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ועשירמגווןרקעבעלי,רביםענייןבעליבהשתתפות

מרהספורטמינהלראשבהשתתפות.הנכיםבספורט

.הספורטמשרדונציגיבוסתןעופר

,מרתקיםהיוהדיונים.עגוליםשולחנותסביבדיוניםקיימנו

המשכנו"ספר-בית"היהזהעבורי,ומענייניםמקצועיים

פגישותבעודהחומריםוגיבוש,הרעיונותפיתוחאת
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.בארץ

כאשר,2019בשנתהיתהזוחשיבהשלראשונהסנונית
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רחבימכלנציגים101השתתפובו,האירופאיהפראלימפי
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חזון"לקביעתבוועדהחברלהיותנבחרתיזהבקונגרס

להיותשמחתי,האירופאיהפראלימפילוועד"ויעדיםמטרות

.הבאותלשניםזהוועדשלהמטרותוהחזוןלגיבוששותף

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מזניקים את  'נואם בכנס , אליעזר שקדי: בתמונה

הספורט הפראלימפי  

,  ר הוועד הפראלימפי הישראלי"יו–ר שוקי דקל "ד: בתמונה

,  ר היוצא של הוועד הפראלימפי האירופאי"יו–רטקו קובציץ 

נשיא הוועד הפראלימפי  –פארסוסהשרה מירי רגב ואנדרו 

.בכנס הבינלאומי בנתניה2019בשנת , הבינלאומי
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והוועדהיווניהפראלימפיהוועדעםהסכמיםחתימת

.הקפריסאיהפראלימפי

שלמרגשבינלאומיטכסקיימנו23.4.21-השישיביום

ועםהיווניהפראלימפיהוועדנשיאעםהסכמיםחתימת

.בנצרתקראון-גולדןבמלוןהקפריסאיהוועדנשיא

ומסודרמובנהפעולהלשיתוףהסכמיםחתימתרעיוןאת

.הוועדיםנשיאיעםאישיותבשיחותשנתייםלפניהגיתי

רביםעיכוביםלאחרוזאתהחתימהביצועעלשמחאני

פעולהשיתוףהינהההסכמיםמהות.הקורונהבשל

,מקצועימידעחילופי:כמוהפראלימפיהספורטבתחומי

,ובקפריסיןביווןאו,בארץמשותפיםאימוניםמחנותקיום

,טכנולוגי-מדעיפעולהשיתוף,משותפותתחרויותבקיום

.ועודמשותפיםמחקריםביצוע

קריסטוסמר,היווניהפראלימפיהוועדנשיא:הגיעולטקס

מרהקפריסאיהפראלימפיהוועדונשיאקלאודיס

סאקיסמרהתלוואליהם,קמרלינגוסאנדריאס

אנדריאסר"וד,היווניהפראלימפיהוועדל"מנכקוסטריס

הגיעכן.הקפריסאיהפראלימפיהוועדל"מנכרומבס

.סאריספנטיוסמרבישראליווןשגריר

מרהספורטמינהלראש,אנוכיקבלנוהאורחיםפניאת

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו,בוסתןעופר

הישראליהפראלימפיהוועדל"מנכ,בירנבאוםאלימר

רוןר"דהוועדשלהמקצועיוהמנהלסספורטסניסיםמר

.בולוטין

בהתאםרשמיבינלאומיטכסבמתכונתהתקייםהטכס

מדברמתי,היתרביןקובעותאשר,החוץמשרדלהנחיות

הצילומיםסדרומהעצמההחתימהנערכתאיך,אחדכל

כךעלועמלשטרחשלנולצוותמודהאני.להצטלםשיש

הטקסכלליכלפיעלומרשיםמכובדיהיהשהטקס

ההכנות לקראת הטקס: בתמונה

קלוס,יאסאסקאלימרה"-ביווניתפתחתיבטכסברכתיאת

.הבאיםוברוכיםשלום,טובבוקר-שפירושה"אירטס

עדפעולהלשיתוףהרעיוןהתחילאיךבקצרהסיפרתי

היםממדינות-'שכונה'מאותהאנחנו".החתימהלהבשלת

שנוכלדומותבעיותעםהמשותףמןהרבהלנוישהתיכון

אז.פתרונותלהםלמצואוגםמשותפיםבדיוניםלהעלות

.עשינווכך"לדרךונצאידייםונשלבבואו

הפראלימפיהוועדנשיאקלאודיסקריסטוס:בתמונה

לספורטהישראליתההתאחדותר"יובירנבאוםאלי,היווני

,הישראליהפראלימפיהוועדר"יודקלשוקיר"ד,נכים

.הקפריסאיהפראלימפיהוועדנשיאקמרלינגוסאנדריאס

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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מכלביקשתי.ראשונהעבודהישיבתקיימנוהצהרייםאחר

ומבנה,הפראלימפיהספורטמבנהאתלהציגמדינה

.ביניהםוהקשרלספורטההתאחדויות

?מפתיעוכמההיוםלסדרנושאיםהעלהצדכל,כךאחר

ובעיותשאלותאותן."הוא-חדדארעאסדנא"שמסתבר

טכסועלהרעיוןעלוהודוברכוהיוונים.אותנוגםמעסיקות

בסדרלטיפולנושאיםמספרוהציעו,בבוקרהחתימה

.הקפריסאיםגםכך,עדיפות

כירוגרופאשהואמקפריסיןהפראלימפיהוועדל"מנכ

עםרפואייםומחקריםמקצועייםקשריםלוויש,במקצועו

בתחוםמשותףמחקרהציע.אביבבתל-מאיכילוברופאים

שהספורטהמוסףהערךאתלחקור-הסוציולוגי

,לספורטאימוסיףאו,גורםאו,תורםהפראלימפי

הספורטובקהילייתקהילתיים,משפחתייםבהיבטים

.בכלל

שהפרוטוקולוסוכם.ומרתקתמעניינתהייתההישיבה

המקצועייםהמנהליםעםוהמנכלים,הצדדיםלכליועבר

הפניםעם,הקרובהלשנהעבודהתוכניתיכינו

.2024-פריזלאולימפיאדת

הטורנירנבחרות ישראל ויוון בסיום : בתמונה

קיימנושבהםשבתשישילימיםקבענוהחתימהטכסאת

,יווןשלנבחרותשלושבשיתוףלגבריםשערכדורטורנירגם

קרןבתמיכתכפרויקטהתקייםהטורניר.וישראלבריטניה

Agitos.לבואשביקשמקפריסיןמאמןהוזמןלטורניר

לפתחרוצהשהואהכדורשערענףעליותרוללמודולראות

דוארפליסאסנתר"דהעבירההטורנירבמהלך.בקפריסין

סדנאהייתהזו.זהבענףהטכנולוגיותעלמקצועיתסדנא

ישראלנבחרת.יווןנבחרתזכתהבטורניר.מצוינתלימודית

בהפרשאבלנקודותמספראותועםהשניבמקוםזכתה

לימורניהלההמוצלחהטורניראת.יווןלטובתשערים

להודותהמקוםגםזה.שלנווהצוותסמואל-גודלברג

.האירוחעלהעמקנירו"ויצלפנימיית

ר שוקי דקל במעמד החתימה"ד: בתמונה

הסדנא המקצועית למאמנים: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיעל -אל
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נשיאי'חנגאליאסירממרמכתבקבלתיאלובימים

לבואהזמנה,לעיווריםלספורטהמרוקאיתההתאחדות

ולתחרויותפעולהלשיתוףהסכםעלולחתוםלמרוקו

.ועודמשותפותידידות

לעיווריםבספורטפעולהלשיתופישנשמחלוהשבתי

נתאםהקרוביםבימים.בכללמוגבלויותעםולספורטאים

החתימהטכסאתנתאםכךואחרבזוםהכרותפגישת

.בארץאו,במרוקו

. יאסירמכתבו של 

תמונות מתוך מצגת על 

הפעילות במרוקו

Dear Dr. Yehoshua Dekel,

I'm writing to you in my capacity as President of the 

Royal Moroccan Federation of Sports for the blind 

and visually impaired.

we would like to invite you to a future cooperation 

between us in all that relates to sports for the blind 

and visually impaired, In fact, we are actually 

preparing our team for the next international 

competitions especially Tokyo. We are interested in 

holding friendly matches. And we are open to any 

kind of joint sport activities in view of boosting the 

performance of our sportsmen, in this regard could 

you please let us know if you share our interest in 

future cooperation and we remain at your disposal 

for any further information you may need.

Thank you very much in advance.

Respectfully

Yassir

*************************************

Yassir El Hanchi

President of the Royal Moroccan

Federation of Sports for the

Blind and Visually Impaired

77 BD 9 Avril 1 etage Palmier

Casablanca - Morocco.

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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הלוחם תל אביבבית | גביע המדינה בטניס שולחן לקבוצות 5.5

בלגיה | אופני יד -סבב גביע עולמי 6-9.5

בולגריה| טקוואנדו-תחרות ההזדמנות האחרונה לטוקיו 9.5

ספרד| בדמינטון –תחרות אחרונה לדרוג לטוקיו 10-16

| אופן –טניס בכסאות גלגלים –מוקדמות אליפות העולם 10-16.5

פורטוגל

הונגריה | קיאקים -תחרות ההזדמנות האחרונה לטוקיו 12-16.5

תל אביבבית הלוחם | תחרות קליעה 14.5

פורטוגל| אליפות אירופה שחייה 16-22.5

מרכז הטניס רמת  | טניס בכסאות גלגלים –ישראל אופן 24-28.5

השרון

פינלנד-אליפות אירופה דרג ב כדורשער גברים 31.5-5.6

67גיליון 2021מאי 
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העולםשיאאתשברשלביאיאד

British:באדיבותהתמונה,הגבבסגנוןאיאד:בתמונה

Swimming

כמוהישראליבספורטנדיריםאירועיםמספרישנם

זהנדיריותרועודוהעולםאירופהבאליפויותמדליות

.עולםשיאיזהנדירוהכיבאולימפיאדהמדליות

יעקבאצלמתאמןאשרחיפהן"מאילשלביאיאד

הבינלאומיהסבבבתחרותהחודשזאתעשהבייננסון

.אנגליה,בשפילדשהתקיימהבשחייה

מטר150במשחהחדשעולמישיאבמוקדמותקבעאיאד

החמשגבולאתירדשלראשונהלאחר(1קלאס)מעורב

הקודםהעולמיהשיא–דקות4:57.72באותווסייםדקות

קבעאותו,דקות5:03.28עלועמדלאיאדשייךהיהגם

גםהוא,העולםבאליפות2019בספטמבר.2018באוגוסט

.הוכרלאוהשיאנפסלאך,דקותמחמשירד

השיגה,זהבמשחהאיאדשלהזהבלמדלייתבנוסף

כלזובתחרות.נוספותמדליותהישראליתהנבחרת

והתוצאהביחדמתחרים(מוגבלותדירוג)הקלאסים

.לקלאסבהתאםמשוקללתהסופית

:בזכהחיפהן"מאילדדאוןעמי

חופשימטר100בזהבמדליית•

חזהמטר50בזהבמדליית•

חופשימטר200זהבמדליית•

מעורב150בכסףמדליית•

גבמטר50בכסףמדליית•

חופשימטר50בכסףמדליית•

:בזכהחיפהן"מאילמליארמארק

מעורבמטר200בזהבמדליית•

חופשי400כסףמדליית•

חופשימטר100בארדמדליית•

פרפרמטר50בארדמדליית•

חופשימטר50בארדמדליית•

:בזכהחיפהן"מאילמליאראריאל

גבמטר50בארדמדליית•

שיאי עולם של ישראלים פראלימפים  

נוספים

תוצאה מיטבית במרתון לקטועי  –איתן חרמון ▪

(במרתון אין שיא עולם)רגליים 

, 50מחזיק בשיאי העולם ל , ממיסטלובאיציק ▪

S1מטר חופשי לקלאס 200ו 100

ו  800, 400מארק מליאר מחזיק בשיאי העולם ל ▪

S7מטר חופשי לקלאס 1500

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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האתלט  –קליגרנבון ( שוכר)יששכר 

.לא לעצור: שהבטיח לעצמו

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן נקראצעירמגילכבר,יששכרהשםאתשקיבללמרות

ובכדורגללגובהבקפיצהעסקהנוערבתנועת.שוכר

.גילובניכשאר

ההתשהומלחמתהימיםששתבמלחמתהשתתףהוא

במילואיםשירתכיפוריוםבמלחמת.פגעללאעבראותם

כרבעהתעלהחצייתולאחרהצנחניםשל55בחטיבה

ברגלונפצעלתוקפההאשהפסקתכניסתלפנישעה

השיקוםובתהליךהברךמעלנקטעההיא,השמאלית

שליהחיים":לעצמוהבטיחוהואפרוטזהלוהותאמה

."לזרוםימשיכו

מנתעללשםהגיעהוא,אביבתלהלוחםביתכשנפתח

אותופגשגויטיןאיציקחברו.נוספותולפעילויותלשחות

לחוץותיסעברזלכדורתהדוף,אלינובוא"לוואמרשם

,הדשאעלהתאמנוה'החברהלוחםלביתבכניסה."לארץ

הזמינהל"זמדליהעדנההמאמנת,אליהםניגששוכר

לוהיתהשלאלמרות,ברזלכדורבהדיפתלהתנסותאותו

מדליהאתמאודהרשימהשלוההדיפה,בכללטכניקה

נסעשוכר–"איתנונוסעאתההבאבחודש":לושהודיעה

1974במנדווילסטוקלמשחקיהישראליתהנבחרתעם

.ברזלכדורבהדיפתארדבמדלייתוזכה

,חסותהתחתאותולקחהמדליה,הדיפהאותהלאחר

גםהתמחהוהואהנחוצההטכניקהאתאותולימדה

.כידוןוהטלתדיסקוסבזריקת

,שוכרשלחניךשהיההכדורעףמאמןל"זרבינאאליהו

אך,לנבחרתלהצטרףלוהציע,בשבטהכים"מבקורס

בקפיצותאותושהגבילהבברךבעיהבשלצלחלאהדבר

.זהלספורטהדרושות

שוכר במעמד חלוקת המדליות: בתמונה

מדליית הזהב  : בתמונה

1976ממשחקי טורונטו 

1976טורונטומשחקי

ממשהמשחקיםאתארגנוהקנדים,מאורגןמאודהיה"

ואיךמייצגשאניהרגשתי,הגובהעלהרגשתי,יפה

'הפקשוש'–"טובההדיפהליהתפקששה:אומרים

.דיסקוסבזריקתזהבומדליתעולםכשיאהתברר

הטובההאווירהאתבעיקרזוכרהואעצמםמהמשחקים

האווירהאתובעיקרהעולםרחבימכלהספורטאיםבין

לפניהכירלאאותם,ן"מאיללנכיםל"צהנכיביןבנבחרת

למשחקיםהגיעוהבריתבארצותשגרוובעלהגיסתו.כן

.לעודד

גםאלובמשחקיםשוכרזכה,הזהבלמדלייתבנוסף

.ברזלכדורבהדיפתארדבמדליית
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1980ארנהייםמשחקי

שלהדייקנותאתבעיקרשוכרזוכרארנהייםממשחקי

אמרואם,התחרויותלאתרשיצאוהאוטובוסים".ההולנדים

ואתזזהאוטובוס,12למגיעהשניותשמחוגאיך8:00

בליוזה,המדרגהעלרגלאתהאםמענייןלאהנהג

."הגזמה

ומדלייתדיסקוסבזריקתארדבמדלייתזכהאלובמשחקים

תהטל :ממקצועותאזהורכבחמשקרב.חמשבקרבארד

וירילרוחקקפיצה,דיסקוסזריקת,ברזלכדורהדיפת,כידון

.באקדח

בהדיפתארדבמדלייתזכה–1984איילנדלונגבמשחקי

.ברזלכדור

שנותלאורךמנדווילסטוקובמשחקיהעולםבאליפויותגם

זריקתבענפיבמדליותשוכרזכה,והשמוניםהשבעים

.ברזלכדורוהדיפתהדיסקוס

כושרכמאמןשנה30כעבדבווינגיטלימודיולאחר

קהילתיובקאנטריביפוס"במתנ,הרצליהקלאבבקאנטרי

שסידרויאמרשלזכותםשלוםבקרייתאביבתלעירייתשל

ספורטאיהיותובשללמשכורתאחוז40שלתוספתלו

עלמהעירייהלשבחציוןקיבל1997בשנת.בינלאומי

והחינוךהספורטבקידוםוהמקצועיתהמסורהעבודתו

.זולשנהאביבתלבעירייתהגופני

במספרהשתתףוכברבמשחקזמנואתשוכרמשקיעכיום

ראש'דוגמת,אביבתלהלוחםביתשלבימתיותהפקות

הואכךעל.'ותחרהורעל''הוואקום'',המוגבלים',משוגע

.מספורטאיקשהיותרהרבהתפקידהואששחקןאומר

בסבאמאודגאיםבנותיומשלושתהנכדיםחמשת

הפודיוםעללעמודשזכההסבאעלהחבריםמולומשוויצים

.ישראלמדינתאתולייצג

שוכר עם המדליות: בתמונה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

1976טורונטו –שוכר במעמד חלוקת המדליות : בתמונה
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באדיבות  , סייבדטלב-צילום. מורן עם המדליה: בתמונה
מרכז דניאל לחתירה

,קלייןאחייה,חצורברק:משהורכבההחתירהרביעיית

אתסיימוסאסלאהההגאיתוגורןסימונה,מזרחילי-שי

.החמישיבמקוםהאליפות

לשואההזכרוןיוםבזמןבאיטליהששהתההנבחרת

סימונהכתבהכךעל,הקורבנותלזכרטקסערכהולגבורה

.קרוביםהכימרגישיםאבלמהביתרחוק":גורן

אדמתעלשלנוהנבחרתשלהשואהיוםטקסערכנו

נייצגובגאווהבכבוד.אירופהאליפותלפנייומיים,איטליה

!"עלאלבגאווהמונףישראלדגלעםמדינתנואת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
סוףכלסוףפגשה,בחוץתחרויותללאחודשים20לאחר

בתחרויותהמיםאתהישראליתהחתירהנבחרת

העולםבאליפותהתחרתההנבחרתכזכור)בינלאומיות

.(סגורבאולם

הנבחרתואתבאיטליההתקיימהאירופהאליפות

עוזרי,גריזטיפאולה:המאמנת:ליווהישראלית

הפיזיותרפיסטית,מנדזחביאר,מרגוליןדימה:המאמנת

.י'מגנאגראובןהמשלחתומנהלמשרקידורית

אביבתלהלוחםביתממועדוןהנבחרתחבריכל

.לחתירהדניאלבמרכזומתאמנים

אך,סקרסטיןיט'בריגלנורבגיתפייטנתנה,סמואלמורן

האתוסיימהאותהעקפההנורבגיתמטר1000כלאחר

במדלייתשהסתפקהמורןלפנישניות5מטר2000

הפעראתקצתעודלצמצםשהצליחהובידיעההכסף

.המושבעתיריבתהלביןבינה

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותיו״רבירנבאוםאלי

בתחרותהמטהעובדיעםיחדהחיבשידורצפהאשר

עוזר,פאולהלמאמנת,למורןהכבוד״כל:בסיוםאמר

.בלב״טובלנועשיתם-התומךהצוותוכלדימההמאמן

ואףהכלאתנתן,להשתפרמפסיקשלאדניאלשמוליק

,הראשוניםהמטר1800לאורךהשלישיבמקוםהיה

והגיעשניות2בהשלישיהמקוםאתבסוףפיספס

אתמסיים":שמוליקאמרבסיום.הרביעילמקום

וגאווה(מהפודיוםשניות2)החמצהתחושתעםהתחרות

גאהפחותלאאבל,(שניות13בבאישיהשיאשיפור)

והארגוניםהצוותלכלתודותמסרשמוליק."בדרך

לאלופה"היתהמכולםהמרגשתהתודה,בוהתומכים

והתמיכההפרגון,ההקרבהעל-אישתי,האמיתית

."נגמרתהבלתי

, סייבדטלב-צילום. שמוליק דניאל חותר: בתמונה
באדיבות מרכז דניאל לחתירה
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כדורשער

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

קבוצתיבינלאומיטורניראירחנוהקורונהמאזלראשונה

לגבריםאירופהאליפותלקראתמההכנהכחלק.בארץ

הישראליתלנבחרתאימוניםמחנהבארץהתקיים'בדרג

.והבריטיתהיוונית,עיווריםחינוךביתמשחקניהמורכבת

עמידהוהצריךהעמקנירויצובפנימייתנערךהמחנה

.הקורונהבנהליקפדנית

שטסולפניקורנהבדיקתערכוהאורחותהנבחרות

הגיעומשם,ג"בנתבנחתוכאשרנוספתבדיקה,לארץ

בדיקתלעבורמנתעל,אביבבתלההתאחדותלמשרדי

לפניויומייםלמלוןלהיכנסלהםשתאשרמהירהקורונה

כלכולםלרווחת.נוספתבדיקהעברוחזרההטיסה

עלהקפידועצמובטורנירבנוסף.שליליותיצאוהבדיקות

במשחקים.משטחיםוניקויחברתיריחוק,מסיכותעטית

הגביעיםואתהמגרששלצדהחלפתהיתהלאעצמם

.כפפותשעטומהמחלקיםהשחקניםקיבלו

ר"יובירנבאוםאלי:הגיעוהטורנירפתיחתלטקס

דקלשוקיר"ד,נכיםלספורטהישראליתההתאחדות

הפראלימפיהוועדנשיא,הישראליהפראלימפיהוועדר"יו

הפראלימפיהוועדונשיאקלאודיסקריסטוסמר,היווני

.קמרלינגוסאנדריאסמרהקפריסאי

בהפרשיווןנצחהובסיומםצמודיםהיוהמשחקים

הישראליתהנבחרתהגיעההשנילמקום,נקודות

.הבריטיתהנבחרתולשלישי

ה'מחאנגמחמוד:הישראליתבנבחרתהשעריםמלך

לתודה.ולשופטיםלעוזריםלמלווים,לספורטאיםתודה

,העמקנירו"ויצמפנימייתרוזנברגורועיכהןאסתי

גולדברגוללימורהתחרותארגוןעלפוארטהלאריאל

.התחרותניהולעל

הכדוראת'מפנצר',חודידהדורון

הישראליתהנבחרת

הספורטאיםאתמעודדדויטששאבי
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.בטורקיהמהטורנירהגביעיםעםהישראליתהנבחרת

שאולשלום:צלם

גלגליםבכיסאותטניס

בטניסבינלאומיטורנירבארץנערךלראשונה

טורניר–נמוךבדרגהיותולמרות.גלגליםבכסאות

שלבדירוגמדינות6מטניסאיםאליוהגיעו-ר'פיוצ

,לתחרויות'הרעב'עלמעידהדבר.בעולם20-40טופ

העולמיהדירוגעלכמעטמשפיעותאינןהןכאשרגם

והאירוחהארגוןליכולתבעולםשישההערכהעלוגם

,הטורנירמארחיהיותםלמרות.הישראליים

אדם,לאורחיםהנחותעשולאהישראלים

גיאאתניצחגןרמתספיבקמאיל״ןבסקי’ברדיצ

בטורנירזכושניהםוביחדמספיבקהואאף,ששון

ועופרלנקריעופרי:שניהםשלהמאמנים.הזוגות

.סלע

במשחקיםמקומםאתהבטיחודיוגיאשאדםבעוד

משהויקרהאםאלא)2021בטוקיוהפראלימפיים

רמתספיבקן"מאילויינברגששרגאהרי(חריגמאוד

מנתעל6.6.21האחרוןהרגעעדלחכותיצטרךגן

החודש.שלוהרביעיתלאולימפיאדהייסעהאםלדעת

בטורנירניצחכאשרלשםמשמעותיצעדעשההוא

ITF3ברמתגלגליםבכסאותבטניסהבינלאומי

.בטורקיההנערך

!שרגאשלביחידים44ההבינלאומיהתוארזהו

הלוחםמביתסעדוןיוסיעםיחדשרגאזכהבנוסף

התוארזהו.זהבטורנירהזוגותבתואראביבתל

סייםליזובסרגיי!שרגאשלבזוגות40ההבינלאומי

ומעייןהשניבמקוםזובתחרותהנוערטורניראת

גןרמתספיבקן"מאילשניהם,השלישיבמקוםזיקרי

.ועופרעופריאצלומתאמנים

.סלערותםהואסעדוןיוסישלהמאמן

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

נבואורית:צלמת.בזוגותהניצחוןלאחרוגיאאדם



בינלאומי15
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בינלאומיתלפעילותחזר,האתלטיקהענףגם

שהתקייםהעולמיהסבבבתחרויותשהחלה

.באיטליההפעם

בהדיפתהשתתףחיפהאיל״ןממועדוןניז׳ריאיר

לקלאס(יסודשיא)ישראלישיאוקבעברזלכדור

בסיום.השביעיבמקוםוסייםמטר37-9.48

שליראשונהתחרות":יאיראמרהתחרות

הייתהזו.הפראלימפיתהאתלטיקהבמסגרת

קדימההפניםעםממשיך.ומהנהמאתגרתחוויה

למדינההישגיםלהביאמקווה.הבאותלתחרויות

בוגוסלבסקיאלכסיילמאמןתודה.הדרךבהמשך

עלברגרלגניהמודה.והתמיכהההכנהעל

בלתיחוויההייתהזו.הסיווגבתהליךהתמיכה

."לבאותמצפה-נשכחת

זכה,חיפהן"אילממועדוןאלכסיינקואלכסנדר

קלאסברזלכדורהדיפתבמקצועהכסףבמדליית

8.94שללמרחקברזלכדורהדףאלכסנדר,34

ולמקוםמקטאראתלטהגיעהראשוןלמקום.מטר

אתלטיםהשתתפוכן.כיה'מצאתלטהשלישי

.כיה'וצגרמניה,מאיטליה

לייצגשחזרתיוגאהמאושר":אלכסנדראמרבסיום

ישהאישיתבתחושה.אלהבתחרויותישראלאת

מילכלמודהאני.מהתוצאהמסוימתאכזבה

."לכאןבדרכיבישתמך

.בוגוסלבסקיאלכסי:שניהםשלהמאמן

.ברגרגניההפיזיותרפיסטיתליוותההנבחרתאת

אתלטיקה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימ.צ.א

עם דגל ישראלאלכסיינקואלכסנדר : בתמונה

גניה ברגר: צלמת. ר'יאיר ניז: בתמונה
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בארץ16

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

ריצה

ביתבחסותהפועלת'עיןקשר'קבוצתשלרציםעשרות

.'לעמקהר'שלהשליחיםבמרוץהשתתפועיווריםחינוך

רץ,לשניאחדהקשוריםבזוגותרצים'עיןקשר'בקבוצת

.ראייהלקותללאורץראייהלקותעם

ממנו,עיווריםחינוךלביתתודהמכתבכתבהעילםשרי

:הרציםשעברוהחוויהאתלחוותניתן

המשתתפת,עיוורתעודתבעלתראיהלקוית,שרישמי

שלמשותפתקבוצה,"עיןקשר"קבוצתשלבפעילויות

חינוךבית"שלמייסודו,מתנדביםושלראיהולקוייעיוורים

לעיווריםמסייעיםהמסוריםהמתנדביםכאשר."עיוורים

שהםמהבכלהריצהפעילותכדיתוךהראיהוללקויי

.צריכים

לישמאפשרתמדהימהקבוצההיא"עיןקשר"קבוצת

הקשייםאתולנצחמאחוריום-היוםקשייאתלהשאיר

בפנישעומדדברשאיןלעצמילהוכיח.מזמניםשהחיים

אתלפרוץאחריםמוגבלותלבעליהשראהולתתהרצון

.הקשייםכללמרותחלומםאתולהגשיםהפחדמחסומי

והמתנדביםהראיהולקוייהעיוורים,שעברבשבועיצאנו

משמעתרתיוקשוריםמחוברים,"לעמקהר"לאתגר

קיראין,ומיוחדיחידמהחבריםאחדכל.לאתגרביחד

שלאאתגראיןצולחיםשלאהראין,מזיזיםשלא

ענקכשחיוךשליחיםבמירוץבכיףרצים,מתגברים

משאיריםיוםהיוםקשייכלאת.הפניםאתמקשט

הקשייםאתולנצחלשקם,לחלחללחוויהנותנים,מאחור

.מזמניםשהחיים

.בתמרתמ"ק180אחריוהסתייםחי-בתלהחלהמירוץ

שטחבתנאימאתגרתחוויהזובמירוץחלקשנטלמילכל

.וקורחום,בולדרים,סינגלים,סלעיםעםמורכבים

ניר בן דב: צלם–רצים קשורים אחד לשני 2: בתמונה

תארואזבמירוץחלקשנטלמילכלהערכהמלאתאני

או/וראייהלקות/עיוורוןעםהמסלולאתלרוץלעצמכם

,ביוםורציםקשוריםוחרשותעיוורוןשלמורכבתלקות

הזההחלום?שכזהשטחבתוואימוחלטבחושךבלילה

"מלאכים",מיומניםמלוויםבזכותרקלהתגשםיכול

לבעםבאים,אגונטולי,שכזונעלהלמטרהשמגוייסים

האחרלמעןולעשותגבולבלילתתאמיתיתבכוונה,ענק

!טהורהאדםאהבתמתוךרק,מקדימיםתנאיםללא

חבריובשםבשמיתודתיאתבפניכםלהביעאבקש

עלהמתנדביםושלהראיהולקוייהעיווריםשל,לקבוצה

דורשכזהמירוץ.השנהכללאורךשלכםהתמיכההליווי

ובהוצאותמורכבתבלוגיסטיקהכרוכותאשררבותהכנות

.כאחדולמתנדביםהראיהללקויי,לעיוורים,כבדותכספיות

"רגילים"משתתפיםשללהוצאותיהםמעברשהןהוצאות

!קורההיהלאזהתמיכתכםללא-



ישראלאליפותשל2020ממרץעודדחיותמספרלאחר

.חיפהן"אילבמועדוןהאליפותנערכהסוףסוף,ה'בבוצ

אלאבובאסםזכהbc5-הקלההנכותבקטגוריית

יחזקאלחזיזכההשניבמקוםחיפהמאיל״ןהיג׳ה

.לציוןראשוןנכיםספורטממועדון

נדבהתואראתלעצמוהחזירbc2-4הנכותבקטגוריות

האלוףאתבגמרשנצחלאחרגןרמתספיבקמאיל״ןלוי

.חיפהמאיל״ןחיימובגרשוןהקודם

,גרשוןמוללשחקגדולכבודזהכלקודם":נדבאמרבסיום

,גבוההמאודרמה,מאתגרתמידזה,כיףתמידזה

,שמנצחאחדישבסוף,נהדרמשחקהיה,פההתעלינו

נקווה.הואהיהזהשעברהשנה,אניהייתיזההפעם

תחרויותכשאיןפשוטלאזה,לטוקיוחדיםלהגיע

ביתלישמחכהגםיודע,שנתייםבמשךבינלאומיות

בשלבמתחילה'הבוצטורנירהפראלימפייםבמשחקים)

."מאודמאתגר(הבתים

אלוףבתוארלראשונהזכההקשההנכותבקטגורית

הגיעההשנילמקום,חיפהמאיל״ןירמנקוסרגיישראל

.חיפהן"מאילוקניןאלבת

חיפהן"אילמנהל:השתתפולמנצחיםהפרסיםבחלוקת

דסקלוהקדשבריתבנינציגת-ניבניצה'גב,פרקיסשחר

ן"אילהספורטבמרכזדירקטוריוןחברגרשטייןדודו'ומר

.חיפה

:בסוףאמרההאליפותמנהלתוויסבךאורנה

כלשלגםבטוחהואני,שלי,התרגשותאיזו!!!התגעגענו"

.בחיפהבאולםשהיוהאנשים

,למתנדבים,לשופטים,למאמנים,לשחקניםרבהתודה

חיפהן"אילשלולצוותלצלמים,לעוזרים,למלווים

.פרקיסשחר,המנהלובראשם
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אליפויות ישראל17

ל  א ר ש י ת  ו פ י ל צא ו ב ה'ב

עם גביע האליפות הראשון שלוירמנקוסרגי : בתמונה

מתחממים לקראת האליפות: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירודרמןקרן 

ללחץחיכיתיכמה.לחץישתחרותכשמארגניםכללבדרך

.הזה

אתלראות.בעינייםדמעותליעמדוהתחרותכשהסתיימה

.הכלשווההיה,מחייכיםמסביבהאנשיםכל

.קורההיהלאזהכלבלעדיך-אזולאיאיציק:לסיוםומילה

."תודה



,בדרךקרודבריםוהמוןמורכבהיהזה,קשההיהזה

בסוףשהתחילהגלגליםבכסאותהכדורסלליגתאבל

לפעולוחזרהנעצרה,קבוצותעשרעם2020שנת

אינםמהשחקניםחלק)קבוצות8עםמרץבאמצע

(קבוצות2בפגעהדברלשחקיכוליםולאמחוסנים

.שלההראשוןהסיבובאתהחודשסיימה

ממועדוןאביבתלן"אילהיאהראשוןהסיבובאלופת

הרבההכיקלעהמשחקיהשבעתבכלשנצחה.ספיבק

פחותהכיוספגהנקודות72כ:למשחקבממוצעסלים

גםגןרמתן"אילניצבתהשניבמקום.נקודות43כ

אביבתלן"לאילרקשהפסידהספיבקממועדוןהיא

שזכהלאחרלארץשהגיעויגודהבעמיתושהתחזקה

הקורונהבשל)הבריתבארצותהמכללותבאליפות

.(בזוםנערכיםוהלימודיםהמשחקיםעונתהתקצרה

,אביבתלל"צהתותחניקבוצתניצבתהשלישיבמקום

תלהלוחםביתבחמישי,חיפההלוחםביתברביעי

שבעבארחוסןבשביעי,לציוןראשוןעודדבשישי,אביב

.שבעבארהלוחםביתהטבלהאתונועלת
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כדורסל בכסאות גלגלים18

צלם שאול אברמוביץ. הדרבי של ספיבק

צלם  . בית הלוחם תל אביב מול בית הלוחם חיפה

בני משי

העלליגת–ראשוןסבבסיום

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אבלסוןצלם יאיר . הדרבי של באר שבע



קיסוסחיים–יחדגםאחיםשבת

כסאותעלכדורסלשלהעלבליגתהעונהשלהזהבשלב

בושהיה,הראשוןהסיבובשלבסיכומואנחנו,גלגלים

עוצרשלארוכהתקופהלאחרחלודההורדתהרבה

.משחקיםודחייתאימונים

עללדבראפשר,מסוימתלשגרהלחזורשהתחלנועכשיו

.העונההמשךלקראתהבכירהבליגההחוויה

לסוגיתמעטלאמתייחסאני,שליהמשחקיםבסקירות

משניהםנתוןשביוםאףעל,הקבוצותשחקניביןהאחווה

מוביליםשאותו,הקבוצתיהגיבוש.החציקוצדי

דיוקליתראו,מהספסלוהמורלחזקהוא,המאמנים

כללאורךגבוה,המגרשעלשאינםהגלגליםמכיסאות

.המשחק

ואיןהלבאתמחמםהפרגון,הפורמאליתהתחרותלמרות

כפייםמוחאיםאחתקבוצהשחקנילמצואכללנדירזה

.היריבהשחקןשלמוצלחלמהלך,הלבמכל

3/4-למתייחסמאמןאיךמקרובנחשפתי.משהוועוד

לאאםגם,שחקניםמהלכיניתוחבעתהמלאההכוס

עבורשטובמהאתומחזקמדרבן,נקודותמזהיצאו

.הבאהאתגראוהמשחק

השחקניותשלהאישיותכי,לומרלעצמיארשה

יחד,בכללהפראלימפיובספורטהזהבענףוהשחקנים

לאווירהמביאים,החברתיתוהמעטפתהמשפחהבניעם

.לקוויםמחוץגםטובה

בעונהביציעיםקהלראינולא,הקורונהעקב,אמנם

בנימכמהאושעברההעונהמחוויותגםאבל,הנוכחית

,הזובעונה��שנייםאולמשחקשהשתחלומשפחה
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כדורסל בכסאות גלגלים19

צלם רונן חסון. אחוות השחקנים

צלם שאול אברמוביץ: אחוות השחקנים

בכמותמגיעיםואםוביתיתנעימהתחושהישתמיד

הנעימותאז,מכריעיםיותרבמשחקיםכמו,משמעותית

.חיוביתברוחושמחהעידודבקריאותמשתלבת

להיותכבודמרגישוגם(מותרכי)נהנהגםאני,לסיכוםאז

.ולפרקטלאנשיםקרובשם

קיסוסחיים:בהערכה

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי



2021בדרך לטוקיו 20

67גיליון 2021מאי 

ו ם  "ל י ק ח ש מ ל ם  י ס י ט ר כ ת  ג ש ה ז 

ו  י ק ו ט ב ם  י י פ מ י ל א ר פ 2ה 0 2 1

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תחרות קריטריון3-5.6
טניס שולחן

דירוג עולמי 16.5
בדמינטון

חלוקת כרטיסים 5.5
אוניברסליים ודרוג עולמי

אתלטיקה

תחרות קריטריון10-19.6
קליעה

תחרות קריטריון12-16.5
קיאקים

דירוג עולמי6.6
טניס בכסאות גלגלים

תחרות קריטריון9.5
טקוואנדו

החלטה על אופן החלוקה  
תתקבל עד אמצע מאי

סייף בכסאות גלגלים

דירוג עולמי6.6
אופני יד

דירוג עולמי27.6
כחהרמת 

טרם נקבע תאריך–דירוג עולמי 
טריאתלון



רבותי ההיסטוריה חוזרת21
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על משחקי  13.11.68פורסם בידיעות אחרונות  

הטניס שולחן במשחקים הפראלימפיים בתל  

68אביב 

הכותרת מתייחסת  . 18.11.64פורסם בידיעות אחרונות 

לכך שהספורטאים הישראלים זכו בכל כך הרבה מדליות  

עד שהתזמורת  64במשחקים הפראלימפים של טוקיו 

כבר זכרה את התווים בעל פה

על משחקי  13.11.68פורסם בידיעות אחרונות  

68הכדורת במשחקים הפראלימפיים בתל אביב 

ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי



לשטחמהמעבדה

גםושםבמעבדהדרכםאתמתחיליםרביםפרויקטים

.'עמיתצוות'שלהפרויקטעםהדברכךלא,מסתיימים

בנייתעלזהבמדורלכםסיפרנומשנהפחותקצתלפני

הספורטאישלהידאופניעבורוהובלהאחסוןאמצעי

MAKERSבפרויקטונבנהתוכנןהאמצעי.חסדאיעמית

FOR HEROES,עמותתשלRestart,אשרפרויקט

עללענותמנתעלל"צהלפצועימומחיםצוותי'משדך'

אופנישינוע:היההצורךעמיתשלבמקרה.מסויםצורך

הפרויקטעדהשינוע.ל"בחולתחרויותעמיתשלהידיים

כדיאנשים3המצריךומסורבלכבדארגזי"עהתבצע

.להרימו

:היוהמומחיםלצוותהדרישות

ביןמעבר,למעליתכניסה:תעופהבשדהקלשינוע•

עמודים

הניתןככלממדיםקטן•

לאופנייםהגנהמספק•

מתקפל•

גלגליםמספרמכיל•

כוללמזוודהמשקלעליעלהלא)משקלהגבלת•

ומתקפלת(האופניים

מרשימה'מזוודה'והעמידכלילותימיםעבדהצוות

.שהוצבוהדרישותבכלבתאוריהשעמדה

ל"בחולהתחרותעמיתטסכעתרק,הקורונהבשל

.עבורובמיוחדשתוכננה'המזוודה'ואיתו

חם מהמעבדה22

67גיליון 2021מאי 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

ראשוניתסקיצה:בתמונה

אמצעילפיתוחהיחידה)ח"מיפתוישראלאסף,ליזה

מסטודיוומאיהלידורוהטקסטילהמוצרומעצבי,(לחימה

עוליםבשטחשהביצועיםלכםלבשרשמחיםאנו-חלק

:חסכוזו'מזוודה'ידיעלהאופנייםושינועהציפיותכלעל

ביכולתוגםבטיסההמופחתמשקלבגללגם|כסף•

היהשלאדבר–הציודלכלאחדרכברקלשכור

הקודםבארגזמשתמשיםהיואםמתאפשרבהכרח

מהירהוהתניידותמהירהאריזה|זמן•

מהארץהאופנייםוהעברתהשינועכל|עצבים•

ויעילהפשוטההיתהלבלגיה

שלוההשתהותהקנאהמבטי,היהמוסףשערךוכמובן

.המתחרים

שינוע הארגז הקודם: בתמונה

שינוע האופניים כיום: בתמונה



יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט  
:פראלימפייםטכנולוגי למען ספורטאים 

כדורשערלשחקני פידבק בזמן אמתמתן 

המעוניינים , או רדאר/אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו

להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת 

סגלי נבחרות הבוגרים  , לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון

: ר אסנת פליס דואר במייל"מוזמנים לפנות לד, והבוגרות ונבחרות העתודה

osnat@isad.org.il050-7390093: או בטלפון

mailto:osnat@isad.org.il


פראלימפיתרכילות

חיפהן"אילממועדוןמליארמארקהשחיין

תלהלוחםביתממועדוןרנוי'ציוליהוהקלעית

בנקשלהחוצותשלטיבקמפייןמשתתפיםאביב

הפועלים

....

אביבתלהלוחםמביתסמואלמורןהחותרת

העולמיתאדידסשללקמפייןהצטרפה

תעודותהעניק,הפראלימפיהכדורעףאיגוד

הענףלקידוםשתרמולאנשיםמיוחדתהוקרה

תעודותמקבליבין,לענףשנים50לרגל

(מצורפתזמירחגישלדוגמה)ההוקרה

אליעזר,קרשצביקה,זמירחגי:הספורטאים

ל"זרבינאאליהוהמאמן.צורוחןל"זקלינה

.לוטןוגבילוטנברגיוסקההניהולובתחום

'על רגל אחת'23

חתימתלטקסבצמודשנערךהששבשבטורניר

נצחהוקפריסיןיווןעםהפעולהשיתוףהסכמי

סספורטסניסיםל"המנכייצגישראלאת.קפריסין


