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2022יוני 

עשהאל שבו משיא משואה  
בטקס המשואות ביום העצמאות



2022יוני 

3מדורים קבועים

3| ?  מה יקרה

4| ר"משולחן היו

18| ספורטאי העתיד

  22| על רגל אחת

,יקריםוחבריםחברות

,הקורונהבצלשהחלההמקומיתהספורטעונת

סיוםלקראתכעתונמצאתלגמריממנההשתחררה

.ובגביעיםבאליפויות,בליגותהכרעותשללעם

רנוי'ציוליהכאשר,החודשנרשםדופןיוצאהישג

במצבברובהבקליעהלנשיםישראלישיאקבעה

לאיגודהןמשותףשהואהשיאשלהייחוד.שכיבה

לספורטהישראליתלהתאחדותוהןבישראלהקליעה

שלבשיאשמחזיקהבישראלהיחידההיאיוליה.נכים

.מוגבלויותוללאמוגבלויותעםספורטאים

יצגו,בעולםמאיבחודשהתחרושוניםספורטענפי9

בגיליוןועודאלוכלעל,מדליות7והשיגוישראלאת

.זה

הפראתוןצוות-שלכם
כתבות  

5| הישג מיוחד

6| בעולם

11| אירועים

13| בארץ

ר רון בולוטין  "ד, לאה שניידר:  מערכת| איזיקסוןקרן : עורכת העיתון
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הקלע של המדינה 17

מעניק  טרופרשר התרבות והספורט חילי : בתמונה
מולדובןלירון : צלם. את גביע השלשות לעשהאל שבו
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רמת השרון| אליפות ישראל הפתוחה טניס בכסאות גלגלים 30.5-3.6

ן חיפה"איל| ה 'אליפות ישראל בבוצ2.6

מונטנגרו| טניס שולחן 2-4.6

בולגריה| טקוואנדו 4-8.6

צרפת | קליעה  6-12.6

קנדה| בדמינטון 6-12.6

צרפת| טניס בכסאות גלגלים 7-12.6

פורטוגל| אליפות העולם בשחייה 12-18.6

מועדון ספורט נכים  | אליפות ישראל בטניס שולחן 15.6

צ"ראשל

ן ספיבק רמת גן"איל| טניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין 16.6

בית הלוחם ירושלים| אליפות ישראל בקליעה  17.6

כיה'צ| טניס שולחן 23-25.6

איטליה וספרד| טניס בכסאות גלגלים 23-26.6

פינלנד| המשחקים האירופאים לנוער 26.6-2.7



:החודשנוספיםבולטיםהישגים

מתאמןאשרלחימהאומנויותשרעביממועדוןיסעוראסף•

אירופהבאליפותהארדבמדלייתזכה,שרעבייחיעםאצל

בטאקוונדו

מתאמנתאשראביבתלהלוחםביתממועדוןאילתטליה•

ארדבמדלייתזכתה,לחתירהדניאלבמרכזדרוזדויטליאצל

מטר200–קנולסירתבמקצההעולמיהגביעבסבב

אצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית•

לאופניהעולמיהגביעבסבבארדבמדלייתזכה,כרמוןמאיר

בגרמניהשנערךיד

המדינהבגביעזכתה,גןרמתספיבק-הטיגרסיםקבוצת•

המאמןשללזכרושהוקדשבאירוע,גלגליםבכיסאותברגבי

ל"זהאובןאלי

גלגליםבכסאותבכדורסלבגביעזכתהכרוםדל'מגקבוצת•

'אלאומיתלליגה

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה•

רובהבמקצהלנשיםחדשישראלישיאהשיגה,סטריקגיא

גםשמשותףשיא,נקודות623.1–שכיבהכדור60חופשי

(מוגבלותללאספורטאים)בישראלהקליעהלהתאחדות

לנווגם

מתאמןאשראביבתלהלוחםמביתספירמורהמטפס•

גביעבתחרותהזהבבמדלייתזכה,יעקבסרותםאצל

הבריתבארצותהעולם

אצלמתאמנתאשרגןרמתספיבקן"מאילטביבקרולין•

באליפותשולחןבטניסהארדבמדלייתזכתה,בלנקבנצי

הפתוחהסלובניה

ועוזרתשוהםרזהמאמןשלשערבכדורהנשיםנבחרת•

בינלאומיבטורנירכסףבמדלייתזכתהאבנעיםורדהמאמן

השעריםמלכתבתוארזכתהדודבןליהיא,בשוודיה

היחידיםבתוארזכתהגןרמתספיבקן"מאילזקרימעיין•

שנערךגלגליםבכיסאותבטניסבינלאומיבטורנירוהזוגות

בהונגריה

רצאביאהודשלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו04

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.יקריםוספורטאיםספורטאיות

בכדורסלהעולםאליפותלהתקייםאמורההיתההחודש

שלבהשתתפותהעתודהלנבחרותגלגליםבכסאות

בשללספטמברנדחתההאליפות.הישראליתהנבחרת

שלהאחרונותההשפעותשאלותקווהכולנו,הקורונה

.הזוהמגפה

ספורטאיםבלי,בידודיםבלי,דחיותבלי,ביטוליםבלי

שחקןליזובסרגיכמוטורנירבאמצעכחיובייםשמתגלים

השתתפותואתלסייםשנאלץגלגליםבכסאותהטניס

הרקדניתזינגרויטלאו,לנוערהמאסטרסטורנירבאמצע

בבידודל"בחולהישארנאלצההתחרויותאחתשבסיום

.נוסףלשבוע

שנביטמאמיןאני,זותקופהעללאחורנסתכלכאשר

והצוותהספורטאיםשלההסתגלותיכולתעל,בהשתאות

מעלשמרחףמסוכןבריאותיואיוםוודאותחוסרשללתנאים

.הכול

שבועשהאלשלמהשתתפותוכולנוהתרגשנוהחודש

עשהאלאני“:אומרשהואתוךהמשואותהדלקתבטקס

זומשואהמשיא,ארוכיםלחייםייבדלובועזל”זרחלבן,שבו

שעולים,הפראלימפייםוהספורטאיותהספורטאיםלכבוד

לכבוד.ובחייםהמגרשעלומנצחיםנלחמים,הקושימתוך

ולייצגהחולצהעלדודמגןעםהמגרשעללעלותהזכות

,האכזריהטרורנפגעי,לכבודנו.ישראלמדינתאתבגאווה

זושלנוההישגים,מקימיםשאנחנוהמשפחות,שלנוהחיים

,אמאלכבודך.הכולמאיתנולקחתשרצולמישלנוהתשובה

לעולם,הכולאיתיניצחתם,ואבישיצביקה,נריה,לכבודכם

.”ישראלמדינתולתפארתלצידיתצעדו

קידוםעל,טרופרחיליוהספורטהתרבותלשרמודיםאנו

בכללהציבוריבמרחבמוגבלותעםאנשיםשלהופעתם

אתהמשואותבטקסלראותהתרגשנו,בפרטוספורטאים

בכסאותהפראלימפיתהרקדניתמרגליתתומרשלהריקוד

גםוכעתל"בחובינלאומיותבתחרויותחיילשעושהגלגלים

.אותהלראותזכוישראלאזרחי

בכיסאותהטניסאי,גןרמתספיבקן"מאילויינברגשרגא

נצחונות500–דופןויוצאנדירהישגהחודשהשיג,גלגלים

.שאפו–בטניסבינלאומיים

עלגלגליםבכסאותבטניסוהקוואדהאופןלנבחרותברכות

המקוםשמירתשלובהישגהעולםבאליפותהשתתפותם

.במוקדמותצורךללא,הבאבשנהגםבהשתתפות



בינלאומייםניצחונות500–ויינברגשרגא
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השיגגןרמתאיל״ןספיבקממועדוןויינברגשרגא

אתגלגליםבכסאותבטניסהעולםאליפותבמהלך

.בינלאומייםבטורנירים500הנצחונו

185ויחידיםמשחקי315שרגאניצח1992משנת

.זוגותמשחקי

42וביחידיםתארים45בזכהאלושניםבמהלך

.בזוגות

קרמרבועזעםיחדהכסףבמדלייתזכהכןכמו

ובמדליית2008ינג’בייגהפראלימפייםבמשחקים

הפראלימפייםבמשחקיםגרשונינועםעםיחדהארד

.2012לונדון

גםישנןשרגאשלהתאריםברשימת

באליפותכסףמדליות4,לנבחרותעולםאליפויות3

העולםבאליפותארדמדליות4ולנבחרותהעולם

תארים42וביחידיםתארים45:הכולוסךלנבחרות

.בזוגות

הקריירהלאורךאיתושהיוואנשיםמשרגאביקשנו

:בחרששרגאהניצחוןוזהאחדניצחוןלבחור

שליגדוליםהכיהניצחונותאחדאבללבחורקשה"

הפראלימפייםהמשחקים)בלונדוןגמרברבעהיה

למדלייתמועמדשהיהנורפלוקפיטרנגד(2012לונדון

ואנישלוהאדמהעלשלובמדינהאותווניצחתיזהב

מולגמרלחציעליתי,הפתעההיתהשזאתחושב

פיספסתיולצעריבראשלישנתן(גרשונינועם)נועם

גמרשהרבעספקאיןאבלטיילורניקנגד3-4ב

.שליהגדוליםהניצחונותאחדהיהבלונדון

2012לונדוןהפראלימפייםהמשחקיםגמררבע

.0-65-76-3נורפלוקפיטרמולויינברגשרגא

שנייםיש...קשהאחד":מסרשרגאאתשאימןביכלרנמרוד

גביעבגמרשרגאשלהניצחוןאת...כולםמעלזוכרשאני

ראשוןניצחון-הבריטיבורדקיןיימי'געל2012האומות

ואתבריטניהעללישראלבגמרבמשחקים0:2מתוך

ניצחון,2001אופןהבריטישבגמרטיילורניקעלהניצחון

היהלאשזהליואמרובסבבשחקניםאלייניגשושאחריו

."כוחות

בורדקיןיימי'גמולויינברגשרגא2012האומותגביעגמר

ויינברגשרגאהפתוחהבריטניהאליפותגמר.7-66-73-6

2-64-6טילורניקמול

האחרונותבשניםשרגאשלהמאמנתלנקריעופרי

כקפטניתאותושליוויתימשחקעלארשום":כתבה

.יפןנגדראשוןסיבוב.2018בהולנדהעולםבאליפות

המשחקבמהלך.בעולם5מדורגי'קוגנגדשיחקשרגא

מאודהיההוא.ביותרגבוההטניסרמתהציגשרגא

,המגרשעלשלוהמיטבאתונתן,(כרגיל)לנבחרתמחויב

בעצמוהאמיןשרגא.ומנטלית,טקטית,פיזיתמבחינת

.שלוהגדולהוזאת,הדרךכללאורךשלווביכולות

י'קוגמולויינברגשרגא2018האומותגביעראשוןסיבוב

.5-76-32-6סנגו

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי



בכסאותבטניסהעולםאליפותהתקיימהמאיבחודש

העולםגביעהרשמיבשםאו)בפורטוגלגלגלים

אופן-הגבריםבטורנירהשתתפהישראל.(לנבחרות

.הקוואדובטורניר

האופןנבחרת

הורכבה,סלעעופרהקפטןבהובלת,האופןנבחרת

שלושתםליזובוסרגיברדיצבסקיאדם,ששוןמגיא

.גןרמתספיבקן"מאיל

דרוםנבחרתאתהנבחרתניצחההבתיםבשלב

הבריתוארצות2-1צרפתידיעלנוצחהאך0-3קוריאה

ביתשנוצרלאחר)השניבמקוםסיימההביתאת.2-1

-5מקומותעלבקרב(וצרפתקוריאהדרוםעםמשולש

ובקרב2-1בריטניהנבחרתידיעלהנבחרתנוצחה8

ארגנטינהנבחרתאתהנבחרתניצחה7-8מקומותעל

הישגהואשזההשביעיבמקוםסיימההכולוסך0-2

+העולםבאליפותאופןישראלנבחרתשלהשיא

.במוקדמותצורךללאהבאהלאליפותכרטיס

בכלמאוד״גאה:בסיוםאמרהקפטןסלעעופר

עםגיא,וניסיוןשקטהרבהעםאדם..פההחבר׳ה

גדולהקפיצהעשהסרגיי,הלחימהורוחהפטריוטיות

אסי…בהמשךולסמוךלבנותמיעלשישוהראה

יורם(ונסיוןידעהרבהעם)המוןלישעזרסטוקול

שעושים״הקטנים״והדבריםתמרים,הדגליםעםקיכל

…הגדולוינרקוביהתזמורתעלוהמנצח…ההבדלאת

לנסיעהשקדמווהמעטפתהתמיכהכלעלתודהכמובן

.ישראלאלאל-במלאכההעוסקיםוכלההתאחדות

בעולם06
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נבחרת האופן 

טניס בכיסאות גלגלים

הקוואדנבחרת

הורכבהביכלרנמרודהקפטןבהובלתהקוואדנבחרת

שרגא,חיותועיליסעדוןיוסי,ויינברגמשרגא

תלהלוחםמביתויוסיועיליגןרמתן"אילמספיבק

.אביב

1-2בריטניהנבחרתאתהנבחרתנצחההבתיםבשלב

עלבקרב.2-1הבריתוארצות3-0ברזילידיעלונוצחה

0-2טורקיהנבחרתאתהנבחרתנצחה5-8מקומות

צורךללאהבאההעולםלאליפותבכרטיסזכתהובכך

עלהנבחרתנוצחה5-6מקומותעלבקרב.במוקדמות

.השביעיבמקוםסיימההכולוסך2-0יפןנבחרתידי

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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מעיין והגביע לטורניר הזוגות

טניס בכיסאות גלגלים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

SIRIUS OPEN

אצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחיותעילי

SIRIUSר'הפיוצטורניראתסיים,ביכלרנמרוד OPEN

עלשנוצחלאחר,השניבמקוםבקרואטיהנערךאשר

.בעולם19המדורגסלדגרוגריהבריטיידי

נקודותצבר,בעולם75הבמקוםמדורגשהיהעילי

.בעולם56הלמקוםאותושקידמורבותדירוג

הונגריהר'פיוצ

יוםאתחגגהגןרמתאיל״ןספיבקממועדוןזקרימעיין

ליחידים1ולזוגות1:גביעים2ושמפניהעםועצמאות

גלגליםבכסאותבטניסהפיוצ׳רבטורנירשזכתהלאחר

מאמןלוטבקיובלליווהמעייןאת.בהונגריההנערך

הזכרוןיוםבערבשחוריםסרטיםענדוהםוגםהכושר

.לנקריעפרי:מעייןשלהמאמנת.הזיכרוןוביום

המשך–העולםאליפות

הופעתאתסיכםהקוואדנבחרתקפטןביכלרנמרוד

שלאינטנסיבישבועסיימההקוואדנבחרת":הנבחרת

מצד.מעורבותבתחושותהאומותבגביעמשחקים

ולהימנעהראשונות6ביןלסייםבמשימהעמדנואחד

רמתהפגנתתוךהבאהבשנההמוקדמותממשחקי

בעודזכיהכאשרפספוסתחושתשניומצדטובהטניס

ברמהגאהאני.הגמרלחציעוליםוהיינואחתמערכה

ובניצחונותוגנרנגדבמשחקהציגששרגאהגבוהה

יוסישלבניצחונות,הטורקיואלטינלהבריטיגריןעל

אלאל.בנבחרתעילישלהנהדרתובהשתלבות

."ישראל

:האליפותבסיוםאמרהמשלחתמנהלוינרקובי

נבחרתובמיוחדלטובההפתיעוהנבחרות״שתי

שבשנהודאגהחופשיכרטיסעםשעלתההגברים

נבחרתמוקדמותללאהעולםלאליפותנגיעהבאה

שרגאהסגלזקןועםהחסרההרכבלמרותהקוואד

מוקדמותיהיושלאדאגוחיותועיליסעדוןיוסיויינברג

.טובה״היתההנבחרותבשתיהאווירה

בוהמשלחתלחברימפגשקוביארגןזכרוןהיוםבערב

חבריועלסיפראחדוכלהנופליםזכרעםהתייחדו

שיחקועצמוהזכרוןוביוםיוםובאותו.שנפלו

.שחורסרטעםהישראליםהספורטאים
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אליפות אירופה–טקוואנדו 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

אשר'לחימהאומנויותשרעבי'ממועדון,יסעוראסף

רומןהמאמןועוזרשרעבייחיעםהמאמןאצלמתאמן

.אירופהבאליפותהארדבמדלייתזכהרוסינוב

המקוםתואראתגםהעולםאלוףלתוארהוסיף,בכך

.באירופההשלישי

דרגתג"ק58משקלשלהגמררבעבשלבניצחאסף

ליריבהגמרבחציהפסידאך,ספרדייריבK44נכות

.צרפתי

שרעבי'ממועדוןהואשגםמילאדעדנאןנוסףישראלי

מולבינלאומיתבכורההופעתרשם',לחימהאומנויות

הפסיד,צמודקרבלמרות,האיטלקיהעולםאלוףסגן

מתחרהעדנאן.לצפותלמהשישהראהאךעדנאן

.K44נכותדרגת.ג"ק63במשקל

מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל  עמית חסדאי 

תחרויות במסגרת סבב הגביע 2יצא ל מאיר כרמון 

:  העולמי בהן התחרה בשני מקצים

בלגיה נגד השעון–סבב הגביע העולמי 

עמית סיים במקום החמישי בתחרות נגד השעון למרחק  

כאשר הוא מפספס את  , משתתפים10ק״מ מתוך 20

.  שניות2המקום הרביעי ב 

בלגיה מרוץ כביש–סבב הגביע העולמי 

. עמית סיים במקום החמישי.  ק״מ61במרוץ כביש ל 

המאמן מאיר כרמון היה מרוצה מהתוצאה כפי 

(גובה הוואטים)במהירות ובעצימות , שהתבטאה בזמן

גרמניה נגד השעון  –סבב הגביע העולמי 

המסלול שכלל הרבה עליות התקיים תחת גשם וברד 

.11ועמית סיים אותו במקום החמישי מתוך 

גרמניה מרוץ כביש  –סבב הגביע העולמי 

הוא , מקצים בהם סיים עמית במקום החמישי3לאחר 

להגיע למקום  , הצליח לתת את האקסטרה מאמץ

!השלישי ולעמוד על הפודיום

אופני יד סבב הגביע העולמי

התמונה באדיבות ההתאחדות  

לטקוואנדוהישראלית 

צילום מאיר כרמון. נגד השעוןבמירוץעמית בהזנקה 
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בתחרותלהתחרותיצאהבחתירהישראלנבחרת

הרכביםלבדוקמנתעל,באיטליההבינלאומית

משחקילקראתהתחרויותלמסלולולחזורחדשים

.2024פריז

במקוםסיים,אביבתלהלוחםמביתדניאלשמוליק

.דקות10:18:25שלתוצאהעםהרביעי

אחיה:אביבתלהלוחםמביתהחותריםרביעיית

פיינבלטמיכל,מזרחילי-שי,חצורברק,קליין

עםהחמישיבמקוםסיימו,ההגאיתמילרומרלינה

.דקות08:00:17שלתוצאה

,אביבתלהלוחםמביתברונשטייןמנוחההחותרת

14:40:44שלבתוצאההמטרים2000אתסיימה

.הרביעיבמקוםוסיימה

במקוםסייםחיפההלוחםמביתשאהיןסאלח

דקות10:15:14שלבתוצאההחמישי

,בגמרזוגיבמקצההתחרוקלייןואחיהמזרחילישי

דקות09:09:75שלתוצאהעםהשישילמקוםוהגיעו

אצלומתאמניםדניאלבמרכזמתאמניםהחותריםכל

.בוקריבוסרגימרגוליןדימה

,דניאלמרכזבאדיבותבפעולההרביעייה:בתמונה

Maren:צלם Derlien

:הטורניראתסיכםשערהכדורנבחרתמאמןשוהםרז

,במלמובטורנירהשניבמקוםסיימהישראלנבחרת"

קבוצות4בוהיו.ואיכותיטובלטורנירשנחשבשבדיה

ברזיל,יפן,ארה״ב)בעולםהראשונההשמינייהבתוך

וספרדיוון,דנמרקאתנצחנוהבתיםבשלב.(וישראל

11-1טובנצחוןהיהגמרבחצי.לארה״ב4-2והפסדנו

.ליפן6-3והפסדנוטוביםפחותהיינוובגמרברזילעל

,רעלאנראינו,בינלאומיתתחרותללאחודשים8אחרי

להיותנצטרך.להמשךיספיקלאבהחלטזהאבל

עצמנואתלשפרכדיהבינלאומיתבזירהיותרהרבה

."לפאריזלכרטיסהסיכויאתולהגדיל

.השעריםמלכתבתוארזכתהדוידבןליהיכןכמו

טורניר בינלאומי–כדורשער 

תחרות בינלאומית–חתירה 

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

תילאנדסבב הגביע העולמי –סייף 

בשלבנצחהירושליםהלוחםמביתקלמןלינור

שמיניתבשלביפהניצחוןרשמה,ניצחונות3הבתים

.הגמרברבענוצחהאך,הגמר

דורית  : צילום. כדורשער עם מדליות הכסףהנבחרת 
.משרקי
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והמדליהטליה,בתמונה

עשורבןשמוליקהתחרוהפתוחהסלובניהבאליפות

מספיבקטביבוקרוליןחיפההלוחםמביתברוךוחן

,הבתיםשלבאתצלחולאוחןשמוליק.גןרמתן"איל

לחציעלתה,בלנקבנציאצלמתאמנתאשרקרולין

השוודיתלומנדברקלאינגלההפסידהשםהגמר

.הארדמדלייתעםהשלישיבמקוםוסיימה

סבב הגביע העולמי פולין–קיאקים 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

לאחרהנבחרתחבריאתאתגרהעולמיהגביעסבב

קשיםאווירמזגתנאיובשלבאיחורהגיעושהסירות

.התחרותימיכללאורךהתחרותמועדישונו

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתאילתטליה

KL2קלאס-לקיאקיםבמקצההשתתפה,דרוזדויטלי

בזמן(משתתפות7מתוך)הרביעיבמקוםסיימהאותו

גםאותוVL3קלאס-לקנוובמקצהשניות57.35של

שלבזמן(משתתפות6מתוך)הרביעיבמקוםסיימה

המשתתפותאחתשלפסילהלאחראך.דקות1.09.58

במדלייתזכתהוהיאהשלישיבמקוםשטליההתברר

.ארד

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתשפיראירן

אותוVL2קלאס-לקנובמקצההשתתפהדרוזדויטלי

1.19.74שלבתוצאה(5מתוך)החמישיבמקוםסיימה

.אירןשלהראשונההבינלאומיתההופעהזו.דקות

לברועיאצלמתאמןאשרהירדןמעמקעזראעדי

סייםKL2קלאס-הקיאקיםלגמרלהעפילוהצליח

.שניות49.26שלבזמןהשביעיבמקום

מנהלתדוארפליסאסנתר"דליווהנבחרתאת

הראשיתהמסווגתקוסףודוידההמשלחת

.המשלחתופיזיותרפיסטית

אליפות סלובניה  –טניס שולחן 

הפתוחה

המדליהעםובנציקרולין,בתמונה
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RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

החוליםביתמנהלתרייזנרשטייןאוריתר"דהגיעועוד

השחייהלנבחרתהרפואיתהחסותנותן,א"תרעות

ומוביל,השיקוםחטיבתראשחירותירפי'ופרופ

.החוליםביתמטעםהרפואיתהמעטפת

הכפתורעללוחצים

הכפתורעללחיצהמדגמן,וולפרטרון

הישגיולאחרבשחייההעולםאליפותלקראת

הם,2022טוקיוהפראלימפייםבמשחקיםהשחיינים

.ישראלבבורסתהמסחראתלפתוחהוזמנו

מארק,במדליותהזוכיםהשתתפוהמסחרבפתיחת

דדאוןועמיארדואחתזהבמדליות2בשזכהמליאר

גירנקוורוניקה,כסףואחתזהבמדליות2בשזכה

נבחרתחברוולפרטורוןבמשחקיםשהשתתפה

יעקבהנבחרתמאמןגםכמובןנכחבאירוע.השחייה

.ביננסון

,הטקסמןנעדר,זהבמדליותשתיזוכה,שלביאיאד

.רפואימקרהבשל

:בטקסאמרבירנבאוםאלי,הפראלימפיהועדר"יו

עלערךלניירותהבורסהלהנהלתמודיםאנו"

אתחושפתאשר,המסחריוםאתלפתוחההזדמנות

הרחבלקהלשלנוהאלופיםואתהפראלימפיהספורט

שמאופיינתהפראלימפיתהרוחאתומקדמת

ויש,הגוףמגבלותעלוהתגברותמצוינות,בנחישות

באנשיםפהמדובר,ספורטאיםלהיותםשבנוסףלזכור

וניירותההוןשוק,הכלכלישהנושאוסקרניםצעירים

".אותםגםמעניין,ערך

גאיםאנחנו":אמרהבורסהל"מנכ,זאבבןאיתי

הפראלימפיםהשחייניםנבחרתאתלארחונרגשים

והמגזרהבורסה,ספורטשלהחיבור.ישראלשל

שגופיםמקוויםואנונכוןחיבורהואבכללהעסקי

מתוך.בהםויתמכוהספורטאיםאתיאמצועסקיים

שמונה,2020בטוקיוישראלשלהמדליותהתשע

בטוחואני,הפראלימפיםהשחייניםהביאומדליות

כבודהרבהלנוולהביאלהצליחימשיךשהענף

".בהמשךגםנוספותומדליות

גלילהספרביתשלתלמידיםנציגותגםהגיעהלטקס

ככללהפראלימפיהספורטעלשלומדיםמהרצליהים

.בפרטהשחייהנבחרתועל

לספורטהישראליתההתאחדותר"יו,רצאביאהוד

שהעבירכ"כחועברובטקסהואאףהשתתף,נכים

.הפועלותהנפשותעםבהכרותוניכרפיננסייםחוקים

השחייהונבחרתיםגלילהספרביתתלמידי
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אירועחזרהקורונהבשלשנתייםשלהפסקהלאחר

מתנסהבמהלכו',נגישותלהרגיש'–הגדולהנגישות

אתחוויתיתבצורהמדמותאשרבתחנותהרחבהקהל

חוויתיתהתנסותגםהיתרוביןהמוגבלותאתגרי

.פראלימפיספורטשלבתחנות

,טרופרחיליוהספורטהתרבותשר:הגיעולאירוע

מיקיהכדורסלאגדת,פינטושירליהכנסתחברת

.חולדאירוןאביבתלעירייתוראש,'ברקוביץ

פסקלוהקיאקיסטיתששוןאוריהאולימפיהמדליסט

יובל,דבריםנשאובמהלכו,הטקסאתהנחוברקוביץ

.ועודחולדאירון,טרופרחילי,ישראלנגישותר"יווגנר

דבריםנשאהפראלימפיהוועדר"יובירנבאוםאלי

.ישראללנגישותהוועדביןהפעולהשיתוףאתוהוקיר

הפראלימפייםהספורטאיםאתייצגהסמואלמורן

שווההזדמנות,דבראותורוציםכולנובסוף":ואמרה

.עבודה,לימודים,ספורט,פנאיפעילות.הכללעשות

אותיולימדהמסוגלותלתחושתאותיהחזירהספורט

אותישמגדירמהולאלהתניידדרךרקזוגלגליםשכיסא

שלהחייםאתשמשנהישראללנגישותתודה.כאדם

."העולםברחביוגםבארץפהמוגבלותעםאנשים

העתודהנבחרתשחקניהיווהיוםשלהכותרתגולתאת

מולראווהבמשחקשהתחרוגלגליםבכסאותבכדורסל

,ברקוביץומיקיששוןאורי,פינטושירי,טרופרחילי

.רנוי'צויוליהזינגרויטלבספורטאיותמחוזקים

העתודהושחקניטרופרחילי

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

רנוי'צויוליהזינגרויטל,פינטושירלי

ברקוביץומיקיסמואלמורן
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בינלאומיטורניר,בירושליםאירחעיווריםחינוךבית

כל.ויווןבריטניה,מישראלנבחרותעםבכדורשער

קבוצות6שנוצרוכךקבוצות2להתחלקהנבחרת

שלרבלמספרוהזדמנותבשנייהאחתשהתחרו

שנמצאתהנבחרת.ולהתאמןלהתחרותספורטאים

היאבה,אירופהאליפותלקראתמתכוננת'בבדרג

.'אלדרגלעלותמקווה

בינלאומיטורניר–כדורשער

ירושלייםעיווריםחינוךבביתהתקייםמאיבחודש

16לאחר,בכדורשערהעלליגתשלהרביעיהסבב

עלתה,הפליאוףלפניורגעקבוצהלכלמשחקים

31עםהראשוןלמקוםמרכזעיווריםחינוךביתקבוצת

וויצונקודות30עםהשניבמקוםהלוחםבית,נקודות

.נקודות27עםהשלישיבמקום

עםהשעריםמלךטבלתאתמובילנה'מחאגמחמוד

48עםדוידבןהיא-לימובילהבנשים.הבקעות89

.הבקעות

דגלירקעעל,התקפהבעמדתדוידבןאור:בתמונה

המשתתפותהמדינות

מאמןבהשתתפותאימוניםמחנההתקייםהחודש

נבחרתשחקניושני.וורנרכריסטוףגרמניהנבחרת

מחנה":סיכםהנבחרתמאמןספיבקשלומי.גרמניה

הרבהלמדנו.מאודוטקטיקשה,קצרהיההאימונים

.בהגנהבמיוחד.ניקודלפימשחקשיטותעל

אליפותלשרודכדיבאנרגיהלחסוךאיךובהתקפה

עבודההיאלהצלחההדרך.קצרסגלעםאירופה

אימוניםמחנותליותרלשאוףצריך.זמןלאורךקשה

."הגבוהותלרמותלהגיעכדיוטורנירים

הרגבילשופטיהשתלמותהתקיימהבמקביל

הבכירההבינלאומיתהשופטתידיעלשהועברה

העבירהוכברשנה20כברששופטתשהסילביה

.2014בשנתבארץסמינר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

העלליגת–כדורשער

מחנה–גלגליםבכיסאותרוגבי

לשופטיםוהשתלמותאימונים
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80יוני גיליון 

בגביעזכתהגןרמתן"אילספיבקשלהטיגרסיםקבוצת

קבוצתאתשנצחולאחר.גלגליםכיסאותברוגביהמדינה

תרזהשירהקפטןהניףהגביעאת.ספיבקשלהאריות

.קרסנטינרייה:שנבחרהמצטייןוהשחקן

אליוהאגדיהלאומיהמאמןשללזכרונערךהמשחק

שהשתתפוהשחקניםמרביתאתשאימןז״להאובן

בגמרצפתהאלישלמשפחתו,ישראלנבחרתואתבגמר

.בסיוםהמדליותבחלוקתהשתתפהואחותו

ודאיהואבמשחקצופהאלישאםבסיוםאמרתרזהשיר

השחקניםשלמהתוספתוגםהשחקניםבכלגאההיה

עסיסיתקללהאיזהבסיוםמוסיףהיהובטחהצעירים

.אירופה״לאליפותועכשו:אומרהיהבסיומה

,נכיםלספורטהישראליתההתאחדותיו״ררצאביאהוד

נכיםלספורטלהתאחדותגדולהגאווה״:בסיוםאמר

אלוכמומדהימותקבוצותשתישהעמיד,אילןולמועדון

.ישראלנבחרתשחקניבשתיהן,הערבשראינו

הנדרשתהאגרסיביותולמרות,מרהיבהתצוגהפהנתתם

והכבודביניכםהחברתייםהקשריםבלטו,במשחק

.ההדדי

.האריותוגםהטיגריסיםגם,אלופיםכולכםעבורי

גם,וכמוני,מלמעלהבכםהביטהאובןשאליבטוחאני

.בכם״גאההיההוא

גביעגמר–גלגליםבכיסאותרוגבי

הגביעהענקת:בתמונה

חסוןאורןר"דצלם.הכדורעלמאבקבתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

כיסאותברוגבי2022לשנתהמדינהבגביעשזכתהאחרי

,ג"רספיבקאילןחברי',הטגיריסים'קבוצתהוזמנה,גלגלים

.ההישגעלהוקרהתעודתלקבלמנתעלהכנסתלמשכן

ועדתישיבתבמהלךדוידסוןסימוןכ"חהעניקהתעודהאת

ספורטאיםשירותבנושאשהתקיימהוהספורטהחינוך

.ל"בצהמצטיינים

גואטהעדי,קרסנטיניר,תרזהשירהרוגבישחקניאל

וינרבדודי,ספיבקשלומיהמאמןהצטרפו,צדקיהוומוטי

.נכיםלספורטההתאחדותר"יומ"מלחיאניואבי,הענףר"יו

פלדניצן–צילמה.דוידסוןסימוןכ"וחהנבחרתחבריבתמונה
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80יוני גיליון 

הספורטאיותזכו'בלדרגלציוןראשוןבטורניר

נכיםספורט:ממועדוןכולם,הבאיםוהספורטאים

:לציוןראשון

:3קלאס,גלגליםבכיסאותנשים

נוגהטל1מקום

אלקבץמרים2מקום

שחורידליה3מקום

:5קלאסגלגליםבכיסאותנשים

שטריתבןשמחה1מקום

שרעביקלין'ג2מקום

גילארדירוחמה3מקום

2קלאסגלגליםבכיסאותגברים

אמליןדימטרי1מקום

לוילביא2מקום

5קלאסגלגליםבכסאותגברים

לויןשחר1מקום

גבריאלימיני2מקום

יעקבנחום3מקום

שולחןטניס

קליעה

מתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה

הקליעהאיגודשלבליגהגםמתחרה,סטריקגיאאצל

60חופשירובהאפראהפועלמועדוןתחתהישראלי

הליגהאתיוליהסיימהמאיבחודש.שכיבהמצבכדור

גיאלאחרהשניבמקוםוגבריםלנשיםהמעורבת

סגניתמהתוארמלבדהראשוןבמקוםשסייםסטריק

לנשיםחדשישראלישיאקבעהגםהיא,ישראלאלופת

הקליעהלאיגודמשותףזהשיא.נקודות623.1

יוליה.נכיםלספורטהישראליתוההתאחדותהישראלי

משותףישראליבשיאשמחזיקהבישראלהיחידההיא

.מוגבלותללאוספורטאיםמוגבלותעםלספורטאים

לזכרוזוגותטורנירחיפההלוחםבביתנערךהחודש

:והזוכותהזוכיםואלו.וולףנמרהעברשחקןשל

:גלגליםבכסאותזוגות

הלוחםמביתגכטמןוגנדישופאניהמקבל1מקום

חיפה

הלוחםמביתאברמוביבגניארזואןיוסי2מקום

חיפה

הלוחםמביתרוזנברגומיריקי'גורדצנינה3מקום

חיפה

:עומדיםזוגות

ם-יהלוחםמביתגמוסועופרמיכאלימנשה1מקום

חיפההלוחםמביתחןויעקבחסיןאנה2מקום

חיפההלוחםמביתמזרחיוחייםליפנררעיה3מקום

בדמינטון

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

גיל  : צלם. יוליה בליגת הקליעה

סימקוביץ
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80יוני גיליון 

ליגה|גלגליםבכסאותכדורסל

'בולאומית'אלאומית

צלחתאתמעידןמקבלגדי

האליפות

'בלאומיתליגה

,הליגהאלופתלזהותבנוגעמהפכיםמספרלאחר

ן"לאילכרמיאלביןהאחרוןבמשחקהאליפותהוכרעה

ידיעלנוצחה,לניצחוןזקוקהשהיתהכרמיאל.חיפה

היאהאלופהכישקבעמה,הגביעמחזיקתחיפהן"איל

ובמקוםחיפהן"אילסגניתה,שבעבארהלוחםבית

.חיפההלוחםביתממועדוןכרמיאלקבוצתהשלישי

ר"מיוסלוביקגדיהמאמןקיבלהאליפותצלחתאת

ליגתאליפותגמרבמחציתקלימןעידןל"צהנכיארגון

.העל

:סופיתטבלה–'בלאומיתליגה

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

גביע–'אלאומיתליגה

הוכתרהובינתייםיוניבחודשתסתייםהסדירההליגה

:הליגהשלהגביעמחזיקת

הנדללירןהמאמןבהובלתכרוםאלמג׳דקבוצת

לליגהבגביעזכתה,לויטהערןהקבוצהומייסד

.60-69ספיבקאלוןקבוצתעלניצחוןלאחרא׳לאומית

שחקניהצליחובסיוםורקארכולכלצמודהיההמשחק

MVPלנבחרהסילברמןמרי.לברוחכרוםאלמג׳ד

הישגיהעלהוקרהגביעלההעניקהאףוהקבוצה

באליפותזכתהשםהבריתבארצותהמכללותבליגת

זכתהשםהאליפותבמשחקוגםאלבמהמכללתעם

.MVPהבתואר

נוספיםמאותועודבאולםאוהדיםמאותצפובמשחק

.לאולםמחוץענקמסךעלבמשחקצפו

בינלאומילטורנירהקבוצההוזמנההמשחקבסיום

.בדובאי

ד אל כרום והגביע 'קבוצת מג: בתמונה

סאהרהאדרים  עין אל חוסאם: צלם

שותפים לקידום  הוועד הפראלימפי הישראלי  
הספורט הפראלימפי
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80יוני גיליון 

הקלע|גלגליםבכסאותכדורסל

המדינהשל

המוקדמותשלב

כיסאותבכדורסלישראלשלהעתודהנבחרתשחקני

מיזם."המדינהשלהקלע"בתחרותהשתתפוגלגלים

.הפיסמפעלבשיתוףהכדורסלליגתמנהלתשל

העתודהנבחרתשחקניהתבקשוהגמרבחצי

לקלוע,הבוגרתהנבחרתכדורסלנישלבתגבורת

הארבעה.אחתדקהתוךכדורים15עמדותמשלוש

לשלבועלוביותרהגדולהנקודותמספראתשהשיגו

איבניצקיליאור,שבועשהאל,דגמיןראדיהיוהגמר

.ויגודהועמית

'המדינהשלקלע'במשתתפיםשלראשונהשמחאני"

,"ישראלשלהגלגליםכסאותמנבחרתשחקניםגם

מרגשזה",פרנקלשמואל,הליגהמנהלתר"יואמר

כלעלמתגבריםהאלההשחקניםאיךלראותומדהים

דוגמהספקללאהם,למטרהבדרךואתגרמכשול

."חלוםלהגשיםשרוצהילדלכלומופת

ליאור,האחרונותהשניםבעשרהעתודהנבחרתמאמן

,כדורסלזהכדורסל.הזההמהלךעלמברךאני":דרור

משפחהאותההכלזהגלגליםכיסאות,נשים,גברים

שזולהתפלליכולרקואניחיבורשיששמחואני

לצייןליחשוב,בנוסף.מבורכתמסורתשלהתחלה

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ערביםשלמעורבתקבוצהלהיותגאיםמאודשאנחנו

בעיקר,המורכבויותכלעםביחדשמשחקיםויהודים

מתרכזיםאנחנו,רלוונטילאזהאצלנו.האחרונהבתקופה

."ובכדורסלבספורט

הגמרשלב

חציבמהלךירושליםארנהפייסבאולםהתקייםהגמר

להתמודדנשארוהראשוןהשלבלאחר.הפליאוףגמר

במהלךהכדוריםאתשקלעודגמיןראדימולשבועשהאל

שבועשהאלהוכרזובסיוםוהרביעיהשלישיהרבע

התרבותמשרעשהאלקיבלהגביעאת.התחרותכמנצח

התחרות...":"בסיוםאמרשבו.טרופרחיליוהספורט

חברהפהליצורשיתרוםמהבדיוקהיאהיוםשהתקיימה

אוהדיםאלפימוללעמודמרגש,יותרומודעתיותרטובה

הםלתחרותחבריי.מודעותוליצורהענףאתולייצג

משמח.הענףשלוהעתידהצעירהישראלנבחרתשחקני

לאחרטובהתקופהשלבהמשכהבתחרותלזכותמאוד

תודה.משואהלהשיאזכיתיבוהמשואותוטקסבנילידת

ומצפההפעולהשיתוףעלהפיסומפעלהליגהלמנהלת

."הבאהלשנהרוחבקוצר

הליגהמנהלת/שיבראלן:צילום
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שנהמסכמים–ספריתהביתהליגה

80יוני גיליון 

ה'משתתפי תחרות הבוצ

מזג,הקורונהעקבודחיותביטוליםמעטלאלמרות

עםמוצלחפעולהשיתוףבמסגרת,ועודאויר

השנההתקיימוהספרלבתילספורטההתאחדות

ספורטאיםהשתתפובהםספריותביתתחרויות

.והאתלטיקהה'הבוצבענפיפראלימפיים

,וגמרמוקדמות–תחרויותשתיהתקיימוה'הבוצבענף

לתחרויות.גןרמתן"אילספיבקמועדוןאירחאותן

נפרדתליגהוהתקימההארץמכלספרבתי10הגיעו

ביותרמקצועיותהיוהתחרויות.רמפהלשחקני

נערכיםהבאהשנהלקראת,מעולההייתהוהאווירה

.לליגהנוספיםספרבתילהצטרפות

בשתיפראלימפייםמקציםהתקיימוהאתלטיקהבענף

יוסףבהדרהארציהגמרהתקייםשבמרכזן,תחרויות

עםספורטאים17התחרובתחרות.מאיבחודש

',מ80:במקצים,ועיווריםראיהוליקוייפיזיתמוגבלות

.ברזלכדורוהדיפתמהמקוםלמרחקקפיצה'מ800

הביתהאתלטיקהבתחרויותהמקציםשלהשילוב

לספורטההתאחדותעםהפעולהושיתוףספריות

הנוערבשילובחשובהדרךאבןמהווההספרלבתי

במסגרותלהשתתףוילדיםנעריםליותרומאפשר

שיכולילדשכלהיאהמטרה.הספרבבתיהספורט

.הזדמנותיקבללהתחרותורוצה

כמותאתלהכפילמקוויםקדימהבהסתכלות

.הקרובותבשניםאלהבתחרויותהמשתתפים

:  באר שבע מאמן' ממקיף ו17בן אלישע גרין 

זכה במדליית זהב בקפיצה טימור מהרבני 

מטרים800ו 80למרחק מהמקום וכסף ב 

מחטיבת הביניים עלומים רמת השרון  מכטינגרנועה 

ובהדיפת כדור ברזל'  מ80זכתה במדליית זהב ב 
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אילנית–לס'אנגלוסעלשחולםהאתלט

זלינגר

80יוני גיליון 

.בןשלהנחייהכלבת,רוביעםהיהזהלמשלכך

נחיהכלבמקבליםלאנעריםאושילדיםאומרהחוק

בןשלהאישייםמאמציואך,בוגראדםרקאלא

הראשוןהנערלהיותאותוהביאושהפגיןוהבגרות

!צעירכהבגילנחיהכלבתשמקבלבישראל

בן,מעולמוחלקומתמידמאזשהיתה,המוסיקהעם

.כשהתבגרשפיתחהטובהזיכרוןבזכותרומןהתחיל

לפניוכשהחלטתי,הזההרצוןשםהיהתמידזה"

אצלגיטרהללמודהלכתי,זהעלללכתשניםכשלוש

בעללנגןאותיללמדאיךשיטהשפיתחחנוכהיואב

הגיטרהעלהאקורדיםאתלסמןואיך,תוויםללאפה

.לנגןלמדתיוכך-

בפרויקטלהשתתףהגעתיוהנגינההמוזיקהדרך

"לילדינואופק"עמותתשל"מוסיקלייםכישרונות"

."הספרבביתוגם

ולגמרי16.5בןמקסיםנער,זלינגרבןאתהכירו

.טיפוסילא

גיימר,גיטרהנגן,במודיעיןתיכוןתלמידהואבן

מחודשוהחל,עיוור-נוערתנועתחבר,בעברו

ישראלאליפותהתקיימהאז,22אפריל

לנוערישראלאלוף,פראלימפיתבאתלטיקה

.'מ800-ו'מ1500לריצהבמקצי

מטעםהפראלימפיהועדשלהעתידבסגלחברבן

.עיווריםחינוךביתמועדון

במשחקיםלהשתתףהואשלוהחלום

.2028לס'אנגבלוס,הפאראלימפים

.שונה.לגמריאחרתהיהזהורוביהמוסיקהבלי"

כמוטוביםהיולאבלעדיהםשלישהחייםבטוחאני

."עכשיו

אתאיבד12גילועדראייהלקותעםנולדבן

.לגמריכמעטהראייה

ונרתמהמודיעיןלעירקטןמישובעברהמשפחתו

בןשלוהכנתו,בהכנתםשכרוכהלעבודהכולה

.החדשהלמציאות

עברוובןכולההמשפחהויסודיתקשהעבודהעם

.והחברתיתהסביבתיתההתאקלמותתהליכיאת

שהקוואמרזאתהסבירבןשלאביו,אבישי

הואבןמולובטחהמקרהכלפישלהםהמנחה

,אליועצמוויתאיםלבןממתיןלאהעולם"

דרכואתלמצואשלוורקבןשלהיאהאחריות

שאנחנוואלוברשותושישהכליםכלעםבעולם

.פרינשאוזה"לונעניק

בן וכלבת הנחייה רובי: בתמונה



דור העתיד20

המשך–לס'אנגלוסעלשחולםהאתלט

80יוני גיליון 

מרגישאני,מבעבעהאדרנליןאתמרגישאני,רץכשאני"

לוקחשאנימרגישגםאני,נשימהבאותהאבל,וריחוףחופש

."ממנוונהנההרגעעלפיקוד

לאהבתושנייםרקהםבןשלהתחביביםכלאבל

.הריצה-הגדולה

נחשףבן,הספרבביתאתלטיקהתחרותבמהלך

.והתאהבלריצות

הפכההריצה,חבריםשלבסיועאיטיתהתחלהעם

אלוף,אישטהשדניאלעד,משמעותיתויותרליותר

,ראיהלקוייומאמןבינונייםלמרחקיםלשעברישראל

אותוולקחהעצוםהפוטנציאלאתזיהה,בןאתראה

מכלנהנהובן,מיידיהיההשנייםביןהקשר.כמתאמן

,עצומותבעינייםעליווסומךאיתובאימוניםרגע

.משמעתרתי

ותוצאותיויכולותיובשיפורמתמקדתבןעםהעבודה

וליכולותלצרכיםהמותאמתאימוניםבתוכניתבןשל

.בערבמאוחראובבוקרמוקדםזהאם,שלו

זמןמעטלאמבןגובהלס'אנגללוסלהגיעהמטרה

ריצהלאימוניבבוקר5בבשבועפעמים4קםהוא

פעמים4מתאמןהואובנוסף,(הספרלביתוממשיך)

.כושרבחדרכוחבאימוניבשבוע

תמידואני-מירוץבכלהפודיוםעלמלעמודיותרטובאין"

."ראשוןמקום-שםביותרהגבוהההקוביהעללעמודצריך

מרוציםלפקודממשיךבןישראללאליפותמעבר

:בארץותחרויות

שם,השרוןהודבמרוץבןהשתתף2022באפריל

5רץבן.בראנווליאוריאלויהודה,אותוליוו

מהמרוץשלמותדקות3ושיפרקילומטרים

.םהקוד 

לבתיישראלאליפותהתקיימהמאיבחודש

800–ו'מ80במקציראשוןמקוםניצחבן.הספר

.'מ

,שמואלגבעתבמרוץהשתתףבןהחודשבהמשך

במקצה,שלוהמלווהמועלםאביאותוליווהשם

בשיפורנמצאבן–דקות21.25-בשנמדדמ"ק5

!!מתמיד

בסוףהיאבןשלההכנותבמסלולהבאההתחנה

.בפינלנדלנועראירופאיםבמשחקיםהחודש

30-כשמונההישראליתהמשלחתעםיוצאבן

.שוניםספורטבענפישמשתתפים,אנשים

בן ודניאל אוחזים בזמן הריצה באותה , בתמונה

גומייה שמאפשרת לבן להרגיש את כיוון הריצה
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המשך–לס'אנגלוסעלשחולםהאתלט

80יוני גיליון 

טליאיר:צלם.הפודיוםעלבן

וילוו'מ800–ו'מ400שלבמקציםמשתתףבן

אביוהמלווההמאמןאישטהדניאלאותו

.מועלם

.היוםעדליועזרואותישליווואחדאחתלכלמודהאני"

אהיהשאניומקווההדבראותואתלעשותמשתדלאני

!"אפשרישהכלובוגריםילדיםלעודהשראה

ארגון–לילדינואופק"עמותתילדשהיהמאז

"ראייהלקוייעיווריםלילדיםהוריםשלארצי

.ובמשפחתובוותומךבןאתמלווה

העמותהשלבגניםלהרצותמגיעיםואביובן

מהכלעלמספריםכשהםוההוריםהילדיםבפני

.כהעדהחייםבמסלולעליהםשעבר

הכפפהאתלהריםהראשונהגםהיתההעמותה

-מצטייניםלספורטאיםחסותמלגתולהקים

.בןכמובןהואוהראשון

Sauconyחברתוגםשםנפסקלאזהאבל

ריינדוחברתלתחרויותמקצועיציודלומספקת

ספורטיביתבאופטיקההמתמחה,אופטיקס

ספורטיביתפעילותבקיוםרבהחשיבותורואה

מינתהואףציודעםבבןתומכת,לקהילהותרומה

!שלההשגריריםבנבחרתלשגרירבןאת

מנהלאותוהספורטאגףדרךמודיעיןעירייתגם

.בבןתומךדויטשעדיהפראלימפי'הברזלאיש'

!"שםואניבעינייםרעל.24פריז"

אתלהזכירמפסיקיםלאאותוהסובביםוכלבן

100%בלתהליךמחויבבן.המטרהזו.24פריז

והצוותהמשפחתיתהסביבהכלגםוכך

.סביבםשהתגבש

חריףכמהממחישרק',בעינייםרעל',שלוהסלוגן

.לשםלהגיענחושהואכמהועד-הזההנער

שקטלושיאפשרוחסותנותנימחפשבןאלובימים

.להתאמןכלכלי

החברתיותברשתותבןאחרילעקובמוזמניםואתם

הכלעללעדכןדואגהואשם

@BenZelingerפייסבוק@bnzlyngאינסטגרם

אפקנעם:צלם,הסיוםקואתחוצהבן



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'22

שלתמונותנתלו,המכביהשלמיזםבמסגרת

שלהתמונהגםהתמונותבין,ג"בנתבספורטאים

בכסאותוהכדורסלניתהחותרתסמואלמורן

אולינייקמירב:צילום.גלגלים

.....

שנים8כשעבדאלכסינקואלכסנדרהאתלט

מיוחדותנעלייםבייצורבאוקראינהשהיהבעת

האשמכביבתחנתחברלבקרקפץ,לכבאים

.במקוםסיורהבינלאומילאתלטשערךבכרמיאל

'לאישה'באדיבותהתמונות

המגזיןיצאהרחצהעונתופתיחתהקיץלקראת

בלי-פוזיטיבבודיעלכתבותבסדרת'לאישה'

אחת,כולנושלהים-להתביישובלילטשטש

הרקדניתהיאבמגזיןלהופיעהשנבחרוהנשים

,כמובןשלדעתינוזינגרויטל–גלגליםבכיסאות

.ההצגהאתמכולןגנבה


