתי תחרויות – מוקדמות וגמר,
אותן אירח מועדון ספיבק איל"ן רמת גן .לתחרויות
הגיעו  10בתי ספר מכל הארץ והתקימה ליגה נפרדת
לשחקני רמפה .התחרויות היו מקצועיות ביותר

והאווירה הייתה מעולה ,לקראת שנה הבאה נערכים

משתתפי תחרות הבוצ'ה

להצטרפות בתי ספר נוספים לליגה.
בענף האתלטיקה התקיימו מקצים פראלימפיים בשתי
תחרויות ,שבמרכזן התקיים הגמר הארצי בהדר יוסף
בחודש מאי .בתחרות התחרו  17ספורטאים עם
מוגבלות פיזית וליקויי ראיה ועיוורים ,במקצים 80 :מ',
 800מ' קפיצה למרחק מהמקום והדיפת כדור ברזל.
השילוב של המקצים בתחרויות האתלטיקה הבית
ספריות ושיתוף הפעולה עם ההתאחדות לספורט
לבתי הספר מהווה אבן דרך חשובה בשילוב הנוער

נועה מכטינגר מחטיבת הביניים עלומים רמת השרון
זכתה במדליית זהב ב  80מ' ובהדיפת כדור ברזל

ומאפשר ליותר נערים וילדים להשתתף במסגרות
הספורט בבתי הספר .המטרה היא שכל ילד שיכול
ורוצה להתחרות יקבל הזדמנות.
בהסתכלות

קדימה

מקווים

להכפיל

את

כמות

המשתתפים בתחרויות אלה בשנים הקרובות.

אלישע גרין בן  17ממקיף ו' באר שבע מאמן:
טימור מהרבני זכה במדליית זהב בקפיצה
למרחק מהמקום וכסף ב  80ו  800מטרים
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 19דור העתיד
האתלט שחולם על לוס אנג'לס – אילנית
זלינגר
הכירו את בן זלינגר ,נער מקסים בן  16.5ולגמרי
לא טיפוסי.
בן הוא תלמיד תיכון במודיעין ,נגן גיטרה ,גיימר
בעברו ,חבר תנועת נוער -עיוור ,והחל מחודש
אפריל  ,22אז התקיימה אליפות ישראל כך למשל זה היה עם רובי ,כלבת הנחייה של בן.
באתלטיקה פראלימפית ,אלוף ישראל לנוער החוק אומר שילדים או נערים לא מקבלים כלב נחיה
אלא רק אדם בוגר ,אך מאמציו האישיים של בן
במקצי ריצה ל  1500מ' ו 800 -מ'.
בן חבר בסגל העתיד של הועד הפראלימפי מטעם והבגרות שהפגין הביאו אותו להיות הנער הראשון
בישראל שמקבל כלבת נחיה בגיל כה צעיר!
מועדון בית חינוך עיוורים.
החלום

שלו

הוא

להשתתף

במשחקים

הפאראלימפים ,בלוס אנג'לס .2028
"בלי המוסיקה ורובי זה היה אחרת לגמרי .שונה.
אני בטוח שהחיים שלי בלעדיהם לא היו טובים כמו
עכשיו".
בן נולד עם לקות ראייה ועד גיל  12איבד את
הראייה כמעט לגמרי.
משפחתו עברה מישוב קטן לעיר מודיעין ונרתמה
כולה לעבודה שכרוכה בהכנתם ,והכנתו של בן
למציאות החדשה.

בתמונה :בן וכלבת הנחייה רובי

עם עבודה קשה ויסודית המשפחה כולה ובן עברו עם המוסיקה ,שהיתה מאז ומתמיד חלק מעולמו ,בן
את תהליכי ההתאקלמות הסביבתית והחברתית .התחיל רומן בזכות הזיכרון הטוב שפיתח כשהתבגר.
אבישי ,אביו של בן הסביר זאת ואמר שהקו " זה תמיד היה שם הרצון הזה ,וכשהחלטתי לפני
המנחה שלהם כלפי המקרה ובטח מול בן הוא כשלוש שנים ללכת על זה ,הלכתי ללמוד גיטרה אצל
"העולם לא ממתין לבן ויתאים עצמו אליו ,יואב חנוכה שפיתח שיטה איך ללמד אותי לנגן בעל
האחריות היא של בן ורק שלו למצוא את דרכו פה ללא תווים ,ואיך לסמן את האקורדים על הגיטרה
בעולם עם כל הכלים שיש ברשותו ואלו שאנחנו  -וכך למדתי לנגן.
דרך המוזיקה והנגינה הגעתי להשתתף בפרויקט
פרי.
נעניק לו" וזה נשא
"כישרונות מוסיקליים" של עמותת "אופק לילדינו"
וגם בבית הספר".
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 20דור העתיד
האתלט שחולם על לוס אנג'לס – המשך
"כשאני רץ ,אני מרגיש את האדרנלין מבעבע ,אני מרגיש
חופש וריחוף ,אבל באותה נשימה ,אני גם מרגיש שאני לוקח
פיקוד על הרגע ונהנה ממנו".
אבל כל התחביבים של בן הם רק שניים לאהבתו

הגדולה -הריצה.
במהלך תחרות אתלטיקה בבית הספר ,בן נחשף
לריצות והתאהב.
עם התחלה איטית בסיוע של חברים ,הריצה הפכה
ליותר ויותר משמעותית ,עד שדניאל אישטה ,אלוף
ישראל לשעבר למרחקים בינוניים ומאמן לקויי ראיה,
ראה את בן ,זיהה את הפוטנציאל העצום ולקח אותו
כמתאמן .הקשר בין השניים היה מיידי ,ובן נהנה מכל
רגע באימונים איתו וסומך עליו בעיניים עצומות,
תרתי משמע.
העבודה עם בן מתמקדת בשיפור יכולותיו ותוצאותיו
של בן בתוכנית אימונים המותאמת לצרכים וליכולות
שלו ,אם זה מוקדם בבוקר או מאוחר בערב.
המטרה להגיע ללוס אנג'לס גובה מבן לא מעט זמן
הוא קם  4פעמים בשבוע ב 5בבוקר לאימוני ריצה
(וממשיך לבית הספר)  ,ובנוסף הוא מתאמן  4פעמים
בשבוע באימוני כוח בחדר כושר.

מעבר לאליפות ישראל בן ממשיך לפקוד מרוצים
ותחרויות בארץ:
באפריל  2022השתתף בן במרוץ הוד השרון ,שם
ליוו אותו ,יהודה יאלו וליאור בראנו .בן רץ 5
קילומטרים ושיפר  3דקות שלמות מהמרוץ
הקודם.

בחודש מאי התקיימה אליפות ישראל לבתי
הספר .בן ניצח מקום ראשון במקצי  80מ' ו – 800
מ'.
בהמשך החודש בן השתתף במרוץ גבעת שמואל,
שם ליווה אותו אבי מועלם המלווה שלו ,במקצה
 5ק"מ שנמדד ב 21.25 -דקות – בן נמצא בשיפור
מתמיד!!
התחנה הבאה במסלול ההכנות של בן היא בסוף
החודש במשחקים אירופאים לנוער בפינלנד.
בן יוצא עם המשלחת הישראלית שמונה כ30 -
אנשים ,שמשתתפים בענפי ספורט שונים.

"אין טוב יותר מלעמוד על הפודיום בכל מירוץ -ואני תמיד
צריך לעמוד על הקוביה הגבוהה ביותר שם -מקום ראשון".
בתמונה ,בן ודניאל אוחזים בזמן הריצה באותה
גומייה שמאפשרת לבן להרגיש את כיוון הריצה
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 21דור העתיד
האתלט שחולם על לוס אנג'לס – המשך
בן משתתף במקצים של  400מ' ו –  800מ' וילוו
אותו דניאל אישטה המאמן והמלווה אבי
מועלם.
"אני מודה לכל אחת ואחד שליוו אותי ועזרו לי עד היום.
אני משתדל לעשות את אותו הדבר ומקווה שאני אהיה
השראה לעוד ילדים ובוגרים שהכל אפשרי!"
מאז שהיה ילד עמותת "אופק לילדינו – ארגון
ארצי של הורים לילדים עיוורים לקויי ראייה"
מלווה את בן ותומך בו ובמשפחתו.
בן ואביו מגיעים להרצות בגנים של העמותה
בפני הילדים וההורים כשהם מספרים על כל מה

הסלוגן שלו' ,רעל בעיניים' ,רק ממחיש כמה חריף
הנער הזה -ועד כמה הוא נחוש להגיע לשם.
בימים אלו בן מחפש נותני חסות שיאפשרו לו שקט

כלכלי להתאמן.
ואתם מוזמנים לעקוב אחרי בן ברשתות החברתיות
שם הוא דואג לעדכן על הכל
אינסטגרם @ bnzlyngפייסבוק @BenZelinger

שעבר עליהם במסלול החיים עד כה.

העמותה היתה גם הראשונה להרים את הכפפה
ולהקים מלגת חסות לספורטאים מצטיינים-
והראשון הוא כמובן בן.
Saucony

אבל זה לא נפסק שם וגם חברת

מספקת לו ציוד מקצועי לתחרויות וחברת ריינד
אופטיקס,

המתמחה

באופטיקה

ספורטיבית

ורואה חשיבות רבה בקיום פעילות ספורטיבית
ותרומה לקהילה ,תומכת בבן עם ציוד ואף מינתה
את בן לשגריר בנבחרת השגרירים שלה!

בן על הפודיום .צלם :יאיר טל

גם עיריית מודיעין דרך אגף הספורט אותו מנהל
'איש הברזל' הפראלימפי עדי דויטש תומך בבן.
"פריז  .24רעל בעיניים ואני שם!"
בן וכל הסובבים אותו לא מפסיקים להזכיר את

פריז  .24זו המטרה .בן מחויב לתהליך ב100%
וכך

גם

כל

הסביבה

המשפחתית

והצוות

שהתגבש סביבם.
בן חוצה את קו הסיום ,צלם :נעם אפק
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' 22על רגל אחת'
האתלט אלכסנדר אלכסינקו שעבד כ  8שנים
בעת שהיה באוקראינה בייצור נעליים מיוחדות
לכבאים ,קפץ לבקר חבר בתחנת מכבי האש
בכרמיאל שערך לאתלט הבינלאומי סיור במקום.

רכילות פראלימפית
לקראת הקיץ ופתיחת עונת הרחצה יצא המגזין
'לאישה' בסדרת כתבות על בודי פוזיטיב  -בלי
לטשטש ובלי להתבייש  -הים של כולנו ,אחת
הנשים שנבחרו להופיעה במגזין היא הרקדנית
בכיסאות גלגלים – ויטל זינגר שלדעתינו כמובן,
גנבה מכולן את ההצגה.

.....

במסגרת מיזם של המכביה ,נתלו תמונות של
ספורטאים בנתב"ג ,בין התמונות גם התמונה של
מורן סמואל החותרת והכדורסלנית בכסאות
גלגלים .צילום :מירב אולינייק

התמונות באדיבות 'לאישה'

