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הלוחםביתשלבניצחונההסתיימההשולחןטניסליגת•

,הקבוצהשלהתווךמעמודיאחדגליקמןזאב,אביבתל

טניסאיגודשללסניוריםישראלבאליפותהחודשזכהגם

השולחן

לעבודתניצניםהראתהבאתלטיקהישראלאליפות•

חדשיםפרצופיםלראותוזכינוהספורטאיםאיתור

והריצותהזריקהבענפיומבטיחים

השיאאתשברה,אביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה•

,SH1קלאס,שכיבהמצב-ברובהבקליעההישראלי

!לנשיםוגםלגבריםגםהואהשיא

עלבשחייההלאומיהמאמןביננסוןליעקבבברכהואסיים

.והספורטהתרבותמשרדמטעםחייםמפעלבפרסזכייתו

רצאביאהודשלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו07

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

.יקריםוספורטאיםספורטאיות

,אלינולהגיעומתנדביםלעובדיםגורםמהמשנהזהאין

מרביתם,להישארלהםשגורםמהזה,משנהשכןמה

.רבותשנים

אמורהיה,טרורבפיגועהחודששנרצחד"הילופןברק

אתלקדםחתרהגעתומרגע,רבותשניםאיתנולהישאר

ספורטאיםלאתררבמאמץוהשקיעהקיאקיםענף

עלינו.באימוניםמקדמותטכנולוגיותולשלבחדשים

.דרכולהמשיךהחובהמוטלת

האפשרותהיא,שניםרבתהתנדבותעלהעיקריהגמול

רכיםילדיםשלצמיחתםעללהשפיעואףלראות

.מרשימיםוגבריםמרשימותלנשיםשהופכים

:הםכאלו

שפרשהאירופהאלופתסגנית,הלויאראלהשחיינית▪

ישראלאתייצגהבהםשחייהשנות10לאחרהחודש

ביותרהגדולותהספורטבמותעלבעולם

טרורמתקפתמשורדשהפךשבועשהאלהכדורסלן▪

לספורטאירגלוונקטעהאחיוושלושתאימונרצחובה

כיהתבשרנוהחודש.טריואבמשפיעמאמן,בינלאומי

ישראלמדינתלתפארתמשואהלהדליקנבחר

.הנכיםבספורטהעוסקיםכללתפארתגםומבחינתנו

עידןד"עול"צהנכיארגוןר"יואתלברךהמקוםגםזה

משואהכמדליקבחירתועלהנכיםספורטידידקלימן

ביתהופעת.והגבורההשואהיוםאתמצייניםאנוהחודש

הכדורסלקבוצותגןרמתספיבקן"ואילחיפההלוחם

עלשנערךהיורוקאפבטורנירשלנוגלגליםבכסאות

כולולעולםלהראותהמושלמתהדרךהיאגרמניהאדמת

.'ובועטחיישראלעם'כי

וזכייתםהשניבמקוםגןרמתן"אילספיבקשלזכייתה

בהנוברמשחק)ויגודהועמיתגןמרמתדגמיןראדישל

רבהבגאווהאותימילאה,הטורנירבחמישיית(הגרמנית

23גילעדלנבחרותהעולםאליפותלקראתובתקווה

ולמאמןלשחקניםנודהכךעל.בספטמברשתערך

.דרורליאור

79מאי גיליון 



:ותודותהערכה,הצדעה

שנבחרשבועשהאל,הפראלימפילכדורסלןוהערכההצדעה

ושלושתאמואתשכלעשהאל.העצמאותליוםמשואהלהדליק

כדורימפגיעותכתוצאהנקטעהאשררגלואתואיבדאחיו

פראלימפיספורטאיוהינובחייםבחרהמוערךעשהאל.מחבל

.גלגליםבכיסאותכדורסלומאמןמופתדמות,דרךמוביל

אלופתסגנית,הלויאראללשחייניתעמוקהוהערכהתודה

לךתודה.פרישתהעלהחודשהודיעהאשר,בשחייהאירופה

הפראלימפיתבשחייהנשיםייצוגשכולוויותרעשורעלאראל

.ישראלבמדינת

הפקתעלאביבתלולעירייתיק'קוולרצגלעדלצלםתודות

צולמואשרהספורטאיםתמונותובו'ניצחוןאלבום'תערוכת

אבןהיוותההתערוכה.2020טוקיו-הפראלימפייםבמשחקים

,פסחהמועדחולבמהלךוהגיעושנהרומבקריםלאלפישואבת

דרך,מרהיביםהפראלימפיספורטצילומיולראותליהנותוזכו

!שאפו.המצלמהעדשת

אולימפיאדתבברזילתתקיים,2022מאיחודשבתחילת

-הישראליתלנבחרתהצלחהברכתשלוחהמכאן.החרשים

!ישראלאלאל

,הספורטבברכת

.הישראליהפראלימפיהוועדר"יו-בירנבאוםאלי

ר  "משולחן היו08

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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אלי בירנבאום  ר הוועד הפראלימפי הישראלי "יו:  בתמונה

נואם בכנס הלאומי למדעי האימון

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

נפצעאשר,ל"צהנכיארגוןר"יוקליימןעידןד"עוחברי

דרכנוומובילמנהיג,עזהברצועתמחבליםמולבקרב

בכבודהשנהנבחר,משמעותייםהיסטורייםלהישגים

כולנו.ב"תשפהעצמאותיוםבטקס,משואהלהדליקהלאומי

!לךומצדיעיםעומדים

ואתולגבורהלשואההזיכרוןיוםאתמצייניםאנוהחודש

רק.האיבהופעולותישראלמערכותלחלליהזיכרוןיום

ישראלהצבי":לפסוקכואבתתזכורתקיבלנולאחרונה

."חללבמותיךעל

הקיאקיםנבחרתמאמן,ד"הילופןברק,הקיאקיםמאמן

-תלבלברצחניבפיגוענרצח,ישראלשלהפראלימפית

והישגיותלקידוםחלומואתלהמשיךלנוציווהבמותו.אביב

.הפראלימפיתהקיאקיםנבחרת

:הפראלימפיהוועדלהנהלתהחדשיםלמצטרפיםברכות

אשרהמעוטרהטניסאי,וינברגשרגאאתלברךמבקשאני

הפראלימפיהועדבהנהלתכנציגםהספורטאיםבידינבחר

.הישראלי

שולחןבטניסעברספורטאי,גופראסףד"לעוחמותברכות

הוועדשלהמשפטיליועץנבחראשרפראלימפי

.הפראלימפי

השנהסיכום-האימוןלמדעיהלאומיהכנס

:הפראלימפית

קיימו,וינגייטומכוןהספורטמשרד,הפראלימפיהוועד

המשחקיםבסימן-האימוןלמדעיהלאומיהכנסאתהחודש

.2020טוקיו-הפראלימפיים

.ת"ואילהאולימפיהוועדעםבשיתוףנערך,הלאומיהכנס

שלבהשתתפותהאורחלהרצאתזכוהמקצועייםהצוותים

הבינלאומיהפראלימפיבוועדבכירהמנהלת,וורןקולין'גב

,2020טוקיו-הפראלימפייםהמשחקיםעלהרצתהאשר

.2024פריז-הפראלימפייםהמשחקיםלקראתהפניםעם

,הספורטמשרדמטעםחייםמפעלפרסהענקתבטקס

חייםמפעלפרס,השחייהמאמןביננסוןליעקבהוענק

ההשראהמעוררתהמקצועיתתרומתועלכהוקרהבספורט

חזרההשחייהנבחרת.הפראלימפיתהשחייהלנבחרת

הספורטאיםחזיכשאתבטוקיוהפראלימפייםמהמשחקים

כסףמדלית,זהבמדליותששמעטרותהפראלימפיים

.ארדומדלית

mailto:office@isad.org.il


תמיד,גלגליםבכסאותבכדורסלהאירופאיםהמפעלים

והזדמנותהכדורסלעונתבמהלךשיאנקודתהיוו

,הקורונהבשל.בעולםהגבוהותברמותשחקניםלפגוש

למפעליםוהחלוקה2000-2021בשניםהמפעליםנדחו

.2017-2019משניםדירוגעלהתבססההשונים

הלוחםוביתגןרמתן"אילספיבקעצמןאתמצאוכך

בחשיבותוהשניהמפעל,1היורוקאפבמפעלחיפה

.האלופותליגתאחרי

הישראלישיחקהגרמניתהאנוברהמארחתבמדי

השופטשלהיהנוסףישראלוייצוגויגודהעמית

.חדדיניבהבינלאומי

המנצחת,גביעבשיטתהטורנירהתקייםהקורנהבשל

.מיקוםעלמתמודדתהמפסידה,שלבעולה

בכלנוצחה,חסרבהרכבשנסעהחיפההלוחםבית

שלאכדורסללפרקיםהציגהכיאם,משחקיהשלושת

במקוםהמפעלאתוסיימהיריבותיהשלמזהנפל

.השמיני

Pilatusמולהגמרברבעשיחקהגןרמתספיבקן"איל

Dragonsקלעובוברבעשהתחילמשחק,השוויצרית

לאט,השוויצריםשל19מולנקודות3רקגניםהרמת

ולבסוףדרורליאורשלחניכיוהתאוששולאט

.בגרותהרבהשהראהמשחק,50-54נצחו

האוהדיםאתהספיבקיםפיצו,טולוזמולהגמרבחצי

כללאורךבבטחההובילו,הגמרברבעהלבדפיקותעל

.49-71בתוצאהוסיימוהמשחק

בעולם09
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

קנריהגראנדמולהקבוצההתמודדהעצמובגמר

.הספרדיתבליגההשניבמקוםממוקמתאשר

ובסיוםמידיגדוליםהיוהליגותשתיביןהפערים

.81-46הספרדיםידיעלספיבקנוצחה

הטורניראתסיימוהאנוברוקבוצתוויגודהעמית

שלהמובילהשחקןהיהעמיתכאשר,החמישיבמקום

.קבוצתו

דגמיןראדי:ישראלים2נבחרוהטורנירלחמישיית

צם,דתושבשללמרותמשחקבכלשבלטמספיבק

ויגודהועמית,הטורנירכללאורךהרמאדןחגלרגל

.מהאנובר

דגמין רביעי מימין  וראדיראשון מימין ויגודהעמית 

בחמישיית הטורניר

יורוקאפ-כדורסל בכסאות גלגלים 
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:גןרמתשלהמשלחתמנהל-קלייןבנישלתגובתו

מאיתנוטובהיותרהרבהשהיתהלקבוצההפסדנו"

בטורנירשעשינוהיפההדרךאבל.המגרשעל

פוטנציאל,נהדרעתידשלנולצעיריםשישהוכיחה

."לשאוףלאןוהרבהגדול

שיכולתישמחמאודאני":בסיוםאמרויגודהעמית

עצובקצת,הזהבטורנירמהאנוברחלקלהיות

לינראה,קנריהגראנדאתפגשנוהראשוןשבמשחק

הוכחנואבללפחותלגמרלהגיעצריכיםשהיינו

המיטבאתועשינו5-8שלקבוצהלאשאנחנו

מהקבוצהמרוצהאני,דברשלבסופוהזהמהטורניר

.שליהאישיתמהיכולתומרוצה

ן רמת גן"אילספיבקקבוצת 

במשחקהטורנירהתחלת":דרורליאור-המאמן

מהרבעכברגדולפיגור,טובלאשמתחילראשון

לחזורלנועוזרהשחקניםשלגדולאופיאבלהראשון

לגמריהפוךשנימשחק.דברשלבסופוולנצחלמשחק

ויוםחזקההגנהשלראשוןרבע,הראשוןמהמשחק

לראשונהאותנושמביאונצחוןנפלאקבוצתיקליעות

ישראליתשקבוצהראשונהפעםלדעתי)יורוליגלגמר

הספרדים,הגענולאלצערילגמר.(יורוליגלגמרמגיעה

.תשובהמצאנוולאבהתקפהוגםבהגנהגםחזקפתחו

וגםנפלאטורנירעלדגאמיןראדיאתלצייןרוצהאני

טורנירגםשנתןלסריומאורהטורנירלחמישיתנבחר

בשנהבמכללותלשחקשיוצאשקוריעידוואתטוב

.הבאה

:הקבוצהומנהלהמאמןעוזר-רםטלשלתגובתו

עלמבוססת,בטורנירצעירההכיהקבוצה,לכאןהגענו"

שנימקוםשלנהדרלהישגהגענו.העתודהנבחרת

לעשותעבודהעודלנושישבגמרראינו.גמרבטורניר

שאנחנומהוזהגבוהותיותרלרמותלטפסכדי

."לעשותלהמשיךמתכוונים

אנחנו":הקבוצהקפטןשבועשהאלשלתגובתו

ראשונהפעם,ישראלאתשייצגהצעירההכיהקבוצה

הביתהחוזרים.כזהטורנירבגמרישראליתשקבוצה

"שעשינומההיסטוריהמאושרים

יורוקאפ–כדורסל בכסאות גלגלים 

תגובות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
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יורוקאפ-כדורסל בכסאות גלגלים 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

קבוצת הכדורסל אילן  –לכבוד ליאור דרור מאמן 

ג"ר" ספיבק"

, ליאור היקר

ברכות על הופעתכם המכובדת בגביע : הנדון

אירופה לקבוצות  

עקבתי בגאווה ובשמחה אחרי משחקי קבוצת אילן  

ג בגביע אירופה לקבוצות שנערך בסוף השבוע "ר

יותר מהניצחונות וההעפלה . האחרון בגרמניה

מלאה  , שמחתי לראות חבורה צעירה, לגמר

המורכבת מנערים  , בנחישות ורצון להצליח

ובחורים עם מוגבלויות מרקעים שונים בחברה 

אני בטוח שתחת הנהגתך תגיעו . הישראלית

. בעתיד אפילו רחוק יותר

בכבוד רב ובהערכה 

ההתאחדות הישראלית  -ר "יורצאביח אהוד "רו

לספורט נכים

קבוצת הכדורסל בית הלוחם  –לכבוד דותן מישר מאמן 

חיפה 

, דותן היקר

ברכות על הופעתכם המכובדת בגביע אירופה : הנדון

לקבוצות  

עקבתי בגאווה אחרי הופעת הקבוצות הישראליות בגביע 

אירופה לקבוצות שנערך בסוף השבוע האחרון בגרמניה 

ערב יום הזיכרון  . ובתוכן קבוצתך בית הלוחם חיפה

מרגש ומשמח לראות קבוצה ישראלית  , והעצמאות

–תחת דגל ישראל , בהובלתך, ל"המייצגת את נכי צה

. בגרמניה

.  תודה מקרב לב על המאמץ והמסירות

, בכבוד רב 

ההתאחדות הישראלית לספורט  –ר "יורצאביח אהוד "רו

נכים
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

אתמעצמהלהוציאשיודעתעיקשתקבוצהחיפה-

היאכאשרבעיקר,בארץזהאתורואים100%ה

לטורנירנקלעההיא.מסביבולאבכדורסלמרוכזת

מוללהתחרותאמורהלאהיא,במקרהדיהזה

ביטוילידיבאוזההאלהברמותהקבוצות

להמשיךמרץלהםייתןשזהמקווהאני.בתוצאות

דורעםהוותיקהסגלשלבשילובקדימהלשאוף

.להיכנסשחייבחדש

?לעתידהשאיפותמה-

חלקלקחתהיאשליגדולההכיהשאיפה-

לאחרהקרוביםהפראלימפייםבמשחקים

היאהפסגה,בתחוםחלומותמעטלאשהגשמתי

להיותכדיקשהלעבודלהמשיךוצריךצרהמאד

ענקאתגרהםהמשפחה,העבודה,החיים.שם

מוכריםלאכשופטיםאנחנולצערי.לשםבדרך

צריכיםולכןהמדינהאתשמייצגיםכספורטאים

הפרטיםהחייםאתלהקריבפעמיםמאדהרבה

וזהכסף,חופשהימי,זמן:הענייןלטובתשלנו

.שליהחלוםהגשמתאתבספקמעמיד

יניב חדד באמצע עם שופטים בינלאומיים נוספים

,2+נשוי,מעתלית,39בןחדדיניבהבינלאומיהשופט

הואגםהשתתףהייטקבחברתפיתוחכמנהלעובד

:שאלותמספראותוושאלנו1היורוקאפבמפעל

?בינלאומישופטלהיותמגיעיםאיך-

מייד.האחרונותשניםבעשרבינלאומישופט39בןאני-

,עומדיםכדורסללשפוטהתחלתיהצבאאחרי

שנחשפתיעדבכדורסלמאדונהנתימהרהתקדמתי

והחלטתיבענףהתאהבתי,גלגליםבכסאותלכדורסל

מהרגע.לרגעמצטערלאאני.בולהתמקצע

השחקניםואתהענףאתלשפוטשהתחלתי

החל.מיוחדיםרגעיםהמוןעברתיהאלההעוצמתיים

final,אירופהאליפויות2.בארץואליפויותמגמרים

championships,טורניריםואינספורעולםאליפות

.בינלאומיים

?ל"בחולשיפוטבארץשיפוטביןהבדליםישהאם-

הרמותהבדלי,בארץהזהבענףאתגרייםהרבהלנויש-

באיםלחו״להארץביןהמקצועייםהפעריםובעיקר

גדולההבדל.בשיפוטגםוכמובןפינהבכלביטוילידי

לא,יתמקצעבארץשהענףככליצטמצםבתקווהאך

,מתמדתבהתפתחותנמצאבארץהשיפוט.מאליומובן

השופטיםקורסאתכשנהלפנילפועלשהוצאנולאחר

אנחנו,גלגליםכסאותלכדורסלבישראלהראשון

.הענףאתשיובילואיכותיחדשדורכאןלפתחעיקשיים

?הישראליותהקבוצותעלמהצדלהסתכלהיהאיך-

אתלראותגאווהומלאישראליאני,שופטשאנילפני-

ליהיה.להישגייםמגיעותשלנווהנבחרותהקבוצות

ר״גספיבקאתלראותמעדיףשאניוברורטבעי,קל

הקבוצות.בושליהמקוםעלולוותרבגמרמשחקים

מתאמנות,נוסעות,השנהכלקשהעובדותהישראליות

שנעשההפרוייקט.הוקרהלכלוראוייםהפסקהבלי

קלייןבני,דרורליאורבהובלתהאחרונותבשניםבר״ג

אתמהצדלראותזכיתיאני.במיוחדמרגשהוארםוטל

,ילדיםמהבאתהחלהאלההקבוצותשלהבנייהכל

הם.הישגיותובסוףלמצוינותשאיפה,ערכיםלימוד

שאישםהםכיום,מגיעיםהםאליוהישגלכלראויים

שימשיכומקווהואניבאירופהממנולהתעלםאפשר

.בעקבותיהםאחריםמועדוניםוידביקוכך

יורוקאפ–כדורסל בכסאות גלגלים 

השופט יניב חדד



ר'לנג'הצתחרות,בזאגרבהסתיימההחודש

בקטגורייתהשתתףזובתחרות.ה'בבוצהבינלאומית

BC1,אביובליווי)חיפהן"אילממועדוןימרנקוסרגיי

ניצחוןתוך,המכובדהרביעיבמקוםוסיים(בביאןארתור

.בתחרותראשוןשדורגהקרואטיעל3-6

שלהבינלאומייםהשופטיםשניבתחרותשפטוכןכמו

בפעם.וייסבךואורנהפרידמןאלכס,ישראל

הועדשלכנציג,אזולאיאיציקהוזמןהראשונה

.Bisfedשלהבינלאומי
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ה  'בוצ

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

תוארהשיגהגןרמתאיל״ןספיבקממועדוןזקרימעיין

עד)גלגליםבכסאותבטניסהעולמיהנשיםבסבבראשון

.(הניחומיםובביתוניור'בגזכתהכה

ר'הפיוצבטורניר1-63-6אולסןהדניתאתנצחהמעיין

.הזוגותבתואראיתהיחדזכתהמכןלאחר.בהונגריה

.TOP40ללראשונהמעייןאתלהכניסאמורהניצחון

2017שנתמאזהנשיםבסבבלישראליתראשוןתוארזהו

.(צביקורוניקהשלזכייה)

אותהומלווהלנקריעופריהיאמעייןשלהמאמנת

לוטבקיובל-הכושרמאמןבטורניר

הגביעיםעםויובלמעייןבתמונה

טניס בכסאות גלגלים  

הפתיחהבטקססרגי

אלכס,הישראליםהשופטים

ואורנה
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אלופתסגנית,הפראלימפיתהשחיינית,הלויאראל

.פרישהעלהחודשהודיעה,אירופה

,תחרותיתמפעילותלפרושכוונתהעלשהודיעהלאחר

לספורטהישראליתוההתאחדותהפראלימפיהועדערכו

מסגנית,דמעותקצתגםשכלל,פרידהטקסנכים

ן"אילממועדון,הלויאראלהשחיינית,אירופהאלופת

.חיפה

נכההפכתי11בגיל",אראלאמרה",שנה20לפני"

חזרתיארוךשיקוםאחרי.התהפכוחיי.בפתאומיות

להתמודדצריכההייתי.נכהילדה,אחרתילדההביתה

.שליהיכולותאתשבודקתוסביבהחדשגוףעם

מאודומהרשיקוםלהמשךחיפהן"איללעמותתהגעתי

סיפורהתפתחלביניהשחייהבין.חדשעולםבפנינפתח

,שליהשנילביתהפכהבאילןהבריכה.אמיתיאהבה

הפרטנריםוהחבריםשליהשנילאבאהפךיעקב

.למשפחההפכולאימונים

,העצמיהביטחוןאתלחזקליעזר,חייאתשינההספורט

נולדתילא.המסוגלותתחושתואתהחיוביהגוףדימויאת

.כזולהיותגדלתי,ספורטאית

ענבלכמווהערצהלחיקוידמות,ושאפתןמקצועןמאמן

לצמיחתיהבנייןאבניהםתומכתומשפחה,פיזרו

.כספורטאית

ואחתונערהילדהכלחיילשנותהכוחאתישלספורט

חלקהיוםסוגרתאני.נכהילדאוילדהחייאתוכמהכמה

לאממשאניאבל,חדשדףופותחתבחייומדהיםמרכזי

ובריכתהמים,היםובגדהמשקפתאתלתלותמתכוונת

משפחתכלאתםגםוכךביתתמידעבוריישארואילן

בחיוךהיוםמסיימתאני.הישראליהפראלימפיהספורט

הספורטאיתוהייתישהגעתיובגאווהבהשלמה,גדול

".להיותשרציתי

עקשניתאת":אמר,ביננסוןיעקב,אראלשלמאמנה

דרךשיקוםשלדוגמאאת.מוותרתולאודעתנית

השנה.מגבלהעםוילדהילדלכלומופת,הספורט

.שיאיםעםאותהסיימת,עבורךמצויינתהיתההאחרונה

גםכזהאניאז–עבורךשניאבאשאניאומרתתמידאת

".בשבילךפהתמיד,שלךהפרישהאחרי

פורשתהלויאראלהשחיינית

בהודעתויעקבאראל:בתמונה

הפרישה

.....

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

אנחנו":מסרבירנבאוםאלימרהפראלימפיהוועדר"יו

נציגה,הישגיםרבת,מצטיינתמספורטאיתהיוםנפרדים

,אירופהאלופתסגנית,פראלימפיםמשחקיםבשלושהשלנו

עלהצערעם.הצעירולדורבנבחרתלחבריךומופתדוגמא

ההתפתחותעלשמחיםאנחנו,הנבחרתאתעזיבתך

לפנותוההחלטה,האקדמייםהלימודיםעל,שלךהאישית

תפקידבכלהצלחהלךמאחלאני.ומרתקותחדשותלדרכים

תישאריתמידשאתשתדעיוחשובשתבחרימסלולובכל

".שלנוהפראלימפיתמהמשפחהחלק

:מסר,רצאביאהודח"רו,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

השניםוברבות,מתחילהכספורטאיתאותךוליוויתיהכרתי"

ישראלאתייצגתבהןואולימפידותבינלאומיותבתחרויות

בכנסתנפגשנוהימיםברבות.נאיםלהישגיםוזכיתרבבכבוד

-אותךלהכירליהיהגדולעונג.ונישאתללמודהתחלת

לךאאחל.מפניהמששלאבגדולהחיוךעםהשחיינית

תקוהכולי.בכללובחייםבקריירה,בלימודיםהצלחההמשך

לשחייניםמניסיונךולתרוםלדרבןהזמןאתתמצאיכי

".העתידשלמפיונים'הצ,הצעירים

ברפואתמתמחה,ישראליעומרר"דהמברכיםביןעוד

מןחלקומשמשא"תרעותהשיקומיהחוליםבביתשיקום

השחייהלנבחרתהחוליםביתשנותןהרפואית

ר"ד,אראלשלאביההלויאבי,הפהמעטפתראלימפית

המנהלבולוטיןרוןר"ד,שלההמנטליהמאמןשדהשרגא

סספורטסניסיםל"והמנכ,וההתאחדותהוועדשלהמקצועי

מזןספורטאיתאת,התקופהכלעללךמודיםאני":שאמר

לךמאחליםכולנו,בנינוחותתמיד,חיוךעםתמיד,אחר

".הדרךבהמשךרבההצלחה
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סוףסוףהתקיים,הקורונהמגיפתבשלשנדחהלאחר

במכוןפראלימפי/אולימפיהפוסטהכנסאפרילבחודש

איגודיראשי,מאמניםמאותבהשתתפות,וינגייט

ונציגימקצועאנשי,ציבורנציגי,ענפיםראשי,הספורט

.והפראלימפיהאולימפיהוועדים

,הספורטמשרדידיעלונערךיומייםשארךהכנס

ת"אילהתאחדות,הפראלימפיהועד,האולימפיהועד

המשחקיםוניתוחבסיכוםהתמקד,וינגייטומכון

בהיבט,2024לפריזבדרךותובנותמסקנותעם,בטוקיו

.והמקומיהבינלאומי

מרוהספורטהתרבותשרשלבברכותנפתחהכנס

ר"ויו,ארדיעל'גבהאולימפיהוועדר"יו,טרופרחילי

.בירנבאוםאלימרהפראלימפיהוועד

הייתההכנסאתשפתחההמרכזיתההרצאה

הפראלימפיבוועדבכירה,רןקולין'גבשלהרצאתה

.2020טוקיומשחקיאתשסיכמה,הבינלאומי

,והספורטהתרבותשראתקוליןפגשההרצאתהלפני

אולימפיספורטביןהבדלכלאיןבמשרדי":להשאמר

."הגופיםשניביןמלאשוויוןישאצלנו.לפראלימפי

הפראלימפייםלמאמניםקוליןהרצתההכנסבהמשך

מרביתכאשר,2024פריזלקראתההכנותעל

הנבחרותמספרבהורדתעסקו,בסוףהשאלות

ועלגלגליםבכסאותורגביכדורשער,בכדורסל

לוסלמשחקינוספיםספורטענפילבחירתהתהליך

.2028ס'אנגל

מסיוןדהוהשףהמקצועיהמנהלבולוטיןרוןר"ד

טוקיובמשחקיהישראליהפראלימפיהוועדמטעם

סיכוםאתהמשתתפיםמאותבפניהציג2020

אתרוןניצלבנוסף,להמשךותובנותהמשחקים

אפשרויותאתהמאמניםבפנילסקורההזדמנות

מוגבלויותללאספורטאיםלשילובהקיימותהשילוב

.מוגבלויותעםספורטאיםעם

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

גרףהיה,רוןשהציגהמרשימותהנקודותאחת

,הישראליתבמשלחתנשיםמעורבותשלההתקדמות

בעוד6%כהיההנשיםאחוז2000סידניבמשחקיכאשר

.54%כעלהספורטאיותאחוזעמדטוקיושבמשחקי

לקוליןתשורהמעניקיםרים"היו:בתמונה

סיכוםמציגק'זרמיר"דהמשלחתרופא:בתמונה

קוסףוידהד:צלמת.רפואי



באליפותגלגליםבכיסאותרוגביבענףסיווג

ברגרגניה|2022מרץ,אמריקהיבשת

בענףבינלאומיתמסווגת
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,קורונה)המכשוליםכלולמרותתחזיתלכלבניגוד

יבשתבאליפותלסווגיצאתי(קורונהושובקורונה

במדייןהתקיימהאכןובסוףפעמייםשנדחתהאמריקה

.קולומביה

מקורישבאופןגפיים4לפגועיהמיועדענףהוארוגבי

האחרונותבשנים.צווארייםשדרהחוטלנפגעינועד

נוספותפגיעותעםשחקניםלשיתוףמתרחבהענף

אמריקהיבשתבאליפות.גפיים4תפקודעלהמשפיעות

כפייבוריטיותהגיעווקנדהב"ארה.נבחרות6התחרו

בנייהבשלביצעירותקבוצות4כשמולן,ותיקות

השחקנים,ההרכביםאתעדייןהמחפשותוהתגבשות

נכללותזובקבוצה.הענףאתלפתחוהאסטרטגיות

.ילה'וצברזיל,קולומביה,ארגנטינהשלהנבחרות

ונסיעות2011משנתבענףפעילהמסווגתאני,אישית

חשובותכאלהבעיקר,לאומיותביןבתחרויותלסיווג

ומאתגרתמרגשת,אמריקהיבשתאליפותכמווגדולות

גדולהכהבתחרותבסיווגהשתתפות.מחדשפעםכל

.ואישימקצועיאתגרמהווהוחשובה

,והביתמהעבודההממושכתבהיעדרותמתחילהאתגר

ומאמניםספורטאיםמולהנדרשתבהתמודדותממשיך

הצורך.ושפתיתתרבותיתורחוקיםאחריםממקומות

שפתשאינהבשפהוהשיקוליםההחלטותאתלהסביר

ולעיתיםמשעשעיםמצביםמייצרתשלהםאושליאם

שלאףכךאותםאניאואותימכיריםאינםהם.מביכים

בנוחותעליויושביםשאנחנוהקרדיטאתאיןמאיתנואחד

.והמוכרתהרגילההטבעיתבסביבתנושלנויוםביום

החלטותעםמגיעהצוותאוהאתלטרבותפעמים

אנחנוכאשר.לקבלאמוריםשהםהסיווגלגבימגובשות

חוסרישכאשר.וידידותיחלקהמפגש,דעיםתמימי

ישולעיתיםודיוניםויכוחיםמתעורריםלעיתים,הסכמה

המסווגהפנלהחלטותעלערעוריםגם

הנוכחיתבתחרות.(פנלנקראיםיחדהעובדיםמסווגים3)

שניםכברמכירהשאניחברים/מסווגיםמצוותחלקהייתי

כתלותיותרעודאויותררחוקותלעיתיםופוגשתארוכות

מקצועיבפנלשובצתילשמחתי.שובצנובהןבתחרויות

איך,אותימפתיעפעםבכל.מהעברחברים2עםונחמד

שלושה,העולםשלשוניםמקצוותמקצועאנשי

שוניםטיפולמתחומיוישראלפולין,ב"מארהפיזיותרפיסטים

לדיוניםמגיעים,ילדיםושיקוםחוליםבית,שיקום,מכון

ימים9יחדעבדנו.ובטבעיותבמהירותומקצועייםמעמיקים

דיוניםקיימנו.המאוחרותהלילהלשעותועדמהבוקררצופים

להחלטותכצוותיחדוהגענוגבוההמקצועיתברמה

שלקריירהלעיתיםהקובעותמשמעותיותומאודמשותפות

.המגרשעלהרכביםלשנותמאמןשלואפשרויותשחקנים

שלההצלחהסיכוייעלישירותמשפיעותכאלההחלטות

נלקחתהחלטהכל.במשחקיםהשחקןוהשתתפותנבחרת

ספורטיביתתחרותלייצראדירהומוטיבציהראשבכובד

שנקראווותיקיםחדשיםשחקניםסיווגנו.ומעניינתהגונה

הסיווג.הסיווגקביעתבנהליהשינויעקבחוזרתלבדיקה

בדיקה:שלבים3כוללIPCברביםבענפיםכמוברוגבי

במהלךמוכוונתוהתבוננותתפקודיתבדיקה,פיזיקלית

.ביוםשחקנים8וסיווגנוכשעהנמשךסיווגכל.המשחק

.טובהובאווירהמרתקתאבלאינטנסיביתהייתההעבודה

בעבודהמורגלשאינושלמרותצוותשלהייתההתחושה

ובשיתוףמקצועייםקריטריוניםי"עפעובדבשוטףמשותפת

מסווגים3הכשרנוהסיווגתהליךכדיתוך.מצויןפעולה

לסווגללמודמנתעלשהגיעואמריקהדרוםממדינות

.בארצם

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 
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שבסוףהואהזוהמאתגרתהתקופהבקצפתהדובדבן

במיןלעבודהשלוהשותפיםאתמדרגצוותכלהתחרות

שלשוניםלהיבטיםהמתייחס,מובנהסוציומטרישאלון

עמידה,באנגליתבשיחשליטה,מקצועיותהעבודה

.ועודאתייםבעקרונות

נדרשנו,דורששהסיווגהרגיללאתגרמעבר,הפעם

עבורשנקבעוחדשיםסיווגנהליעלמשובולתתלבדוק

.גפיים4בקטיעותעםשחקנים

מרגשתכזונסיעהשכלברורלעילהמתוארכללאור

האלהלנסיעותמחכהאני,עדייןאבל.מלחיצהואפילו

כךכללתהליךשותפהשאניבתחושהבעינייםברקעם

בארץהזההמדהיםהענףבפיתוחוחשובמשמעותי

לקראתנלהבתשאנייוצאכך.בעולםישראלשלובייצוג

והעונגהזכותעלמודהאני.מחדשפעםכלהזההמעמד

הפראלימפיהספורטשלהמדהיםבמפעלשותפהלהיות

גלגליםבכיסאותהרוגביענףשלובפעילותהישראלי

!זכיתי.ובעולםבארץ

ויינרבולדודינכיםלספורטהישראליתלהתאחדותתודה

ומציבאותישמאתגרגלגליםבכיסאותהרוגביענףרכז

.אליהםולהגיעלשאוףיעדיםלי

.בדרךוהעזרההתמיכהעלתודה

הקלספיקציהצוותחבריעםגניה

אתללוותנסעהאיתםהישראליםהאתלטיםעםגניה

בדובאישלהםהבינלאומיהסיווגתהליך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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.באתלטיקהישראלאליפותהתקיימההחודש

מה,ותיקיםלצדחדשיםספורטאיםהשתתפובאליפות

.הענףלהתחדשותתקווהשמעורר

,יוסףבהדרהאתלטיקהבאצטדיוןהתקיימההאליפות

המדליסטיתהשתתפההמדליותבחלוקתכאשר

.סמואלמורןהחותרת–הפראלימפית

:2022לשנתישראלאלופי

מטר200ריצת

שניות27.96הליזןאודי1מקום

מטר1500ריצת

דקות5.32.08זלינגרבן

מטר100ריצת

שניות14.97הלזיןאודי

מטר800ריצת

דקות2.49.9גורןסימונה|נשים

2.34.3זלינגרבן|גברים

ברזלכדורהדיפת

מטר9.31ניזאריאיר

דיסקוסזריקת

מטר32.11אלמקייסאבישי

כידוןהטלת

מטר21.88אלקסיינקואלכסנדר

באתלטיקהישראלאליפות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

קיצוניאילניתצלמת.הדיסקוסבזריקתאבישי:בתמונה

טליאיר:צלם.כידוןהטלתלקראתואוריאיר:בתמונה

אפקנעםצלם.מטר1500בריצתוהמלווהבן:בתמונה
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מסורתכברזאת

הרבההכיבושישהחגזה.הפסחחגלפניממשאנחנו

גםכך.לקייםצריךמסורת,החגוברוח.ומנהגיםמסורות

ביערטנדםבאופנישטחלרכיבתישראלאליפותמסורת

אתשהפכה,השישיתהאליפותזאתהפעם.שמןבן

.למסורתהאירוע

באופניישראלאליפותנערכה1.4.22שישיביוםוכך

.שטחטנדם

רחביבכלממועדוניםטנדםזוגות67השתתפובמרוץ

,צפוןולאכן,השרוןרוכביולאכן,מרכזולאכן–הארץ

קבוצתוכמובןהלוחםבית,אלמנארה,מגדלור,גלגלאור

.מירושליםעיווריםחינוךמביתוגםגם

.שמןבןביערהקפותשתיבןבמסלולנערכההתחרות

היההמסלול,שעברבשבועשהיוהרביםהגשמיםלאחר

אתוהפכוענייןעודשהוסיפושלוליתמספרעםמהודק

.שעברומבשניםטכנייותרלקצתהמסלול

הזינוק.המרוץאתהזניקטרופרחיליהספורטשר

לאחריודקותוחמש,הגבריםקטגוריותשלהיההראשון

אישהיששבהםזוגות)המעורביםהזוגותשלזינוקהיה

.(בטנדםנשיםשתיאווגבר

בקילומטרכברכאשר,במהירותנפתחהגבריםמרוץ

שלזוגלאחר,טנדמים3שלחודקבוצתנוצרההראשון

המכהןישראלאלוף,כהןיזהר–לניצחוןהפייבוריטים

המירוץבתחילתהתזמוןשרשרתנקרעה–אביביומיכאל

הקדמיהרוכבשלהפדליםביןמחברתהתזמוןשרשרת)

.(מסונכרניםתמידשהםכךהאחוריוהרוכב

כללאורךצמודיםנשארוהחודבקבוצתהפערים

לשמרמצליחיםפוביצרוערןגדישבועזכאשר,התחרות

שוהםיוסי.הבאיםהזוגותשניעלשניות30-כשלפער

,מנדלושיכהןשיעםצמודקרבניהלוסנדורובוארנון

שטח–בטנדםישראלאליפות

bice.co.ilאתר–מנדלשי

בזוגותלזוכיםהגביעאתמעניקדויטששאבי:בתמונה

וייסלילךצלמת.מעורבים

:2022לשנתישראלאלופי

גוטמןוסימוןבשהאורי+60גברים

פוביצרוערןגדישבועז45-59גברים

וגריאנסקי'צוארקדיחמודהמחמוד44עדגברים

ורדיואמיחןרונית+60מעורב

נחמניוהראלעילםשרי45-59מעורב

ברטרנדוכלליהפפיץאורי44עדמעורב

שנסגרשניותמספרשלפערפתחוהראשוןבסיבוב

ונסגר,השניהסיבובבאמצעונפתחשב,הזינוקבירידת

כך,המסלולשלהמזרחיבחלקהארוכהבעלייהשוב

קודםונכנסוהזינוקבירידתעקפומנדלושיכהןששי

וארנוןיוסיהעיווריםלחניוןהסיוםבעליית.הסיוםלעליית

שילפנישניות8ולסייםבעלייהלעקוףוהצליחוויתרולא

.ושי

אתמזניקטרופרחיליוהספורטהתרבותשר:בתמונה

וייסלילךצלמת.המרוץ

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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בכסאותבכדורסלהמדינהגביע

קיסוסחיים|אורחטור–גלגלים

הנכסףהגביעאלהמסע

הלא,בכדורסלאביבתלהפועלקבוצתשלהביתאולם

ענףשלשיאאירועלקראתחגלבש,שלמההיכלהוא

שלהגמרקואל.הגביעגמר-גלגליםבכיסאותהכדורסל

גןרמתספיבקן"אילשחקניהגיעו,הזההארוךהמסע

רועשיםאוהדיםמאותבכמהומצוידיםירוקלבושים

לבושים,השניהעברמן.האולםשלאחדמצדונרגשים

התייצבו,משלהםנלהביםאוהדיםמאותועםכחולבצבע

."התותחנים",אביבתלל"צהקבוצתשחקני

רבעשלבעםמחודשייםלמעלהלפניהחלהזההמסע

חיפההלוחםביתהפתיעההראשוןבמשחקוכברהגמר

יתרון,64-55עםגןברמת,החזקהספיבקארזאת

הפסדלמרותהגמרחצילשלבלעלותלחיפאיםשהספיק

.(המפגשיםשניבסיכוםלחיפה110-114)בחיפה

.משכנעבאופןזאתעשו,הגמרלחציהמעפילותיתר

מבארהלוחםביתחוסןאתפעמייםניצחה,ספיבקן"איל

גםניצחו,אביבתלל"צהותותחני(בסיכום75-129)שבע

.(86-133)לציוןראשוןעודדאת,פעמייםכן

.חלקיותרמעט,הפיינליסטיותצלחוהגמרחצישלבאת

שלהגבוהותברמותשהםהעונהשמוכיחים,החיפאים

גןמרמתהאילניםעםלהתמודדהצליחולא,הליגה

וגם(המשחקיםשניבסיכום164-130)פעמייםוהפסידו

לא,אזעדמנוצחתבלתישהייתה,אביבתלהלוחםבית

אביבתלל"צהקבוצת,העירוניתיריבתהמולעמדה

.(לתותחנים131-98)

מתלוהכחוליםגןמרמתהירוקים,הגמרלקוהגיעוכך

אותובהמשךשהתבררכפי,ומרתקמבטיחלמפגשאביב

.התערוכהלגניבסמוך,הספורטבהיכל,הערב

מינכןאולימפיאדתנרצחיא"ישללזכרםקצרטקסאחרי

מצטייניםלספורטאיםהוקרהואירוע(שניםיובל)

עםלדרךיצאנו,האחרונההפראלימפיתמהאולימפיאדה

ועבירהסלמהלךפעמיים.הכחולבצדשנפלהבינייםכדור

לתוךדקותשלוש,א"תל"לצה4-8וכברניימרקכפירשל

אוןדוראלוןאבללשקולהפךהמשחק,בהמשך.הרבע

עםויחדמהירוקיםמרחקעללשמורדאגוניימרקוכפיר

רובהובילוהכחולים,לסלמתחתבעיקרקבוצתיתהגנה

בסוף17-21וזהלסרימאורשלהבאזרעלסל.הרבע

.הראשוןהרבע

סלעםהשניהרבעאתפתחגםספיבקשללסרימאור

ניימרקלכפירלוילירןביןפעולהשיתוף,מנגדאך,מהיר

.הרבעבאמצע21-31-ללברוחהתחילווהתותחנים

קונצרטפלוסאביבמתלהחבורהשלבצבענחושהעבודה

ולכפיראוןדורלאלוןשחרעמיתבין"רול-אנד-פיק"

.26-38שיאיתרוןובמחציתניימרק

Cadyaצלמת,הכדורעלמאבק:בתמונה Levy

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
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בכסאותבכדורסלהמדינהגביע

קיסוסחיים|אורחטור–גלגלים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

בעיקר,מההפסקהיותרמסודריםחזרוגןמרמתהאילנים

-34היהעודהרבעבאמצע.להתקרבוהצליחובהתקפה

לסריומאורפקרמןמקסהצמד,אזאבל,לתותחנים44

ריצתהשלימו,ספיבקשלברזלהגנתובשילובהתעורר

רבע.לתותחנים48-50רקהמכריעהרבעולקראת8-0

.בפינהשםשממתיןוהגביעהקופהכלעלאחרון

הקבוצותביןמטוטלתבאותההמשךהרביעיהרבע

הרבעלתוךדקותארבע.לברוחמצליחיםלאוהכחולים

עלרציםאציםוהירוקיםעבירותבחמשיוצאלויולירן

שלמרחקמחציהקליעות,אבל.מסחררבקצבהמגרש

שלנפלאמהלךעםלהחטיאמצליחשלאאוןדוראלון

51-61קובעים,לסלמתחתשחרלעמיתניימרקכפיר

מנחםנדבגם,לסיוםשניותחמישים.לסיוםדקותשש

אך,כדורכלעלנלחמיםגניםוהרמתעבירותבחמשיוצא

מהשקיתנשלפותהאליפותוחולצותמדימאוחרכברזה

אביבתלל"לצה58-70.התותחניםספסלעלשהונחה

.2019מעונתלראשונהבגביעשזוכה

עדיין,גןרמתספיבקאילןשחקני.קבוצתייםבנתונים

שלטו,לפנינושעודהאליפותעלבמאבקצמרתקבוצת

חטפו,(התותחניםשל3מול19)ההתקפהבריבאונד

שחקני,שנימצד.(15מול8)פחותואיבדו(3מול10)יותר

,מהשדה61%שלמרשיםבשיעורקלעו,אביבתלל"צה

הובילווגם(14מול28)בהגנהריבאונדיםיותרקטפו

!המשחקכללאורךכמעט

מימוןעידוהקפטןהובילגניםהרמתאת.אישיותבנקודות

שלא,דגאמיןראדילעומתו.ריבאונדים9-ונקודות21עם

עם,קבוצתושלמהיבוללהרבהאחראיהיה,בעצמוקלע

בהואברהים.חטיפות3-וחוזריםכדורים6,אסיסטים14

.אחדכלנקודות13המטירולסריומאוראסיסטים6עם

11תרם,לסלמתחתשנלחםפקרמןמקס,לקינוח

גםזההיה,בתותחנים.משלוריבאונדים6עםיחדנקודות

67%שלבשיעורמקוםמכלשצלףניימרקכפירהקפטן

שגםאוןדוראלוןעםיחדזאת.נקודות29וקלע(12/18)

,נקודות23וקלעהגמרמשחקשלM.V.P-הבתוארזכה

חוזריםכדורים9וקטףאסיסטים)!(18חילק,בעיקראבל

10הוסיף,לסלמתחתשלהטט,שחרעמית.בהגנה

ונדבהמגרשעל6להשאירהספיק,לוילירן.נקודות

עלעצמםהקריבוששניהםלפנילא,2השאיר,מנחם

.עבירותבחמשיצאו,וכאמור��ההגנהמזבח

הפקהעללהומחוצהבהתאחדותהמעורביםלכלתודות

השדרןבראשות,התקשורתולצוותיומיוחדתמושקעת

ניבהנהדרוהכרוזפינטואריקהוותיקהפרשן,אילתדורון

.האליפותפלייאוףבקרבותלהשתמע.זהבי

אלון:בתמונה

וגביעאוןדור

MVPה

לושהוענק

אנדרוידיעל

דנוס
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בכסאותבכדורסלהמדינהגביע

גלגלים

משיבניצלם.אורבריאןנטליהזמרת

לרצחשנה50ציוןלרגל,הגביעמשחקבתחילת

,1972מינכןבאולימפיאדתהאולימפייםהספורטאים

,גוטפרוינדיוסף,ברגרדוד:הנרצחיםשמותהוזכרו

,פרידמןזאב,סלביןמארק,חלפיןאליעזר,ויינברגמשה

,שפיראעמיצור,שפיצראנדריי,שורקהת,רומנויוסף

אתומוקיריםזכרםאתמכבדיםאנו.שפרינגריעקב

.לעולםאותםנשכחלא.מורשתם

עלהוקרהגביעקיבלשנה90שחגגינגה'צשמעון

מאגדתגלגליםבכסאותהכדורסלענףלקידוםפועלו

.ברודיטל–הכדורסל

והמשחקהתקווהשירתאתשרהאורבריאןנטלי

.החל

התרבותשר:ביניהםצופיםכאלפייםצפובמשחק

יבגניכ"החהכנסתר"יוסגן,טרופרחיליוהספורט

מרסגניו,בוסתןעופרמרהספורטמנהלראש,סובה

מרל"צהנכיארגוןר"יו,מלכאדודוומר,בנבנישתיאבי

מוץהפראלימפיהוועדר"יומקוםמ"ומ,קלימןעידן

נכיארגוןל"מנכ,הרמןבועזמראילןל"מנכ,מטלון

שאמהכרמלמרגןרמתהעירראש,לרמןאביל"צה

מנכל,הישגיספורטהיחידהמנהלאורןדנימר,הכהן

כבודנשיאדאנוסאנדרומר,הסינגרואימרהמכבייה

ר"יורצאביאהודח"רו,הפראלימפיהוועדשל

בירנבאוםואלינכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.הפראלימפיהוועדר"יו

בארשלהאקרובטיקהלהקתהופיעההזמןבפסקי

.גורביץליןבהנהלתטוביה

וידיד,שפרשהכדורסללשופטהודוהמשחקבמחצית

מנהלראשסגן,הפראלימפיהספורטשלאמת

טקס,הקורונהבשלכןכמו.בנבנישתיאבי–הספורט

הוזמנוהמחציתובזמןבזוםהתקיים2021שנתמצטייני

אתקיבלביננסוןיעקב.הפרסאתפיזיתלקבלהזוכים

פרסאתקיבלהסמואלומורןהשנהמאמןפרס

.מלהגיענבצרהזוכיםמשאר,השנהספורטאית

ליעקבמעניקיםרצאביאהודר"והיוטרופרחיליהשר

משיבניצלם.השנהמאמןתואראתביננסון

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 
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שולחןטניס

!חדשישראלישיא

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה

רובה-בקליעההישראליהשיאאתשברהסטריקגיא

.SH1קלאס,שכיבהבמצב

יוליהסיימהירושליםהלוחםבביתשהתקיימהבתחרות

חדשישראלישיאוקבעהנקודות638.6עםהראשוןבמקום

.לנשיםוגםלגבריםגם

נקודות634שלתוצאהעםחברהאליהגיעהשנילמקום

627.4שלתוצאהעםצורעופרהגיעהשלישיולמקום

קבוצתיתזהבבמדלייתזכושלושתם,כזכור.נקודות

.לאחרונהאירופהבאליפות

אביבתלהלוחםמביתספירמורניצחSH2בקלאס

633.9שלבתוצאה

צלם שרון כהן  , רנוי'יוליה צ: בתמונה

הטניסליגתאלופי:בתמונה

הלוחםביתקבוצת–שולחן

אביבתל

קליעה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

צלם שרון כהן , אלי חברה: בתמונה

הצליחה,מותחוגמרפליאוף,ליגהסבבי10לאחר

.שלה30הבאליפותלזכותאביבתלהלוחםביתקבוצת

אותה,גןרמתאילןק"ספיבמולאביבתלהתמודדהבגמר

זאב:שיחקואביבבתל.2-3משחקים5לאחררקנצחה

:שיחקוגןברמת.שלסואלכסשורשמוליק,גליקמן

.גורדוןואביבלוייהונתן,קוגןאיגור,חכםנירון

ניצחכאשרהחודשנוסףבתוארזכהגליקמןזאב

.השולחןטניסאיגודשללסניוריםישראלבאליפות

הלוחםוביתחיפההלוחםביתהתחרוהארדמדליותעל

שמוליקשלהצטיינותובזכותהושגחיפהנצחון,ירושלים

שחקניםניצחאך,גלגליםבכיסאהמשחקעשורבן

,אביביואילןקיסרייגור,שמוליקעםשיחקוכן,עומדים

מרציאנודויד,צחארזשיחקו,ירושליםהלוחםבבית

.כהןואלי

ראשוןנכיםבמועדוןשהתקייםשולחןהטניסבטורניר

:הספורטאיםניצחו'בלדרגויועדלציון

שחורידליה|3קלאסנשים

צארובליילה|5קלאסנשים

הדבשנוי|10קלאסנשים

אמליןדימטרי|2קלאסגברים

שמואלשובלי|5קלאסגברים

לציוןראשוןנכיםספורטממועדוןהזוכיםכל
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בכנרתשהתקיימהבקיאקיםישראלבאליפות

בנים3)קיאקיסטים4מטר200לבמקצההשתתפו

(ובת

הירדןבעמקמתאמןאשרחיפההלוחםמביתהלוירון

הירדןמעמקעזראעדי,שניות44.44שלבזמןסיים

הירדןמעמקפינקרפלג,שניות49.10שלבזמןסיים

הלוחםמביתאילתוטליהשניות54.50שלבזמןסיים

.שניות58.90שלבזמןסיימהאביבתל

הםופלגעדי":אמרופלגעדי,רוןשלהמאמן,לברועי

שאיןבמחויבותמתאמניםהם,ירחביתתיכוןתלמידי

100הכולליםבשבועאימוניםארבע–שלושה,כמותה

.הכושרבחדרנוספיםואימוניםחתירהשלשבועימ"ק

ואליפותאירופהאליפותלקראתמתאמןהלוירון

.אוגוסטבחודששיתקיימוהעולם

עדיהשיגובירקוןשהתקיימהלנוערישראלבאליפות

49.65שלבזמןחתרעדיכאשר,דומותתוצאותופלג

שחתרהאילתטליה.שנית54.14שלבזמןופלגשניות

ואירןדקה1.11:45שלבזמןסיימההקאנובדגםהפעם

מביתשתיהן.דקה1.19:42שלבזמןסיימהשפיר

לחתירהדניאלבמרכזמתאמנות,אביבתלהלוחם

.דרוזדויטליהמאמןאצל

ר "המאמן מאיר כרמון וד, שלושת הראשונים: בתמונה

אסנת פליס דואר שניצלה את התחרות לעריכת מבדקים

:צלמת.הזינוקקו:בתמונה

שקדרונית

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

קיאקים

בביתהכבישבמירוץהתקיים,האופנייםאיגודבשיתוף

24.5שלבאורךהמסלול.ידלאופנימקצה,גוברין

מאופייןהאחרוןהשלישכאשרמישורימתחילקילומטר

שסייםחסדאיעמית.ידלאופנילקשוחונחשבבעליות

סבבתחרויותלקראתשמעודדמה,אישישיאקבעראשון

.השנהשתתקייםהעולםואליפותהקרובותהעולםגביע

השנילמקום,חסדאיעמיתהגיעהראשוןלמקוםכאמור

הלוחםמביתכולם,הואשמיכאלולשלישיגרשוניקובי

.כרמוןמאיראצלומתאמניםאביבתל

ידאופני

שפיראולגצלם,הזינוקבקואירן:בתמונה
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שלתערוכתובוולדרוםהתקיימה,הפסחחגבמהלך

.'ניצחוןאלבום'–קוולרציקגלעדהצלם

,2020בטוקיוהפראלימפייםלמשחקיםשנסעגלעד

האלבוםדפיאתוהעבירבלבד'באלבום'הסתפקלא

הספורטאיםלצד.ומרשימהגדולהלתערוכה

לראותבארץהקהללראשונהזכה,הישראלים

הפראלימפייםלספורטאיםהמוקדשתתערוכה

.הבינלאומיים

בסיועהוקמהוהיארייקרוניתאצרההערוכהאת

.אביבתלעיריית

התחיל''ניצחוןאלבום'":גלעדאמרהתערוכהבסיום

במשחקיםמצילום,למציאותמאודמהרשהפךמחלום

שלקשהעבודהלאחרשהפךבטוקיוהפראלימפיים

ביותרהחשובהלתערוכהטוביםאנשיםהרבה

פעםזו.בישראלהאחרונותבשניםשהיתה(לדעתי)

המשחקיםשלתערוכהבישראלשהוצגהראשונה

אנשיםאלפיבקרברבענייןשעוררדבר,הפראלימפיים

ולשמועבתערוכהלבקרפסחהמועדבחולשהגיעו

.הוועדשלהמקצועיוהצוותהספורטאיםשלהרצאות

לתערוכהחדשמקוםימצאשבקרובמקווהאני

הכהבפרויקטלהמשיךמנתעליותרארוכהלתקופה

וקבלתרצוןכח,השראהאנשיםלהרבהשנתן,חשוב

."האחר

מיכל,לוינדב:הספורטאיםהירצוהתערוכהבמהלך

כמו,הקהלבפנימזרחיואוריסמואלמורן,פיינבלט

חרותירפי'ופרופהלויאראלעםשיחהתקייםכן

בהקמתסייעשאףרעותהשיקומיהמרכזמטעם

.התערוכה

המקצועיהמנהלבולטיןרוןר"ד:במטהתפקידבעלי

פליסאסנתר"ד,המשלחתשל'מסיון–דהוהשף'

דוידה,וטכנולוגיהחדשנותמדעתחוםראש,דואר

מנהלתאיזיקסוןוקרןהראשיתהמסווגתקוסף

ניתנוהתערוכהשלאורךכך,הםאףהרצו,הדיגיטל

.ייחודיותמבטמנקודותהרצאות

מרצהלוינדב

שחקן טניס שולחן שמשחק בעזרת : מתוך התערוכה

קוולרציקצלם גלעד . אחיזת המחבט בפיו

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מולהרצאהלהעבירהעונגליהיה":כתבלוינדב

להשפיעבזכותוהתברכתיזכיתי.ואוהבחםקהל

הוריםבסוףואם.השראהלעוררקצתאוליואולי

מבחינתי,שלילהוריםניגשוצעיריםלילדים

."הושגההמטרה



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי

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

איזיקסוןוקרןוויסלילך:צילום

mailto:osnat@isad.org.il


דור העתיד27

האתלטיקהנבחרתיצאה,באפריל3,ראשוןביום

(חטיבה)עפולהגוריוןבןאורטהספרביתשל

.תחרויותשלושמתוךהשנייההמחוזיתלתחרות

על,ירח-בביתהתקיימהקלה-האתלטיקהתחרות

עשרה-שתיםהשתתפובתחרות.הכנרת-חוף

:כללהוהיא,צפוןבמחוזספרמבתינבחרות

מרוצי,('מ800)ובינוניות('מ80)קצרותריצות

קפיצה,לגובהקפיצה,(שבדיומרוץ80X4)שליחים

.הוקיכדורוזריקתברזלכדורהדיפת,לרוחק

אתגםשכללהבכךייחודיתהייתהזותחרות

ביתאת.(גופניותלקויות)הפראלימפיהספורט

-'טמכיתהחזיזהלינירהתלמידבגאוןייצגספרנו

.ברזלכדורובהדיפת'מ80בריצתשהתמודד,1

פעילחלקלטולמאודושמחהתרגשליניר

בלתיוחלקגדולהשייכותתחושתתוך,בתחרות

.הנבחרתמתלמידינפרד

מהשנהעודמוקדמתהכנההייתהזולתחרות

אימוןשעותשכללו,עצמהלתחרותועד,שעברה

.ישראליאהרון,גופנילחינוךהמורהעםוהכנה

בשיעוריהמשתלב,וחייכןמוכשרתלמיד,ליניר

זאתועושההתלמידיםשארעםהגופניהחינוך

לאליניר.ביותרוהמקצועיתהטובהבצורה

כלאתועושהלהגבילוהגופנילליקוי"מאפשר"

בעלהוא.התלמידיםככללהיותמ"עביכולתואשר

אשרתכונות,הליכותונעיםנוחיםומזגאופי

הםהשמים"בחזקת,ההתמודדותעלמקלות

."הגבול

האתלטיקהעלמוותרלא–חזיזהליניר
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,הספרלבתיהספורטלהתאחדותלהודותהמקוםזה

המעניקותאלהתחרויותומאפשרתיוזמתאשר

האחרוקבלתהכרה,מרתקחברתימפגשלתלמידים

ואת,בכללהנאההספורטיבילהיבטמעבר,והשונה

מעניקותאשר,הפראלימפיבספורטהתחרויות

-עםהתלמידיםבקרבובטחוןשייכותתחושת

.בפרטהלקויות

במקוםבתחרותזכה1-'טמכיתהחזיזהליניר
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