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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
הטרגדיה של איציק סעידיאן ,לא נותנת לי מנוח,
ומעלה עוד יותר את הצורך בשיקום אלו שנפגעו מי
בגוף ומי בנפש .כולי תקווה שמעשה הייאוש שלו ,לא
היה לשווא והאש ששרפה אותו תהיה גם האש
שתאיר את המצוקה ותחטא את הרעות שליוו את
תהליך השיקום.
אחת הדרכים לשיקום היא ספורט ,אני גאה לעמוד

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
ברכות למורן סמואל מבית הלוחם תל אביב על זכייתה

בתואר סגנית אלופת אירופה בחתירה .ברצוני להפנות
זרקור גם להישגו של שמוליק דניאל מבית הלוחם תל אביב

בראש הארגון שלוקח את השיקום בספורט צעד

שהיה רחוק מטרים ספורים מהמקום השלישי וסיים במקום

קדימה .לא רק שיקום ,לא רק ריפוי אלה תכלית

הרביעי ,אני בטוח שמוליק שההשקעה שלך שכבר מניבה

הישגית בפני עצמה עבור כל אדם עם מוגבלות
בישראל אשר רוצה לממש את עצמו דרך הספורט.
החודש אירחנו את נציגי הוועד הפראלימפי היווני
והקפריסאי ,על מנת לחתום איתם הסכמי שיתופי
פעולה .לצד האירוח קיימנו גם טורניר כדורשער
בינלאומי בו השתתפו נבחרות הגברים של ישראל ,יוון

פירות בתוצאות תשתלם ותבוא לידי ביטוי גם בפודיום.
שלכם

אלי בירנבאום
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

ובריטניה.
ליבי נמלא גאווה כאשר נפגשנו עם הנבחרות וראיתי
את ההתרשמות של ידידינו היוונים והקפריסאים
מרמת הארגון ,המתקנים והמקצועיות של הטורניר.
לאחר שצפיתי במשחק בו נצחו בחורינו המצויינים את
היוונים אני יותר מתמיד רואה את עצמי כאוהד מספר
אחד שלהם!
ברכות לאיאד שלבי ולמאמנו יעקב ביננסון ממועדון
איל"ן חיפה על קביעת שיא העולם למשחה  150מטר
מעורב לקלאס  1בתחרות הבינלאומית שנערכה
החודש בשפילד בריטניה .ברכות גם למארק מליאר
ועמי דדאון על הזכייה בשלל מדליות בתחרות זו.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום עם שחקני נבחרת ישראל בכדורשער

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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משפחת הספורט הפראלימפי וקוראים נכבדים,
שלום רב.
בשנת  ,2017אחרי הבחירות לוועד הפראלימפי הישראלי

ולהתאחדות הישראלית לספורט נכים שילבנו ידיים וארגנו
את

הכנס

'מזניקים

את

הספורט

הפראלימפי',

בהשתתפות בעלי עניין רבים ,בעלי רקע מגוון ועשיר
בספורט הנכים .בהשתתפות ראש מינהל הספורט מר

קיימנו דיונים סביב שולחנות עגולים .הדיונים היו מרתקים,
מקצועיים ומעניינים ,עבורי זה היה "בית-ספר" המשכנו
את פיתוח הרעיונות ,וגיבוש החומרים בעוד פגישות
וסדנאות בשולחנות עגולים .גיבשנו חזון ,מטרות ויעדים
לאולימפיאדת

ובראיה

קדימה

גם

לאולימפיאדת פריז ב .2024-בין המטרות שהצבנו לעצמנו
היתה

מטרה

חשובה

של

חיזוק

סנונית ראשונה של חשיבה זו היתה בשנת  ,2019כאשר
ארגנו ואירחנו בנתניה את הקונגרס הבינלאומי של הוועד

עופר בוסתן ונציגי משרד הספורט.

טוקיו,2020-

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

וקידום

הקשרים

הבינלאומיים שלנו עם מדינות העולם ובעיקר עם אירופה
ועם מדינות הים התיכון.

הפראלימפי האירופאי ,בו השתתפו  101נציגים מכל רחבי
אירופה .אורח מרכזי היה נשיא הוועד הפראלימפי
הבינלאומי מר אנדרו פארסוס

שפגש במהלך הקונגרס

את השרה מירי רגב שהודתה לו אישית על פועלו בקבלת
ההחלטה לבטל את אליפות העולם בשחייה במלזיה
שהחרימה את הספורטאים שלנו.
בקונגרס זה נבחרתי להיות חבר בוועדה לקביעת "חזון
מטרות ויעדים" לוועד הפראלימפי האירופאי ,שמחתי להיות
שותף לגיבוש החזון והמטרות של וועד זה לשנים הבאות.

בתמונה :אליעזר שקדי ,נואם בכנס 'מזניקים את
הספורט הפראלימפי
אני סבור כי עלינו להיות מעורבים ולשאוף להיבחר
להנהלות הארגונים הבינלאומיים ,לוועדות המקצועיות
והמנהליות ,להיות

חברים

בוועדות

המדע

המחקר

והטכנולוגיה ועוד .להיות אקטיביים בקונגרסים בהרצאות
ובהצגת מחקרים ולשאוף לארגון קונגרסים בינלאומיים
בארץ.

בתמונה :ד"ר שוקי דקל – יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי,
רטקו קובציץ – יו"ר היוצא של הוועד הפראלימפי האירופאי,
השרה מירי רגב ואנדרו פארסוס – נשיא הוועד הפראלימפי
הבינלאומי ,בשנת  2019בכנס הבינלאומי בנתניה.
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חתימת הסכמים עם הוועד הפראלימפי היווני והוועד
הפראלימפי הקפריסאי.
ביום שישי ה 23.4.21 -קיימנו טכס בינלאומי מרגש של
חתימת הסכמים עם נשיא הוועד הפראלימפי היווני ועם
נשיא הוועד הקפריסאי במלון גולדן-קראון בנצרת.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

את רעיון חתימת הסכמים לשיתוף פעולה מובנה ומסודר
הגיתי לפני שנתיים בשיחות אישיות עם נשיאי הוועדים.
אני שמח על ביצוע החתימה וזאת לאחר עיכובים רבים
בשל הקורונה .מהות ההסכמים הינה שיתוף פעולה
בתחומי הספורט הפראלימפי כמו :חילופי מידע מקצועי,
קיום מחנות אימונים משותפים בארץ ,או ביוון ובקפריסין,
בקיום תחרויות משותפות ,שיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי,

את ברכתי בטכס פתחתי ביוונית" -קאלימרה יאסאס ,קלוס
אירטס" שפירושה  -בוקר טוב ,שלום וברוכים הבאים.
סיפרתי בקצרה איך התחיל הרעיון לשיתוף פעולה עד
להבשלת החתימה" .אנחנו מאותה 'שכונה'  -ממדינות הים
התיכון יש לנו הרבה מן המשותף עם בעיות דומות שנוכל
להעלות בדיונים משותפים וגם למצוא להם פתרונות .אז
בואו ונשלב ידיים ונצא לדרך" וכך עשינו.

ביצוע מחקרים משותפים ועוד.
לטקס הגיעו :נשיא הוועד הפראלימפי היווני ,מר קריסטוס
קלאודיס ונשיא הוועד הפראלימפי הקפריסאי מר
אנדריאס

קמרלינגוס,

אליהם

התלוו

מר

סאקיס

קוסטריס מנכ"ל הוועד הפראלימפי היווני ,וד"ר אנדריאס
רומבס מנכ"ל הוועד הפראלימפי הקפריסאי .כן הגיע
שגריר יוון בישראל מר פנטיוס סאריס.
את פני האורחים קבלנו אנוכי ,ראש מינהל הספורט מר
עופר בוסתן ,יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

בתמונה :ההכנות לקראת הטקס

מר אלי בירנבאום ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי הישראלי
מר ניסים סספורטס והמנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון
בולוטין.
הטכס התקיים במתכונת טכס בינלאומי רשמי בהתאם
להנחיות משרד החוץ ,אשר קובעות בין היתר ,מתי מדבר
כל אחד ,איך נערכת החתימה עצמה ומה סדר הצילומים
שיש להצטלם .אני מודה לצוות שלנו שטרח ועמל על כך
שהטקס יהיה מכובד ומרשים על פי כל כללי הטקס
בתמונה :קריסטוס קלאודיס נשיא הוועד הפראלימפי
היווני ,אלי בירנבאום יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים ,ד"ר שוקי דקל יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי,
אנדריאס קמרלינגוס נשיא הוועד הפראלימפי הקפריסאי.
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אחר הצהריים קיימנו ישיבת עבודה ראשונה .ביקשתי מכל
מדינה להציג את מבנה הספורט הפראלימפי ,ומבנה
ההתאחדויות לספורט והקשר ביניהם.
אחר כך ,כל צד העלה נושאים לסדר היום וכמה מפתיע?
מסתבר ש"סדנא דארעא חד-הוא" .אותן שאלות ובעיות

אל-על מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מעסיקות גם אותנו .היוונים ברכו והודו על הרעיון ועל טכס

את טכס החתימה קבענו לימים שישי שבת שבהם קיימנו

החתימה בבוקר ,והציעו מספר נושאים לטיפול בסדר

גם טורניר כדור שער לגברים בשיתוף שלוש נבחרות של יוון,

עדיפות ,כך גם הקפריסאים.

בריטניה וישראל .הטורניר התקיים כפרויקט בתמיכת קרן

מנכ"ל הוועד הפראלימפי מקפריסין שהוא רופא כירוג
במקצועו ,ויש לו קשרים מקצועיים ומחקרים רפואיים עם
רופאים מאיכילוב-בתל אביב .הציע מחקר משותף בתחום
הסוציולוגי  -לחקור את הערך המוסף שהספורט
הפראלימפי תורם ,או גורם ,או מוסיף לספורטאי,
בהיבטים משפחתיים ,קהילתיים ובקהיליית הספורט

בכלל.

ולראות וללמוד יותר על ענף הכדורשער שהוא רוצה לפתח
בקפריסין .במהלך הטורניר העבירה ד"ר אסנת פליס דואר
סדנא מקצועית על הטכנולוגיות בענף זה .זו הייתה סדנא
לימודית מצוינת .בטורניר זכתה נבחרת יוון .נבחרת ישראל
זכתה במקום השני עם אותו מספר נקודות אבל בהפרש
שערים לטובת יוון .את הטורניר המוצלח ניהלה לימור
גודלברג-סמואל והצוות שלנו .זה גם המקום להודות

הישיבה הייתה מעניינת ומרתקת .וסוכם שהפרוטוקול
יועבר לכל הצדדים ,והמנכלים עם המנהלים המקצועיים
יכינו

 .Agitosלטורניר הוזמן מאמן מקפריסין שביקש לבוא

תוכנית

עבודה

לשנה

הקרובה,

עם

לפנימיית ויצ"ו ניר העמק על האירוח.

הפנים

לאולימפיאדת פריז.2024 -

בתמונה :נבחרות ישראל ויוון בסיום הטורניר

בתמונה :ד"ר שוקי דקל במעמד החתימה

בתמונה :הסדנא המקצועית למאמנים
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בימים אלו קבלתי מכתב ממר יאסיר אל חנג'י נשיא
 הזמנה לבוא,ההתאחדות המרוקאית לספורט לעיוורים
למרוקו ולחתום על הסכם לשיתוף פעולה ולתחרויות
.ידידות משותפות ועוד

 מנותני החסות לספורט הפראלימפיTOYOTA
Dear Dr. Yehoshua Dekel,

השבתי לו שנשמח לשיתופי פעולה בספורט לעיוורים
 בימים הקרובים נתאם.ולספורטאים עם מוגבלויות בכלל
פגישת הכרות בזום ואחר כך נתאם את טכס החתימה
. או בארץ,במרוקו

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.
.מכתבו של יאסיר
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תמונות מתוך מצגת על
הפעילות במרוקו

08

מה יקרה במאי?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש מאי
 5.5גביע המדינה בטניס שולחן לקבוצות | בית הלוחם תל אביב
 6-9.5סבב גביע עולמי  -אופני יד | בלגיה
 9.5תחרות ההזדמנות האחרונה לטוקיו  -טקוואנדו | בולגריה
 10-16תחרות אחרונה לדרוג לטוקיו – בדמינטון | ספרד
 10-16.5מוקדמות אליפות העולם – טניס בכסאות גלגלים – אופן |
פורטוגל
 12-16.5תחרות ההזדמנות האחרונה לטוקיו  -קיאקים | הונגריה
 14.5תחרות קליעה | בית הלוחם תל אביב

 16-22.5אליפות אירופה שחייה | פורטוגל
 24-28.5ישראל אופן – טניס בכסאות גלגלים | מרכז הטניס רמת
השרון
 31.5-5.6אליפות אירופה דרג ב כדורשער גברים  -פינלנד
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 09שיא עולם
איאד שלבי שבר את שיא העולם
ישנם מספר אירועים נדירים בספורט הישראלי כמו
מדליות באליפויות אירופה והעולם ועוד יותר נדיר זה
מדליות באולימפיאדה והכי נדיר זה שיאי עולם.
איאד שלבי מאיל"ן חיפה אשר מתאמן אצל יעקב
בייננסון עשה זאת החודש בתחרות הסבב הבינלאומי
בשחייה שהתקיימה בשפילד ,אנגליה.

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

איאד קבע במוקדמות שיא עולמי חדש במשחה  150מטר
מעורב (קלאס  )1לאחר שלראשונה ירד את גבול החמש
דקות וסיים אותו ב  4:57.72דקות – השיא העולמי הקודם
גם היה שייך לאיאד ועמד על  5:03.28דקות ,אותו קבע
באוגוסט  .2018בספטמבר  2019באליפות העולם ,הוא גם
ירד מחמש דקות ,אך נפסל והשיא לא הוכר.
בנוסף למדליית הזהב של איאד במשחה זה ,השיגה
הנבחרת הישראלית מדליות נוספות .בתחרות זו כל
הקלאסים (דירוג מוגבלות) מתחרים ביחד והתוצאה
הסופית משוקללת בהתאם לקלאס.
עמי דדאון מאיל"ן חיפה זכה ב:
• מדליית זהב ב  100מטר חופשי
• מדליית זהב ב  50מטר חזה
• מדליית זהב  200מטר חופשי

בתמונה :איאד בסגנון הגב ,התמונה באדיבות:

British

Swimming

• מדליית כסף ב  150מעורב
• מדליית כסף ב  50מטר גב
• מדליית כסף ב  50מטר חופשי

שיאי עולם של ישראלים פראלימפים
נוספים

מארק מליאר מאיל"ן חיפה זכה ב:
• מדליית זהב ב  200מטר מעורב
• מדליית כסף  400חופשי

• מדליית ארד ב  100מטר חופשי
• מדליית ארד ב  50מטר פרפר
• מדליית ארד ב  50מטר חופשי

אריאל מליאר מאיל"ן חיפה זכה ב:
• מדליית ארד ב  50מטר גב

▪ איתן חרמון – תוצאה מיטבית במרתון לקטועי
רגליים (במרתון אין שיא עולם)
▪ איציק ממיסטלוב ,מחזיק בשיאי העולם ל ,50
 100ו  200מטר חופשי לקלאס S1
▪ מארק מליאר מחזיק בשיאי העולם ל  800 ,400ו
 1500מטר חופשי לקלאס S7
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 10לזכור את הטיטאנים
יששכר (שוכר) נבון קליגר – האתלט
שהבטיח לעצמו :לא לעצור.
למרות שקיבל את השם יששכר ,כבר מגיל צעיר נקרא
שוכר .בתנועת הנוער עסק בקפיצה לגובה ובכדורגל
כשאר בני גילו.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
משחקי טורונטו 1976
"היה מאוד מאורגן ,הקנדים ארגנו את המשחקים ממש

הוא השתתף במלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה

יפה ,הרגשתי על הגובה ,הרגשתי שאני מייצג ואיך

אותם עבר ללא פגע .במלחמת יום כיפור שירת במילואים

אומרים :התפקששה לי הדיפה טובה" – 'הפקשוש'

בחטיבה  55של הצנחנים ולאחר חציית התעלה כרבע

התברר כשיא עולם ומדלית זהב בזריקת דיסקוס.

שעה לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה נפצע ברגלו

מהמשחקים עצמם הוא זוכר בעיקר את האווירה הטובה

השמאלית ,היא נקטעה מעל הברך ובתהליך השיקום

בין הספורטאים מכל רחבי העולם ובעיקר את האווירה

הותאמה לו פרוטזה והוא הבטיח לעצמו" :החיים שלי

בנבחרת בין נכי צה"ל לנכים מאיל"ן ,אותם לא הכיר לפני

ימשיכו לזרום".

כן .גיסתו ובעלה שגרו בארצות הברית הגיעו למשחקים

כשנפתח בית הלוחם תל אביב ,הוא הגיע לשם על מנת
לשחות ולפעילויות נוספות .חברו איציק גויטין פגש אותו
שם ואמר לו "בוא אלינו ,תהדוף כדור ברזל ותיסע לחוץ

לעודד.
בנוסף למדליית הזהב ,זכה שוכר במשחקים אלו גם
במדליית ארד בהדיפת כדור ברזל.

לארץ" .בכניסה לבית הלוחם החבר'ה התאמנו על הדשא,
שוכר ניגש אליהם ,המאמנת עדנה מדליה ז"ל הזמינה
אותו להתנסות בהדיפת כדור ברזל ,למרות שלא היתה לו
טכניקה בכלל ,ההדיפה שלו הרשימה מאוד את מדליה
שהודיעה לו" :בחודש הבא אתה נוסע איתנו" – שוכר נסע
עם הנבחרת הישראלית למשחקי סטוק מנדוויל ב 1974
וזכה במדליית ארד בהדיפת כדור ברזל.
לאחר אותה הדיפה ,מדליה לקחה אותו תחת חסותה,
לימדה אותו את הטכניקה הנחוצה והוא התמחה גם
בזריקת דיסקוס והטלת כידון.

אליהו רבינא ז"ל מאמן הכדורעף שהיה חניך של שוכר,

בתמונה :שוכר במעמד חלוקת המדליות

בקורס מ"כים בשבטה ,הציע לו להצטרף לנבחרת ,אך
הדבר לא צלח בשל בעיה בברך שהגבילה אותו בקפיצות
הדרושות לספורט זה.

בתמונה :מדליית הזהב
ממשחקי טורונטו 1976
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 11לזכור את הטיטאנים
משחקי ארנהיים 1980
ממשחקי ארנהיים זוכר שוכר בעיקר את הדייקנות של

ההולנדים" .האוטובוסים שיצאו לאתר התחרויות ,אם אמרו
 8:00איך שמחוג השניות מגיע ל  ,12האוטובוס זז ואת
הנהג לא מעניין אם אתה רגל על המדרגה ,וזה בלי

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הגזמה".
במשחקים אלו זכה במדליית ארד בזריקת דיסקוס ומדליית
ארד בקרב חמש .קרב חמש הורכב אז ממקצועות :הטלת
כידון ,הדיפת כדור ברזל ,זריקת דיסקוס ,קפיצה לרוחק וירי
באקדח.

במשחקי לונג איילנד  – 1984זכה במדליית ארד בהדיפת
כדור ברזל.
גם באליפויות העולם ובמשחקי סטוק מנדוויל לאורך שנות
השבעים והשמונים ,זכה שוכר במדליות בענפי זריקת
הדיסקוס והדיפת כדור ברזל.

בתמונה :שוכר במעמד חלוקת המדליות – טורונטו 1976

לאחר לימודיו בווינגיט עבד כ  30שנה כמאמן כושר
בקאנטרי קלאב הרצליה ,במתנ"ס ביפו ובקאנטרי קהילתי
של עיריית תל אביב בקריית שלום שלזכותם יאמר שסידרו

לו תוספת של  40אחוז למשכורת בשל היותו ספורטאי
בינלאומי .בשנת  1997קיבל ציון לשבח מהעירייה על
עבודתו המסורה והמקצועית בקידום הספורט והחינוך
הגופני בעיריית תל אביב לשנה זו.
כיום משקיע שוכר את זמנו במשחק וכבר השתתף במספר
הפקות בימתיות של בית הלוחם תל אביב ,דוגמת 'ראש
משוגע' ,המוגבלים'' ,הוואקום' 'ורעל ותחרה' .על כך הוא
אומר ששחקן הוא תפקיד הרבה יותר קשה מספורטאי.
חמשת הנכדים משלושת בנותיו גאים מאוד בסבא
ומשוויצים מול החברים על הסבא שזכה לעמוד על הפודיום
ולייצג את מדינת ישראל.

בתמונה :שוכר עם המדליות
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 12אליפויות אירפה
מורן סמואל סגנית אלופת
אירופה בחתירה
לאחר  20חודשים ללא תחרויות בחוץ ,פגשה סוף כל סוף
נבחרת החתירה הישראלית את המים בתחרויות

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

בינלאומיות (כזכור הנבחרת התחרתה באליפות העולם

רביעיית החתירה שהורכבה מ :ברק חצור ,אחייה קליין,

באולם סגור).

שי-לי מזרחי ,סימונה גורן וההגאית לאה סאס סיימו את

אליפות אירופה התקיימה באיטליה ואת הנבחרת

האליפות במקום החמישי.

עוזרי

הנבחרת ששהתה באיטליה בזמן יום הזכרון לשואה

הישראלית

ליוו:

המאמנת:

פאולה

גריזטי,

המאמנת :דימה מרגולין ,חביאר מנדז ,הפיזיותרפיסטית

ולגבורה ערכה טקס לזכר הקורבנות ,על כך כתבה סימונה

דורית משרקי ומנהל המשלחת ראובן מגנאג'י.

גורן" :רחוק מהבית אבל מרגישים הכי קרובים.

כל חברי הנבחרת ממועדון בית הלוחם תל אביב

ערכנו טקס יום השואה

ומתאמנים במרכז דניאל לחתירה.

איטליה ,יומיים לפני אליפות אירופה .בכבוד ובגאווה נייצג

מורן סמואל ,נתנה פייט לנורבגית בריג'יט סקרסטין ,אך

את מדינתנו עם דגל ישראל מונף בגאווה אל על!"

של הנבחרת שלנו על אדמת

לאחר כ  1000מטר הנורבגית עקפה אותה וסיימה את ה
 2000מטר  5שניות לפני מורן שהסתפקה במדליית
הכסף ובידיעה שהצליחה לצמצם עוד קצת את הפער
בינה לבין יריבתה המושבעת.
אלי בירנבאום יו״ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
אשר צפה בשידור החי יחד עם עובדי המטה בתחרות
אמר בסיום :״כל הכבוד למורן ,למאמנת פאולה ,עוזר
המאמן דימה וכל הצוות התומך  -עשיתם לנו טוב בלב״.
שמוליק דניאל שלא מפסיק להשתפר ,נתן את הכל ואף
היה במקום השלישי לאורך  1800המטר הראשונים,
פיספס בסוף את המקום השלישי ב  2שניות והגיע

בתמונה :שמוליק דניאל חותר .צילום-דטלב סייב,
באדיבות מרכז דניאל לחתירה

למקום הרביעי .בסיום אמר שמוליק" :מסיים את
התחרות עם תחושת החמצה ( 2שניות מהפודיום) וגאווה
(שיפור השיא באישי ב 13שניות) ,אבל לא פחות גאה
בדרך".

שמוליק מסר תודות לכל הצוות והארגונים

התומכים בו ,התודה המרגשת מכולם היתה "לאלופה
האמיתית ,אישתי  -על ההקרבה ,הפרגון והתמיכה
הבלתי נגמרת".

בתמונה :מורן עם המדליה .צילום-דטלב סייב ,באדיבות
מרכז דניאל לחתירה
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 13בינלאומי
כדורשער
לראשונה מאז הקורונה אירחנו טורניר בינלאומי קבוצתי
בארץ .כחלק מההכנה לקראת אליפות אירופה לגברים
דרג ב' התקיים בארץ מחנה אימונים לנבחרת הישראלית

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המורכבת משחקני בית חינוך עיוורים ,היוונית והבריטית.
המחנה נערך בפנימיית ויצו ניר העמק והצריך עמידה
קפדנית בנהלי הקורונה.
הנבחרות האורחות ערכו בדיקת קורנה לפני שטסו
לארץ ,בדיקה נוספת כאשר נחתו בנתב"ג ,משם הגיעו
למשרדי ההתאחדות בתל אביב ,על מנת לעבור בדיקת
קורונה מהירה שתאשר להם להיכנס למלון ויומיים לפני
הטיסה חזרה עברו בדיקה נוספת .לרווחת כולם כל
הבדיקות יצאו שליליות .בנוסף בטורניר עצמו הקפידו על
עטית מסיכות ,ריחוק חברתי וניקוי משטחים .במשחקים

דורון חודידה' ,מפנצר' את הכדור

עצמם לא היתה החלפת צד של המגרש ואת הגביעים

קיבלו השחקנים מהמחלקים שעטו כפפות.
לטקס פתיחת הטורניר הגיעו :אלי בירנבאום יו"ר
ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ,ד"ר שוקי דקל
יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי ,נשיא הוועד הפראלימפי
היווני ,מר קריסטוס קלאודיס ונשיא הוועד הפראלימפי
הקפריסאי מר אנדריאס קמרלינגוס.
המשחקים היו צמודים ובסיומם נצחה יוון בהפרש
נקודות ,למקום השני הגיעה הנבחרת הישראלית

הנבחרת הישראלית

ולשלישי הנבחרת הבריטית.
מלך השערים בנבחרת הישראלית :מחמוד מחאנג'ה
תודה לספורטאים ,למלווים לעוזרים ולשופטים .תודה ל
אסתי כהן ורועי רוזנברג מפנימיית ויצ"ו ניר העמק,
לאריאל פוארטה על ארגון התחרות וללימור גולדברג
על ניהול התחרות.
שאבי דויטש מעודד את הספורטאים

מאי  2021גיליון 67

 14בינלאומי
טניס בכיסאות גלגלים
לראשונה נערך בארץ טורניר בינלאומי בטניס
בכסאות גלגלים .למרות היותו בדרג נמוך – טורניר
פיוצ'ר  -הגיעו אליו טניסאים מ  6מדינות בדירוג של

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

טופ  20-40בעולם .הדבר מעיד על 'הרעב' לתחרויות,
גם כאשר הן אינן משפיעות כמעט על הדירוג העולמי
וגם על ההערכה שיש בעולם ליכולת הארגון והאירוח
הישראליים.
הישראלים

למרות

היותם

עשו

הנחות

לא

מארחי

הטורניר,

לאורחים,

אדם

ברדיצ’בסקי מאיל״ן ספיבק רמת גן ניצח את גיא
ששון ,אף הוא מספיבק וביחד שניהם זכו בטורניר

הזוגות .המאמנים של שניהם :עופרי לנקרי ועופר
סלע.
בעוד שאדם וגיא די הבטיחו את מקומם במשחקים
הפראלימפיים בטוקיו ( 2021אלא אם יקרה משהו

אדם וגיא לאחר הניצחון בזוגות .צלמת :אורית נבו

מאוד חריג) הרי ששרגא ויינברג מאיל"ן ספיבק רמת
גן יצטרך לחכות עד הרגע האחרון  6.6.21על מנת
לדעת האם ייסע לאולימפיאדה הרביעית שלו .החודש
הוא עשה צעד משמעותי לשם כאשר ניצח בטורניר

הבינלאומי בטניס בכסאות גלגלים ברמת

ITF3

הנערך בטורקיה.
זהו התואר הבינלאומי ה  44ביחידים של שרגא!
בנוסף זכה שרגא יחד עם יוסי סעדון מבית הלוחם
תל אביב בתואר הזוגות בטורניר זה .זהו התואר
הבינלאומי ה  40בזוגות של שרגא! סרגיי ליזוב סיים
את טורניר הנוער בתחרות זו במקום השני ומעיין
זיקרי במקום השלישי ,שניהם מאיל"ן ספיבק רמת גן
ומתאמנים אצל עופרי ועופר.
המאמן של יוסי סעדון הוא רותם סלע.
הנבחרת הישראלית עם הגביעים מהטורניר בטורקיה.
צלם :שלום שאול
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 15בינלאומי
אתלטיקה
גם ענף האתלטיקה ,חזר לפעילות בינלאומית
שהחלה בתחרויות

הסבב העולמי שהתקיים

הפעם באיטליה.

א.צ.מ שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

יאיר ניז׳ר ממועדון איל״ן חיפה השתתף בהדיפת
כדור ברזל וקבע שיא ישראלי (שיא יסוד) לקלאס
 9.48 - 37מטר וסיים במקום השביעי .בסיום
התחרות

אמר

יאיר:

"תחרות

ראשונה

שלי

במסגרת האתלטיקה הפראלימפית .זו הייתה

חוויה מאתגרת ומהנה .ממשיך עם הפנים קדימה
לתחרויות הבאות .מקווה להביא הישגים למדינה
בהמשך הדרך .תודה למאמן אלכסיי בוגוסלבסקי
על ההכנה והתמיכה .מודה לגניה ברגר על
התמיכה בתהליך הסיווג .זו הייתה חוויה בלתי
נשכחת  -מצפה לבאות".
אלכסנדר אלכסיינקו ממועדון איל"ן חיפה ,זכה
במדליית הכסף במקצוע הדיפת כדור ברזל קלאס

 ,34אלכסנדר הדף כדור ברזל למרחק של 8.94
מטר .למקום הראשון הגיע אתלט מקטאר ולמקום
השלישי אתלט מצ'כיה .כן השתתפו אתלטים

בתמונה :אלכסנדר אלכסיינקו עם דגל ישראל

מאיטליה ,גרמניה וצ'כיה.
בסיום אמר אלכסנדר" :מאושר וגאה שחזרתי לייצג
את ישראל בתחרויות אלה .בתחושה האישית יש
אכזבה מסוימת מהתוצאה .אני מודה לכל מי
שתמך בי בדרכי לכאן".

המאמן של שניהם :אלכסי בוגוסלבסקי.
את הנבחרת ליוותה הפיזיותרפיסטית גניה ברגר.

בתמונה :יאיר ניז'ר .צלמת :גניה ברגר
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 16בארץ
ריצה
עשרות רצים של קבוצת 'קשר עין' הפועלת בחסות בית

חינוך עיוורים השתתפו במרוץ השליחים של 'הר לעמק'.
בקבוצת 'קשר עין' רצים בזוגות הקשורים אחד לשני ,רץ
עם לקות ראייה ורץ ללא לקות ראייה.
שרי עילם כתבה מכתב תודה לבית חינוך עיוורים ,ממנו

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ניתן לחוות את החוויה שעברו הרצים:

אני מלאת הערכה לכל מי שנטל חלק במירוץ אז תארו

שמי שרי ,לקוית ראיה בעלת תעודת עיוור ,המשתתפת

לעצמכם לרוץ את המסלול עם עיוורון/לקות ראייה ו/או

בפעילויות של קבוצת "קשר עין" ,קבוצה משותפת של

לקות מורכבת של עיוורון וחרשות קשורים ורצים ביום,

עיוורים ולקויי ראיה ושל מתנדבים ,מייסודו של "בית חינוך

בלילה בחושך מוחלט בתוואי שטח שכזה? החלום הזה

עיוורים" .כאשר המתנדבים המסורים מסייעים לעיוורים

יכול להתגשם רק בזכות מלווים מיומנים" ,מלאכים"

וללקויי הראיה תוך כדי פעילות הריצה בכל מה שהם

שמגוייסים למטרה נעלה שכזו ,נטולי אגו ,באים עם לב

צריכים.

ענק ,בכוונה אמיתית לתת בלי גבול ולעשות למען האחר
ללא תנאים מקדימים ,רק מתוך אהבת אדם טהורה!

קבוצת "קשר עין" היא קבוצה מדהימה שמאפשרת לי
להשאיר את קשיי היום-יום מאחור ולנצח את הקשיים

אבקש להביע בפניכם את תודתי בשמי ובשם חברי

שהחיים מזמנים .להוכיח לעצמי שאין דבר שעומד בפני

לקבוצה ,של העיוורים ולקויי הראיה ושל המתנדבים על

הרצון ולתת השראה לבעלי מוגבלות אחרים לפרוץ את

הליווי התמיכה שלכם לאורך כל השנה .מירוץ כזה דורש

מחסומי הפחד ולהגשים את חלומם למרות כל הקשיים.

הכנות רבות אשר כרוכות בלוגיסטיקה מורכבת ובהוצאות

כספיות כבדות ,לעיוורים ,ללקויי הראיה ולמתנדבים כאחד.
יצאנו בשבוע שעבר ,העיוורים ולקויי הראיה והמתנדבים

הוצאות שהן מעבר להוצאותיהם של משתתפים "רגילים"

לאתגר "הר לעמק" ,מחוברים וקשורים תרתי משמע

 -ללא תמיכתכם זה לא היה קורה!

ביחד לאתגר .כל אחד מהחברים יחיד ומיוחד ,אין קיר
שלא מזיזים ,אין הר שלא צולחים אין אתגר שלא
מתגברים ,רצים בכיף במירוץ שליחים כשחיוך ענק
מקשט את הפנים .את כל קשיי היום יום משאירים
מאחור ,נותנים לחוויה לחלחל ,לשקם ולנצח את הקשיים
שהחיים מזמנים.

המירוץ החל בתל -חי והסתיים אחרי  180ק"מ בתמרת.
לכל מי שנטל חלק במירוץ זו חוויה מאתגרת בתנאי שטח
מורכבים עם סלעים ,סינגלים ,בולדרים ,חום וקור.

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

מאי  2021גיליון 67

 17אליפויות ישראל
אליפות ישראל בבוצ'ה
לאחר מספר דחיות עוד ממרץ  2020של אליפות ישראל
בבוצ'ה ,סוף סוף נערכה האליפות במועדון איל"ן חיפה.
 bc5זכה באסם אבו אל

בקטגוריית הנכות הקלה -

היג׳ה מאיל״ן חיפה במקום השני זכה חזי יחזקאל
ממועדון ספורט נכים ראשון לציון.
בקטגוריות הנכות  bc2-4החזיר לעצמו את התואר נדב
לוי מאיל״ן ספיבק רמת גן לאחר שנצח בגמר את האלוף
הקודם גרשון חיימוב מאיל״ן חיפה.
בסיום אמר נדב" :קודם כל זה כבוד גדול לשחק מול גרשון,
זה תמיד כיף ,זה תמיד מאתגר ,רמה מאוד גבוהה,

קרן רודרמן שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בדרך כלל כשמארגנים תחרות יש לחץ .כמה חיכיתי ללחץ
הזה.
כשהסתיימה התחרות עמדו לי דמעות בעיניים .לראות את
כל האנשים מסביב מחייכים ,היה שווה הכל.
ומילה לסיום :איציק אזולאי  -בלעדיך כל זה לא היה קורה.
תודה".

התעלינו פה ,היה משחק נהדר ,בסוף יש אחד שמנצח,
הפעם זה הייתי אני ,שנה שעברה זה היה הוא .נקווה
להגיע חדים לטוקיו ,זה לא פשוט כשאין תחרויות
בינלאומיות במשך שנתיים ,יודע גם שמחכה לי בית
(במשחקים הפראלימפיים טורניר הבוצ'ה מתחיל בשלב
הבתים) מאתגר מאוד".
בקטגורית הנכות הקשה זכה לראשונה בתואר אלוף
ישראל סרגי ירמנקו מאיל״ן חיפה ,למקום השני הגיעה
בת אל וקנין מאיל"ן חיפה.
בחלוקת הפרסים למנצחים השתתפו :מנהל איל"ן חיפה
שחר פרקיס ,גב' ניצה ניב -נציגת בני ברית והקדש דסקל

בתמונה :מתחממים לקראת האליפות

ומר' דודו גרשטיין חבר דירקטוריון במרכז הספורט איל"ן
חיפה.
אורנה

וויסבך

מנהלת

האליפות

אמרה

בסוף:

"התגעגענו!!! איזו התרגשות ,שלי ,ואני בטוחה גם של כל
האנשים שהיו באולם בחיפה.
תודה רבה לשחקנים ,למאמנים ,לשופטים ,למתנדבים,
למלווים ,לעוזרים ,לצלמים ולצוות של איל"ן חיפה
ובראשם המנהל ,שחר פרקיס.

בתמונה :סרגי ירמנקו עם גביע האליפות הראשון שלו
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 18כדורסל בכסאות גלגלים
סיום סבב ראשון – ליגת העל

זה היה קשה ,זה היה מורכב והמון דברים קרו בדרך,

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אבל ליגת הכדורסל בכסאות גלגלים שהתחילה בסוף
שנת  2020עם עשר קבוצות ,נעצרה וחזרה לפעול
באמצע מרץ עם  8קבוצות (חלק מהשחקנים אינם
מחוסנים ולא יכולים לשחק הדבר פגע ב  2קבוצות)

סיימה החודש את הסיבוב הראשון שלה.

אלופת הסיבוב הראשון היא איל"ן תל אביב ממועדון
ספיבק .שנצחה בכל שבעת משחקיה קלעה הכי הרבה

הדרבי של ספיבק .צלם שאול אברמוביץ

סלים בממוצע למשחק :כ  72נקודות וספגה הכי פחות
כ  43נקודות .במקום השני ניצבת איל"ן רמת גן גם
היא ממועדון ספיבק שהפסידה רק לאיל"ן תל אביב
ושהתחזקה בעמית ויגודה שהגיע לארץ לאחר שזכה
באליפות המכללות בארצות הברית (בשל הקורונה
התקצרה עונת המשחקים והלימודים נערכים בזום).
במקום השלישי ניצבת קבוצת תותחני צה"ל תל אביב,

הדרבי של באר שבע .צלם יאיר אבלסון

ברביעי בית הלוחם חיפה ,בחמישי בית הלוחם תל
אביב ,בשישי עודד ראשון לציון ,בשביעי חוסן באר שבע

ונועלת את הטבלה בית הלוחם באר שבע.

בית הלוחם תל אביב מול בית הלוחם חיפה .צלם
בני משי
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 19כדורסל בכסאות גלגלים
שבת אחים גם יחד – חיים קיסוס
בשלב הזה של העונה בליגת העל של כדורסל על כסאות
גלגלים ,אנחנו בסיכומו של הסיבוב הראשון ,שהיה בו
הרבה הורדת חלודה לאחר תקופה ארוכה של עוצר

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
תמיד יש תחושה נעימה וביתית ואם מגיעים בכמות

אימונים ודחיית משחקים.

משמעותית ,כמו במשחקים יותר מכריעים ,אז הנעימות
עכשיו שהתחלנו לחזור לשגרה מסוימת ,אפשר לדבר על

משתלבת בקריאות עידוד ושמחה ברוח חיובית.

החוויה בליגה הבכירה לקראת המשך העונה.

אז לסיכום ,אני גם נהנה (כי מותר) וגם מרגיש כבוד להיות

בסקירות המשחקים שלי ,אני מתייחס לא מעט לסוגית

שם קרוב לאנשים ולפרקט.

האחווה בין שחקני הקבוצות ,על אף שביום נתון הם משני
צדי

קו

החצי.

הגיבוש

הקבוצתי,

שאותו

בהערכה :חיים קיסוס

מובילים

המאמנים ,הוא חזק והמורל מהספסל ,או ליתר דיוק
מכיסאות הגלגלים שאינם על המגרש ,גבוה לאורך כל
המשחק.
למרות התחרות הפורמאלית ,הפרגון מחמם את הלב ואין
זה נדיר כלל למצוא שחקני קבוצה אחת מוחאים כפיים
מכל הלב ,למהלך מוצלח של שחקן היריבה.
ועוד משהו .נחשפתי מקרוב איך מאמן מתייחס ל3/4-
הכוס המלאה בעת ניתוח מהלכי שחקנים ,גם אם לא
יצאו מזה נקודות ,מדרבן ומחזק את מה שטוב עבור

אחוות השחקנים .צלם רונן חסון

המשחק או האתגר הבא.

ארשה לעצמי לומר ,כי האישיות של השחקניות
והשחקנים בענף הזה ובספורט הפראלימפי בכלל ,יחד
עם בני המשפחה והמעטפת החברתית ,מביאים לאווירה
טובה גם מחוץ לקווים.
אמנם ,עקב הקורונה ,לא ראינו קהל ביציעים בעונה
הנוכחית ,אבל גם מחוויות העונה שעברה או מכמה בני
משפחה שהשתחלו למשחק או שניים 😊 בעונה הזו,

אחוות השחקנים :צלם שאול אברמוביץ
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 20בדרך לטוקיו 2021
לו"ז השגת כרטיסים למשחקים
הפראלימפיים בטוקיו 2021

אתלטיקה
 5.5חלוקת כרטיסים
אוניברסליים ודרוג עולמי

טקוואנדו
 9.5תחרות קריטריון

קיאקים
 12-16.5תחרות קריטריון

בדמינטון
 16.5דירוג עולמי

טניס שולחן
 3-5.6תחרות קריטריון

טניס בכסאות גלגלים
 6.6דירוג עולמי

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אופני יד
 6.6דירוג עולמי

קליעה
 10-19.6תחרות קריטריון

הרמת כח
 27.6דירוג עולמי

סייף בכסאות גלגלים
החלטה על אופן החלוקה
תתקבל עד אמצע מאי

טריאתלון
דירוג עולמי – טרם נקבע תאריך
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 21רבותי ההיסטוריה חוזרת

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

פורסם בידיעות אחרונות  .18.11.64הכותרת מתייחסת
לכך שהספורטאים הישראלים זכו בכל כך הרבה מדליות
במשחקים הפראלימפים של טוקיו  64עד שהתזמורת
כבר זכרה את התווים בעל פה

פורסם בידיעות אחרונות  13.11.68על משחקי
הכדורת במשחקים הפראלימפיים בתל אביב 68

פורסם בידיעות אחרונות  13.11.68על משחקי
הטניס שולחן במשחקים הפראלימפיים בתל
אביב 68
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 22חם מהמעבדה
מהמעבדה לשטח
פרויקטים רבים מתחילים את דרכם במעבדה ושם גם
מסתיימים ,לא כך הדבר עם הפרויקט של 'צוות עמית'.
לפני קצת פחות משנה סיפרנו לכם במדור זה על בניית
אמצעי אחסון והובלה עבור אופני היד של הספורטאי

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

עמית חסדאי .האמצעי תוכנן ונבנה בפרויקט MAKERS

ליזה ,אסף וישראל מיפת"ח (היחידה לפיתוח אמצעי

 ,FOR HEROESשל עמותת  ,Restartפרויקט אשר

לחימה) ,ומעצבי המוצר והטקסטיל לידור ומאיה מסטודיו

'משדך' צוותי מומחים לפצועי צה"ל על מנת לענות על

חלק  -אנו שמחים לבשר לכם שהביצועים בשטח עולים

צורך מסוים .במקרה של עמית הצורך היה :שינוע אופני

על כל הציפיות ושינוע האופניים על ידי 'מזוודה' זו חסכו:

הידיים של עמית לתחרויות בחו"ל .השינוע עד הפרויקט

•

כסף | גם בגלל משקל המופחת בטיסה וגם ביכולת

התבצע ע"י ארגז כבד ומסורבל המצריך  3אנשים כדי

לשכור רק רכב אחד לכל הציוד – דבר שלא היה

להרימו.

בהכרח מתאפשר אם היו משתמשים בארגז הקודם

הדרישות לצוות המומחים היו:

• זמן | אריזה מהירה והתניידות מהירה

• שינוע קל בשדה תעופה :כניסה למעלית ,מעבר בין

• עצבים | כל השינוע והעברת האופניים מהארץ

עמודים

לבלגיה היתה פשוטה ויעילה

• קטן ממדים ככל הניתן

וכמובן שערך מוסף היה ,מבטי הקנאה וההשתהות של

• מספק הגנה לאופניים

המתחרים.

• מתקפל
• מכיל מספר גלגלים
• הגבלת משקל (לא יעלה על משקל מזוודה כולל
האופניים) ומתקפלת
הצוות עבד ימים כלילות והעמיד 'מזוודה' מרשימה
שעמדה בתאוריה בכל הדרישות שהוצבו.
בשל הקורונה ,רק כעת טס עמית להתחרות בחו"ל
ואיתו 'המזוודה' שתוכננה במיוחד עבורו.

בתמונה :שינוע הארגז הקודם

בתמונה :סקיצה ראשונית
בתמונה :שינוע האופניים כיום
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יוצאים מהמשרד ומתנדבים בפרוייקט
טכנולוגי למען ספורטאים פראלימפיים:
מתן פידבק בזמן אמת לשחקני כדורשער
אנשי הייטק עם ידע בסיסי במערכות עיבוד תמונה ו/או רדאר ,המעוניינים
להתנדב בפרוייקט משמעותי הכולל הטמעת טכנולוגית פידבק המסייעת
לשחקנים ולשחקניות עם לקות ראייה ועיוורון ,סגלי נבחרות הבוגרים
והבוגרות ונבחרות העתודה ,מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר במייל:

 osnat@isad.org.ilאו בטלפון050-7390093 :

' 23על רגל אחת'

השחיין מארק מליאר ממועדון איל"ן חיפה
והקלעית יוליה צ'רנוי ממועדון בית הלוחם תל

רכילות פראלימפית

איגוד הכדורעף הפראלימפי  ,העניק תעודות
הוקרה מיוחדת לאנשים שתרמו לקידום הענף
לרגל  50שנים לענף ,בין מקבלי תעודות
ההוקרה ( דוגמה של חגי זמיר מצורפת )
הספורטאים :חגי זמיר ,צביקה קרש ,אליעזר
קלינה ז"ל וחן צור .המאמן אליהו רבינא ז"ל
ובתחום הניהול יוסקה לוטנברג וגבי לוטן.

אביב משתתפים בקמפיין שלטי החוצות של בנק
הפועלים

....
בטורניר הששבש שנערך בצמוד לטקס חתימת
הסכמי שיתוף הפעולה עם יוון וקפריסין נצחה
קפריסין .את ישראל ייצג המנכ"ל ניסים סספורטס

החותרת מורן סמואל מבית הלוחם תל אביב
הצטרפה לקמפיין של אדידס העולמית

