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אנשיםלזכויותהבינלאומיהמודעותיוםמאירועיכחלק

שלצילומיםתערוכתבקיסריהנפתחה,מוגבלויותעם

המשחקיםאתשתיעדקוולרציקגלעדהצלם

מתנדביםצלמיםושל2020בטוקיוהפראלימפיים

.בארץבפעילותאותנוהמלווים

הדרךהיא,הציבוריבמרחבשלנוהספורטאיםנוכחות

הפראלימפילספורטהמודעותלהעלאתביותרהטובה

.מוגבלויותעםהאנשיםולזכויות

אירופהבמשחקילהשתתףצפוייםאנו2023בשנת

וכמו,ענפים10ויכללואוגוסטבחודשבהולנדשיתקיימו

במוכנותשלנוהנבחרותאתלשםלהביאנדאגאנותמיד

.מרבית

השניםעל,טרופרלחילילהודותמבלילסייםאפשראי

עדהוכיחבהןשנים,והספורטהתרבותכשרכיהןבהן

המוגבלויותעםוהאנשיםהפראלימפיהספורטכמה

מדיניותלהובילשניתןהוכיחבהןשנים,לליבויקרים

.ורגישותהבנה,הליכותבנועם

כ"לחומאחל,החדשלשרברכתיאתשולחאנימכאן

אני.והמאתגרהחדשבתפקידרבההצלחהזוהרמיקי

אתמקרובויכירבתפקידקודמיוכמושינהגבטוח

שלנוהספורטאיםואתהפראלימפיהספורטשלהעשייה

.כולהלמדינהוגאווהכבודהרבהכךכלשמביאים

,טובהאזרחיתשנהבברכת

רצאביאהודח"רו

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו
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,יקריםוקוראיםקוראות

והמלחמההקורונההשפיעוהשנהבתחילת

,בוטלותחרויות.העולמיהתחרויותלוחעלבאוקראינה

נעדרווספורטאיםשונהבמתכונתהתקיימואו

.חרםאומלחמה,בידוד,מחלהבשלמתחרויות

תקווהוכולנוהתחרויותלוחהתייצבהזמןשחלףככל

ושכל,התחרויותשגרתתחזור2023בשנתכי

האימוניםלשגרתלחזוריוכלואוקראינהספורטאי

.ארצומדיניותבשליוחרםלאספורטאיושאףבארצם

,השנהללוחחזרווהתחרויותהסתיימההענפיםפגרת

סגןבתוארדניאלשמוליקשלזכייתועםהחלה2022

זכייתהעםוהסתיימה,באולםבחתירההעולםאלוף

באליפותארדבמדלייתבכדורשערהנשיםנבחרתשל

.העולם

הסבבהסתייםגלגליםבכיסאותהכדורסלבליגת

ניתן.מרתקתשנהלנוצפויהכיונראההראשון

logligלאפליקצייתלהצטרף – isad basketball

.למגרשיםולהגיעלהתעדכן

שיתוףעלמדיקססוללחברתלהודותהמקוםזה

והתאמתלייעוץהספורטאיםיזכובמסגרתו,הפעולה

נמצאיםההישגייםהספורטאים.איכותייםמדרסים

המדרסיםאתשוחקתאשרמפרכתאימוניםבשגרת

מדרסיםשלואספקהבהתאמהיסייעפ"והשת

.איכותיים
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כדורשער

העולםאליפות

Ichikawa:צלם.קבוצתיבמעגלהנבחרת Ryo

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

Ichikawa:צלם.גמרלחציהעפלהלאחרהנבחרת Ryo

Ichikawa:צלם.כדורבולמת,רוני Ryo

,מלכהנועה,דוידבןליהיא,חמרניגל,אוחיוןרוני

רזהמאמןשלהחניכותמחמידואלהםמזרחיאורי

תלהלוחםוביתעיווריםחינוךביתממועדונישהם

הפודיוםלמועדוןנכנסווהיסטוריהעשואביב

.עולםבאליפויות

הארדבמדלייתזכתההישראליתהנשיםנבחרת

ניצחוןלאחר,בפורטוגלשנערכההעולםבאליפות

.קנדהנבחרתעלהארדמדלייתעלבקרב

בחצירקכאשר,10מתוךמשחקים9נצחההנבחרת

.לטורקיההפסידההגמר

:הנבחרתתוצאותואלו

:הבתיםשלב

0-10מצרייםנגדישראל▪

3-8בריטניהנגדישראל▪

7-9הבריתארצותנגדישראל▪

הישראליתהנבחרתגמלהובכך6-8יפןנגדישראל▪

הגמרברבעאתשנצחההיפניתלנבחרת

2020בטוקיוהפראלימפייםבמשחקים

4-8זילברנגדישראל▪

5-11אוסטרליהמולישראל▪

0-10פורטוגלמולישראל▪

גמררבע

2-12קנדהמולישראל▪

גמרחצי

4-2טורקיהנגדישראל▪

הארדמדלייתעלקרב

2-4קנדהמולישראל•

,המשלחתמנהלדויטששאבי:ליווהנבחרתאת

המאמןעוזרי,ספורטתרפיסטיתהמשרקידורית

.שהםרזוהמאמןרייקוערןעייאש-אבומוחמד
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כדורשער

תגובות-העולםאליפות

אמיר,אלהםשלבעלהמיכאל,המשלחתמנהלשאבי

:צילום.במשחקצופיםגלשלהנחייהכלבודילןבנם

משרקידורית

לאליפותהדרך":הנבחרתשחקניתדוידבןליהיא

היוגופיםאנשיםהרבה,בהצלחההסתיימהעולם

וגםהצלחותהרבההיובקמפיין.לדרךשותפים

.אכזבות

למדינתהישגעםמוצלחתהייתההזוהתחרותגם

לאהמשימה.נשיםבספורטהכדורבענףישראל

אתלהשיגומתכווניםקדימהמסתכלים,הושלמה

.הבאהבתחרות2024לפריסהכרטיס

ישראלבנבחרתשחקניתלהיותהזכותאתלייש

."למדינהחובתיאתולמלא

מהבדיוקידענו,ממוקדיםהגענו":המאמןשהםרז

מנוחותעםהמכריעיםלשלביםכיוונו,רוציםאנחנו

.המובילותלשחקניות

עלובמספריםבוידאונתוניםעםמשחקלכולהגענו

משחקים10מתוך9ניצחנו.השנייההקבוצה

.משמעייםחדהיוכשרובם

פעמייםאולימפיתואלופהעולםאלופת,תורכיה

שאנחנוקבוצההיא,גמרבחצישיחקנושאיתהברצף

בשיאלהיותצריךאותהלנצחכדיאבל,להיכולים

."קרהלאזהולצערישלנו

לספורטהישראליתההתאחדותר"יורצאביאהוד

העולםלאליפותהיציאהערבאתכןפגשתי":נכים

הנבחרתבתוךהחמיםמהיחסיםמאודוהתרשמתי

הרוחגםוהנחישותהכישרוןשלצדספקליואין

,בהצלחתכןביטוילידיבאוההדדיוהפרגוןהקבוצתית

ושובושמחחג.לכולנוהשראההיאוהצלחתכן

."בשלוםהביתה

הישראליתההתאחדותל"מנכ,סספורטסניסים

עלולמאמניםהנבחרתלבנותתודה":נכיםלספורט

השמחהעלתודה.השראהומעוררמרשיםשבוע

.לנושהענקתםוהגאווה

הצוותשלרציניתבעבודהאלאחנוכהבנספהמדוברלא

.רצוןוכוחכישרוןוהרבההתמדה,בהשקעה,המקצועי

הכרטיס–הבאהלמשימהוקדימה,בשלוםהביתהחיזרו

.!"לפריז

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 
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סיכוםבפוסטהנבחרתשחקניתאוחיוןרוני

��2022העולםבאליפותארדמדליית

2024לפריזבדרךשלנווהגדולהראשוןהקמפיין

המהווההנכסףהקריטריוןללאאךמדליהעםהסתיים

.הפראלימפייםלמשחקיםכניסהכרטיס

אתלהריםידענו,מכשוליםהמוןעלהתגברנוקבוצתית

להתאושש,טוביםפחותומשחקיםמטעויותגםעצמנו

טורנירמכליותרהזהבטורניר.הבאלמשחקולהמשיך

כלאתנתנהאחתכל,כקבוצהששיחקנוהרגשתיאחר

הטוביםברגעיםהשנייהעבוראחתוהיינוכולה

.הדרךאורךלכלטוביםוהפחות

10מתוך9שניצחנווהעובדההמטורףההישגלמרות

הקריטיההפסדעקבמרטעםעםיצאנו,משחקים

הפאראלימפיתהאלופהלטורקיההגמרבחצי

לנצחיכולותאנחנו.הנוכחיתהעולםואלופתהמכהנת

הן,והפעם,כמוהןבדיוקטובהקבוצהאנחנו,אותן

.ניצחו

מהשגתרחוקכהועדייןקרובכךכל,באסהוזה

.הקריטריון

.ההישגיהספורטזהו

מעניינתהריםרכבתהיההזההטורניר,אישיתבנימה

אניוכמהופיזיתמנטליתחזקהאניכמהלמדתי.עבורי

העולםאליפות,ועדיין.משהורוצהאניכאשרמסוגלת

שנתתילמרותשליגרועותהכיהתחרויותאחתהייתה

מסיוםאותימלווההאכזבהוהרגשתמעצמיאחוזמאה

לאעצמןהסיבות.שונותסיבותמכמההתחרות

.מפהמתקדמתאניאיךאלאמשנות

שליהפנימיתלאשגורמתשרקתחושתהיאאכזבה

הבאההקריטריוןשבתחרותיודעתואנייותרלבעור

��✊יותרוטובהיותרחדה,יותרחזקהאבוא

שנתפוסבטוחהואנימתארכתקצת2024לפריזהדרך

בברמינגהםהעולםבמשחקיבמטוסמקומנואת

�🂪�2023באוגוסט

,המגרשעלהבאהלמלחמהעד

��רוני

כדורשער

העולםאליפות

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

העולמיתבצמרתשערבכדורהנשיםנבחרת

העולםבאליפותהשתתפו,בעולםהטובותמדינות16

.בפורטוגלשהתקיים,שערבכדור

!!!עשרהמתוךמשחקיםבתשעהניצחההנבחרת

וביניהןיבשתמכלהמובילותהמדינותהשתתפובאליפות

.טוקיובאולימפיאדת,במדליותשזכוקבוצות

בסיומהלעלותונחושהמוכנהלתחרותהגיעההנבחרת

.הפודיוםעל

נבחרותאתישראלניצחה,בביתהמשחקיםבמסגרת

עבורנושהיווקבוצות,ויפןאוסטרליה,ברזיל,ב"ארה

.איתםמפגשבכלאתגר

ממוקדיהיוד'ומאגערן,רזאתשכללהמאמניםצוות

שלא,גבוהמתחעלושמרוההתמודדותאורךלכלמטרה

.מהניצחונותולהתבסםשאננותלהיותלשחקניותאיפשר

אלופת,החזקהטורקיהנבחרתאתפגשנוהגמרבחצי

השניהביתמשחקיבמסגרתלקנדהשהפסידה,העולם

.השניבמקוםוסיימה

וסיימנוהארדמדלייתעלקנדהמולשהתמודדנויצאכך

.2-4בניצחון

דבר,הגמרבמשחקשיחקנושלאהחמצהבתחושתיצאנו

להשתתפותהמיוחלהכרטיסאתלנומקנהשהיה

נמשיךשנימצדאך,בפריזהפראלימפייםבמשחקים

אליפותלקראתלהשתפרכדיאימוניםמתחעללשמור

בכרטיסלזכותשניההזדמנותתינתןשבו,אירופה

.המיוחל

ההתאחדותעובדיצוותלכללהודותברצוניזובהזדמנות

בכלהנבחרתאתועודדואותנושליווהפראלימפיוהוועד

הרפואיתהמעטפת,המאמניםלצוות,התחרותשלבי

אתשהביאוהמקצועניותלשחקניותחביבותואחרונות

.העולמיתלצמרתישראל

כחיישר

דויטששאבי

המשלחתוראששערהכדורוועדתר"יו
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קונסטנטין ואמיר עם המדליות והקמעות וראובן  : בתמונה

בוצ׳ה

העולםאליפות

הושגוברזילבריושהתקיימההעולםבאליפות

.הבאותהתוצאות

,מאודטובטורנירסייםחיפהן"מאילחיימובגרשון

לשחקניםפייטנתינתעםאבלהבתיםבשלבאמנם

בפעםלויעזורשצברהניסיוןואוליהראשונהמהשורה

.הבאה

הגמרלשמיניתהעפילגןרמתן"אילמספיבקלוינדב

במשחקיהזהבבמדלייתשזכההיפניאתפגששם

.ונוצח2020טוקיו

מאמןעוזר,ויסבךאורנה-מאמנת:ליוווגרשוןנדבאת

,מצקיןגיא-ספורטפסיכולוג,דודעמית-

.תנעמינעם-ספורטראפיסט

:הטורניראתסיכמההמאמנתאורנה

ראשיתכמאמנתוראשונהשלישנייהעולםאליפותזו"

זרמוהדבריםשמסביביהצוותבזכות.(משלחתוראש)

רעשיםהיוולאבמטרהממוקדיםהיוכולם,בקלות

.מסביב

,(אחריםהרבהויש)ה'בבוצאוהבתשאניהדבריםאחד

במרחקמסתייםכללבדרךוזהלקרותיכולשהכלזה

....לשםהלךזההפעם.לכאןאולכאןמילימטריםשל

מנתעלללמודכולנועבורמצוינתהזדמנותהייתהזו

.הבאותבתחרויותלהשתפר

תמך,(מהארץגם)הקשיב,עזר,שתרםמילכלתודה

"ומימן

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

בינלאומיטורניר

אפינוגנובוקונסטנטיןירושליםהלוחםמביתלויאמיר

הזוגותבטורנירכסףבמדלייתזכואביבתלהלוחםמבית

.בפרוהעולמיבסבבבבדמינטון

הארדבמדלייתוקונסטנטיןאמירזכוהיחידיםבטורנירי

.שלובקלאסאחדכלהאישית

:קונסטנטיןשלהמאמנת,מוזסראובן:אמירשלהמאמן

.פוליקרפובהקסניה

בדמינטון

ה'נבחרת ישראל בבוצ: בתמונה
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גרנד פרי ריאד

טאקוונדו

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

טורניר בינלאומי

שולחןטניס

מתאמןאשרגןרמתן"אילספיבקממועדוןלוייהונתן

בטורנירכסףבמדלייתזכהסנגרונבובלנקבנציאצל

.ריקהבקוסטהבינלאומי

60בטופהמדורגיםספורטאיםעלגבר14.5הבןיהונתן

26המדורגהמקומילצינצילההפסידבגמר,העולמי

.3-0בעולם

אמרשלוהראשונההבינלאומיתבמדליהשזכהיהונתן

היתה,ישראלאתלייצגגדולכבודזה":קבלתהלאחר

קשהלעבודקדימהממשיךואניעבוריטובהתחרות

."2023בהתחרויותלקראת

FECOTEME:צילוםקרדיט

באדיבות התאחדות הטאקוונדו  , אסף והמדליה: בתמונה

הישראלית

זכהלחימהאומנויותשרעביממועדוןיסעוראסף

לאחרבסעודיהשנערךריאדפריבגרנדהארדבמדליית

.27-38מאוזבקיסטןמוקטרובאתשניצח

סוגריםויחיעםאסף,שרעבייחיעםמאמנועםיחד

בדירוגהראשוןלמקוםאסףעלהבהחלומיתשנה

זכה,אירופהבאליפותהארדבמדלייתזכה,העולמי

סופיהפריבגרנדשניסיים,סטר'ומנצפריזפריבגרנד

.ריאדפריבגרנדבארדזכהוכאמור

שזוכההראשוןהישראליוהואהיסטוריהעשהגםאסף

.בסעודיהספורטבתחרותבמדליה

יהונתן עם המאמן ואביו: בתמונה
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ANTALYA OPEN–ITF3טורקיה

גלגליםבכסאותטניס

תחרות בינלאומית  

אלפיניסקי

מקצים2סיימהארזעמותתממועדוןוספישיינא

SUPERהמקצועב Gבקנדהאלפיניסקיתחרותב

אליפותלקראתהכנהמהוותהתחרות,הראשוןבמקום

.בינוארשתתקייםהעולם

.פטרסוןאריק:שיינאשלהמאמן

אתסייםגןרמתן"אילמספיבקויינברגשרגא▪

בדרךאנטליהאלוףכסגן2022שלהאחרוןהטורניר

מעטבלאממנושצעיריםשחקניםשרגאניצח,לגמר

מאודשמח":בסיוםאמרהמאמןסלעעופר.שנים

האחרונהבתחרותשרגאשלוההופעהמהתוצאה

...בעולם19הלמקוםיעפילשבעקבותיההשנהשל

לסייםליעדלנושמנוחודשיםשלושהלפניכאשר

."20בטופ

מתאמנתאשר,גןרמתן"אילמספיבק,זקרימעיין▪

גמרלרבעזהבטורנירהעפילה,לנקריעפריאצל

היפנית,בעולם9למדורגתהפסידהשם,הנשים

.אחתבמערכהאותהלנצחהצליחהאך,טנקהמנמי

בתעםיחד,הגמרחצישלבעדמעייןהעפילהבזוגות

.מקולומביהזוג

מתאמןאשר,גןרמתן"אילמספיבקליסובסרגי▪

ניצחוןלאחר,הגמרלרבעהעפיללנקריעפריאצל

מנגאויגאטןהצרפתיבעולם22המדורגעליוקרתי

גמרלרבעהעפילאביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי▪

.יפניטניסאיעלנצחוןלאחרהקוואד

באדיבות עמותת ארזהצילום . עם המדליותשיינא 

שלמה:צילום.התחרותממנהלהגביעאתמקבלשרגא

.שרוני

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

קלנגעדימאתהעולםאליפות

אורחטור–גלישה

-נגישהפראלימפיתבגלישההעולםאליפותסיכום

.2022קליפורניהפיסמוחוף

.מדינות28מגולשים180מעלהגיעולתחרות

5באחתוספורטאיתספורטאים5הגיעומישראל

:שונותקטגוריות

לאנשים.ps2בקטגורייתגלשבלולויריבנחמן•

מוגבלותאולברךמתחתקטיעהישזובקטגוריה

עלבעמידהלגלושמהגולששדורשתאחרתדומה

השנייההפעםזו.(פרוטזהעםכ"בד)הרגלייםשתי

העולםבאליפות.עולםבאליפותמשתתףנחמןבה

במדלייתוזכהלגמרהגיענחמןשעברהבשנה

.הגמרחצילשלבעדהגיענחמןהשנה.הכסף

לאנשים.3psבקטגורייתגלשאבישראלון•

דומהמוגבלותאוהברךמעלקטיעהישבקטגוריה

לגלושחייביםזובקטגוריההגולשים.אחרת

הרגליםוכפותפרוטזהללאאופרוטזהעםבעמידה

זולאלון.הגלשןעללדרוךחייבותהרגלכףאו

.הגמרחצילשלבהגיעבהשניהתחרות

PRONEבקטגורייתגלשהשוסטראילה• ,נשים"1

ישזובקטגוריהלגולשיםכ"בד."נעזריםלא,שכיבה

דומהמוגבלותאוומטההמותנייםבאזורשיתוק

הראשונההישראליתהגולשתהיאאילה.אחרת

.פראלימפיתבגלישהעולםבאליפותשמשתתפת

בחצימקוםעלהמוקדמותבשלבהתמודדהאילה

.הגמר

PRONEבקטגורייתגלשזקצרדורון• שוכבים"2

מהחזהשיתוקישזובקטגוריהלגולשיםכ"בד"נעזרים

זובקטגוריהלגולשים.אחרתדומהמוגבלותאוומעלה

ועוזרלעומקלהגיעלגולששעוזרנוסףאדםמצטרף

המקצועיתבשפהשנקראלעוזר.הגלאתלתפוסלו

סנפיריםעםלהיכנסמותר,posherאו"משלח"

לתוךהגולשאתודוחףהגלאתבוחרהמשלח.בלבד

הגלעללבדגולשהגולשזהמרגע.שמגיעהגל

הוא,(שיכוללמי)והידייםהראשתנועותובעזרת

צוותאישיש,הגלעלהגלישהבסוף.הגלעלמתמרן

אתלהחזירותפקידו"מקבל"שנקראמהנבחרתנוסף

שהמשלחעדשניתןככלמהרלעומקחזרההגולש

אתשעשהמי,דורוןשלבתחרות.מהעומקמגיע

שלהמאמןגםשהואקלנגעדיהואהמשלחתפקיד

דורון.זקצריובלעשההמקבלתפקידאת.דורון

.הגמרברבעמקוםעלבמוקדמותהתמודד

זקצריובל : מקבל, קלנגמשלח עדי , זקצרדורון : גולש 

Pablo Francoקרדיט 
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קלנגעדימאתהמשך–העולםאליפות

אורחטור–גלישה

שגלש15כבןנערהיהבנבחרתנוסףגולש•

.ראיהליקוייישזובקטגוריהלגולשים.VI2בקטגוריית

שמתארמלווהנוסףגולשמצטרףזובקטגוריהלגולש

מצב,שבאיםהגליםאתהראיהליקוייעםלגולש

למלווהאסור.ועודזמניםpriority-במיםהעדיפות

התמודדבקטגוריההישראליהגולש.בגולשלגעת

.הגמרבחצימקוםעלבמוקדמות

הגולשיםהתמודדושבהןנוספותקטגוריותישנן

:מהעולם

•Ps1אחתידשלשיתוקאוקטיעהעםבעמידהגולשים

•Kneelבקטגוריהשגולשמיכ"בד.הברכייםעלגולשים

.הברךמעלקטיעהעםאנשיםהםזו

•Wave skiהםבקטגוריהשגולשמיכ"בד.גליםקייק

.משוטעםלחתורלהםשמאפשרשיתוקעםגולשים

•VI1הםזובקטגוריההגולשים.עיוורוןעםגולשים

מצטרףזובקטגוריהלגולשים.מלאעיוורוןעםאנשים

הגליםאתהעיוורוןעםלגולששמתארנוסףגולש

.ועודזמניםpriority-במיםהעדיפותמצב,שבאים

.בגולשלגעתלמלווהאסור

קלנגעדי

,קלנגעדיהואהישראליתהמשלחתאתשניהלמי

,2017לשנתפראלימפיתבגלישההעולםאלוף

11כלפניעבר,בנייןמהנדס,55בןעדי.2021

מצבואתששינהירךלהחלפתמלאניתוחחודשים

מיזםלעדי.יותרלהתחרותלאוהחליטהרפואי

"נגישהלגלישהספרביתגלים-גל"שנקראחברתי

עםוילדיםמוגבלותעםלאנשיםמאפשרהואבו

מתנדביםעשרותבעזרתגליםלגלושמיוחדיםצרכים

גלשוהנבחרתמחבריחלק.לפעילויותשמצטרפים

ששנהמקווהעדי.עדישלבמיזםבחייהםלראשונה

מה,לנבחרתוגולשותגולשיםעודיצטרפוהבאה

14הלמקוםשהגיעההנבחרתמיקוםאתשישפר

.שהתחרומדינות28מתוך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

Sean Evansקרדיט . נחמן יריב בלולו: גולש

Sean Evansקרדיט . שוסטראילה : גולשת

leoקרדיט  , אלון אבישר: גולש Savalin
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גלגליםבכסאותכדורסל

שגרירים

חגפגרתבשלמשחקיםהיולאכמעטבדצמבר

אתניצלומהשחקניםוחלקהשנהוסוףהמולד

.מולדתלחופשתהפגרה

איטליה

על,בהוואברהיםויגודהעמית,ברביבאילשיברכות

בכסאותבכדורסלהאיטלקיקאפבסופרזכייתם

DECOקבוצתםעםגלגלים Group Amicacci

Giulianova.אתנצחההקבוצהUnipol Briantea 84

Cantù57-60בתוצאה.

קאפבסופרזוכההקבוצהבההראשונההפעםזאת

.האיטלקי

נקודות20אך,47-40הובילהעודקנטוהשלישיברבע

עמיתשלסלכולל,התוצאהאתהפכוועמיתשישל

.לסיוםשניות7שישלעונשיןקליעות2ולסיוםדקה

הוא.ברביבאישישלהשיאממשחקיאחדהיהזה

8קלעויגודהעמית.ריבאונדים7ולקחנקודות26קלע

.אסיסטים5ומסרנקודות

מאושררגעשזהספקאין":בסיוםלנואמרשי

אתלהשיגהזהלמועדוןלעזורשמחאני,שליבקריירה

!פעםאיהראשוןהמקום

המאמןבזכותהאחרונהבשנייהממשלאיטליההגעתי

פהשליהמדהימיםהחבריםלצד,אריאלשלינבחרת

!בזכותםמתוקהיותרהרבההיאשהחוויה

מטרותלנוישאבלמתוקתמידזהתוארלהשיג

לפגרתלארץבקרובנחזורהזאתמהעונהנוספות

לכולםתודה,הנבחרתעםלהתאמןוכמובןקריסמס

."מהביתהתמיכהעל

שלגלגליםבכסאותהכדורסלנבחרתשחקניות

4מתוך3.9ציוניםממוצעהשיגואלבמהמכללת

עםסיימהכמובן,שלנוסילברמןמרי.אפשריים

.הקבוצהשלהפייסבוקמאתר,התמונה.4ממוצע

הבריתארצות

.עמית ושי עם המדליות והגביע, אברהים, בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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מדיקססולחברתעםפעולהשיתוף

ההתאחדותביןהפעם,לדרךיוצאנוסףפעולהשיתוף

,מדיקססולחברתוביןנכיםלספורטהישראלית

.האורטופדיוהמכשורהמדרסיםבתחוםהמתמחה

הזקוקיםספורטאיםהפעולהשיתוףהסכםפיעל

מבדיקותייהנו,המקצועיהצוותבהמלצת,למדרסים

.עלותללאמדרסיםוהספקתהתאמה,חינם

נפחעםהישגייםלספורטאיםמיועדיםהמדרסים

.במדרסיםרבשימושמהםהדורשגדולאימונים

לתתכוונהמתוך2005בשנתהוקמהמדיקססול

במטרה,השוניםבענפיםלספורטאיםותמיכהמענה

.אורטופדייםונזקיםספורטפציעותלמנוע

בטכנולוגיותשוטףבאופןמתעדכנתהחברה

אישיליווימעניקה,במחקריםמשתתפת,מתקדמות

יוזמת,הלקוחותעםמתמשךקשרעלושומרת

בקשריונמצאתמגווניםספורטבאירועיומשתתפת

,חוליםקופותכגון,וקליניקותמוסדותמגווןעםעבודה

.ועודשיקוםמרכזי,חוליםבבתיאורטופדיותמחלקות

,סספורטסניסים,נכיםלספורטההתאחדותל"מנכ

לסייעהנכונותעלהחברהלבעלימודהאני":אמר

שלהםהביצועיםאתלשפרובכך,שלנולספורטאים

למנועגםולעיתים,והתחרויותהאימוניםבמהלך

בןנוילמיוחדתתודה.פשוטותלאאורטופדיתפגיעות

."הפעולהשיתוףאתשקידמהשיטרית

הטוטועםפעולהשיתוף

תקציבמתקבלמהטוטוהתמיכהבמסגרת

.תקשורתיתלחשיפה

הסרטוניםהיוהשנהגדולותהיותרההצלחותאחת

קרסאנטיונריההקיאקסיטיתאילתטליהשל

.גלגליםבכסאותהרגבישחקן

שלהבעליםכהןרוניתהפיקההסרטוניםשניאת

.ואסטרטגיהתוכןלניהול–ROCOחברת

החלהפראלימפילספורטרוניתשלהחיבור

הופיעובותלמהשלהבוקרדגניאריזותבפרויקט

אחיההחותר,אוחיוןרוניהכדורשערשחקנית

.גירנקוורוניקהוהשחייניתקליין

נוספותהזדמנויותרוניתחיפשה,פרויקטאותומאז

דרךהיתרביןהפראלימפילספורטולפרגןלחשוף

.ROCO_RUNS:שלההפופולריהאנסטגרםדף

,ספורטאיםצולמובהרנוארשלפרסומתבמסגרת

הספורטאיםשלהשתתפותםאתרוניתיזמה

.קלייןואחיהאילתטליה:הפראלימפיים

:מסרהההתאחדותשלהדוברתשניידרלאה

להנכנסוהספורטאים,רוניתעםלעבודתענוג"

שילובזהוהיצירתיותהמקצוענותעםויחדללב

."מנצח

קרסנטיתמונה מתוך הסרטון על נריה 
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ענפיםבחירת

שלהפתיחהלטקסנשארויוםמאלפייםיותרקצת

רקאך,2028לס'אנגבלוסהפראלימפייםהמשחקים

הפראלימפיהוועדישיבתלאחרינוארחודשבסוף

במשחקיםישתתפוספורטענפיאילונדע,הבינלאומי

.אלו

הגישו2024פריזבמשחקישישתתפוהענפים22כל

להגישיש,משחקיםמחזורלכל)מחדשמועמדות

ערובה,איננההקודםבמחזורוהשתתפותמועמדות

ענפים11נוספואליהם(הבאבמחזורלהשתתפות

שמשתתףענף:הנחשקבתוארלזכותשינסוחדשים

.הפראלימפייםבמשחקים

קריטיתההשתתפות,בהשתתפותליוקרהמעבר

,מאושרתשהצטרפותםענפים.ולתקציביםלחשיפה

חוויםמהתוכניתשמורדיםוענפים,רגעבןצמיחהחווים

.ממשלתייםתקציביםשלבעיקר,כלכליתהתרסקות

היסטוריה

.ברומאהמשחקיםלראשונההתקימו1960בשנת

,אתלטיקה,קשתות:שהשתתפוהענפיםמשמונת

כדורסל,שולחןטניס,שחייה,סנוקר,חיציםזריקת

אינםחיציםוזריקתסנוקרכאשר,שישהנשארו,וסייף

.המשחקיםבתוכניתיותרנמצאים

,האבקות:השניםבמהלךויירדושהוספונוספיםענפים

7לכדורגל,כחלהרמתשהוסבמשקולותהרמת

כדורעף,שייט,כדורת,מוחיןשיתוקעםספורטאים

.ועודעומדים

87ינואר גיליון 

לבחירהקריטריונים

:קריטריוניםמספרסמךעלנבחריםהענפים

בינלאומיתברמהתחרותיתספורטאיםכמות▪

פעילהספורטבהןמדינותומספרגאוגרפיפיזור▪

נשיםהשתתפות▪

סדירותועולםיבשתיותאליפויות▪

קשהמוגבלותעםספורטאיםהשתתפות▪

הפראלימפיהוועדכלליפיעלמסודרתסיווגמערכת▪

סמיםלבדיקותמאורגתמערכת▪

הספציפיתבעירהענףלקיוםארגוניתייתכנות▪

המשחקיםאתשמארחת

,  1968סנוקר במשחקים הפראלימפיים תל אביב 

.Alexander Suesskind: צלם

1988–1984, 1976–1960: הענף שוחק בשנים

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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המשך-ענפיםבחירת

להתקבלשמנסיםהחדשיםהענפים

לס'אנגלוסלמשחקילהתקבלמנסיםחדשיםענפים11

:בארץהישגיםעםנציגותכברישמהםולרבים

רקדניותמספריש|גלגליםבכסאותריקודים•

זוכיםהשניםשלאורךישראלבנבחרתורקדנים

באליפותכאשר,ואירופהעולםבאליפויותבמדליות

מדליות3–מרגליתתומר:זכו,האחרונהאירופה

עםהיוזהבמדיות2כאשר,כסףומדלייתזהב

ארדבמדלייתזכוזיוושוןזינגרויטל.כליףאוראל

הלוחםמביתכולם,ארדבמדלייתזכתהוקסמיטלו

.אביבתל

לא,האחרונההעולםבאליפותאמנם|גליםגלישת•

אך(נפרדתכתבהראו)הפודיוםעלישראליםהיו

ונחמןהראשוןבמקוםקלנגעדיזכו2021בשנת

דרכןמסגרותמספרישובארץ.השניבמקוםבלולו

.מוגבלותעםאנשיםגולשים

בשנתהעולםאלוףבתוארזכהספירמור|טיפוס•

בסבביםמדליותבמספרזכה2022ובמהלך2021

ובשניםבישראלנוספיםמטפסיםבענף,העולמיים

אנשיםלטיפוסישראלאליפותמתקיימתהאחרונות

מוגבלויותעם

שמשתתפיםרביםספורטאיםישנם|גולף•

זוהרהואשבהםשהבולטבינלאומיותבתחרויות

2004משנתהעולםאלוףעיוורוןעםספורטאי,שרון

נדחתההקורונהבשל)2018שנתעדברציפות

(2023לשנת2022שנתשלהאליפות

מתוכנית2016בהענףהוצאתלמרות|שייט•

בארץפעיליםצוותיםמספרעדייןיש,המשחקים

87ינואר גיליון 

נוספיםענפים

:2028למשחקילהתקבלשמנסיםנוספיםענפים

7לכדורגל,בארץספורטאיםמספרעםידייםהורדת

בכיסאותכדורגל,קרטה,מוחיןשיתוקעםספורטאים

.גלגליםבכסאותוכדורידחופיםכדורעף,חשמליים

בשנתהעולםאליפותאתארחה,אגבמצרייםשכנתנו

.גלגליםבכיסאותבכדוריד2022

2020מור ספיר באליפות הארץ בטיפוס בשנת 

מסייע בהובלת הסירה חזרה לארץ  , השייט ארנון אפרתי
2016לאחר השתתפות במשחקים הפראלימפיים בריו 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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שחייה

חנוכהטורניר

המסורתיתחנוכהבתחרותהשתתפושחייניםעשרות

שלשמינינרערב,חיפההלוחםבביתשהתקיימה

.חנוכה

:מתחריםהרבההכינרשמואליהםהמשחים

והמנצחשחיינים31נרשמו-גבריםחופשימטר50

הלוחםמביתארנוןאמיתי-שניות29:35שלבזמן

.ירושלים

והמנצחתשחייניות11נרשמו-נשיםחופשימטר100

רעננהה.ל.עמאמברוזמרינהדקות1:16.23שלבזמן

.13בת

:ביותרהאיכותיותהתוצאות

שניות54.16גב50–5קלאס,חיפהמאילןפרימיה▪

50–13קלאס,ירושליםהלוחםמביתארנוןאמיתי▪

שניות29.83חופשי

100–10קלאס,רעננהה.ל.מעאמברוזמרינה▪

דקות1:16.23חופשי

שכתבהרעננהוהנופשהספורטקרייתשלפוסטמתוך

:סולומוןכרמלהמאמנת

לשחייניםחנוכהתחרותהתקיימהחנוכהשלשמיניבנר

הלוחםבביתבשחייהפראלימפיםובוגריםנוער,צעירים

.בחיפה

מעטבלאשזכושחיינים7שחורעננהה.ל.עבקבוצת

.מדליות

הראשונההתחרותשזאתצעיריםשחיינים3השתתפו

.שלהם

.בדשנתנאל,קשתיהב,שמואלישון

ותיקיםשחיינים3

ששוחיםפרלמןיניב,פליסמאיה,פיינברגיערה

.הבוגריםשלבקטגוריה

שמתאמנתאמברוזמרינה,חדשהשחייניתוהצטרפה

.שלזינגרמיההמאמנתעםהתחרותיתהנבחרתעם

.שלהבמקציםבכלזהבמדליות3עםחזרהמרינה

:מרינהשלאמאכתבהכך

שמחהמאודמרינה!דופןיוצאיוםהיהאתמול"

אלה!רעננהשלהפראלימפיתבקבוצהלהתחרות

בהחלטהואמהםאחדשכל,להפליאחזקיםאנשים

אתמאמנתשאתכרמללךתודה!ומנצחלוחם

שלהניצחון!מרינהאתשמאמנתולמיההפראלימפים

!"שלכןהגדולהכשרוןהואכולם

לשפתיערהעבורלתרגםשהגיעחשהלנועםתודה

.סימנים

.אותכםלאמןהזכותעבורהמיוחדיםלשחייניםתודה

התמונה  . רעננה מרוצים בסיום המשחהה.ל.עשחייני 

רעננהה.ל.עבאדיבות 

ה.ל.עהתמונה באדיבות . מרינה עם המדליות, בתמונה

רעננה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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קליעה

בישראלהקליעההתאחדותליגת

הישגעודלעצמהומוסיפה,עוצרתלארנוי'ציוליה

.2022לשנת

הלאומיתהליגהסבבאת(שבת)היוםנצחהיוליה

5ישהכולסך)בישראלהקליעההתאחדותשללנשים

רובהלמקצה(השניהסבבהיהזה,בעונהסבבים

במטווחשנערךמטר50-כדורים60שכיבהחופשי

.הרצליהאולימפי

.נקודות622עםבנשיםהראשוןבמקוםסיימהיוליה

זכהיוליהשלהמאמןסטריקגיא,כללישניומקום

.נקודות624.5עםראשוןבמקום

ירושליםהלוחםבית–קליעהתחרות

השתתפול"זשלושבןיעקבהקלעילהנצחתבתחרות

.וירושליםחיפה,אביבתל,הלוחםמבתיקלעיםעשרות

:השוניםבמקציםהמנצחים

636.6אביבתלהלוחםבית,רנוי'ציוליה|SH1רובה▪

.נקודות

אביבתלהלוחםבית,ספירמור|SH2רובה▪

חיפההלוחםבית,כץארנון|כדור40עמידהרובה▪

נקודות341

337חיפההלוחםבית,שלומיאיל|כדור40אקדח▪

נקודות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

:  צלם. מור ספיר: בתמונה

ל'יוסף אבי יאיר אנג

ישראלאליפות

,אביבתלהלוחםבביתהתקיימהדצמברבחודש

שםעלבקשתותלנכיםהפתוחהישראלאליפות

.המיתולוגיהענףורכזהמאמןל"זאפרתייהודה

מוגבלותוללאמוגבלותעםקשתיםהשתתפובאליפות

ללאקשתים)18עדלגילאיאירופהשיאבהנקבעואף

.(מוגבלות

:מוגבלותעםלקשתיםהראשוניםהמקומות

נקודות557שמעוןגפן|קומפאונד��

נקודות519איתםתגר|סניוריםקומפאונד��

נקודות332גילאדולאי|ברבואו��

נקודות577יצחקעוזרי|מתמידים��

נקודות358ורשבסקייניב|ריקרב��

בתמונה קשת על כיסא גלגלים

קשתות
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שולחןטניס

חיפההלוחםבית,ראשוןמפגש–ליגה

ספורטאיםמשחקיםבה,השולחןטניסליגתהחלה

גם)נכהתעודתלהםוישבהתאחדותרשומיםאשר

.(הפראלימפיהוועדפיעלמסווגיםשאינםכאלו

:משחקותבליגה

חיפההלוחםמביתקבוצות2

אביבתלהלוחםמביתקבוצות4

ירושליםהלוחםמביתקבוצות3

שבעבארהלוחםמביתקבוצות2

גןרמתן"אילמספיבקקבוצות2

.משחקים3כקבוצהכלמשחקתמפגשבכל

.משחקים5מהטובמשחקיםלקבוצהקבוצהבין

סדרפיועלספורטאים3המאמןרושםמשחקלכל

.ההתמודדויותנקבעותהרשימה

יתקיים,מחזורים12–הראשוןהסבבסיוםלאחר

אלופתלקביעתהראשוניםהמקומותלארבעתפליאוף

.הליגה

המפגשיםבסבבמשחקיהןכלאתשניצחוהקבוצות

:הראשון

2ירושליםהלוחםבית▪

1גןרמתן"אילספיבק▪

1חיפההלוחםבית▪

אביבתל1סבבהדירוגמשחקי

משחקישלהראשוןהמפגשהתקייםדצמברבחודש

נערךהמפגש.שולחןבטניסמסווגיםלנכיםהדירוג

ספורטאיםעשרותבהשתתפות,א"תהלוחםבבית

וכןוירושליםשבעבאר,א"ת,חיפהשלהלוחםמבתי

התוצאות,ג"רן"אילספיבקממועדוןספורטאים

שיערךהשניהמפגשתוצאותעםישוקללושהושגו

.21.01.2023בשבתשבעבארהלוחםבבית

אורי שטרית  : צלם, שחקנית טניס שולחן

אורי שטרית  : צלם, שחקן טניס שולחן

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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כדורסל

ניתןוכברבעיצומהגלגליםבכסאותהכדורסלעונת

.מגמותמספרלראות

העלליגת

מאבקשיהיהנראה,הראשוןהמשחקיםסבבלאחר

לתותחניגןרמתספיבקארזבין,האליפותעלמשולש

עםאחתכל)הליגהאתשמובילותאביבתלל"צה

במקוםחדרהכרישי–חיפההלוחםובית(בודדהפסד

הרביעיהמקוםעל.הפסדים2ונצחונות5עםהשלישי

החדשהוהעולהאביבתלהלוחםביתכנראהיאבקו

.הפסדים4וניצחונות3עםאחתכל,כרוםדל'מג

מקוםלעצמההבטיחהאביבתלהלוחםבית,בגביע

בית.שבעבארחוסןעלנצחונות2לאחר,הגמרבחצי

נצחונות2לאחרהעפילוחדרהכרישי-חיפההלוחם

העפילוגןרמתספיבקוארזגןרמתספיבקן"אילעל

הגביעמחזיקת.לציוןראשוןעודדעלנצחונות2לאחר

דל'מגאתנצחהאביבתלהלוחםביתל"צהתותחני

ביתקייםהשניהמשחקכאשר,הראשוןבמשחקכרום

.הגמרחצירביעייתאתויקבע22.1

'אלאומיתליגה

הליגהראשותעלכינראהאחדמשחקיםסבבלאחר

שטרםגןרמתספיבקאורןיתמודדוהעללליגתוהעפלה

אףמשחקים2שנצחהחיפההלוחםבית,השנהנוצחה

2והפסידה4שניצחהגןרמתספיבקערבה,2הפסידה

עםכרוםדל'מגוגם(מחיפהפחותאחדמשחקשיחקה)

המילהאתאמרהטרםהפסדים3ונצחונות4

.האחרונה

ל תל אביב מול עידו  "זיו אליהו מתותחני צה, בתמונה

.כרישי חדרה–מימון מבית הלוחם חיפה 

גביע–'אלאומיתליגה

.פברוארבסוףיחלוהגביעמשחקי

'בלאומיתליגה

6עםחיפהן"אילצפוןמחוזאתמובילהמחזורים6לאחר

,דרוםמחוזואתחיפההלוחםביתהשניובמקוםנצחונות

נצחונות6עםהיאגם,אביבתלהלוחםביתמובילה

.שבעבארהלוחםביתהשניובמקום

.ינוארבסוףיחלוהגביעמשחקי

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי





בארץ  22

87ינואר גיליון 

ה'בוצשופטיקורס

חיפהאיל״ןהספורטבמרכזהתקייםדצמברבחודש

.בבוצ׳השיפוטקורס

נבחרתמאמנתוייסבךאורנההנחתההקורסאת

בינלאומיתהסמכהובעלתבינלאומיתשופטת,ישראל

.שופטיםלהכשרת

התנסותוקיימו,הבוצ׳החוקתאתלמדוהמשתתפים

.בשיפוטמעשית

.מחוגהעםמדידהתרגוללראותניתןבתמונות

עוביעלנקבעניצחוןלפעמים.פשוטכךכללאזהולא

,זהאתשמודדשמירק(מיוחדעזרישכךלשם)דףשל

.פיזייםעזריםעםהשופטזהאלקטרונישעוןלאזה

ה'בוצ

חנוכהטורניר

עקיבאש"עה'הבוצטורנירהתקיים,שנהבכלכמו

ה'בבוצישראלנבחרתושחקןישראלאלוף,ל"זפרבר

.חיפהאיל״ןהספורטבמרכז.לעולמושהלך

גןרמתספיבקמאיל״ןשחקניםהשתתפובתחרות

.חיפהן"ומאיל

:תוצאות

:BC1קטגורית

חיפהאיל״ןירמנקוסרגיי-ראשון

ג"רספיבקאיל״ןקלנראורית-שנייה

חיפהאיל״ןהכהןברייטמןאלבת-שלישית

:BC2/BC4/BC5קטגורית

חיפהאיל״ןחיימובגרשון-ראשוןמקום

ג"רספיבקאיל״ןסוללכהןדני-שנימקום

ג"רספיבקאיל״ןלוינינה-שלישימקום

בקלופבי:צלם.הראשוןהמקוםגביעעםסרגיבתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'23

עםלאנשיםזכויותלשיוויןהמודעותחודשלרגל

יום)אמששיחקוכתרחברתעובדי,מוגבלות

גבריםבכדורשערישראלנבחרתמול(רביעי

לדרגועלו'בדרגאירופהבאליפותזכושלאחרונה

מכוסותכשעיניהםבמשחקהתנסוהעובדים',א

עםספורטאישחווהממהקטןחלקחוווכך

.ראייהמוגבלות

הספורטאיםיכוליםוכךפעמוניםישבכדור

אתלמנועולנסותמתקרבכשהואאותולשמוע

.לשערכניסתו

והנבחרתהעובדיםחגגוהמרגשהמשחקבסיום

.השוויוןבסימןהחנוכהחגנרותהדלקתאת

עלהכדורשערנבחרתאתאימצהכתרחברת

עםלאנשיםהשוויוןסוגיתאתלהעלותמנת

הזדמנותמתןלעודדוכדיהיוםסדרעלמוגבלויות

כעובדיםלהשתלבמוגבלותעםלאנשיםאמיתית

!כאלוחברותירבוכן.המנייןמן

,עינייםכיסויעםכתרמעובדיאחד,בתמונה

.אייזינגרהילה:צילום.הכדורבזריקתמתנסה

עלגולשתאשרוספישיינאהאלפיניהסקיגולשת

,אמונהבשלחצאיתועםקטיעהבשלאחתרגל

בדיוקשירותיםשלטהגלישהמאתריבאחדמצאה

.אחתרגלועלחצאיתעםכמוהלגולשות

,גלגליםבכיסאותהרגבישחקנית,שניירדיאנה

לתעסוקהההסתדרותשלבפרסומתמככבת

.מוגבלויותעםלאנשיםשיוויונית
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