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הישג החודש

ליהי בן דויד 'מפציצה'
בכדורשער
לפני  4שנים( ,מאי  )2015נבחרת הנשים
בכדורשער ,השיגה את הישג השיא שלה :מקום
ראשון במשחקים העולמיים לעיוורים ,לאחר
ניצחון על נבחרת סין .ההישג זיכה את הנבחרת

גם בכרטיס למשחקים הפראלימפיים בריו ,2016
שם סיימה במקום השביעי.
השנה לא יתקיימו המשחקים העולמיים לעיוורים
ולנבחרת נשארו  2הזדמנויות להשיג את הכרטיס
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו  – 2020השגת
המקום הראשון בטורניר הבינלאומי שיתקיים
בארצות הברית  ,אינדיאנה ,פורט ויין בחודש יולי
(או השגת המקום שמעליו אין אף מדינה שעוד לא

השיגה כרטיס) ובאליפות אירופה.
לשם כך יצאה הנבחרת לטורניר הכנה בפורט ויין
שיתקיים בדיוק באותו מקום בו יתקיים הטורניר.
הנבחרת אשר מורכבת משחקניות מבית הלוחם
תל

אביב

ומבית

חינוך

עיוורים

ומתאמנת

בהדרכתם של רז שוהם ועוזרת המאמן ורד
אבנעים סיימה את הטורניר היוקרתי במקום
השני ,לאחר ניצחונות על נבחרת ב' של ארצות

הברית ,בריטניה ואוסטרליה והפסד לנבחרת א'
של ארצות הברית בגמר.
השחקנית ליהי בן דויד נבחרה פה אחד על ידי
משתתפות הטורניר כשחקנית ההתקפה הטובה
ביותר ועל כך מוענק לה :הישג החודש

 04מה קרה באפריל?

אירועים ותחרויות שהתקיימו באפריל
• באליפות באר שבע הפתוחה
בטניס בכסאות גלגלים בדרגת
 ITF3שארגן בית הלוחם באר
שבע זכו :הספרדי מרטין לה
פואנטה 'באופן' ושרגא וינברג
מאיל"ן רמת גן 'בקוואד' .בזוגות
זכו מרטין ומינגוי הצרפתי

טניס

אבי דה פילוסוף מבית הלוחם
תל אביב השתתף במרתון פריז
במקצה לכסאות גלגלים וסיים
לאחר שעתיים ו  11דקות

אופניים

• אבי סלומון מבית חינוך עיוורים

• בתחרות הרמת כח שהתקיים
אביב,
תל
הלוחם
בבית
השתתפו עשרות ספורטאים

• אסף יסעור ממועדון שרעבי
אומנויות לחימה ,זכה במדליית
מקסיקו
באליפות
הכסף
הפתוחה בטאיקוונדו .אסף ניצח
בסיבוב הראשון את המדורג 3
בעולם והפסיד למדורג  1בעולם

הרמת כח

טאיקוונדו

• פולינה כצמן מבית הלוחם
ירושלים זכתה במקום השני
בהרמת כח בגביע העולמי
בהונגריה

• באליפות אוגנדה הפתוחה,
זכתה נינה גורדצקי מבית
הלוחם חיפה במדליית הכסף
ואמיר לוי מבית הלוחם ירושלים
זכה גם הוא במדליית הכסף

בדמינטון

• נבחרת הראגבי בכסאות

הגיע למקום ה  16באליפות

גלגלים זכתה במקום השלישי

העולם במרתון שהתקיימה

בטורניר ידידות שנערך

באנגליה

בבריטניה

אתלטיקה

ראגבי

• עשרות ספורטאים השתתפו
בטורניר האביב לנפגעי שיתוק
מוחין ופגיעות אחרות שהתקיים
באיל"ן רמת גן

טניס שולחן

• אדם ברדיצבסקי מאיל"ן רמת גן
זכה במקום השני באליפות
ליטא הפתוחה בטניס בכסאות
גלגלים ,באותו טורניר ,הגיעו
אסי סטוקול וגיא ששון למקום
השני בטורניר הזוגות

טניס
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מה יקרה במאי

טורנירים ותחרויות בארץ בחודש מאי
 1.5משחקי הבית הפתוח בטניס שולחן | בית הלוחם חיפה

 2-3.5ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים

 3.5אליפות הנכים הפתוחה בקשתות | מכון וינגייט
 5-10.5אליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים | מרכז
הטניס ברמת השרון
 12-18.5אליפות העולם לנבחרות בטניס בכסאות גלגלים | מרכז
הטניס ברמת השרון
 16-18.5ליגת העל בכדורשער | בית חינוך עיוורים

 17.5אליפות ישראל בקליעה | בית הלוחם חיפה

 20.5מוקדמות גביע המדינה בטניס שולחן | בית הלוחם תל אביב

 22.5אליפות ישראל לילדים ונוער בבוצ'ה| איל"ן רמת גן

 26.5אליפות ישראל לילדים ונוער בשחייה | איל"ן רמת גן
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טורנירים ותחרויות בחו"ל בחודש מאי

 | 1-4משחקי העולם
הפתוחים בבוצ'ה | נדב
לוי | מונטריאול  -קנדה

תחרות
|
6-12
בינלאומית בחתירה |
מורן סמואל ורביעיית
החותרים | גבירטה -
איטליה

 | 5-9סבב גביע העולם
בקליעה | יוליה צ'רנוי,
דורון שזירי ,עופר צור
ואלי חברה | האנובר -
גרמניה

 | 6-12אליפות סלובניה
הפתוחה בטניס שולחן

 | 7-12אליפות קנדה
הפתוחה בבדמינטון |
נינה גורדצקי ,אמיר לוי,
משה זהבי

 | 23-26אליפות אירופה
פסקל
|
בקיאקים
ברקוביץ | פולין
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השאלון

'קוסמי הכיסאות' – טכנאי
כדורסל בכסאות גלגלים
במרבית משחקי הכדורסל בכסאות גלגלים ,באיזה שהוא שלב במשחק ,יהיה צורך לטפל בכיסא הגלגלים ,בעיקר
במקרים של פיצוץ גלגל שיש צורך להחליפו במהירות ובמקצועיות .לשם כך ישנו בכל קבוצה טכנאי כיסאות
שמלבד התחזוקה השוטפת ,נמצא על הספסל בכל משחק ,נכון להיכנס למגרש בכל רגע ,על מנת לטפל בכסאות.
ראיינו את אשר בוזגלו אחד מהטכנאים של איל"ן רמת גן ומארק אייגנהולץ אחד מהטכנאים של בית הלוחם תל
אביב
איך הגעתם למקצוע הזה?
סיפור ארוך ,בעצם פשוט התגלגלתי לשם .למדתי להיות מדריך

בגדול אני איש טכני ,מכונאי.

אופניים ,עשיתי הדרכה באנטומיה ,ובמהלך הלימודים התעניינתי

עובד עם קבוצת בית הלוחם

בקורס מכונאי אופנים .התחום מצא חן בעיני,

ועם נבחרת ישראל ,ואוהב
את

העבודה

הזאת,

ומאופניים רגילים הגעתי לאופני ידיים ,ואז קראו לי מאילן רמת גן

מאוד

ובקשו שאבדוק אפשרות להשתלב בקבוצת הכדורסל.

בשבילי זה ממש תרפיה.

זכור לכם אירוע דרמטי במיוחד במהלך אימון או משחק?

כל משחק הוא דרמטי ,קורה הרבה
פעמים שהגלגלים נצמדים ,וככה קשה
לתפקד ואני חייב לשחרר אותם .כל
ניואנס קטן בכיסא ,כל פגם הכי קטן -
הוא מכשול אדיר לשחקן ויכול לשנות
תוצאה של משחק .בשבילי עבודה על
אופנים יכולה לקחת שעה ,אבל בשביל
הספורטאי השעה הזאת היא עולם
ומלואו.

אשר בוזגלו

הכל דרמטי בתחרות ,הכל מהיר .המהירות היא הדבר
הכי חשוב בעיני .הציוד חייב להיות תקין מאה אחוז
ולפעמים בתחרות יש תקלות והכיסא לא תקין,
זה משבית את הכדורסלן .התפקיד שלי זה להחזיר
אותו למשחק הכי מהר שאני יכול .הכי מלחיץ כשזה
קורה עם החמישייה הפותחת .זכור לי מקרה אחד עם
ברביבי (בנבחרת ישראל) ,אבל הסתדרנו ,כי מהירות
זה כל העניין.

מארק אייגנהולץ

 08כדורשער
הליגה הלאומית בכדורשער

הליגה הלאומית בכדורשער ,היא המקום בו
מתחילים את דרכם השחקנים הצעירים ,לצד

כדור שער בינלאומי

שחקנים ותיקים שמעדיפים 'ליגה רגועה' יותר.

רוני אוחיון שחקנית הנבחרת כתבה על הטורניר בארצות

אחד העקרונות החשובים בליגה זו ,הוא יצירת

הברית את הפוסט הבא:

מקום עם פערי רמות נמוכים ככל האפשר

"מטרה לא חייבת להיות מושגת תמיד .לעיתים קרובות

שיאפשרו לשחקנים לבוא לידי ביטוי.

היא רק מה שמכוונים אליה - ".ברוס לי.

השנה הצטרפו לליגה  2קבוצות חדשות ולכן

היינו בטורניר ההכנה " -מלחמה על המגרש" בפורט ווין,

הוחלט על מתכונת של בית עליון ובית תחתון.

אינדיאנה ,ארצות הברית.

הטורניר היווה הכנה שלנו

 IBSA 2019ביולי ,תחרות הקריטריון לטוקיו

לאחר סבב משחקים מקדים ,חולקו הקבוצות

למשחקי

לבתים על פי הישגיהן.

 .2020בטורניר הזה למדנו ,התפתחנו כקבוצה וכשחקניות

בכל בית התקיים סבב משחקים בסופם נקבעו

והבאנו את הכי טוב שלנו.

משחקי סדרות הגמר.

הטורניר היה טוב ,כל השחקניות שיחקו וזה היה מדהים.

בבית העליון ישחקו בסדרת הגמר על אליפות

היו לנו עליות ומורדות בתוך הטורניר ובכל זאת עשינו את

הבית :קבוצת 'ויצו' שסיימה במקום הראשון מול

ההכי טוב שלנו ונתנו כל מה שהיה בכוחנו .אנחנו בעלייה

קבוצת 'גליל עליון' שסיימה במקום השני .בסדרת

מתמדת לכיוון החלום והחזון שלנו כי גם כשיש ירידות הן

הקרב על מדליית הארד ישחקו קבוצת 'באר שבע

תמיד לצורך עלייה.

 '1שסיימו במקום השלישי מול קבוצת 'עתודה-

באופן אישי ,השתפרתי הרבה במהלך הטורניר ורואים

בנות' שסיימו במקום הרביעי.

את הפירות של העבודה הקשה .עשיתי דברים חדשים

בבית התחתון ישחקו בסדרות הגמר קבוצות :בית

שלא תמיד עשיתי וההרגשה הייתה מדהימה!!! כיף

חינוך ,באר שבע והקבוצות החדשות :קריית

לקחת סיכונים מושכלים ולראות שהשד לא נורא 😉

ביאליק ואום אל פחם.

אנחנו קבוצה טובה שיודעת לאן לשאוף  -הפסדנו את

המשחקים יערכו ב  13.6בבית חינוך עיוורים

הגמר אך ניצחנו בתהליך הלמידה.

בירושלים

לקחנו מקום שני ,כרגע נהנים מהרגע ודוהרים לכיוון

הכרטיס לטוקיו בכל הכוח 👊

 09כדורסל בכסאות גלגלים
ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים
לגמר הפליאוף עלו קבוצת איל"ן רמת גן שנצחה את
'קסם' נתניה בסדרת חצי הגמר  0-3ובית הלוחם תל
אביב שנצחה בדרבי ביתי את צה"ל תל אביב בסדרת חצי

הגמר השני  2-3על חודה של נקודה לאחר הארכה

טבלת בית עליון – ליגה לאומית ב'

במשחק החמישי והמכריע.

קבוצה

משחקים

נקודות

1

איל"ן קריות

7

13

2

בית הלוחם ת"א

7

12

3

ראשוניה

6

10

במשחקי הדירוג למקומות  7-8פעמיים וסיימה את הליגה

4

איל"ן חולון

8

10

במקום השביעי.

5

עפולה

6

5

בפליאוף התחתון  ,קבוצת שלום 'שיתופית' ראשון לציון
תתמודד מול איל"ן תל אביב בסדרת משחקי הדירוג
למקומות .5-6
בית הלוחם חיפה נצחה את בית הלוחם ירושלים

ליגה לאומית א'
טבלת בית תחתון – ליגה לאומית ב'

בראשות הליגה זכתה קבוצת איל"ן פתח תקווה לאחר
שנצחה בסדרת הגמר את איל"ן ספיבק רמת השרון

קבוצה

משחקים

נקודות

איל"ן חיפה שנצחה בסדרת משחקי הדירוג את קבוצת

1

כרמיאל

7

12

'עודד' ראשון לציון שהגיעה למקום הרביעי.

 2קידום אשדוד

7

12

3

בית הלוחם חיפה

6

10

4

בית הלוחם ירושלים

7

10

5

חוסן באר שבע

7

6

שתסתפק במקום השני .למקום השלישי הגיעה קבוצת

בסדרת משחקי הדירוג על מקומות  5-6יתמודדו קבוצת
באר שבע ספיבק מול קבוצת בית הלוחם תל אביב.
בסדרת משחקי הדירוג על מקומות  7-8יתמודדו קבוצת
בית הלוחם באר שבע מול קבוצת איל"ן יפו
ליגה לאומית א' – גביע
ברכות לקבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים איל״ן ספיבק
פתח תקווה ולמאמנה טל רם ,על זכייתם בגביע המדינה
לליגה לאומית א׳ ,הקבוצה נצחה את איל״ן ספיבק
רמה״ש אשר מורכבת משחקני העתודה ומאמנה הוא
ליאור דרור .דורון מור הקפטן הניף את הגביע.

10

אליפויות ישראל

אליפות ישראל באופני טנדם
ברכיבת שטח
החודש התקיימה אליפות ישראל השלישית לאופני
טנדם בשטח ,המאורגנת על ידי בית חינוך עיוורים ,מרכז
'כן ולא' וההתאחדות לספורט נכים .בכל שנה גדל מספר
המשתתפים והשנה השתתפו עשרות רוכבים בתחרות
שנהנתה מהחסות של 'בנק הפועלים'.
המנצחים בקטגוריות השונות:
קטגוריה מקום תפקיד
1

כללי

2

3

1
גברים
עד 45

2

3

1
מעורב
עד 45

2

3

1
גברים
60-45

2

3

שם

מועדון

סטוקר

שי כהן

כן ולא מרכז

קפטן

אנדי לוי

כן ולא מרכז

סטוקר

בועז גדיש

כן ולא השרון

קפטן

ישראל סביצקי

כן ולא השרון

קפטן

דודי חקק

כן ולא מרכז

סטוקר

אלירן עקיבא

כן ולא מרכז

קטגוריה מקום תפקיד

סטוקר

שי כהן

כן ולא מרכז

קפטן

אנדי לוי

כן ולא מרכז

סטוקר

בועז גדיש

כן ולא השרון

קפטן

ישראל סביצקי

כן ולא השרון

קפטן

דודי חקק

כן ולא מרכז

סטוקר

אלירן עקיבא

כן ולא מרכז

סטוקר

תמי יאגודין

גלגלאור

קפטן

קובי גולן

גלגלאור

סטוקר

קרינה קליימן

כן ולא השרון

קפטן

רועי ויצמן

כן ולא השרון

סטוקר

שירין אבו ריש

כן ולא מרכז

קפטן

עידו שטיין

כן ולא מרכז

סטוקר

חן פלק

גלגלאור

קפטן

אופיר בנטל

גלגלאור

סטוקר

אורי בשה

כן ולא השרון

קפטן

סימון גוטמן

כן ולא השרון

סטוקר

עפר גרוסו

כן ולא מרכז

קפטן

מנשה קאשי

כן ולא מרכז

1
מעורב
60-45

2

3

1
גברים
+60

2

3

1
מעורב
+ 60

2

3

שם

מועדון

סטוקר

רונית חן

כן ולא מרכז

קפטן

שלומי זקן

כן ולא מרכז

סטוקר

שרי עילם

כן ולא השרון

קפטן

אלעד ויצמן

כן ולא השרון

קפטן

טליה בוטבול

כן ולא השרון

סטוקר

זוהר הלוי

כן ולא השרון

סטוקר

שושה חיים

כן ולא מרכז

קפטן

אילן אביטל

כן ולא מרכז

סטוקר

אלי יבלונק

כן ולא מרכז

קפטן

אמי ורדי

כן ולא מרכז

סטוקר

יוסי שוהם

כן ולא השרון

קפטן

גדי פלג

כן ולא השרון

קפטן

רפי גלנטי

כן ולא השרון

סטוקר

רונית מועלם

כן ולא השרון

סטוקר

ראובן ברון

כן ולא מרכז

קפטן

סופי דוניו

כן ולא מרכז

סטוקר

אביבה שטרן

כן ולא מרכז

קפטן

צפריר פזי

כן ולא מרכז
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אליפות ישראל באופני טנדם
ברכיבת שטח
רשמיו של ראובן ברון שהתחרה ,הזיע וסיפר על
התחרות:
מסורת חדשה – אליפות ישראל ברכיבת שטח באופני
טנדם :אחת המסורות העתיקות מזה אלפי שנים היא
סדר הפסח .ביום

 ,12.4.19בדיוק שבוע לפני סדר

והיו ירידות תלולות ,שבמהלכן צריך להחזיק חזק חזק
את ידיות האופניים כדי לא ליפול ולעוף לכל הרוחות.

הפסח תשע"ט ,התקיימה אליפות ישראל השלישית

מדי פעם צריך היה הרוכב הקדמי לצעוק לזה שיושב

אופני טנדם .קמה לה מסורת

מאחוריו ,שירים את הישבן פן יבולע לו .אלו מקרים

חדשה ,אחות למסורת פסח הוותיקה .כשם שמצווה

בהם היו תלולית או שקע בדרך ,והאופניים מקפצים

עלינו לספר ביציאת מצריים ,כך מצווה עלינו לתאר

כלפי מעלה בעוצמה רבה.

את האירוע המקסים הזה.

עם סיום העבודה הקשה של רכיבת השטח ,מגיע

זאת הפעם השלישית בה נפרקו מהעגלות עשרות

הזמן לפגישות ושיחות רעים של המשתתפים מכל

אופני טנדם ביער בן שמן ,שהגיעו מקבוצות רכיבה

הקבוצות .כיבוד מתאים ואווירת פיקניק.

ברכיבת שטח על

הפזורות בכל הארץ.

באווירה חגיגית עם מוסיקת

רקע והרבה גאווה והתרגשות התכוננו הרוכבים

לתחרות.

לקראת סיום האירוע הושמעו ברכות ,וחולקו גביעים
לזוכים בקטיגוריות השונות.

על כל זוג אופניים יושב מלפנים קפטן,

על התחרות ניצח קצין המבצעים אילן סיון ,ההפקה

וסטוקר ,היושב

היא של קבוצת 'כן ולא' מרכז ושל בית חינוך עיוורים.

מאחוריו ,שאינו רואה ,או במלים אחרות ,רוכב מוביל

אורח הכבוד היה נתי ביאליסטוק ,מנהל המרכז לעיוור

ורוכב אחורי .התקיימו שני מקצים :האחד של רוכבים,

בישראל .נותן החסות הוא בנק הפועלים ,בשמו

שהם גברים בלבד ,ומקצה שני ,בו לפחות אחד

בירכה סמדר סיון .התחרות הינה תחרות רשמית של

הרוכבים היא אשה.

איגוד האופניים ,ונציג האיגוד ברך והשגיח .בנשיאות

לאחר דברי הסבר על התחרות ושינון כללי זהירות

האירוע לא נפקד מקומו של מוטי רגב ,שהוא הנשיא

ובטיחות ,יצאו שני המקצים לדרכם בהפרש של

של קבוצות אופני הטנדם בארץ.

כעשר דקות בין המקצים.

כדי להבין את החלוקה לקטגוריות ,הרי הסבר קצר

הצפיפות על קו הזינוק הולכת וגדלה ,ונקווה שעם

לחישוב גיל המתחרים :מסכמים את גיל שני הרוכבים

השנים לא תהיה ברירה אלא להזניק יותר מקצים .אז

בכל זוג אופניים ומחלקים בשניים .אם התוצאה

מה היה לנו במסלול הרכיבה?

נמוכה מ 45 -אזי מדובר בזוג צעיר ,בין  45ל 60 -נקרא

הרוכבים ביצעו שני סיבובים בני כ 8 -קילומטר כל

הזוג בוגר ,ואלו' ,שלרוע מזלם' ,תוצאת החישוב

אחד .נכון הוא שהיו כמה קטעים די מישוריים ,אבל

גבוהה מ 60 -נחשבים לסניורים או וותיקים.

שאמור לראות היטב את הדרך,

היו כמה עליות קשות ,שלעיתים נדמה היה שהן לא
נגמרות ,ושאין די חמצן לנשום במהלכן .היתה כברת
דרך לא פשוטה המרוצפת בסלעים ובורות,
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אליפות ישראל הפתוחה בסייף
באליפות ישראל הפתוחה בסייף שהתקיימה באפריל
הושגו התוצאות הבאות:
אלופת אירופה הרוסיה יוליה מאיה ,נצחה  7-15את
סגנית אלופת אירופה יבגניה בראוס מאוקראינה.
לינור קלמן מבית הלוחם ירושלים אשר מתאמנת אצל
ויקטור גלז הפסידה  15-9ליבגניה (שנצחה אותה גם
ברבע גמר אליפות אירופה) בחצי גמר השני הפסיד דניס
דורום מבית הלוחם ירושלים ליוליה.
בקלאס ( bנכות קשה יותר) מתוקו ראדא מבית הלוחם
חיפה אשר מתאמן אצל יוסף קרפיבניצקי הפסיד
לויקטוריה בוקוביה הרוסיה ,אלופת העולם לנשים.

האליפות התקיימה במקביל למחנה אימונים בינלאומי,
שנערך בגבעת חביבה בו השתתפו המתחרות באליפות.
מחנה האימונים אפשר ללינור קלמן להתאמן מול

הספורטאיות הטובות בעולם ,כאשר בסוף כל יום
אימונים ,ניצלו את הקרבה לחוף ולעתיקות קיסריה
וטיילו במקום.
לינור קלמן אמרה בסיום" :אני שמחה שהן הסכימו לבוא
שנה שניה ברצף .התרגולים איתן מאוד עוזרים לי
להתקדם והן מביאות וחולקות איתי ידע וטיפים של
ניסיון של אלופות .הן סייפות הרבה יותר זמן ממני ככה
שיש להן ידע יותר נרחב בעניין .תמיד יש מה ללמוד
ותמיד אפשר להשתפר".

 13יורליג
איל"ן רמת גן זוכה במדליית
הארד

הישג יפה לקבוצת איל"ן רמת גן ולמאמן -שחקן ליאור דרור
שזכו במדליית הארד במפעל יורוליג .2
בשלב רבע הגמר שהתנהל בשיטת בתים ,נצחה איל"ן רמת
גן

במשחק הראשון את פדובה האיטלקית  .34-67הרבו

לקלוע :עמית ויגודה  14נקודות ורותם פיליפס  10נקודות.
במשחק השני נצחה איל"ן רמת גן את בקיס .49-57

הרבו לקלוע :עמית ויגודה  21נקודות וליאור דרור  15נקודות.
במשחק השלישי הפסידה רמת גן לקבוצת

Mideba

 Extremaduraהספרדית  .100-46בחצי הגמר הפסידה איל"ן
רמת גן לקבוצה האיטלקית  .79-61שי ברביבאי שיחק את
משחקו הטוב ביותר הטורניר וקלע  22נקודות ,עמית ויגודה
קלע  19נקודות וקטף  10ריבאונדים .בקרב על המקום
השלישי נצחו הרמת גנים

איל"ן רמת גן צילום :דרור אבן זהב

את קבוצת סטפנו האיטלקית

המארחת  .52-62ליאור דרור המאמן והשחקן קלע  26נקודות
ולקח  15ריבאונדים ,עמית ויגודה סיים עוד משחק עם 'דאבל
פיגר'  10נקודות ו 10ריבאונדים (כולל שלשה אחת).
בית הלוחם תל אביב ,שמאמנה הוא אריאל אוטולנגי ,שיחקה
ברבע גמר היורוליג  .3התל אביבים ניצחו את הקבוצה
הצ'כית  48-71והפסידו לאיטלקים במשחק צמוד .61-59
במשחק השלישי הפסידו ל טורקים .81-61
בדירוג הכללי הגיעה קבוצת בית הלוחם למקום השישי.
דירוג הקבוצות הישראליות לאחר משחקי היורוליג ,בסוגריים

איל"ן רמת גן צילום :דרור אבן זהב

מצוין הדירוג בשנה שעברה:

אילן רמת גן – )12( 16
בית הלוחם חיפה – )23( 22
בית הלוחם תל אביב – )35( 38

בית הלוחם תל אביב .צילום :דורית משרקי

' 14ליגיונרים'
עשהאל שבו 'מגלה' את
גרמניה
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל וקורבנות האיבה ,ראיינו את עשהאל שבו
שאמו רחל ושלושת אחיו :נריה ,צביקה ואבישי נרצחו על ידי

מחבל והוא עצמו נפצע ואיבד את רגלו כתוצאה מאותה
התקפה רצחנית ושבדיוק החודש סיים שנתיים של משחק
כדורסל בכסאות גלגלים בקבוצת המבורג הגרמנית ,מספר

-

שישבו לך על הכתפיים  6מיליון קורבנות וחצי משפחה
 אני יכול להגיד שמהרגע הראשון שהגעתי לגרמניהקיבלתי חיבוק אוהב מרוב האנשים שפגשתי .אם זה דגל

שאלות על השילוב של היותו יהודי ,ישראלי ,נפגע פעולות

ישראל מונף בכל משחק בית מול  500איש ועד לכתבות

האיבה ובן ואח שכול המשחק בגרמניה.

שלקחתי בהן חלק במהלך השנתיים שלי בגרמניה.
החיבוק החם עזר לי להרגיש שבאתי לגרמניה עם

 -איך התבצע התהליך ,בסופו חתמת בקבוצת המבורג ומה

משימה ,להראות שאנחנו הישראלים אוהבים את כולם

חשבת בזמן התהליך על כך שאתה הולך לחיות בגרמניה?

ובעצם להראות צד אחר ויפה של המדינה של המסורת

 -מהרגע הראשון שהתחלתי לשחק כדורסל בכיסאות

שלנו ושאנחנו כמו כולם .אני חייב להודות שהרגשתי

גלגלים ,שמעתי דיבורים על האפשרות לצאת לשחק

הרבה פעמים שאני סוחב על עצמי היסטוריה גדולה,

באירופה ,בליגה מקצוענית עם שכר וברמות הכי גבוהות.

במיוחד בתור ישראלי שהוא די לבד בהמבורג .אבל

בתור אחד שהיה ספורטאי לפני (שחיין מצטיין כ 8-שנים)

הגאווה של דגל ישראל מתנוסס על אדמת גרמניה גרמה

להגיע לטופ היה האתגר מבחינתי.

לי להבין שאני את שלי עשיתי.

בהתחלה זה להגיע לליגת העל בארץ ,אחרי זה לנבחרת
ישראל ,אחרי זה להיות שחקן מרכזי בנבחרת וכמובן לצאת
לחו״ל.
את ההצעה מהמבורג קיבלתי במהלך אליפות אירופה
בטנריף לפני כשנתיים וחצי לאחר טורניר די טוב שלי.
בדיוק סיימתי תואר ראשון והחלטתי שזה הזמן שלי לצאת

ולהיחשף לרמה שלא הכרתי לפני.
היו לי המון חששות לגבי המעבר לגרמניה למרות שכבר
ביקרתי מספר רב של פעמים אבל זה לא אותו דבר כמו
לעבור לגור במדינה שיש לנו היסטוריה מאוד קשה איתה.
למרות כל זה והתייעצות עם מספר חברים כולל ליאור דרור
שהיה בגרמניה  3שנים ,קיבלתי תמיכה רבה מהסביבה
והחלטתי ללכת על זה למרות הכל.
 איך באמת הגיבו במשפחה ששמעו שאתה נוסע לגרמניה? במשפחה שמחו מאוד שאני יוצא לשחק בחו״ל ומאודהתגאו בי מהרגע הראשון.
אני חייב להודות שהם העדיפו שאצא לשחק בספרד/איטליה
אבל הם כמובן כיבדו את ההחלטה שלי ושמחו בשבילי
ואפילו קפצו לבקר מספר פעמים.

איך היה מבחינה רגשית לשחק בגרמניה? אפשר להגיד

-

האם היו אירועים בהם התיוג שלך כיהודי ,כנפגע פעולות
איבה ,כבן למשפחה שכולה באו לידי ביטוי בגרמניה?

 באופן אישי לא הרגשתי או חוויתי איזה שהן חוויות גזעניותמעבר לקטע אחד קטן עם שחקן לשעבר לקבוצה ,אבל
זה לא משהו שלא טופל או לא נלקח ברצינות והקבוצה
הייתה שם בשבילי ברגע הזה .מעבר לזה לא הרגשתי
מיוחד .לא במשחקים במזרח גרמניה שם האנטישמיות
עדיין קיימת ,ולא במערב גרמניה שם מחבקים אותנו כל
רגע .יצאתי לברים ,יצאתי למסיבות ,הכרתי המון אנשים
ולרגע לא חששתי להגיד שאני מישראל .הסיפור האישי
שלי לא משנה פה ,ההבדל היחיד הוא שאני מישראל.
נפגע טרור ,שמאל ,ימין ,אין פה הבדל.
גרמניה הפתיעה אותי לטובה במהלך השנתיים שביליתי
פה.

' 15ליגיונרים'
עשהאל שבו 'מגלה' את
גרמניה  -המשך

 האם היה שינוי בעמדות והתפיסות שלך כלפי עצמךוכלפי גרמנים
 בהחלט היה שינוי גדול בתפיסה שלי כלפי גרמניה .באתיעם ״זנב בין הרגליים״ מה שנקרא וניסיתי לא להתבלט
יותר מידי .עם הזמן הבנתי שהמצב הוא לא מה שהיה וגם
לא יחזור לשם .ולאט לאט הרמתי את הראש בגאווה

להיות ישראלי .בכל כתבה ,בכל משחק ,בכל רגע נתון אם
זה אפילו בדירה שלי תליתי דגל ישראל בחלון שכל מי
שעובר ליד הבניין רואה .כי אני אוהב את המדינה ,והבנתי
שמסתכלים עלינו בצורה שונה ,רק רוצים לחבק אותנו
ולהראות

צער

רב

על

מה

שהדורות

הקודמים

גרמו .גרמניה היום היא לא הגרמניה של שנות ה.40-
 ולסיכום מה היו שלושת ההיילטים המרכזיים בשנתייםהאלו ?
 אני יכול לומר שהחלק הכי גדול שלמדתי פה ,זהשלאהבה אין גבולות .הכרתי פה את זוגתי לחיים ,שהיא
הפיזיותרפיסטית של קבוצתי ובשנה וחצי האחרונות גם
זוגתי .אני יודע שזה יכול להרים גבות לחלק מהאנשים,
אבל אני מאמין שמה שהכי חשוב בעולם הזה ,זה להיות
מאושר .לא משנה עם מי ואיפה .החיים האלו קצרים
משאנחנו חושבים ,וצריך לנצל אותם עד תום.
 הדבר השני הוא שגרמניה היא כבר חלק ממני .אחזורלפה בכל שנה.
 החלק השלישי ,הוא הכדורסל עצמו .הליגה הגרמנית אוליהליגה החזקה באירופה (יש שיגידו בעולם) .ולהיות חלק

ניכר מהקבוצה בליגה זו היה כבוד גדול בשבילי .אני חוזר
הביתה עם הבנה שאנחנו בביצה הקטנה שלנו יכולים
לעקוף את גרמניה בשנים הקרובות עם הרבה עבודה.
הליגה לעולם לא תהיה שווה ,לפחות לא באופק הנראה
לעין .אבל האחדות והקירבה שיש לנו פה בארץ ,זה מה
שמייחד אותנו ,וזה מה שיביא אותנו גבוה .גבוה יותר
מגרמניה ,עוד נוכיח לכולם כנבחרת אני מאמין בנו ,ומאמין
בדור הצעיר שגודל ברחבי המועדונים בארץ ומאמין
שהכדורסל בישראל עוד יחזור לשנות הזוהר.

 16אתלטיקה
'אביב באתלטיקה' ראיון עם
לימור גולדברג  -מנהלת תחום
תשתיות ,פרויקטים ופיתוח

לאחר תקופה ארוכה ,בה לא התקיימה כמעט פעילות

התלמידים חולקו לחמש קטגוריות נכות ,ארבע

בענף האתלטיקה ,החלו להיראות ניצנים של פעילות,

מתוכם ללקויות מוטוריות ואחת לליקויי ראייה.

שאלנו את לימור גולדברג מספר שאלות בנושא.

התלמידים התחרו במקצועת  80מ' ריצה 800 ,מ'

 -איזה פעילות של אתלטיקה פראלימפית מתקיימת

ריצה ,הדיפת כדור ברזל וקפיצה לרוחק מהמקום
(לתלמידים עם לקות ראייה).

כיום?
 -כיום הפעילות מינורית ביותר שכוללת את ספורטאי

בסה"כ השתתפו בתחרויות אלו כ 30 -תלמידים

הסגל אלכסנדר אלקסיינקו בהטלת כידון וכדור ברזל

ותלמידות וזוהי ללא ספק הסנונית הראשונה

שתתקיים

ומכאן נעלה ונגיע ליותר משתתפים בשנים הבאות

שאמור

להשתתף

באוקטובר

בדובאי,

באליפות
אבי

העולם

סולומון

אשר

ישתתף

באליפות העולם במרתון בסוף החודש ,פעילות של
קבוצות ריצה המשלבת בין רצים רואים

לרצים

עיוורים בשם "קשר עין" המתחרים במרוצים בארץ
ואבי פילוסוף שמתאמן במרוצי כיסאות גלגלים.
 -בשנים האחרונות ,מרבית פעילות האתלטיקה

התמקדה בריצות לעיוורים ולקויי ראייה ,מה גרם
לכך שהשנה הורחבו גם מקצועות האתלטיקה וגם
סוגי הנכויות?
 השנה החל שיתוף פעולה שלנו עם משרד החינוךוההתאחדות לספורט לבתי ספר ויחד פתחנו בבתי
ספר עבור תלמידים ותלמידות עם לקויות מוטוריות
וליקויי ראייה אשר בכיתות ז'-ט' ,מסגרת של
מועדונים בית ספריים פראלימפים בענף האתלטיקה.
התלמידים אותרו בסיוע רכזי התשתיות שלנו ורכזי
ההתאחדות לספורט לבתי ספר והתקיימו שתי
תחרויות

מחוזיות

ולאחר

מכן

תחרות

ארצית.

התחרויות שולבו במסגרת הליגה הרגילה של
המועדונים הבית ספריים.

 17אתלטיקה
'אביב באתלטיקה' ראיון עם
לימור גולדברג  -מנהלת תחום
תשתיות ,פרויקטים ופיתוח -
המשך

 מה הדבר הכי חשוב שצריך לקרות על מנת שנראהאתלטים במשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס
?2028
-

לדעתי כדי להגיע לרמות הישגיות גבוהות יש לאתר
את מקצועות האתלטיקה בהם הרמה העולמית
עדיין יחסית נמוכה ולהשתלב בהם והדבר הנוסף
(שקשור גם בקודם) איתור בני נוער ובוגרים צעירים
מאומנים מתוך המועדונים אשר פעילים בענפים
אחרים ברמת הליגה והתחרויות הארציות ולקדם
אותם בענף האתלטיקה

 -בנימה אישית ,איך זה לפתח ענף מאפס? מה

האתגרים? מה ההזדמנויות?
 תמיד מרגש להתחיל משהו מההתחלה ולראות איךהוא גדל יש מאין ,פיתוח ענף האתלטיקה הוא חלום
שלי כבר זמן רב ואני שמחה שהוא מתחיל לרקום
עור וגידים .עם זאת ,פיתוח הענף הזה טומן בחובו
אתגרים רבים ראשית מעצם היותו בעל מקצועות
רבים ומגוונים לכל סוגי הנכויות ושנית ,הידע
המקצועי

של

המאמנים

בארץ

דל

בהיבטים

פראלימפים לכן צריך לחפש מקורות ידע מבחוץ מה

שבהחלט מקשה על תהליך הפיתוח .אני בהחלט
מאמינה שניתן בצעדים קטנים להמשיך ולפתח את
הענף מתשתיות רחבות ועד לקצה ההישגיות

18

כנסים

כנס ספורטאי ומאמני
הסגלים הפראלימפים
רשת מלונות דן ,נותנת החסות למשלחת הפראלימפית
של ישראל ,אירחה את הספורטאים הפראלימפיים
ומאמניהם לכנס מקצועי ראשון לקראת המשחקים
הפראלימפיים בטוקיו .2020
במסגרת האירוע ,שהתקיים במלון דן אכדיה הרצליה ,כ-
 500יום לפני תחילת המשחקים הושקה התוכנית 'היום

רשת

מלונות

למשלחת

דן

מאמצת

הפראלימפית

ומעניקה
גם

חסות

למשחקים

הפראלימפים טוקיו  ,2020זאת האולימפיאדה
הרביעית ברציפות – בייג'ין  ,2008לונדון  ,2012ריו
 2016וכעת לטוקיו .2020

שאחרי' שמובילות יעל ארד וכדורסלנית העבר לימור
מזרחי ,המעודדת ספורטאים אולימפיים ופראלימפיים
לחשוב על היום שאחרי הפרישה ומעניקה להם כלים
לתכנן את העתיד.
בהמשך הכנס עלו נושאים מגוונים כמו המעטפת
הרפואית לספורטאים הפראלימפיים ,הטכנולוגיה למען
הספורט ,המדיה החברתית ועוד.
........
באירוע השתתפו לצד הספורטאים הפראלימפיים,

המאמנים ואנשי המקצוע ,גם ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד
הפראלימפי ,גילי לוסטיג מנכ"ל הוועד האולימפי
בישראל ,ניסים סספורטס מנכ"ל הוועד הפראלימפי,
יעל ארד ולימור מזרחי ,נטע ריבקין ואנסטסיה
גלושקוב.
דובי רקיע ,מנכ"ל מלון דן אכדיה שאירח את האירוע
בירך את הנוכחים ואמר" :אנחנו ברשת דן מעריכים
מאוד אתכם ואת ההישגים שלכם .אנחנו מלווים אתכם
מאז המשחקים בבייג'ין ב ,2008-יותר מעשר שנים וזה
כבוד גדול עבור רשת דן והמלון שלנו .אני שמח שבאתם
אלינו ומזמין אתכם לבוא שוב ומאחל לכם המון הצלחה
בהמשך".

דובי רקיע ,מנכ"ל מלון דן אכדיה ,ד"ר שוקי דקל ,יו"ר
הוועד הפראלימפי וענבל פיזרו .צילום :סיון פרג'

מעוניין שהמחקר שלך יעשה את ההבדל?
בוא לעשות את ההבדל בספורט הפראלימפי בישראל
היחידה המדעית והטכנולוגית של הוועד הפראלימפי הישראלי וההתאחדות
הישראלית לספורט נכים ,קוראת לסטודנטים לתואר שני לשלב בעבודת התזה
שלהם נושאים שיקדמו את הספורטאים לקראת הכנתם למשחקי טוקיו .2020
סטודנטים שיבצעו את המחקר בשיתוף היחידה יזכו במעטפת תומכת הכוללת:
 גישה לספורטאים ,למאמנים ולאנשי הצוות
 טכנולוגיות מתקדמות | המחקרים כוללים שימוש בטכנולוגיות למקסום היכולת
ומניעת פציעות
 ליווי אקדמאי | ליווי אקדמאי והנחיה ע"י ד"ר אסנת פליס-דואר ,ראש היחידה
ומקדמת תחומי המחקר הפראלימפי ובשיתוף פעולה עם היחידה לספורט השגי


חשיפה | פרסום תוצאות המחקר לגופים הרלוונטיים בארץ ואפשרות להצגת
תוצאות המחקר בכנסים בחו"ל

 השפעה | יישום תוצאות המחקר בתוכנית השנתית של ההתאחדות הישראלית
לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
(על פי תוצאות והחלטת הוועדות הרלוונטיות)

למידע נוסף יש לפנות לosnat@isad.org.il :

 20אמצע קדנציה
ראיון

עם

ד"ר

שוקי

דקל

הוועד

יו"ר

הפראלימפי הישראלי לאחר חצי קדנציה
לא היה פשוט להחזיר את ד"ר שוקי דקל למרכז הבמה.
האיש שבין תפקידיו הרבים ,כבר ניהל מכללה בצפון ,עמד

שוויון

בראש מנהל הספורט והיה יו"ר דירקטוריון וינגייט ,חשב

שרת התרבות והספורט ,ח"כ מירי רגב ,באמת

שהגיע הזמן שינוח קצת ויקדיש יותר זמן למשפחה.

היטיבה איתנו ,מגיע לה ולאנשי משרדה הרבה

אבל בוועד הפראלימפי חשבו אחרת ,עלו אליו לרגל

קרדיט ,אבל העבודה לא הושלמה .יש עדין הרבה מה

והצליחו ,לאחר מאמצים רבים ,לשכנע אותו לקבל את

לעשות .אנחנו ממשיכים לדרוש השוואת תקציבים.

תפקיד היו"ר.

נעשה הרבה ,אבל עדין העבודה לא הושלמה .חסרה

עכשיו ,אחרי חצי קדנציה ,נראה שהוא לא מצטער,

ההשלמה של המלגות ,ואני מאמין שזה יבוא .ישנה

רגע לפני שהוא נכנס לעוד ישיבה בנושא טוקיו ,2020

תחושה של שינוי התודעה ,וזה לכשעצמו – הישג לא

בקשנו לשמוע קצת על העשייה של השנתיים האחרונות,

מבוטל.

כולה ,אגב ,בהתנדבות מלאה.

טכנולוגיה

חזון

אנחנו תמיד צריכים לחשוב על העתיד .לכן חברנו
בתקופה

למכון סילבן אדמס למצוינות בספורט באוניברסיטת

הגעתי

לפני

שנתיים

לוועד

הפראלימפי

מאתגרת .המשימה הראשונה הייתה להרגיע את

תל אביב ביוזמתו של

פרופ' מיקי שיינוביץ .יצאנו

הרוחות ,להחזיר את האמון בין הגופים על מנת שנוכל

לדרך חדשה ויש לנו שם נציגה ,ד"ר אסנת פליס דואר,

להתחיל לעבוד יחד .החלטתי שחשוב שנגדיר חזון ,יעדים

שהיא בעלת מקצוע יוצאת מן הכלל .אנחנו נשתמש

ומטרות .היה מאוד מרגש לראות איך כולם נרתמו

בחידושי הטכנולוגיה שהמכון מציע לנו כשהכוונה

למשימה .זה היה תהליך משותף ,שילוב ידיים של כל

לעשות שינוי תודעה אצל המאמנים והספורטאים

הגופים .אנשים הוציאו מתוכם חומרים מרתקים וידע

בענין הזה .השימוש בטכנולוגיה החדשנית אינו

מקצועי רב ,ללא משקעי עבר וללא פוליטיקה .שמנו את

המטרה אלא האמצעי להגיע להישגים.

טובת הספורטאים לפני הכל .בתהליך הזה ,אגב ,הקדמנו
הרבה מדינות בעולם.
מוטו
אני תמיד מכוון קדימה .הכיוון הוא למעלה ,רחוק .לחבור
למצויינות ,ומצויינות עבורי היא השאיפה למדליה .לא
סתם מדלייה – מדלית זהב.
מיתוג
אחד המהלכים החשובים שעשינו היה למתג את הוועד
הפראלימפי גבוה! הנראות שלנו חשובה ,החשיפה שלנו
הכרחית .אנחנו לא מסכנים ,להיפך!

 21אמצע קדנציה
ראיון עם שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי
הישראלי לאחר חצי קדנציה  -המשך
מעטפת רפואית
אני רואה במעטפת הרפואית שהשגנו לספורטאים שלנו
הישג גדול מאוד .הצלחנו להעניק לשחיינים את המיטב
ובעיקר את הזמינות והרצף הטיפולי במרכז הרפואי
שיקומי רעות .מצאנו שם אנשים נפלאים שאחרי ומו"מ
ענייני זיהו שאנחנו לא רק באים לקבל ,אנחנו גם באים
לתת ,אנחנו מביאים את המצויינות שלנו!

שיתופי פעולה
היום אנחנו חלק בלתי נפרד מעולם הספורט
הישראלי .זה לא תמיד היה כך .השתתפנו ,למשל,
בכנס למצויינות בספורט .הייתי צריך להלחם

המרכז הרפואי שיבא נבחר לא מכבר לבית החולים הטוב

שנהייה שם ,כשותפים מלאים ,לא רק כאורחים,

ביותר בארץ ,ונמצא במקום העשירי בעולם .זה חיבור נכון

אלא גם כדוברים.

עבורנו ומהלך שאני גאה בו מאוד .אנשי שיבא מחבקים

יזמתי שתוף פעולה עם ראשי הספורט בארץ .עם

אותנו ,ומעורבים מאוד במה שנעשה אצלנו .לא באנו
לבקש שיקום או טיפול רפואי ,את זה היה לנו גם קודם,
מה שהיה חשוב בחיבור עם המרכזים הרפואיים הוא
שהמערכות ישדרגו את ההישגים של הספורטאים שלנו,

הוועד האולימפי ועם אילת ,קראנו לזה 'פורום
השלושה' ,אנחנו נפגשים קבוע כי יש הרבה מאוד
נושאים משותפים לשלושה הגופים שאנחנו

יגדילו את טווח התנועות שלהם ,יחזקו את אותם שרירים

עומדים בראשם ,למשל הטיפול בספורטאים,

הרלבנטיים לענף ,שיקפיצו את הספורטאים מדרגה

תוכנית

בעיות

נוספת קדימה.

תקציבים ,משכורות המאמנים ועוד.

חסויות
אנחנו מגיעים לנותני החסויות עם ראש מורם .עם מיתוג
גבוה .אנחנו לא באנו לבקש נדבות ,לא תרומות ולא

'היום

שאחרי',

השתלמויות,

מעמד המאמן
הכוונה לקדם את מעמד המאמנים ,לשפר את

גמילות חסדים ,אנחנו באים לתת חיבור למצויינות .יש לנו

תנאי השכר שלהם ,להעביר אותם סדנאות בארץ

פרטנרים ,שותפים ,שווים לנו.

והשתלמויות בחו"ל .יש תקציב ייעודי לכך .זה

התחלנו ועשינו עבודה טובה ,שצריך להמשיך ולטפח

חשוב בעיני מאוד.

אותה .פתחנו צוהר לכיוון הקהילה העסקית ,ואם עד היום
חיפשנו בערים בהן מתקיימים המשחקים את הקהילות
היהודיות ,הרי היום אנחנו פונים לקהילת העסקים
המקומית .הייתה לנו פגישה עם לשכת העסקים ישראל

אליפות העולם בשחייה במלזיה
אני מרגיש שטיפלנו בצורה נבונה ובוגרת בנושא

טוקיו בתיווכו של רו"ח אהוד רצאבי .זיהינו עניין רב אצלם.

אליפות העולם במלזיה .ד"ר רוני בולוטין שמכיר

הם נפתחו והחמיאו לנו.

אישית את העומדים בראש הוועד הפראלימפי

עם חברת איסתא גיבשנו חבילה לאנשי עסקים ,אנחנו

הבינלאומי סייע הרבה מאוד במשבר הזה .אני

רוצים לתת להם את החוויה הפראלימפית המושלמת,
חווית ספורט ,השתתפות באירועים המרכזיים של
המשחקים ,וטיולים ביפן (במימון שלהם כמובן) .ואני שמח
שכבר יש התעניינות בעניין.

חושב שפעלנו נכון ,לא התלהמנו ,שמרנו על
דיסקרטיות ועצרנו פרסומים מזיקים .אני מודה גם
למשרד הספורט ולמשרד החוץ שסייעו בנושא
הזה.

 22אמצע קדנציה
ראיון עם שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי
הישראלי לאחר חצי קדנציה  -המשך
אולימפיאדת חורף

פריז

החלום שלי שנהייה גם שם .כבר התחלנו לפעול בנושא.

טוקיו היא אתגר גדול ,אבל אני כבר מדבר על פריז.

אני מאוד מקווה שיהיו לנו ספורטאים כבר למשחקי

צריך להכשיר עוד צעירים וצריך להגיע לכל המדינה.

החורף בבייג'ין  .2022נוכל אולי לרתום את ספורטאי

אני פונה למרכזי ספורט בכל רחבי הארץ ,מבית אייל

המכבייה ויש עוד יוזמות .בהוקי קרח ,למשל ,יהודי יקר

באשדות יעקב ,ועד ניר העמק בצפון .יש נכונות רבה

מקנדה ,סידני גרינברג ,שיש לי איתו הכרות אישית כבר

לשתף איתנו פעולה.

 40שנה ,הבטיח להיות ספונסר אם נצליח להביא
ספורטאי לענף הזה .אנחנו בקשר גם עם

יו"ר איגוד

ההוקי קרח ומנהל המועדון במטולה ,לבב וייסברג.

מוטיבציה לספורט
עם כאב גדול אני אומר שהחינוך הגופני בארץ חוטא
בגדול .לא הצלחנו ליצור אהבה לספורט אצל ילדי בית

כדורסל בכיסאות גלגלים

הספר .אם ילד מפריע והמורה לחינוך גופני מעניש

בעיני הכדורסל צריך להיות ספינת הדגל של הספורט

אותו בכך שהוא צריך לרוץ מסביב לחצר ,אזי אנחנו

הפראלימפי כמו בעבר .כינסתי את המאמנים וחשבנו יחד

משדרים לילד שספורט זה עונש .איך יוצרים מוטיבציה

מה צריך לעשות על מנת להגיע לפריז  .2024לצערי

אצל צעירים? אצל ילד עם וללא מגבלה? צריך חיבור

אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהצמרת האירופאית .משחק

בין הורים ,מאמנים ומורים ,אני מאמין ביצירה של

גמר הגביע האחרון ,אגב ,היה מצוין ,היה מכובד מאוד,

קהילת ספורט .כמובן שגם מפגשים עם ספורטאים

הרבה מתח ,והרבה כדורסלנים צעירים.

מצליחים ,מוכרים מעוררי השראה ,כמו נועם ,ענבל,
מורן ,פסקל ואחרים ,מוסיפים מאוד למוטיבציה אצל

מבנה ארגוני

הצעירים!

המבנה הארגוני אינו נכון ,אני חושב שצריכה להיות
הפרדה מלאה וברורה בין ההתאחדות לספורט נכים ובין

עבודת היושב ראש

הוועד הפראלימפי ,אני חושב שהכי נכון שלכל גוף יהיה

עבדתי בתחומים רבים ובגופים רבים ,היו לי צוותים

את כל המנגנון שלו.

גדולים מאוד ,אבל צוות כמו שיש בוועד הפראלימפי לא
מצאתי בשום מקום .אני מרגיש את האהבה של ניסים

מבנה פיזי

סספורטס ושל העובדים לעשייה שלהם .הם עובדים

יש לטפל גם בנושא המבנה הפיזי ,הגיע הזמן שיהיה בית

עם הלב וזה מרגש אותי מאוד.

לוועד הפראלימפי ,שיהיה מבנה ראוי .אני בקשר עם כמה
רשויות ,אבל עדין מוקדם לדבר על זה.

ובנימה אישית לסיום ,קצת על המשפחה:
יש לי שמונה נכדים ,הצעיר שבהם הוא בן  4.5והמבוגר

האתגר לחצי הקדנציה השני

בן  .17הם יודעים מה סבא עושה ,מתגאים בעשייה

תפקידי לדאוג שנגיע במלוא כוחנו לטוקיו .שההנהלה

שלי ובעובדה שאני סבא עסוק .הגדולים מבינים בדיוק

תעניק לספורטאי את כל מה שמגיע לו .שחלילה לא

מה זה ספורט פראלימפי ,רוצים לשמוע פרטים

יחסר לו דבר .שיקבל מאיתנו את כל הטיפולים ,הפיזיים

ולראות תמונות.

והמנטאליים הנדרשים ושייצא לכל מחנות האימונים
והתחרויות המתוכננות.

 23פרחי ספורט
קבוצת השחייה הפראלימפית
בבית איל
קבוצת השחייה הפראלימפית בבית 'איל' קיימת כמעט
שנתיים .הקבוצה נפתחה על מנת לתת מענה לחוג
שחייה לילדים ונוער בעלי מוגבלויות פיזיות באזור הצפון.
בית 'איל' הינו מרכז ספורט ,תרבות והנצחה בקיבוץ
אשדות יעקב שבעמק הירדן .המרכז הוקם על ידי אורנה
שמעוני ,פעילה חברתית ,לזכרו של בנה איל שמעוני
שנפל במלחמת לבנון.
מהרגע הראשון ,קבוצת השחייה הפראלימפית
התקבלה בחיבוק גדול בבית איל .שיתוף פעולה מוצלח
זה משקף את הערכים שלאורם מרכז חינוכי-חברתי זה
פועל :שילוב אנשים בעלי צרכים מיוחדים בחברה,
כאשר כולם יחד פעילים תחת קורת גג אחת של
תרבות ,ספורט ובריאות ,ולפיכך משקפים את רוח בית
איל ״הרמוניה של חיים״.
כיום הקבוצה מורכבת מילדים המגיעים מכל רחבי
הצפון -רמת הגולן ,עמק הירדן ,עמק יזרעאל ומועצה
אזורית גלבוע.
את החוג מוביל זיו גולן ,מאמן קבוצות השחייה של בית
איל במסירות ,רגישות ומקצועיות רבה .זיו יודע להגיע
לכל שחיין ושחיינית בדרכו הייחודית .מצד אחד לדרוש
ולדחוף קדימה ויחד עם זאת לעשות זאת ברגישות
והקשבה .ניכר שהקשר של זיו עם השחיינים הינו ייחודי,
וכי הוא לוקח עליהם חסות ואחריות ,ובעיקר מאמין
ביכולותיהם.

המעטפת בבית איל תומכת במלואה בקבוצת
השחייה הפראלימפית ומעודדת את פעילותה :אורנה
שמעוני ,אלמוג אביעוז מנכ"ל הבית ותמיר מייזלס יו"ר
ענף השחייה בעמק הירדן.

לאחר ההישגים המרשימים באליפות החורף
לילדים ונוער בספיבק 12( ,מדליות ,כולל מקום

ראשון במשחה השליחים) ,כתבה אורנה שמעוני
לשחיינים:

״דגי הזהב האלה הם גולת הכותרת של בית איל.
אנחנו בבית איל היינו שרויים באותה שעה
בהפסקת חשמל ,וחמשת דגי הזהב העבירו זרם של
חשמל בכולנו כאשר שמענו את סיפור הניצחונות
שלהם .לא רק ניצחונות של מדליות ,אלא בעיקר
של התמודדות יומיומית במים ,בחורף ,בקור שממנו

באים ומתחממים במים .היו ברוכים! אנחנו בבית
איל גאים בכם מאד מאד״.

זיו גולן אומר כי ״העבודה עם השחיינים הפראלימפיים
היא מתנה וזכות גדולה! כוח הרצון שלהם ,המוטיבציה,
ההתמודדות והיכולת לקשיים הן מעל הכול .מבחינתי
(ולא פחות חשוב ,מבחינת השחיינים) אין דבר שהם לא
מסוגלים אליו .בדומה לטיפה הידועה כחוצבת בכוח
התמדתה בסלע איתן ,כך גם השחיינים הנפלאים.
מרגש מאד לראות את התקדמות השחיינים מאימון
לאימון ,את משפחותיהם היקרות ,ובעיקר את החיוכים
הנסוכים על פניהם״.
לאור התקדמותם של השחיינים ,חלקם משולבים בעונה
זו במסגרות חלקיות עד מלאות בקבוצת השחייה
התחרותית הרגילה ״עמק הירדן בית איל״ ,ואף
משתתפים בתחרויות אזוריות וארציות יחד עם הקבוצה.
השחייניות התאומות שי והדס בר-ניצן

 24פרחי ספורט
קבוצת השחייה הפראלימפית
בבית איל
השחייניות התאומות שי והדס בר-ניצן ( )14מהישוב
יונתן שברמת הגולן מתאמנות בחוג מזה שנה וחצי.
לשתיהן לקות ראייה ,ולשי גם מוגבלות במפרקים
ובעיקר ברגל שמאל.
שי והדס אומרות כי ״הצוות המדהים של בית איל
והמאמן זיו גולן דוחפים אותנו כל הזמן קדימה ולא
נותנים לאף מגבלה לעצור אותנו .מתחילת השנה אנו
משולבות בחוגי השחייה הרגילים ,ואנחנו מתחרות
בתחרויות ליגה במסגרת ״עמק הירדן בית איל״
ובתחרויות במסגרות פראלימפיות .עבורנו השחייה היא
הרבה מעבר לחוג .אנו מגיעות ל 4-אימונים בשבוע
ולומדות שלהשקעה ולמאמץ יש פירות .אנחנו מקבלות
ביטחון רב מהשחייה ומההישגים שלנו ,דבר המשפיע
לטובה הן בבית והן בכיתה .החלום שלנו הוא לייצג
בעתיד את ישראל במשחקים הפראלימפיים״.
ענבל רוזנשטיין ,אמו של שחק (בן  )CP ,8מהישוב אחוזת
ברק שבעמק יזרעאל מספרת:
״השתתפותו של שחק בקבוצת השחייה הינה מסגרת
המביאה לידי ביטוי את היכולות הגופניות של שחק ללא
שום מגבלות פיזיות .המים נותנים לשחק תחושה של
שיוויון ויכולת השתלבות כמו כל ילד .חיפשנו מסגרת
קבוצתית שתעניק לשחק את המסר של התמדה
ואחריות .מצאנו כי החוג בהובלת זיו מצליח להביא את
שחק להציג את היכולות הגבוהות שלו בתוך המים על
ידי בניית מסגרת טובה ונכונה המעניקה לשחק גם
מפגש חברתי עם ילדים בני גילו .שחק מאוד שמח
להגיע פעמיים בשבוע לבריכה ומחכה לפגוש את זיו וגם
את החברים המשתתפים עמו בקבוצה .עבור שחק
מדובר בחוג ספורטיבי המקדם את היכולות הגופניות
שלו וגם מעצים ומעלה את הביטחון העצמי שלו בכיתה
שלו אל מול החברים מבית הספר .זיו מצליח להוציא
משחק המון ולא מוותר לו ,הכל בדרך נועם אך גם באופן
בוגר וסמכותי״.

בתמונה הראשונה :שחק רוזנשטיין והמאמן זיו גולן
בתמונה השנייה מימין לשמאל :שי בר ניצן ,הדס בר ניצן,
אלירן אפללו ,נרי קרונגולד ,זיו גולן המאמן ,נרי ברקאי
ארבל והמאמנת גילי אריאלי.

איתי אבישר  ,אביה של תמר (בת  )CP ,10מהישוב מיצר
שברמת הגולן מספר:
"תמר הגיעה מחוויה של טיפולי הידרותרפיה ,שם
המדריכה נמצאת איתה במים.
במפגש עם הקבוצה הפראלימפית היא גילתה בעצמה
נחישות וכוחות שלא הכירה.
תמר מאוד התחזקה והשתפרה בשחייה ,הכול בזכות זיו
המאמן המקצועי עם הלב הענק״.
גילי אריאלי רכזת החוגים הפראלימפיים בצפון מסכמת
כי בזכות אנשים ערכיים עם לב גדול ואכפתי ,ובזכות
מאמן מקצועי עם נשמה גדולה ,קבוצת השחייה
הפראלימפית בבית איל הפכה לסמן פראלימפי בצפון
לילדים ונוער.
הפעילות בחוג השחייה מעניקה לילדים תחושת
מסוגלות וביטחון עצמי רב .כמו כן ,קבוצת השווים
הייחודית שנרקמה מעניקה לילדים ולהוריהם תחושת
שייכות והעצמה.

' 25על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

בחירות 2019

לא נגענו

לרגל הבחירות שהתקיימו בארץ ,שאלנו את קוראי דף
הפייסבוק שלנו :לאיזה ענף ,יצא קמע יותר מוצלח
למשחקים הפראלימפיים בטוקיו .2020
62%

מהקוראים

חשבו

שיותר

יפה

לסומאיטי

ענף

הכדורשער ו  38%מהקוראים חשבו שיותר יפה לסומאיטי
ענף השחייה (היוצרים של סומאיטי בחרו להציג אותה בענף
השחייה ,יחד עם מוט המאמן ,שנותן טפיחה קלה לשחייניו
העיוורים כאשר הם מתקרבים לקיר)

דורית משרקי – מרגשת אותנו

נבחרת הרוגבי בכסאות
גלגלים ונבחרת הטניס
גלגלים

בכסאות
שהשתתפו
בחו"ל

–

בטורנירים
בחרו

בדרך

שונה להציג את הגביעים
בהם זכו...
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