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אליפות העולם בגלישה 
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: התמונה באדיבות
Ben Reed /ISA



אדם,גלגליםבכסאותבטניסישראללאלופיברכות

ויוסיהאופןבדרגתסלעעופרומאמנוברדיצבסקי

.הקוואדבדרגתסלערותםומאמנוסעדון

לאסיפההפראלימפיהוועדהנהלתהמליצההחודש

איתן'ופרופנאוראודי,סדבוןיוסיאתלאשרהכללית

.בהצלחה–הוועדבהנהלתציבורכנציגיפרידמן

הינה,2022שנתהחדשההאזרחיתהשנהשלתחילתה

לשמורשנמשיך,בעולםידידינואתלברךטובההזדמנות

והכימקצועיבידעשיתוף,פורייםפעולהשיתופיעל

.בעולםהפראלימפיתהתנועהערכיקידוםחשוב

בירנבאוםאלישלכם

והוועדנכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

הישראליהפראלימפי

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

בארץלהפתיעמפסיקלאהפראלימפיהספורט

לצפותוגאווהרוחהתרוממותאיזו,ובעולם

עולמיותפסגותשוברים,המדהימיםבספורטאים

.האמתברגעיומתעלים

–אלופיםשלמחומרקורץשהואהוכיח,יסעוראסף

שרעבייחיעםמאמנו!עולםאלופי–אלופיםסתםלא

אבישגחניכתושלזכייתהעםהמדינהאתשהדהים

אתהדהים,באולימפיאדההארדבמדלייתסמברג

עםצעירנערלקחתבההדרך,ידידייחיעם.שובכולנו

בכולנומעוררתעולםואלוףלגבראותווהפכתחלום

!לחיכה–והערצההשראה

בנלולוונחמןבגלישההעולםאלוף,קלנגעדיבזכות

שניעםעולמיפודיוםלראותזכינו–העולםאלוףסגן

!ישראלדגלי

באופןאותךלברךרציתי,אוטולנגיאריאל,ורעיחברי

גלגליםבכיסאותהכדורסלנבחרתהישארותעלאישי

המשמרותחילופיתהליךועלאירופהשל'אבדרג

.בנבחרתמוביליםשאתם

נח,הלאומיהשחייהמאמןאתוהוקרנונפרדנוהחודש

השחייהלמעןרביםעשוריםבמשךשפעל,רם

מורשתאחריךמשאיראתהנח,הפראלימפית

שנחקקובהישגיםהןלביטוישבאהמפוארת

.חניכךשלבלבבותוהןבהיסטוריה

ענבלשלמינוייהעלהוועדהנהלתהכריזההחודש

הישראליתהמשלחתשל'מיסיוןדהלשף'פיזרו

אין,2022ין'בבייגהפראלימפייםהחורףלמשחקי

!ממךראויה

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

.מברך את משתתפי אליפות ישראל בשחייהבירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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בית הלוחם חיפה| משחקי הדירוג בטניס שולחן 8.1

רחובות-מכבי ויסגל | אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער 14.1

נורבגיה| אליפות העולם בסקי אלפיני  16-23.1

שבדיה| סבב גביע העולם בסקי אלפיני27-30.1

צרפת| טורניר המאסטרס לנוער בטניס בכסאות גלגלים 27-30.1

בית הלוחם חיפה| תחרות קליעה 28.1
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ביטולים ודחיות בשל הקורונה, ייתכנו שינויים



מגיע,צעירספורטאי,קורהזה,םשניבכמהפעם

פודיוםאףעלעמדשלאולמרותהעולםלאליפות

.לאלוףומוכתרהקופהבכלזוכההואכןלפנימשמעותי

ישראלייהיהזהמתי,לתהותרקנשארכצופיםלנו

?ככהאותנושיפתיע

העולםבאליפותיסעוראסףזהאתשהעהחודש

שהתקיימהמוגבלויותעםלספורטאיםבטקוונדו

.באיסטנבול

כןלפנישנהכחצי,אכזבותלמודאסףהגיעלאליפות

האחרוןהכרטיסאתהאחרונהההזדמנותבתחרותהפסיד

קרברחוקהיהובעצםבטוקיוהפראלימפייםלמשחקים

אירופהבאליפות.היסטוריתמההשתתפותאחד

הפסידשםהגמררבעלשלבהגיעבספטמברשהתקיימה

.אירופהאלוףכסגןהאליפותאתשסייםאוזקאןלטורקי

בניסיוןאסףהשתמש,שרעבייחיעםמאמנועםיחד

יותרנחוש,יותרמנוסההעולםלאליפותוהגיעשצבר

.יותר'רעב'גםוכנראה

30שלהפרש)2-32הודייריבכיסח,הראשוןבסיבוב

בשני,(החוקימועדוסיוםלפניהקרבאתמסייםנקודות

מתמודדפגשהגמרברבע.0-30מגואטמלהיריבכיסח

שלאמה,1מספרהמדורגאתדודםבקרבשניצחמונגולי

לאהגמרבחצי.10-16אותוגםלנצחלאסףהפריע

אותוהרוסיאירופהאלוףמולמידייותראסףהתקשה

ניצחשכאמורהטורקיאוזקןלוחיכהבגמר.4-13ניצח

הקשההקרבהיהזה.אירופהאליפותגמרברבעאותו

אסףאך,8-3בהתחלההובילאףוהטורקיאסףשלביותר

מתוקהספורטיביתונקמהליתרוןעלהגםולבסוףהשווה

43-57.
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טאקוונדו

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

לטאקוונדוההתאחדותבאדיבותהתמונה,והמדליהאסף

ר ההתאחדות הישראלית לספורט "יואלי בירנבאום 

איזו השראה אתה מעניק  . כל הכבוד אסף: "נכים אמר

".  גאים בכם מאוד. תודה למאמנים ולמלווים! לכולנו

:אסףאתבירךוהספורטהתרבותשרטרופרחילי

!העולםאלוףהואיסעוראסף

יביאשהואאזוכתבתינפגשנוחודשיםחמישהלפני"

מישכלמשוםפשוט,פרועניחושהיהלאזה.מדליה

הםהשמיםשעבורומביןהזההמופלאהצעיראתשפוגש

.הגבול

המצווהברחגיגתלפניימיםכמהידיושתיאתאיבדהוא

אסף.והשאפתנותהרצוןכוחאתאיבדלאלרגעאבלשלו

במהעסוקולאכלפיורחמיםשלאפשרותכלדוחהעצמו

אני":שלובשפהאו,ידיואתמאבדהיהלאלוקורההיה

וגם.מתנהלישנתנומרגישאני,אותישדפקומרגישלא

."עבורימתנהזוישראלמדינתאתלייצג

,המדינהעבורמתנהשהואהוכיחשובאסףהערב,ובכן

!העולםבאליפותהתקווהושירתזהבמדלייתוהביא

."בךגאים.היקראסף,ברכות
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גלישת גלים

באליפותקלנגעדיהשתתף,חודשים9ושנהלפני

סיים,ישראלמדינתשלבודדכנציג,בגלישההעולם

לפנישהתחרההאחרוןהישראליוהיההרביעיבמקום

.הקורונהבשלמוחלטבאופןהתחרויותעצירת

התייצבהוהשנהוחיסוניםסגרים,גליםהרבהעברומאז

מרשימהנבחרת,בפלורידהשהתקיימההעולםלאליפות

.גולשים5של

כאלוףוסיים2עומדיםבקלאסהתחרה–קלנגעדי

.משתתפים13מתוך,העולם

אלוףכסגןוסיים2עומדיםבקלאסהתחרה–בלולונחמן

.משתתפים13מתוךהעולם

במקוםוסיים3עומדים–בקלאסהתחרה-אבישראלון

.משתתפים9מתוך6ה

SURFבקלאסהתחרהזקצרדורון KNEELלרבעהעפיל

משתתפים19מתוך10הבמקוםוסייםהגמר

וסייםVI-2בקלאסהתחרה13הבןשבואלכסנדר

.משתתפים9מתוך8הבמקום

מתוך,הכלליהעשיריבמקוםסיימההישראליתהנבחרת

בשני,הבריתארצותזכתההראשוןבמקום.מדינות24

.ברזילובשלישיספרד

.גולשבלולונחמן:בתמונה

ISA:צילוםקרדיט

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אני":העולםאלוףסגןבתוארהזכייהעלאמרבלולונחמן

ראשונהאליפותזומהמעמדהתרגשתישמאדלהגידרוצה

רגלקטועלאאדםאחריהשניבמקוםולזכותשלי

.הזהבאתלהביאהבאהשנהמקווהעשיתישליאתאז

לתחרותהגעתישבזכותםהבאלצעדתודהלהגידרוצה

הגולשיםלארגוןוכמובןשליהראשייםהספונסריםהם

הייתילאשבלעדיואפשטייןשגיאשליולמאמןבארץ

.מצליח

ולהיותבעצמולגלוש,כפולאתגרהפעםהיה,קלנגלעדי

אדםעםשנכנסתיאומרזהמשלח":סיפרכךעל,משלח

משותקכ"בד,עצמאיבאופןגליםלתפוסיכולתלושאין

בלבדסנפיריםעםאני.זקצרדורוןכמוומעלהמהחזה

לאןלוואומר,הגלאתבוחר,לעומקאותושדוחףזהואני

וברגעשמאלאוימין,לגלושכדאילאן,"נפתח"הגל

שוםללאהגלעללבדומתמרןגולשהוא,אותוששלחתי

צריךוהואדורוןאתשקיבלנוסףאדםנמצאבחוף.עזרה

הגעתיתמידכמעטאניאבלשובלעומקאותולילהביא

לישישלזהבמקבילוהכללעומקאותווהחזרתילחוף

מושגליאין.בהםמרוכזלהיותוצריךעצמימשלמקצים

."זהאתעשיתיאיך

ועלהבאההעולםבאליפותישתתףהאםעדיאתשאלנו

צריךאני.יודעלאעודהבאההאליפותלגבי":אמרכך

כאביםבגללירךמפרקלהחלפתהבאשבועניתוחלעבור

.ובברךבירךשניםשלרבמספרכברסובלאנימהםקשים

."אחליטהבאההאליפותולקראתההחלמהלאחר
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כחאליפות העולם בהרמת 

ירושליםהלוחםמביתהכחמרימתכצמןפולינה

הפראלימפייםבמשחקיםהשתתפהשלאחרונה

במקוםוסיימהקילו123הניפהשם)2020בטוקיו

העולםבאליפותהחודשהשתתפה,(השביעי

.בטביליסיהמתקיימת

ולריוהמאמןפולינהרצולאבכתףפציעהבשל

שלההראשונהבהנפה,סיכוניםלקחתטומילוב

.בהצלחהדחקהאותם,קילו90פולינהדחקה

100לדחוקפולינהניסתהוהשלישיתהשנייהבהנפה

.ההנפהאתסיימהלאאך,קילו

להישבריחכה,קילו126:פולינהשלהישראלישיאה

.אחרתבהזדמנות

.מדינות16מספורטאיות18השתתפובאליפות

Xuemeiזכתההראשוןבמקום dengשדחקההסינית

.קילו140

.  וולרי בהכנות אחרונותפולינה

Hiroki Nishioka@: צילום / WPPO

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

בהרמת2024בפריזהפראלימפייםלמשחקיםהדרך

:תחרויותבמספרהשתתפותמחייבת,כח

2021לשנתהעולםאליפות•

2023לשנתהעולםאליפות•

בתחרותלפחות,העולמיהגביעבסבבהשתתפות•

2022בשנתאחת

2בלפחותהעולמיהגביעבסבבהשתתפות•

2024בשנתתחרויות

מודה לשופטים  פולינה

Hiroki Nishioka@: צילום / WPPO
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כדורסל בכיסאות גלגלים  

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

קיסוסחיים/הגדוליםשלבמגרש

העלליגתמשחקיעלממנישומעיםאינכםסתםלא

,נבחרתבפגרתעסוקיםהיוהבחורים,גלגליםבכיסאות

הרבהעםוכמומדרידבעירהאיברי-האיחציאדמתעל

,גלובאלייםאואזורייםבטורניריםישראלנבחרות

.למדיקשוחההמתגלגלבכדורסלגםהאירופיתהזירה

(23עד)הצעירההנבחרתנעריחזרושנהחצילפנירק

הארדבמדלייתעטוריםבאיטליהאירופהמאליפות

ביפןשתיערךהעולםבאליפותבהשתתפותומובטחים

.לצפותולמהעתידשיששמלמדמה,הבאהבשנה

.מאתגריותרמעטהיההעסק,בהווהבינתיים

,גלגליםכסאותעלבכדורסלישראלנבחרת,היסטורית

בעברוגםהרחוקבעברגםכבודמעטלאהביאה

.הקרוב

לנבחרותאירופהאליפותשלהטורנירים24מתוך

במקוםממוקמתישראל,הנוכחיתעדשהתקיימו

ואחתזהבבצבע3עם,המדליותבטבלת)!(השלישי

גם.1982ועד1977השניםביןמזכיותכולן,כסףבצבע

שותפיםהיועוד,הנוכחיתהנבחרתמוותיקיכמה

רביעימקוםכמו,הנבחרתשלהאחרוניםהשיאלהישגי

הנבחרתהאחרונותבשנים.2007-ו2005בטורניר

עלולשמור10-העד8-הבמקומותלסייםמצליחה

.האירופיתבצמרת',אבדרגמקומה

,אוטולנגיאריאלהמאמןבראשות,ישראלנבחרת

לזהקוראיםלמהזה)שחקניהמיטבעםהמריאה

מהקבוצות,מנוסיםלצדצעירים,(?לא.נבחרת

עוזוינירמישרדותן:שםהיו.העלליגתשלהבכירות

,הנבחרתקפטןאוןדוראלון,חיפההלוחםמבית

זיו,אביבתלל"צהמקבוצתמנחםניימרקכפיר

שבוועשהאלחסוןארתור,א"תהלוחםמביתאליהו

מאילןבהואיברהיםעםדרגמיןוראדיספיבקמארז

ויגודהעמית,ל"בחונציגינואליהםהצטרפו.ספיבק

ושיהגרמניתבליגההאנוברבקבוצתהמשחק

.ב"בארהטקססבאוניברסיטתהמשחקברביבאי

המדליותשיאניתעםיחד'בבביתשובצההנבחרת

וטורקיהאוסטריה,איטליה,הולנדועםמבריטניה

הנבחרותששהתמודדו,המקביל'אבביתכאשר

.וליטאשוויץ,צרפת,פולין,ספרד,מגרמניה,האחרות

דצמברבתחילתנפתחההנוכחיתהאליפות

בניצחונהמסוימתובמידהצורםבאקורדוהסתיימה

משחקילפנירגע,האחרוןהיוםבבוקר.הקורונהשל

,בריטניהשלהגבריםנבחרתהודיעה,המדליות

נבחרותוגםהולנדמולהזהבעללקרבשובצהשכבר

אותרוכי,הארדעללקרבששובצו,ואיטליהגרמניה

מיידיתפורשותהןכןועלבקורונהנדבקיםכמהבהן

.מהתחרות

,האירופיהאיגודהחלטתלפי,זהצעדשלההשלכה

האליפותתואראתהולנדלנבחרתלהעניקהייתה

מדלייתאתבריטניהלנבחרת,הזהבמדלייתואת

יחדואיטליהגרמניהנבחרותאתולדרגהכסף

בתחילתגם,הסיוםבאקורדכמו.הרביעיבמקום

הדבקהכאשר,קורונהתקריתהייתההטורניר

הביתהאותםשלחההטורקיתבנבחרתשהתגלתה

הנבחרותלכלטכנייםניצחונותוהותירה
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

גםקרהדומהדבר.עימםלהיפגשאמוריםשהיו

הבריטיתהנבחרתעם,הנשיםבטורנירהאחרוןביום

החליטה,בגבריםכמו,הולנדנגדלגמרהעפילהשכבר

במדלייתותסתפקאצלןגםהדבקהמקריעקבלפרוש

.הכסף

עלונדברבואואזאמתעלמשחקיםגםהיואבל

.שלנוהבחוריםועלהתקייםשכןהטורנירמרבית

אלופתאתהנבחרתפגשההראשוןבמשחקה

-103שלבתבוסהנגמרזה.בריטניה,הקודםהטורניר

מולהבאהמשחק.השתפררקהמצבמאזאבל,46

מולשאחריווזה64-48בהפסדהסתייםאיטליה

הטכנימהניצחוןחוץ.63-41בתוצאההולנדנבחרת

מול,שלהבביתהאחרוןהמשחקאתגם,טורקיהעל

שלחודהעלישראלנבחרתהפסידה,האוסטרים

.'אבביתהחמישיבמקוםמסיימתוהיא57-56נקודה

ובהתמודדותלהתעלותהנבחרתהצליחה,טייםבמאני

מהמקום,ליטאאתלנצח',אבדרגההישארותעל

45-62המשכנעתבתוצאה,המקבילבביתהשישי

,לקינוח.העליוןבדרגהנבחרתמעמדעללשמורובכף

כאשרהתשיעיבמקום,מתוקבטעםסיימההנבחרת

המפגשבשחזור48-62שווייץנבחרתאתניצחה

.(עשיריתוסיימהלההפסידהאז)הקודםמהטורניר

13שלממוצעעםהנבחרתאתהובילשבועשהאל

שחילקאוןדוראלוןעםיחד,ריבאונדים7-ונקודות

לא.למשחק4שלממוצעעם,אסיסטיםהרבההכי

זההיה,ההגנהשלבצדגםבמלחמה,חשובפחות

בשני)המגרשעלשהותהרבההכיעםמנחםנדב

.דקות33ובממוצע!!(תמימותדקות40משחקים

הקרבותעםלכולםובהצלחהלארץהשביםברוכים

��!הפרקטעללהתראות–העלבליגתהמקומיים

.הזווית:הפייסבוקבדףלראשונהפורסמההכתבה

דותן  , אלון דור אוןהקפטן: סגל הנבחרת כולל את

עשהאל  , עוזיניר, ניימרקכפיר , אברהים בהו, מישר

,  זיו אליהו, שי ברביבי, ויגודהעמית , דגאמיןראדי, שבו

ארתור חסון ונדב מנחם

:צוות הנבחרת

אוטולנגיאריאל :מאמן ראשי

יריב גולד:עוזר מאמן

דוד קורן:מנהל הנבחרת

מוני עובד:איש טכני

גוטליברוני:מאמן הכושר

מרציאנומתן :פסיכולוג

רב-ערן מי : מעסה

.  נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים

Juan Carloצלם 
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. מורן סמואל מקבלת את הפרס מעידן רול: בתמונה

.  ם"לע, אמסלםשלומי : צלם

ץ ו ח ה ד  ר ש מ ל  ש ר  ו א ה ס  ק ט

נבחרת הכדורסל בכיסאות גלגלים עם  : בתמונה

איציק בירן: צלם.                           המתנות

תלהלוחםמביתהפראלימפיתהחותרתסמואלמורן

בטקסהחוץמשרדשלמהזוכותלאחתנבחרה,אביב

אתייצגובהםשוניםמתחומיםמגיעיםהזוכים.האור

שלהםהמקצועיתבזירההצטיינותידיעלבעולםישראל

וברשתותבתקשורתישראלתדמיתלמעןפעילותלצד

.החברתיות

מראיםמחקרים":באירועאמררולעידןהחוץשרסגן

אתמגבירהאחתישראליתאואחדישראליעםשהיכרות

כלבסוףוזה.לישראלחיבורתחושתליצירתהסיכוי

,אומהשלסיפורשהואלפניהישראליהסיפור-הסיפור

כלעלישראליםשלסיפוריםאוסףהוא,מדינהשל

.גווניהם

לפןמעברהרבהוהוארבותפניםהישראלילסיפור

לקדמתזהאתבדיוקלהביאמצליחיםואתם.הבטחוני

."וחדשנותמצוינות,טעמים,יצירהדרך,הבמה

האסשירה,ריכלעידן:גםהיתרביןנבחרומורןעםיחד

.אבדיהודנידולגופיאטארטיוםוהספורטאים

הפראלימפיםהמשחקיםלפתיחתימים1000בדיוק

הוועדשלהכבודנשיא,דנוסאנדרוהכריז,בפריז

כלכי,רדסון'ריציימס'גפרידיוטימבעלי,הפראלימפי

בדרךטיסהלפניג"לנתבשיגיעפראלימפיספורטאי

מפנקשייקבל,ל"בחואימוניםלמחנהאולתחרות

.גוריוןבןהתעופהשבשדהפריהדיוטיחנותמתנת

היודנוסשלהמרגשתהמחווהמןלהנותראשונים

לאליפותבקרלפנותשיצאוהכדורסלנבחרתשחקני

לעםמעניקיםאתם":מסרדנוס.במדרידאירופה

הצלחהלכםמאחליםאנו,וכבודגאווההרבהישראל

"מאחוריכםכולנו,אירופהבאליפותרבה

,שניםכשלושהפראלימפיהוועדאתמלווהדנוס

,אביבתלהלוחםבביתשערךסיורבמהלךולאחרונה

דנוסכי,בירנבאוםאליהפראלימפיהוועדר"יוהודיע

עדהפראלימפיהועדשלהכבודכנשיאלכהןימשיך

המתמשכתהתמיכהעללווהודה,2024פריזמשחקי

.האישיתמעורבותוועל

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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גלגליםבכיסאותטניס

שהתקיימהגלגליםבכיסאותבטניסישראלאליפות

הסתיימה,השרוןברמתהטניסבמרכזהחודש

,גןרמתן"אילחברבסקי'ברדיצאדםשלבניצחונו

,האופןבקטגורית'ישראלאלוף'התוארעלששמר

,גןרמתן"מאילהואגם,ליזובסרגייעלשגברלאחר

6-43-62-10בתוצאה

הוא,בעולם33היוםהמדורג,ברדיצבסקישלמאמנו

לאחרונהשעלה,17-הבן,ליזובואת,סלעעופר

.לנקריעופרימאמנת,הנועראלוףהיהשם,מרוסיה

בניצחונוהסתיים(קשהנכות)הקוואדקטגוריתגמר

,1-61-6בתוצאהחיותעיליעלשגבר,סעדוןיוסישל

עםמתאמןסעדון.אביבתלהלוחםביתחברישניהם

,אותולעודדהגיעוליחידהשחבריו,וחיות,סלערותם

.ביכלרנמרודעםמתאמן

האליפות",אמרבירנבאוםאלי,הפראלימפיהועדר"יו

לצדשהתחרוצעיריםבטניסאיםהתאפיינההזאת

טניסאיםלראותהלבאתומחמם,ותיקיםטניסאים

מהנהבקרהיהזה.כזאתברמהשמשחקיםחדשים

אתלדחותאםוהתלבטנומהגשםחששנו.מאוד

מודהאני.לצידנוהיההאוירמזגוהנה,הגמרים

שכיבדוהטניסאיגודולאנשילמארגנים,לספורטאים

".בנוכחותםאותנו

היו,בירנבאוםר"היושללצידוהגביעיםמחלקיבין

מנהל,סספורטסניסיםהפראלימפיהועדל"מנכ

ר"יו,וינרקוביהבינלאומיהטניסאיגודוחברהאליפות

הזהבומדליסט,פרץאביהישראליהטניסאגוד

.גרשונינועם2012מלונדון

עלוהוקדשה,קולינספיטרשללזכרונערכההתחרות

ברשחוגגהנכד,קולינסלפרדיהמשפחהבקשתפי

.מצווה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

ועילי חיותבירנבאוםאלי : בתמונה

יוסי סעדון: בתמונה

בסקי והילדים חוגגים את האליפות'אדם ברדיצ: בתמונה
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שחייה

זוננפלדמרגלית ש "ע2021אליפות ישראל בשחייה 

התקיימה החודש בבית הלוחם תל אביב בהשתתפות  

.סיווגים וגילאים, עשרות שחיינים במגוון

חברי נבחרת ישראל  , יעקב ביננסוןחניכיו של המאמן 

עלו שוב ושוב , ן חיפה"בשחייה שכולם ממועדון איל

כשלצידם גם , לפודיום וקטפו את המקומות הראשונים

האלופים העתידיים של בריכת , שחיינים צעירים

.השחייה

את המדליות לזוכים העניקו בת משפחתה של מרגלית  

שהעמידה  , מאמנת השחייה הוותיקה, ל"זזוננפלד

ר הכבוד של הועד  "ויו, דורות רבים של שחיינים

.רדסון'יימס ריצ'מבעלי ג, דנוסאנדרו הפראלימפי 

לפני שהחלה התחרות התקיים טקס מרגש לכבודו של  

הפורש אחרי שנים רבות , נח רם, המאמן המיתולוגי

ומי שחתום על עשרות מדליות פראלימפיות בענף  

חניכיו לאורך הדורות הגיעו , שחיינים רבים. השחייה

גם  בינהם, לטקס על מנת לכבד את המאמן האהוב

יואב : השחיינים שהשתתפו במשחקים הפראלימפיים

.ממיסטלובענבל שוורץ ואיציק , ולינסקי

הודה לנח בשם  , השחיין הפראלימפיבטרזיו 

.השחיינים ואיחל לו בהצלחה

מוץ ר הועד הפראלימפי "מ יו"לאירוע הגיעו גם מ

ל ארגון נכי "ומנכרצאביאהוד ח "ר אילן רו"יו,מטלון

.לרמןאבי ל "צה

אלי , ר הוועד הפראלימפי וההתאחדות לספורט נכים"יו

זוננפלדהודה לבני משפחתה של מרגלית , בירנבאום

ואמר בדברי , על שהם ממשיכים לשמור על קשר

צעירים  , זהו תענוג גדול לראות את כולכם כאן: "ברכתו

בראשיתשחיינים , חברי המועדונים השונים, וותיקים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

אני מעריך מאוד את  . דרכם לצד מדליסטים פראלימפיים

,  אני יודע כמה קשה אתם עובדים, הדרך שאתם עושים

אנחנו  . בקר וערב, יום אחרי יום,  כמה שעות אתם במים

נמשיך להעניק לכם את  , בוועד ובהתאחדות, מצידנו

ונאפשר לכם להיות  , המעטפת המקצועית הטובה ביותר

."אלופים

.ברגמןאוריהמעוטרהעברשחייןהנחההאירועאת

צלם אהוד מלמד, שופטי התחרות: בתמונה

גורדיצוקויוליה דנוסאנדרו : בתמונה
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2021ישראלאלופי–שחייה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

זוננפלדלמרגליתמוקדשתבשחייהישראלאליפות

.'השחייניםאם'ל"ז

במים:ספרהמתוךמיליםכמהמביאיםאנוולזכרה

:1964בטוקיוהפראלימפייםהמשחקיםעלשוויםכולם

בפעםהשתתפנוגם(1964)שבטוקיולצייןליחשוב"

מאז.השלישיבמקוםוזכינושליחיםבמשחה,הראשונה

היושבעיני,שליחיםמשחיעלהדגשאתלשיםהתחלנו

השחייניםבההיחידההמסגרתזאתכי,חשוביםמאוד

.להצליחביחדשרוצהכקבוצהבאמתומגישיםמהווים

שלנוהשליחיםקבוצתאתמלראותמרגשיותרדבראין

ועםגדולותיותרהרבהמארצותקבוצותמנצחת

שלנוהספורטאיםאתכך-ואחר–ארוכהיותרמסורת

!"עלאלמונףישראלדגלואתהמנצחיםדוכןעל

נותנת עצות לשחיין צעיר  , ל"זזוננפלדמרגלית : בתמונה

2015בשם מארק מליאר באליפות ישראל לילדים ונוער 

אלופי ישראל משחה

(נשים)וק'גורדיציוליה 

(גברים)ציבלובסקיסהר 

חופשי400

(נשים)עוז כהן  חופשי200

(נשים)עוז כהן 

(גברים)עמי דדאון 

חופשי100

(נשים)אראל הלוי 

(גברים)אריאל מליאר 

חופשי50

(נשים)אראל הלוי 

(גברים)מארק מליאר 

גב100

(נשים)גירנקוורוניקה 

(גברים)אלעד בלחסן 

גב50

(גברים)בטרזיו  פרפר50

(נשים)יערה פיינברג 

(גברים)וולפרטרון 

חזה100

(נשים)גירנקוורוניקה 

(גברים)וליניסקייואב 

חזה50

חזה יערה פיינברג  100אלופת ישראל ב : בתמונה

זיגלוהמאמנת כרמל סולומון 
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5בהשתתפותהחודשנפתחהבכדורשערהעלליגת

.הדרוםועדמהצפוןקבוצות

כלסבבבכל.פליאוף+סבבים4במשוחקתהליגה

.האחרותהקבוצותכלנגדמשחקתקבוצה

'מרכזעיווריםחינוךבית'קבוצתבלטההראשוןבסבב

',העמקנירויצו'קבוצת,משחקיהכלאתשנצחה

.אחדהפסדוניצחונות3עםהשניבמקוםהתמקמה

בית'מקבוצתנה'מחאגמחמוד:כרגעהשעריםמלך

הנשיםאצל,שערים34שהבקיע'מרכזעיווריםחינוך

16עם'העמקנירויצו'מקבוצתדוידבןליהימובילה

.שערים

העלליגתכדורשער

נה'מחאגמחמוד : בתמונה

עושה הגנה  

:הבאיםהסבביםתאריכי

לאומיתליגההעלליגת

6-7/1

10-11/2

10-11/3

פליאוף28-29/3

לאומיתליגהכדורשער
24-25/2

24-25/3

11-12/5

מגיעיםהשחקניםהלאומיתבליגהוהןהעלבליגתהן

,,עיווריםחינוךלביתצ"אחהבשעותחמישיביום

ללוןונשארים23:00לשעהעדליגהמשחקימקיימים

מתחדשים,הבוקרארוחתלאחר,למחרת.במקום

.הצהרייםלשעותעדהמשחקים

הפכו,הספורטיביוהאירוע,המשחקלחווייתמעבר

לעצם,מוסףערךישבוחברתילאירועהמפגשים

.השחקניםביןוהוואירשמיםוהעברתההתכנסות

ההזדמנותניתנת,כשופטיםגםשמשמשיםלמאמנים

וחידושיםסוגיותוללבן,מקצועייםרשמיםלהחליף

.לענףהקשורים

4בהשתתפותהחודשנפתחהבכדורשערהעלליגת

שנצחההעתודהקבוצתבלטההראשוןבסבב.קבוצות

.בתיקוסיימהמשחקיםושנימשחקים4

נירו"ויצמקבוצתגזיתאוראל:כרגעהשעריםמלך

סועדמובילההנשיםאצל,שערים23שהבקיעהעמק

.שערים24עםהעתודהמקבוצתסלסביל

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

ל'יוסף אבי יאיר אנג: צלם. נבחרת העתודה: בתמונה
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רוגבי

4בליגה.החודשהעונהאתפתחההרגביליגתגם

ואריותת"פטיגריסי,הרצליהשועלי,ג"רנשרי:קבוצות

קבוצהקיבלמובילנבחרתשחקןכל.ציונהנס

אלי.מאוזנותקבוצותשייווצרוכךחולקווהשחקנים

ומיפרשהאחרונותבשניםהליגהאתשהובילהאובן

.ימינוידשהיהספיבקשלומייהיההשנהשיוביל

האחדהואכייאלללאקשהקצת":שלומיאמרכךעל

איתנוהואאבלעליומבוססהרוגביכל...שלנווהיחיד

."תמיד

ראשוןאריות'את'הרצליהשועלי'נצחו,הראשוןבמחזור

אתנצחה'תיקווהפתחטיגרסי'וקבוצת.17-23'לציון

.13-14גולשלחודועל'גןרמתנשרי'

בסבבהחודשנפתחהלמועדוניםשולחןהטניסליגת

12נרשמולליגה,חיפההלוחםבביתשנערךמשחקים

קבוצות4,ירושליםהלוחםמביתקבוצות4:קבוצות

חיפההלוחםמביתקבוצות3,אביבתלהלוחםמבית

.גןרמתספיבקן"מאילאחתוקבוצה

ניתןולאמועדוןחבריספורטאים3לפחותקבוצהבכל

.הקבוצותביןלהחליף

הטובמשחקיםלקבוצהקבוצהביןמשחקיםסבבבכל

.משחקים5מ

בית:הקבוצותהליגהאתמובילותסבבים3לאחר

ספיבקן"ואיל3אביבתלהלוחםבית,1ירושליםהלוחם

.הסבביםשלושתבכלשנצחוגןרמת

אוניקובסקייהושועשולחןהטניסרכז,הליגהבפתיחת

ההתאחדותר"יובירנבאוםאליברכתאתהביא

,פלץיונה,החולפתבשנהשנפטרוהשחקניםוהוזכרו

שחקן/המאמןקלייןוגיוראליכטרמשה,יצחקיאילן

.ברוךזכרםיהיבצפוןהנכיםספורטשלהיסודומאבני

שולחןטניס

בפעולהשולחןהטניסליגת:בתמונה

אורןר"ד:צילום.הכדורעםצדקיהומוטי:בתמונה

חסון

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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,בבדמינטוןהחורףבטורנירהשתתפוספורטאיםעשרות

כיבדהתחרותאת.אביבתלהלוחםבביתשהתקיים

ראשעירייתל"מנכ–הרריאילןבמילל"תאבנוכחותו

היהל"זהררישלוםשאביוהבדמינטוןוועדתוחברהעין

..הלוחםבביתהענףממקימי

לויויונילוימיקיניצחו1רמהעומדיםבזוגות•

טננבאוםויונתןלויאמירניצחוגלגליםכיסאותבזוגות•

דהןאוריניצחעומדיםביחידים•

וחיהיפהשלומיניצחו2רמהעומדיםבזוגות•

גרינשטיין

ה'בבוצהחורףטוניר

בדמינטון-החורףטורניר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

חיפהן"אילבמועדוןהתקייםמתחלפתשהשנהלפנירגע

:בטורנירהזוכים.ה'בבוצהחורףטורניר

ירמנקוסרגייזכהbc1בסיווג•

לוינינהזכתהbc2בסיווג•

.חיימובגרשוןזכהbc4+5בסיווג•

שללזכרוקליעהטורנירהתקייםירושליםהלוחםבבית

את.בירושליםהקליעהקבוצתחברל"זשלושבןיעקב

הלוחםביתמנהלמורדוהרצליעקבשלבנוכיבדהטקס

לקביעתתחרותהתקיימההטורנירלפנייום.ירושלים

בהצלחהצלחאותה,בקליעהאירופהלאליפותקריטריון

גיאאצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחברהאלי

:בטורנירהמנצחים.סטריק

שלומיאיל–כדור40אקדח•

אביבשלמה-סניוריםכדור40אקדח•

חברהאלי–SH1שכיבהרובה•

ספירמור–SH2שכיבהרובה•

כץארנון–כדור40עומדיםרובה•

קליעה-ל"זשלושבןיעקבשםעלטורניר

חסוןאורןר"ד:צלם,ברקוביץטלי:בתמונה

ל'אנגיאיראבייוסף:צלם,חברהאלי:בתמונה

דייןרינה:צלמת,והגביעלוינינה:בתמונה
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שבירת?ביותרהחשובהספורטענףמהו:קמפיין

דוידבןליהיהכדורשערשחקניתעםסטיגמות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

שוויוןעבורלמודעותהבינלאומיהמודעותיוםלכבוד

רביםציבורמבניהוארו.מוגבלותעםלאנשיםזכויות

מאוכלוסיית15%לייצגשנבחרהצבע,סגולבצבעבארץ

.העולם

לספורטהישראליתההתאחדותיו״רבירנבאוםאלי

אנחנו״היום:אמרהישראליהפראלימפיוהוועדנכים

לזכויותהבינלאומיהיוםאת,העולםבכלכמו,מציינים

בצבערביםמבניםהוארובלילה.מוגבלותעםאנשים

מלאההתקשורת.מוגבלותלסמלשנבחרהצבע,סגול

עםאנשיםשלההצלחותועלהקשייםעלבכתבות

היוםללבושמקפידיםהשדריםמןחלקואפילו,מוגבלות

לשמורחייביםכילהזכירמבקשואני,סגולבצבעבגדים

השנהימותבכלמוגבלותעםאנשיםשלזכויותיהםעל

היותרהטוביםהשגריריםהםשלנוהספורטאיםוכי

הספורטשלביכולתווכיהקהלבדעתשינוילהוביל

כלשאיןוההוכחה,הסטיגמותאתלנפץהפראלימפי

.בטוקיובאולימפיאדההמדהימותהתוצאותהיתההבדל

”!למגבלותומעללגבולותמעבר:סיסמתנו

במדינת":הפראלימפיהוועדר"יומ"מ,מטלוןמוץמשה

זכויותלשוויוןמיוחדליוםזקוקיםאיננו2021ישראל

.מוגבלותעםלאנשים

כלולהכיללקבלמאליומובןשזההרימתוקנתכמדינה

,תעסוקהבנושאי,דופןיוצאתהיאאםגם,אוכלוסייה

.בזהוכיוצאאמנות,אקדמיה,ספורט,נגישות

אני–זהחשובבנושאלתזכורתזקוקיםאנועדיןאםאך

הרחבהציבורלתודעתזהיוםלהבאתהיוזמהאתמברך

לשבורהפראלימפיהספורטכמושאיןומזכיר

".רביםקהליםבקרבתודעתילשינויולהביאסטיגמות

ספורטאיםעםסרטוניםהועלוהחברתיותברשתות

ביותרהחשובהספורטענףמהו:והשאלהפראלימפיים

.סטיגמותשבירת:והתשובה

דיאגו מיטלברג: צלם. עיריית באר שבע מוארת בסגול
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

היחידהכנסזהושכןייחודיכנסהינוויסטהכנס

למעשה.הפראלימפיהספורטבמדעיורקאךשמתמקד

,חוקרים)הפראלימפיתהמשפחהשלמפגשמעיןזה

,(נוספיםמקצועואנשיסטודנטים,ספורטאים,מאמנים

נציגי.אחרתמארחתבעירשנתייםמדימתקייםוהוא

להתעדכןכדיזהלכנסטסיםמישראלהמקצועיתהועדה

הזההידעאתולהביאוהמדעהמחקרבתחומיבנעשה

אתלהציגהזדמנותישנהזובכנס,כןכמו.הביתהחזרה

.והמחקרהמדעבתחומיאצלינוהנעשה

שונהבמתכונתליין-אוןהשנההתקייםויסטהכנס

6לחולקהכנס.הקורונהמגיפתבשלהקודמותמבשנים

הוקלטוההרצאותכל.אחרלנושאהוקדשיוםכל,ימים

שרוצהלמיהשנהאורךלכלזמינותונשארות)מראש

לשאולאפשרההכנספלטפורמת.(ולצפותלחזור

מספר.הדובריםעםאט'לצולהצטרףשאלות

200כ.מדינות50מ500כהיהבכנסהמשתתפים

.הקודמיםבכנסיםמאשריותרמשתתפים

בכלהמפתחמהרצאותעיקריומסרהכנסנושאילהלן

:מהנושאיםאחד

ראיותמבוססתקלספיקציה

מי,טווידישוןשלהמפתחהרצאתשלהעיקריהמסר

היה,הראיותמבוססתהקלסיפיקציהכאבישנחשב

יהיוהספורטאיםסיווגשתהליכישאיפהשיששבעוד

הרצויביןפעריש,אובייקטיביםמדדיםומבוססיאחידים

כלאתלשנותיהיהשניתןעדרבזמןויקחלמצוי

Bestשלמגמהישלכן.השיטות practice classification

מלהיותרחוקאםגםדיוטובשהואבמהמסתפקיםבה

.מושלם

ורפואהבריאות

הקורונהמגיפתעםבהתמודדותמוגברעיסוקהיההסתםמן

מוועדתבודגוסמגנוסר"ד.המפתחהרצאתעסקהגםובזה

שלסקירהנתןהבינלאומיהפראלימפיהוועדשלהרפואה

המגיפהבצלמשחקיםבאירוחהקשוריםהאתגרים

שהועברוחוברות)הפלייבוקאתהזכירהוא.העולמית

התהליכיםוכלפעםמדיועודכנו(המשחקיםלמשתתפי

בזמןמאסיביתהדבקהלמנועכדישנעשווההתערבויות

בצורההתנהלושהמשחקיםהיוהמסקנות.המשחקים

הפלייבוק,יפןאזרחיעלהשלכותלמשחקיםהיולא,בטוחה

,המשחקיםלקראתוהדרכהלחינוךיעילהכשיטההוכחו

שאלותעםלהתמודדותכפרטנרהעולמיהבריאותארגון

כלשלההירתמות,המגיפהעםלהתמודדותנורמותוקביעת

היוהמשתתפיםמצדבכלליםועמידהבדברהנוגעים

שנקבעהזמניםבלוחעמדוהמשחקים,להצלחההמפתח

שיאיםמאודהרבהנשברו,המגיפהאףועל,שינוייםללא

.שלהםהיכולותאתלהדגיםהזדמנותקיבלווהספורטאים

לגבימידעעודלאסוףשיש,בודגוסר"דציין,העתידלגבי

,בהשחלופראלימפייםספורטאיםעלהקורונההשפעת

.להתאמןוששבו

ודרוםישראלשלמשותףמחקרשלהצגהגםהיתהזהביום

סטלנבושמאוניברסיטתבורנהורסטמרליסהר"ד.אפריקה

ואיכותהשינהאיכותעלמחקרהציגהאפריקהבדרום

הנתוניםביןשהשווהפראלימפייםספורטאיםשלהחיים

בדרוםונותחושנאספואלהלביןבישראלונותחושנאספו

.אפריקה
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תעשיותמשךשהואבכךהיתההפרויקטשלהגדולה

ואמצעיגלגליםכיסאותבייצורכהעדעסקושלאויצרנים

.הזההחשובהתחוםאלניידות

Phoenix-iשלהכיסאזכההראשוןבמקום קלכיסא-

למרכזשלוהכובדמרכזאתלהתאיםשיודעחכם,משקל

.ביניהםהסינכרוןאתמייעלובכךהמשתמששלהכובד

מורשת,תרבות,סוציולוגיה

שלהמפתחהרצאת.ישראליתנציגותלנוהיתהזהביום

היעילות,דיגיטלייםבמחקריםעסקהמקנדהפנדןאיימי

ורבבינלאומיפראלימפילמחקרבפרטהזושבפלטפורמה

באופןהנעשיםהמחקריםאתלהנגישהצורךאתוכןתרבותי

ליקוייעםלמשתתפיםכגון)השונותלאוכלוסיותדיגיטלי

קוסףדוידה.(גפיים4בלמשותקיםאוועיוורוןראייה

ר"דעםהמשותףמחקרהאתהציגההראשיתהמסווגת

בכיסאותבכדורסלהחדשהסיווגעלדוארפליסאסנת

כדורסלמדוע:היתהההרצאהשלהכותרת.גלגלים

סקירהנתנהדוידה.דבראותויהיהלאכברגלגליםבכיסאות

הסיווגשיטותשלהשניםבמהלךשקרוהשינוייםשל

,בכדורסל

הישראליםהפראלימפייםהספורטאיםבקרבהנתונים

50%כ.זהיםהיוהשינהאיכותשלאפריקאיםוהדרום

.ירודהשינהאיכותכבעלינמצאו

טכנולוגיה

טכנולוגיותהציגהמפתחבהרצאתאקלסוןפיטר

יתראולם,העממילספורטיותרהקשוריםואמצעים

.יכולותלמיקסוםבטכנולוגיותשימושהציגוההרצאות

שליוצאפועל)מרחוקבאימוןעסקומהטכנולוגיותהרבה

בצלהמשחקיםלקראתאימוניםשיגרתעלשמירה

האוסטרלים,לדוגמה.(העולםבכלוהסגריםהמגיפה

כדי(וידאובעיקר)אינטרנטייםבכליםהשימושאתהציגו

שאיכותהיושלהםהמסקנות.לייןאוןאימוניםלהעביר

ממוקדתלהכנההדרישהבשלגבוהההיתההאימונים

שהםהרגישוגםהספורטאים.לייןאוןהאימוניםשליותר

האימוניםבעזרתמיקודויותרפידבקיותרמקבלים

היההיחידוהאתגריצירתיותדרשוהאימונים.מרחוק

היתההמסקנה.איכותיאינטרנטילחיבורהדרישה

כמוגדולותבמדינותבפרט)מרחוקאימוןשדווקא

שלשוניםאלמנטיםמשפר,איכותיהוא(אוסטרליה

.פניםאלפניםמאימוניםנופלבהכרחולאמידעהעברת

צוותשלהפוסטרבמיוחדבלטהפוסטריםבאגף

ניקיטהשלברשותהיניה'וירגמפיטצבורגהחוקרים

(דולרמיליון4בסך)פרסיםנושאתתחרותשהציגו,דיפק

Mobilityשנקראתטויוטהידיעלהממומנת unlimited

challenge,לניידותחדשנייםטכנולוגייםאמצעיםליצירת.

10אותרותחילה.פרויקטים80למעלהניגשולתחרות

אחדכל)פרוייקטים5נבחרוהמתקדםלשלב,פרויקטים

שלמענקקיבלבתחרותוהזוכה(דולר500000קיבל

.פיתוחלהמשךדולרמליון

ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי



VISTAמכנסתובנות המשך-2021

חם מהמעבדה20

75ינואר גיליון 

בזריקתאתלטית)מהודובאייןאתקה.חבריוואתאותו

כמהעדשלמסרהעבירה,חברתיתפעילה,(וכידוןדיסקוס

עמדותשינויבאמצעותמוגבלויותעםאנשיםלהעציםחשוב

,מגאנהאנקגבהבוסטיורפאל.זכויותשיוויוןוקידוםבחברה

במצוקותשיתף.(גלגליםבכסאותמרוץ–אתלט)אפריקה

מפותחיםופחותמרוחקיםבמקומותספורטאיםשחווים

מספיקאפריקהביבשתאין.קלסיפיקציהבתהליכיבעיקר

.שוטףבאופןסיווגתהליכילעבורהזדמנויותואיןמסווגים

לגייסלסייעשיכלווטכנולוגיותציודהיעדרעלדיברגםהוא

להגיעהקריטריוניםעלדיברהוא.ביבשתספורטאיםולקדם

ממדינותלבאיםהקלהשתהיהוביקשבינלאומיותלתחרויות

והאמצעיםהקלסיפיקציה,הציודהיעדרבשלשלישיעולם

.הכלכליים

ספורטיבייםביצועים

מאנגליהטולפרייויקיר"דהעבירההמפתחהרצאתאת

הסבירההיא.השטחאלמחקרממצאיהעברתעלשדיברה

היא,ספורטלמחקרישיקומייםמחקריםשביןהממשקיםעל

מאמניםהשתתפותשללחשיבותדוגמאותנתנה

ביםהפעולהוששיתוףהמחקרבנייתבתהליכיוספורטאים

קונקרטיותתשובותנותןשהמדעמכךנובעלשטחהחוקרים

או,(גלגליםכיסאשלקונפיגורציהלמשל)אמיתייםלצרכים

בחשיבותהרצאתהאתסיכמההיא.פציעותלמניעתמסייע

שלהשטחובעבודתהאימוןבתהליכימדעאנשישילובשל

.הספורטאיםיכולותאתלשפרכדיהמאמן

שלהדרישהעקבחווהשהענףהבעיותעלהתריאה

החדשהקלסיפיקציהלקודלהיענותהפראלימפיהוועד

שלנוסףתהליךעוברהחדשמשהקודשכעתוסיכמה

לוודאכדיההזדמנותאתלנצליהיהניתןאולי,בדיקה

.ספורטאיםשיותרלכמהמכליליישארשהענף

ויושרהאתיקה

ספורטאים4,מרכזיתמפתחהרצאתבמקום,זהביום

מהקריירהותובנותחוויותיהםאתשיתפופראלימפיים

ולקדםלהציגנכוןכיצדלגבימשנתםאתושטחושלהם

השחיינית:היוהמציגים.הפראלימפיהספורטאת

סטפאני(פראלימפיותמדליות9,19קלאס)הקנדית

במהלךלהשהיוהתחושותאתששיתפה,דיקסון

שלכותרתתחתאותהמקטלגיםשאנשיםהקריירה

הרגישהתמידשהיאבעוד,מזלחסרת,מסכנה,מיוחדת

היא.נכהולהיותלהרגישלאכדיהכלעושהשהיא

השניםלאורךלהשהיוהנפשיותבמצוקותשיתפה

האתלטאתיותריראוהספורטשארגוניתקווהוהביעה

.זקוקהואלההתמיכהאתלוויספקושבמרכזכמי

מדלייתזוכהפעמיים)פיקוקוני'גהאנגלי(האצן)האתלט

באליפויותזהבמדליותזוכהופעמיים,במשחקיםזהב

בנושאהרמאותעלשלובהרצאהדגששם,(עולם

אמוריםשלאבקלאסשמתחריםאנשים)הקלסיפיקציה

ישתמידשלאכךעלרוחמורתגםהביעהוא.(בולהיות

שמטרידדברושזהקלסיפיקציהתהליכילגבישקיפות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 



חם מהמעבדה21

75ינואר גיליון 

מטעם,ישראלשלבספורטהחדשנותועידת

Colosseum

החדשנותועידתהרביעיתבפעםהתקיימההחודש

והוועדנכיםלספורטההתאחדות.ישראלשלבספורט

ותמכולועידהמלאיםשותפיםהיוהישראליהפראלימפי

.בה

לצדבפאנלהשתתףחצורברקהפראלימפיהחותר

לפריז2020מטוקיו:היתהשכותרתו,טומרקיןיעקבהשחיין

2024.

שיפור:בנושאהפאנלאתהנחתהדוארפליסאסנתר"ד

מכביקפטןאתראיינההיאבו,בעתידהספורטאיביצועי

שלהמדעיהמנהל,אפשטייןמוליאת,יינישרןאביבתל

שלהפיזיולוגיתקונסטנטיניקרןד״ראת,האולימפיהוועד

מטרבלסיחייםואתלספורטאדמססילבןמכון

PLAYFORM

הישראליתהספורטקקהילתכיצדלראותמרגשהיה

שהטכנולוגיהוההוקרהההכרהואתומתעצמתגדלה

כדורסלשופט,יהודייןתומר.מקבלתהפראלימפיבספורט

אני":אמרקולסאוםשלהניהוליובצוותגלגליםבכיסאות

הישראליתוההתאחדותהפראלימפישהוועדמאודשמח

מבחינתנו.מלאיםכשותפיםלכנסהצטרפונכיםלספורט

בתחוםדרךפורץקטרהואהפראלימפיהספורט

היזם."ובעולםבארץהתחוםאתלקדםנמשיך.החדשנות

אין":אמר,סמיניאןאורן,ספורטקולוסאוםאתשהקיםומי

החדשנותבתחוםשנעשיתהעבודהאתלתארמלים

."פ"שתשלשניםהרבהלעוד!משפחהבהחלט!אצלכם

,אחדאמיץהיה,בועידההפראלימפייםהמשתתפיםמבין

.חגביםשייקלטעוםשהעז,לוינדבה'הבוצשחקן

,הלויאראללשחייניתהצלחהנאחל,זובהזדמנות

בקורס"שאחריהיום"התוכניתבתמיכתשמשתתפת

.קולוסאוםשל"ומדיהאפסטארט,ספורט"

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

נדב לוי שותה שייק חגבים

שופט הכדורסל בכיסאות גלגלים וממנהלי קולוסאום  

תומר יהודיין, ספורט

בפאנל בועידה( חתירה)ברק חצור 



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי

050-7390093: או בטלפוןosnat@isad.org.il: במייל

איזיקסוןוקרןוויסלילך:צילום

mailto:osnat@isad.org.il
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15הבןהרגלקטועהשחייןשרעבתיאדם

לפודיוםושובשובעלה,ירושליםמקבוצת

זוננפלדמרגליתשםעלבשחייהישראלבאליפות

.חודששנערכהל"ז

והחתירההגבבסגנונותמשחים4בהשתתףאדם

בקטגורייתהראשוןבמקוםזכהובכולם(חופשי)

שיאיואתשיפראףמהםובשלושההנערים

.האישיים

בקבוצתשוחהאדם":סיפרהפרחישקדהמאמנת

משנתירושליםשלהפראלימפיתהשחייה

לאחרהגיעמרגליתשםעללאליפות.2018

שלאמההקורונהבשלכפויהאימוניםהפסקת

גדולהבמוטיבציהלהתאמןלחזורממנומנע

למרות":אמרחאלדאדםשלאביו."המרץובמלוא

מוותרלאהואבכתףלאדםשישחוזרותפציעות

,אותומשמחבספורטהעיסוק.להתקדםוממשיך

הוא.שלוהיציבהאתומשפרעצמיביטחוןלונותן

הואאדם.מרכזימקוםלווישבקבוצהאהובמאוד

."הקשייםלמרותקדימהממשיכיםלאיךדוגמה

בתוארזכתהשאףמירושליםנוספתשחיינית

היאחופשי200וחופשי100למשחיישראלאלופת

לומדת,עוז":סיפרהעוזשלאמא.13הבתכהןעוז

,שקדהנהדרתהמאמנתע״יומלווה6מגילשחיה

פרוטזהמרכיבהעוז.בהומאמינהתומכת,שמלווה

מוותרתלאזאתולמרותמולדממוםכתוצאה

3כמתאמנת.מלאבאופןומתפקדתלעצמה

."גילהקהילתיבמינהלבשבועפעמים

ירושליםשלהאלופים

75ינואר גיליון 

ביננסוןיעקבועםהמדליותעםאדם

חופשי100למשחהבקפיצהאדם

אברמוביץשאול:צלם,חופשי100בכהןעוז



פראלימפיתרכילות

תשתיותתחוםמנהלתגולדברתללימורברכות

החותרתסמואלמורןלאישתהוצעירים

הבתהולדתעלורוםארדלילדיםהפראלימפית

.שגבוהאחות

'על רגל אחת'24

?אסף

לאשתוהפראלימפיהחותרקלייןלאחייהברכות

כלבנייטגםאגב.איתןהולדתעל,דרולבןשירלי

לחייקאותווקיבלאיתןאתריחרחכברהנחייה

.המשפחה

יסעורלאסףהוקרהתעודתהעניק,דוידסוןכ"ח

.בטקוואנדוהעולםבאליפותזכייתועל

גלילהיסודיהספרבית,עלכוכב,ביננסוןיעקב

הפראלימפיבספורטהשנהעוסק,בהרצליהים

הספרביתתלמידיכתבו,הלמידהובמסגרת

התרבותלשרהמלצהמכתבי,לשוןבשיעור

כמדליקיעקבעללהכריזטרופרחיליוהספורט

שהגיעיעקב.הקרובהעצמאותביוםמשואה

תלמידיםבעשרותניתקל,הספרבביתלהרצות

נרחבתכתבה.חתימהוביקשושמואתשצעקו

.הקרוביםבגיליונותספרהביתפרויקטעל
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ר אורן חסון"צלם ד. משתתפי ליגת הרגבי בכיסאות גלגלים

חסוןאורןר"ד:צלם.בהתקפהתרזהשיר באליפותהמדליותבטקסבלולוונחמןקלנגעדי

Ben:צילום.בגלישההעולם Reed /ISA

וייסבךאורנהצלמת.ה'הבוצטורניראברמוביץשאול:צלם,הבדמינטוןטורניר
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אנגליאיראבייוסף:צלם.שולחןטניסהדירוגמשחקירפאדניצלם.בטניסישראלאליפות

אברמוביץשאול:צלם,לציוןראשוןעודדמולגןרמתספיבק אנגליאיראבייוסף:צלם.כדורשערלאומיתליגה

אנגליאיראבייוסף:צלם.קליעהטורניר מלמדאהוד:צלם.בשחייהישראלאליפות


