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 03משולחן היו"ר
ספורטאים וספורטאיות ,אנשי המעטפת המקצועית,
הרפואית והארגונית ,חברי הנהלה יקרים ,שלום רב.
מעמד הספורט הפראלימפי התחזק בשנים האחרונות
בזכות הספורטאים ,המעטפת והמערכת שאני מרגיש
זכות לעמוד בראשה.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
הענף הקבוצתי הוותיק ביותר בארץ בו מתקיימת ליגה מאז

עדות להתחזקות זו התרחשה באירוע הייחודי שארגן
יו"ר הכנסת מיקי לוי ידידי ,ויושבי ראש שדולת הספורט

שנת  – 1964ענף הכדורסל בכיסאות גלגלים  -התחיל את

בכנסת ח"כ סימון דוידסון וח"כ עידית סילמן .אירוע בו

העונה עם  3ליגות ו  25קבוצות ,בהצלחה לכל הקבוצות

לטוקיו

2020

ובהצלחה לקבוצות שייצגו אותנו במפעלים האירופאיים:

הוקרה

חגיגי

הוזמנו

חברי

הפראלימפית

משלחת

ישראל

והאולימפית

לאירוע

ולפתיחת מושב החורף של מליאת הכנסת.

ליגת האלופות ,בית הלוחם חיפה שיתארחו בספרד  -גם כן

ברצוני לברך את אורנה וויסבך שקיבלה הזמנה
לשפוט באליפות אסיה לבוצ'ה שתערך בדובאי בחודש
נובמבר ,מי ייתן ומתי שהוא בעתיד גם ספורטאים שלנו
ישתתפו באליפות אסיה ובא לציון גואל.

המדעית

והטכנולוגית

ד"ר

בליגת האלופות ובית הלוחם תל אביב שיתארחו בשוויץ
בליגה האירופאית השנייה.
שלכם אלי בירנבאום

ברכות למסווגת הראשית דוידה קוסף וראש היחידה
אסנת

ספיבק איל"ן רמת גן שתארח בישראל את שלב הבתים של

פליס

דואר

יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

שהתקבלו להרצות בכנס ויסטה היוקרתי של הוועד
הפראלימפי הבינלאומי .כותרת ההרצאה היא :מדוע
כדורסל בכיסאות גלגלים לא יהיה שוב אותו דבר?
כמו גל גדות ,התפעמתי לראות את ריקוד הוונדר וומן
של תומר מרגלית באליפות פולין הפתוחה לריקודים
בכסאות גלגלים ,ריקוד שזיכה אותה במדליית זהב
שהצטרפה למדליית כסף נוספת בה זכתה .באותה
אליפות זכתה גם ויטל זינגר במדליית כסף ובמדליית
ארד בריקוד זוגי עם בן זוגה שון זיו .שמחתי לשמוע כי
למרות שויטל נדבקה בקורונה ונשארה בבידוד בפולין,
היא שמרה על מורל גבוה ולא סבלה מתסמינים.

בתמונה :יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים אלי
בירנבאום ונבחרת הכדורשער בכנסת

פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל:
 office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון:
0544336392
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 04מה יקרה בנובמבר?

טורנירים ותחרויות בארץ ובעולם בחודש נובמבר
 6.11אליפות אירופה כדורשער | טורקיה

 22.11אליפות אירופה בבוצ'ה | ספרד

 27.11אליפות אירופה בהרמת כח | גאורגיה

מחזורים  3-4בליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים

מחזור שני ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים .עודד ראשון לציון – ארז
ספיבק רמת גן .צילום :רונן חסון

 05אירוח בכנסת
שעה לפני פתיחת מושב החורף של הכנסת ,התקיים
בטרקלין

אירוע

שגאל

חגיגי

הוקרה

לספורטאים

האולימפיים והפראלימפיים במעמד יו"ר הכנסת ח"כ
מיקי לוי ,רעייתו ,שר התרבות והספורט חילי טרופר,
ויושבי ראש שדולת הספורט בכנסת ח"כ סימון דוידסון

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

וח"כ עידית סילמן.
הספורטאים והמאמנים הוזמנו לשבת סביב שולחנות
עגולים לצד שרים וחברי כנסת.
במהלך הטקס נשאו דברים המארחים ,פתח יו"ר הכנסת
ח"כ מיקי לוי" :הזמנתי אתכם לכאן על מנת שחברי
הכנסת יוכלו להצדיע לכם

ריגשתם אותנו .ראינו את

התמונות מטוריו והרגשנו שאנחנו שם אתכם".
צילומי הספורטאים והמכובדים מחוץ ברקע משכן הכנסת
מנכ"ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג אמר כי העובדה
ששתי המשלחות האולימפית והפראלימפית הוזמנו יחד
לכנסת יש בה מסר מאחד ומכבד.
את

הספורטאים

ייצגו:

לינוי

אשרם

המדליסטית

האולימפית ושחקנית טניס השולחן הפראלימפית קרולין
טביב,

שריגשה

את

הקהל.

לינוי

אשרם

נציגת

הספורטאים האולימפיים בקשה בדבריה להגדיל את
תקציבי הספורט.
את האירוע הנחה חה"כ לשעבר ושדר הספורט זוהיר
בהלול ,ולהקת שלווה הופיעה עם השיר 'שווים'.
בסיום

האירוע

החגיגי,

התכנסו

כל

איאד שלבי מתרגש מהמילים החמות שנאמרו על ההישג
שלו

המשתתפים

לצילומים משותפים על רקע הכנסת ולאחריהם צפו
הספורטאים בפתיחת מושב החורף של הכנסת ,שם זכו
למחיאות כפיים של חברי הכנסת ולברכתו של נשיא
המדינה יצחק הרצוג.

האחים מליאר ביציע מליאת הכנסת

ספט'-אוק'  2021גיליון 71-71

 06אירוח בכנסת
הנאום של קרולין טביב
"למשך שבועיים ,פעם בארבע שנים ,בתוך כפר
אחד ,העולם מושלם .בעולם הזה ,פעם בארבע

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שנים ,אני אמנם אישה בכיסא גלגלים ,אבל אני
קודם כל ספורטאית .פעם בארבע שנים ,אף
אחד לא מסתכל על אף אחד באופן חריג .כולם
חריגים .חריג הוא נורמלי .בני ובנות אומות
שונות מתחרים זה בזו על המגרש ובערב
אוכלים יחד ארוחת ערב .הנכות אינה יתרון או
חיסרון ,היא פשוט מצב קיים ,והדבר היחיד

קרולין טביב בנאום בכנסת

שקובע הוא כמה טובה את במה שאת עושה.
בעולם הזה ,פעם בארבע שנים ,הכל נגיש,
מותאם וידידותי לכולם .בעיני ,המשחקים
הפראלימפים הם אחד מההישגים הגדולים
ביותר של האנושות ,הם חלון למה שהאנושות
הייתה יכולה להיות ,ולמה שהחברה האנושית
יכולה להשיג כאשר היא במיטבה .אני גאה
להיות

חלק

מהמשלחת

נבחרת הכדורשער מתראיינת לטלוויזיה

הפראלימפית

הישראלית ,שהיא חלון הראווה הטוב ביותר
שיש למדינת ישראל להציע לחברת המופת
שהיא צריכה להיות".

מורן סמואל ,אנדרו דנוס ואבי סמואלס מנכ"ל 'שלווה'
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 07אירוח בכנסת
דברי שר התרבות והספורט
חילי טרופר
כבוד יושב ראש הכנסת מיקי לוי ורעייתו ,נורית ,מנכ"ל
הוועד האולימפי ,מר גילי לוסטיג ,יושב ראש הוועד
הפראלימפי ,מר שוקי דקל ,יושבת ראש הקואליציה,
עידית סילמאן ,יושב ראש איגוד השחייה ,חבר הכנסת
סימון דוידסון ,חברי שדולת הספורט בכנסת ,צוותי אימון,
סיוע ומעטפת וכמובן אחרונים חביבים והחשובים ביותר,
והאולימפית
הפראלימפית
המשלחות
ספורטאי
הישראליות ,בהם המדליסטים הנהדרים שהגיעו היום:
איאד שלבי ,לינוי אשרם ,מארק מילאר ,ארטיום
דולגופיאט ,עמי דדאון ,תמנע נלסון לוי ומורן סמואל.
בחודשיים האחרונים נפגשנו שוב ושוב וכבר דיברנו לא
מעט ולכן אקצר היום ואאפשר לאחרים לשאת דברים.
ובכל זאת ,כמה נקודות ברשותכם:
הנוכחות שלכם כאן היום ,אולי כסוג של מסיבת סיום לכל
סדרת אירועי ההוקרה שזכיתם להם בדין ולא חסד,
מבטאת עד כמה ההישגים שלכם הפכו לאירוע לאומי.
כנסת ישראל בוחרת לארח אתכם בפתיחת מושב החורף
שלה ומבטאת בכך את האהבה הגדולה שמכסה אתכם
מכל שכבות העם ואת ההערכה הגדולה לה אתם זוכים
מקיר לקיר.

הכנסת מזוהה הרבה פעמים עם מריבות ועימותים ,אך
האמת שרוב הזמן משתדלים לעבוד כאן ,אגב גם בהקשר
שלכם .למשל ההחרגה שייצרנו עבורכם להתאמן
ברציפות גם בימי סגרים ,מה שסייע להצלחה בתחרויות,
היתה החלטה שלנו שעברה דרך ועדת חוקה כאן .השינוי
הצפוי במס על המלגות לזוכים במדליות יעבור גם הוא
בוועדות הכנסת ,תקציב לבניית המתקנים יאושר בוועדת
כספים ובמליאת הכנסת ועוד.
אבל מעבר לכך ,בסופו של יום יש כאן  120חברי כנסת
נציגי כל החברה הישראלית והנה היום יש לנו הזדמנות
לשלב ידיים ,לריב פחות ,להתחבר יותר וביחד לפרגן לכם
מכל הלב.

נקודה שניה :אני משוכנע ואמרתי לכם את זה בהזדמנויות
שונות ,שהכניסה שלכם ללבבות של מיליוני ישראלים לא
היתה רק פרי ההישגים הספורטיביים האדירים
במשלחות המוצלחות ביותר שהיו לנו ,אלא בגלל מי
שאתם .אתם חבורה מיוחדת של צעירות וצעירים
שמכוונים לגדולות אך מדברים בלשון המעטה ,ששואפים
להיות הכי טובים בעולם אך נותרים צנועים ,שמביטים
נשארים עם הרגליים על
רחוק וגבוה אך
הקרקע.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
אני ממשיך להתרגש בכל פעם גם מהווינריות שלכם אבל
גם מהאיזון הפנימי שלכם ,כיצד אתם משתיקים את הלחץ
שנדחס סביב ומתעלים למקצועיות מפעימה נטולת
מניירות ברגעי השיא .ובעיקר ,כיצד אחרי רגעי השיא אתם
נשארים מי שאתם – בפשטות ,בענווה ובהמון עבודה קשה
ומאמץ ממשיכים הלאה.
אתם הפנים היפות של מדינת ישראל.
בחודשים האחרונים סיפרתם לנו סיפור גדול ,יפה ועשיר
על ספורט והישגיות אבל בעיקר סיפרתם לנו סיפור גדול
ויפה על החיים ועל בני אדם .המשחקים הפראלימפיים
והאולימפיים היו דוגמא מצוינת לכל ילד ונער ישראלי,
למפגן של כוח רצון ,ערבות הדדית פנימית ,ורוח אנושית
גדולה .תודה לכם על משב הרוח הטוב הזה.

המשלחות למשחקים בטוקיו היו מוצלחות בכל פרמטר
מקצועי :מספר המדליות בהם זכיתם ,מספר הגמרים
שאליהם העפלתם ומספר הענפים בהם השתתפתם .אבל
לא פחות חשוב מכך  -המשלחת הישראלית המוצלחת
ביותר בשל ההרכב האנושי והאופי המיוחד של
הספורטאיות והספורטאים שהרכיבו אותה.

אני רוצה להודות לכם ,למעטפת של הוועדים האולימפי
והפראלימפי ולצוותי האימון הנהדרים.
אני רוצה להודות ליושב ראש הכנסת ולכל חברי הכנסת
ששותפים לא רק באירוע זה אלא במאמץ הרצוף לקדם את
הספורט הישראלי .נשמח לכל עזרה במעלה הדרך...
אנחנו ואני כשר הספורט מחויבים אליכם כעת ובהמשך
הדרך .נמשיך לצעוד ביחד בטוב וגם ברע.
תודה לכם ,שמח שאתם פה היום וקדימה ,הפנים אל
האתגר הבא!

בתמונה :עמי דדאון על רקע הכנסת
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 08דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
שלום רב,
אנחנו בתקופה נפלאה של שמחה וגאווה על ההישגים
של ספורטאינו מאולימפיאדת טוקיו ( 2020שהתקיימה
באוגוסט  2021בגלל הקורונה) .לכל הדעות הישגים חסרי
תקדים .נשיא המדינה מר יצחק-בוז'י הרצוג ורעייתו

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי

מיכל ,ובהשתתפות שר הספורט חילי טרופר אירחו
אותנו בבית הנשיא עם קבלת פנים מכובדת ומרשימה.

בינתיים הצוות המינהלי והצוות המקצועי גיבשו את הדוחות

גם יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי ערך לכבוד המשלחת טכס

ממשחקי טוקיו שהתקבלו מבעלי המקצוע שלנו כל אחד

קבלת פנים מכובד ביום ישיבת הפתיחה של מושב החורף

בתחומו :מאמנים ,הצוותים המקצועיים ,הצוותים הרפואיים

של הכנסת .בטכס השתתפו שר התרבות והספורט,

ואחרים וגיבשו את כל החומר החשוב הזה לדו"ח ביניים

חברות וחברי כנסת ,וגם מזכירת הכנסת ,יעל שאוהבת

שהוצג בישיבת הנהלת הוועד הפראלימפי בשבוע שעבר

ספורט .כולם ביחד כיבדו אותנו בנוכחותם.

ביום .17.10.21

בדברי התודה והברכה שלי קראתי ליו"ר הכנסת ח"כ

בתחילת חודש נובמבר ,נציג בפני שר התרבות והספורט

מיקי לוי ליזום דיון בכנסת בנושא "הספורט בישראל".

וצוות מינהל הספורט את עיקרי הדברים ועם הפקת לקחים

ציינתי שמאז ייסוד כנסת ישראל לא עלה על סדר יומה

ומסקנות .ונציג גם מטרות ויעדים עם הפנים קדימה

נושא "הספורט בישראל" .הוא אמר שישקול בחיוב את

לאולימפיאדת פריז בעוד פחות משלוש שנים בשנת 2024

הרעיון שהעליתי.

וגם לאולימפיאדת לוס-אנג'לס .2028
אצל ספורטאינו הפראלימפיים אין רגע דל ואין יותר מדי זמן
לאירועים ולחגיגות ,הם חזרו לאימונים ולסדר היום והחלו
להתאמן ולעבוד קשה לקראת הקמפיין הבא לפריז בשנת
 , 2024שזה בעוד פחות משלוש שנים.
אני גאה לשתף אתכם ולספר לכם על חידוש מיוחד ומרענן,
שסיפרתי לכם בגיליונות הקודמים שלנו .והסיפור הוא
שבפעם הראשונה בהיסטוריה של הוועד הפראלימפי
הישראלי ,נשתתף באולימפיאדת החורף בבייג'ין שתתקיים
בעוד כ 5 -חודשים ב.5.3.22-

בתמונה :ד"ר שוקי דקל נואם בכנסת

אנחנו המדינה ה 50 -שנרשמה להשתתף במשחקי החורף
הפראלימפיים .שותפה עיקרית ובזכותה אנחנו עושים

ועוד אירועים חשובים שערכו ועורכים למשלחת שלנו כמו:

היסטוריה זו הספורטאית המיוחדת והמקצועית ,שיינא

בית חולים רעות ,מרכז איל"ן ,נותני החסות שתרמו רבות

וספי .בגלל הקורונה ובגלל מיעוט השלג בצ'ילה בוטל

לרווחת הספורטאים וגם להם יש חלק בהישגיהם ועוד.

מחנה אימונים ששיינא הייתה אמורה לטוס אליו .למעשה
שיינא יותר מדי זמן לא התאמנה ב"מגרש אולימפי" עם
שלג .זה כמובן חסרון גדול ,אבל אנחנו מאמינים וסומכים על
שיינא הספורטאית הפראלימפית שלנו שתדביק ותצמצם
פערים.

ספט'-אוק'  2021גיליון 71-71

 09דבר יו"ר הוועד הפראלימפי
בימים אלו שיינא ,נמצאת באירופה למחנה אימונים

ולתחרויות .שוחחתי איתה ערב נסיעתה .היא נשמעה לי
נחושה ומלאת ביטחון ,וגם התרגשות מהעובדה שהיא
הספורטאית הראשונה בהיסטוריה של מדינת-ישראל
שתשתתף במשחקי החורף הפראלימפיים .אני גאה,

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

וכולנו גאים בה.
שיינא מתאמנת תחת הנהגתו של סקוט אולסון
והתאמנה לאחרונה עם נבחרת ארה"ב שמעודדים
ודוחפים אותה קדימה.
בשל האימונים והתחרויות הצפויות ,שיינא תעדר מהבית
כחצי שנה ,שזה קושי גדול בפני עצמו .אנחנו פועלים עם
"עמותת ארז" ,עוקבים ודואגים לה במסגרת קהילות
יהודיות ובית חב"ד ,לאוכל כשר ולכל צרכיה ,שיינא תשהה
תחילה באירופה ואחר כך בארה"ב עד למשחקים
הפראלימפיים בבייג'ין.
לאחרונה ,קבלתי דיווח ששיינא התחילה את האימונים
והיא נמצאת בכושר מצוין ויש לה ביצועים טובים
ומבטיחים .ליוותה את שיינא לאירופה המדליסטית שלנו
ענבל פיזרו שמתנדבת בעמותת ארז ,בשיתוף נציג נוסף
מהעמותה' .עמותת ארז' היא עמותה עם אנשים
מקסימים שעושים נפלאות .ואני באופן אישי מציין שהם
גם שותפים אמיתיים.

בתמונה :שיינא וספי עם ציוד הסקי על רקע השלג.
התמונה באדיבות' :עמותת ארז' ,צלם :אייל ירימי

נמשיך לעקוב ונספר לכם על התקדמותה של שיינא ועד
לאולימפיאדת החורף וגם במהלכה .שיינא כבר עשתה
היסטוריה .ובע"ה יהיו גם הישגים.
המון בהצלחה לשיינא.

ד"ר יהושע-שוקי דקל  -יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי

הלוגו למשחקי החורף בבייג'ין 2022
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 10אליפויות עולם
טניס בכיסאות גלגלים
נבחרת ישראל בטניס בכיסאות גלגלים דרגת אופן( ,דרגת
הנכות

הקלה

יותר)

השתתפה

באליפות

העולם

שהתקיימה באיטליה.
הנבחרת מורכבת מאדם ברדיצ'בסקי ,גיא ששון ,אסי
סטוקול וסרגיי ליזוב מספיבק איל״ן רמת גן ,ומאומנת על
ידי עפרי לנקרי ועופר סלע.

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

טיפוס
מור ספיר מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל ניב

בשנת  2019סיימה הנבחרת את האליפות שהתקיימה

כהן זכה באליפות העולם בטיפוס פראלימפי שהתקיימה

בארץ במקום ה  16ללא ניצחון .מיקום שהעביר את

במוסקבה וזה למרות שהיה המטפס היחיד עם פגיעה ב 2

הנבחרת לשלב המוקדמות אותו צלחה בהצלחה.

ידיו ,הוא גם היחיד שהצליח לסיים את מסלול הטיפוס.

בשלב הבתים הפסידה הנבחרת לנבחרת ספרד ולנבחרת

לאחר הזכייה אמר מור" :כל אדם צריך אחד לפחות

ארצות הברית  2-1ורשמה ניצחון על נבחרת צ'ילה .0-3

שיאמין בו וכדי להיות אלוף עולם ,האחד הזה חייב להיות

במשחקי הדירוג ,הפסידה הנבחרת לקוריאה  2-1וניצחה

אתה עצמך.

את אוסטריה  2-0וסיימה במקום ה  11הכללי

כי מי היה מהמר על בחור בלי אצבעות שיצליח לטפס
מעבר לכל דמיון?
ידעתי שאהיה אלוף עולם כבר ב  ,2018שם כשלתי
באליפות העולם .אבל גם שם התחלתי להאמין בעצמי

באמת".

נבחרת 'האופן' בטניס בכסאות גלגלים

סרגי ליזוב ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן זכה בתואר
הראשון שלו בבוגרים בטניס בכסאות גלגלים .כאשר
זכה הן ביחידים והן בזוגות בטורניר הפיוצר שנערך ב
 IKARרוסיה.
סרגי בן ה  17אשר דורג בזמן הטורניר במקום ה 104
בעולם ,התקדם בזכות הניצחון למקום ה .73

המאמנת של סרגי :עפרי לנקרי.
מור על הפודיום .צילוםLeo zhurkov :
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 11אליפויות אירופה
כדורגל קטועים
נבחרת ישראל בכדורגל לקטועים שהוקמה לפני כ 3
שנים ,השתתפה לראשונה בתולדותיה באליפות אירופה.
כצפוי בשלב הבתים ספגה הנבחרת של יהודה פילוסוף
הפסדים מהנבחרות המנוסות של פולין ( )8-0אוקראינה
( )5-0וספרד (.)3-0
למרות ההפסדים ,לא אמרו הבחורים נואש ,בקרבות על
המקומות  ,9-14הפסידו ליוון  3-1ורשמו שער ראשון

בטורניר ,סיימו בתיקו עם בלגיה ולבסוף בקרבות על
מקומות  13-14רשמו ניצחון היסטורי  0-1על בלגיה
וסיימו עם טעם טוב את האליפות במקום ה .13
במקום הראשון זכתה נבחרת טורקיה.

 TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי
סקי מים בכבלים
הנרי חן אשר מתאמן אצל מוטי לוי זכה במקום השני
באליפות אירופה בגלישת סקי מים בכבלים – וויקבורד.
אשר מתקיימת בגרמניה .במקום הראשון זכה גולש

איטלקי ובמקום השלישי גולש מפולין.
בסיום ביקש הנרי להודות ל" :ברצוני להודות למשפחתי
היקרה שמלווה אותי ותומכת בי בשיקום ובסקי מים
למרכז סקי המים בישראל  lake TlVלמאמן מוטי לוי
ובמיוחד לכל משפחת קוך
תודה רבה להתאחדות סקי המים בישראל ותודה מיוחדת
למנכל מעוז טל על הליווי והדאגה
ולאיש שמלווה אותי ושהכיר לי את הספורט מאז
ההתחלה -גיא דואק מנהל חברת שילת שיקום לוחמים

פוסט טראומתים.

בתמונה ,נבחרת ישראל באדיבות נבחרת ישראל
כדורגל קטועים

טקוואנדו
אסף יסעור אשר מתאמן אצל יחיעם שרעבי השתתף
באליפות אירופה בטקוואנדו .בשלב שמינית הגמר ניצח
את ויגלסנקי הרוסי ,אך בשלב רבע הגמר ,הפסיד לאוזכן
הטורקי אשר דורג שני בתחרות.

בתמונה ,הנרי על הפודיום
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 12טורנירים בינלאומיים
ריקודים בכיסאות גלגלים
ארבע מדליות לישראל באליפות אליפות פולין הפתוחה
בריקודים בכיסאות גלגלים.
מדלית זהב בקטגוריית פריסטייל נשים לתומר מרגלית,
ומדלית כסף באותה קטגוריה לויטל זינגר.
תומר זכתה גם במדלית כסף בקטגורית ,single women

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
כדורשער – נבחרת העתודה

וויטל יחד עם בן זוגה לתחרות שון זיו ,זכתה במדלית

נבחרת עתודת נשים כדורשער מתאמנת

ארד בקטגורית פריסטייל מעורב.

ושישי בבית חינוך עיוורים בירושלים בתנאי לינה.

המאמנת והכוריאוגרפית היא ילנה פיטליכר

בימי חמישי
הן

באות מכל קצוות הארץ כדי לעבוד קשה כאשר השאיפה
הינה להגיע בעתיד להיות חלק מהנבחרת הבוגרת

התחרות בהשתתפות  55רקדניות ו 40-רקדנים מ15-

המעוטרת.

מדינות ,התקיימה אחרי דחייה של שנתיים בשל מגיפת

נבחרת העתודה יצאה לטורניר ראשון בספרד במסגרת

הקורונה.

ההכנות לקראת אליפות אירופה שתתקיים בפינלנד ביוני

.2022
בטורניר שהתקיים במדריד השתתפו  5נבחרות :נבחרת
ספרד (מקום  11באירופה) ,נבחרת דנמרק (מקום 8
באירופה) ,נבחרת צרפת (מקום  9באירופה) ,נבחרת
בריטניה (מקום  4באירופה) וכאמור נבחרת העתודה של
ישראל (הנבחרת הבוגרת של ישראל מדורגת במקום
השני באירופה)
נבחרות דנמרק ,צרפת וספרד (השתתפו באליפות
אירופה בדרג  Bביוני השנה)
המשלחת יצאה עם  4שחקניות ,סלסביל סואעד ,רעות
ארצי ,הדס בר-ניצן ולחיזוק אורי מזרחי שחקנית

הנבחרת הבוגרת.
צוות המאמנים אריאל פוארטה ,וויסאל שופאניה
וספורטרפיסטית קרן.
הנבחרת זכתה במדלית ארד לאחר שהגיעה למקום
השלישי.
הנבחרת נצחה את בריטניה  6-10ואת ספרד 5-9
והפסידה לדנמרק  9-5ולצרפת .7-4
אריאל פוארטה המאמן אמר ":לנבחרת היתה זו
ההתנסות

הראשונה

במסגרת

הבינלאומית

כאשר

המשחקים שוחקו נגד נבחרות בוגרות של המדינות הנ''ל.
בתמונה ,תומר ,ילנה וויטל
עם המדליות ודגל ישראל.

השחקניות התמודדו ותפקדו בצורה יפה מאוד למרות
חוסר ניסיונן.
אנו תקווה שימשיכו לגדול ולהתפתח עם הפנים
לאליפות אירופה  U-19שתיערך בפינלנד ביוני ."2022
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 13אליפויות בארץ
טניס שולחן לספורטאים עם שיתוק
מוחין ולקויות אחרות
לצד אליפות ישראל בטניס שולחן פראלימפי ,מתקיימת

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

כל שנה גם אליפות ישראל לספורטאים עם שיתוק מוחין
ופגיעות אחרות ,בה משתתפים בדרך כלל ספורטאים

בדמינטון

עם נכות קשה שדורשת התאמות למשחק ולשולחן,

אליפות ישראל בבדמינטון נערכה ביום שישי בבית הלוחם

ילדים בתחילת דרכם וספורטאים שמתאימים למסגרת

בהשתתפות עשרות ספורטאים.

יותר חברתית.

הזוכים:

הספורטאים חולקו ל  7בתים ברמות שונות.

בדמינטון בכסאות גלגלים :אמיר לוי מבית הלוחם י-ם

מאיל"ן חיפה זכו בראשות הבית ובאליפות:

בדמינטון עומדים :עודד חבשוש מבית הלוחם תל אביב

מוריס סלמה ,אלי אשורי ויוליה בבג'נוב.

בדמינטון בכסאות גלגלים דרג ב' :דני אלעד מבית הלוחם

מספיבק איל"ן רמת גן זכו בראשות הבית ובאליפות:

חיפה

בנימין אברהמוף ,צדוק עומסי ,ליאת אלמוג ורעות

בדמינטון עומדים דרג ב' :אורי ממי מבית הלוחם ת"א

ברגר.

תגלית הטורניר :אורי דהאן מאיל"ן אשדוד
מצטיין הטורניר שלומי יפה מבית הלוחם ת"א

בתמונה אלי ויוליה עם
הגביעים .צילום שני מספיבק

עודד חבשוש והגביע .צלם עמי טמיר
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 14אליפויות בארץ
אליפות הסל גל – ליגת הילדים
והנוער בכדורסל בכסאות גלגלים
כ 40-שחקנים ושחקניות מתחת לגיל  20המשחקים
בארבע קבוצות מר״ג (שתי קבוצות) ,ראשל״צ וב״ש,

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

השתתפו בפליאוף הסל גל.

השחקן המשקיע :יוסי פרבר

אחרי שסיימו שלושה סבבי ליגה ,התייצבו הקבוצות

שחקן ההגנה :שובל בן דוד

לסבב הרביעי של הפלייאוף שנערך במועדון ספיבק

תגלית העונה :בן אוחנה

איל"ן רמת גן.

השחקן המשתפר :רז דוידוב

בסדרת חצי הגמר הראשון שיחקו קבוצת הבנות של

השחקן הקבוצתי :אלירן צברי

ספיבק ,ביג  7ר״ג ,מול נמרים ראשל״צ שסיימו במקום
השלישי .לאחר משחקים צמודים ומותחים ניצחו שחקני
ראשל״צ את הבנות של ר״ג ועלו לסדרת הגמר.
סדרת חצי הגמר השני הפגישה את קבוצת הבנים של
ספיבק ,סטאר קידס ר״ג ,מול קבוצת חוסן קידס ב״ש
הקבוצה מב״ש נתנה פייט אך לבסוף הבנים של ספיבק
ניצחו ועלו לגמר.
בסדרה על המקום השלישי הפתיעו שחקני ב״ש את
הבנות של ספיבק וזכו במדליית הארד.
בסדרת הגמר המותחת והאיכותית ניצחו הבנים של
ספיבק את הנמרים של ראשל״צ וזכו באליפות.
עשהאל שבו אימן את קבוצת הבנות של ספיבק ,ביג 7
ר״ג .גדי סלוביק אימן את חוסן קידס ב״ש.

כדור הפתיחה במשחק האליפות

דור בן שטרית ואלמוג אימנו את נמרים ראשל״צ.
טל רם אימן את הבנים של ספיבק ,סטאר קידס ר״ג.
את תואר מלכת הסלים לקחה אנטואנט נצאר מביג 7
ר״ג (שנה שנייה ברציפות).
את תואר ה  MVPקיבל חמזה קאסם מסטאר קידס ר״ג
(שנה שנייה ברציפות).
חמישיית מצטייני העונה :הלל שבו ,אביגיל בריסק ,יובל
סלוביק ,עילי מנחם ,אמנה נאסר.

ארבעת הקבוצות
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 15כדורסל בכסאות גלגלים
ליגות האלופות בכדורסל בכסאות גלגלים –
אירופה 2022
ה  - IWBF EUROPEארגון הכדורסל בכיסאות גלגלים של
אירופה  -מפעיל מידי שנה  4ליגות אירופאיות בהן
משתתפות הקבוצות הטובות ביותר ביבשת.

 ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי
בית הלוחם תל אביב (מקום  38בדירוג) ישחקו בליגת

הקבוצות

האלופות ( 1המפעל השני ברמתו) ב  10-13.3.2022ויתארחו

ההשתתפות

בליגות

מבוססת

על

דירוג

באירופה ,הדירוג מורכב משקלול הישגי המועדון בארץ

 )24( Pilatus Dragons RCZSויתמודדו גם מול:

בשוויץ אצל

שלו ומהישגי המועדון בליגות האירופאיות בשלוש השנים

 BasKI TSOPהרוסית (KKI VRBAS Banja Luka )22הבוסנית

האחרונות.

( )31ו  ASD Padova Millennium Basketהאיטלקית (.)32

בשל הקורונה ,הדירוג בעונה הזו מתבסס על השנים
.2017-2019
בליגה הבכירה – ליגת האלופות ישחקו ספיבק איל”ן
רמת גן (בליגה האירופאית ניתן לרשום את כל שחקני
המועדון ,לכן גם שחקנים מקבוצות אחרות של ספיבק
יוכלו לשחק) ובית הלוחם חיפה.
שלב הבתים יתקיים ב .3-6.2.2022
ספיבק איל"ן רמת גן (מקום  16בדירוג) יארחו את בית
 Cובו הקבוצות RSV Lahn – Dill :הגרמנית (מקום )3
 BSR ACE Gran Canariaהספרדית (מקום GSD )13
Porto Torresהאיטלקית (מקום ASD S. Stefano )14
 Sportהאיטלקית (מקום )30

אצל קבוצת

(מקום )4

ויתמודדו גם מול קבוצתו הקודמת של עשהאל שבו BG-
Baskets Hamburgהגרמנית ( 10בדירוג)

שגרירים
השנה יהיו לנו ארבעה שגרירים בכדורסל בכסאות
גלגלים בחו"ל:

בית הלוחם חיפה (מקום  22בדירוג) יתארחו באיטליה
UnipolSai Briantea84 Cantú

בתמונה עמית ויגודה מול שחקן טורקי בפעם הקודמת
שספיבק איל"ן רמת גן אירחו את היורוליג בשנת 2018

Le Cannet

הצרפתית ( 11בדירוג) TSK Rehab Merkezi Engelliler SK

מרי סילברמן תמשיך לעונה שנייה במכללת אלבמה,

איתה זכתה באליפות לפני שנה.
שי ברביבי הצטרף למכללת טקסס ,קבוצתו לשעבר
של עמית ויגודה שישחק השנה בהאנובר הגרמנית.
ופלג זלצמן ישחק בויאדוליד הספרדית.

הטורקית ( 20בדירוג).
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 16חם מהמעבדה
סיכום משחקי טוקיו בהיבט של יישומי מדע
וטכנולוגיות
ללא ספק ,דחיית המשחקים בשנה תרמה להכנת
הספורטאים בכל הנושאים :היגיינת שינה ,קירור ,שיפור

מכון סילבן אדמס שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

ממשקי ספורטאי ציוד ,רכישת מדי דופק ומחשבוני מאמץ,
רכישת ציוד להתאוששות ,עריכת מבדקים ועוד .גם
בחסות הקורונה הספורטאים יכלו להינות מסביבה
סטרילית שאפשרה הכנה ממוקדת לקראת המשחקים.

בזמן המשחקים
כללי
• ההגעה המוקדמת של צוות חלוץ מצומצם אפשרה לארגן

תקופת ההכנה לפני המשחקים
• כל ענפי החוץ ,למעט הטניסאים ששהו הרבה בחו"ל,

היו מתורגלים לחלוטין בפרוטוקול הקירור ונערכו
מבדקים אישיים הכוללים בדיקת הידרציה (איבוד
נוזלים) של התזונאית איילת ויינשטיין ונתפרה חליפה
אישית לכל ספורטאי
• בזום המכין למשחקים הדגשנו את כללי היגיינת
השינה ,התמודדות עם עומס החום הצפוי והיערכות
לג'ט לג בניסיון לקצר אותו עד כמה שניתן.
• ארגון ציוד הקירור – מרבית האמצעים נרכשו שנה

את חדר אמצעי הקירור ,את הקליניקה עם האמצעים
להתאוששות ולהיערך לימי התחרות
קירור
• יישום פרוטוקול קירור – ההכנה הוכיחה את עצמה
ונעשה שימוש יעיל ועל פי הפרוטוקול גם של החותרים
וגם עם אמבטיית הקרח של השחיינים (להתאוששות).

ניצלנו את הימים הראשונים כדי למצוא מה הכי יעיל עם
הטניסאים

לפני המשחקים טרם נודע על הדחייה .בנוסף ,נעזרנו

• כוח אדם מצומצם ביותר היה אחראי על הרבה ענפים.

בישראלים מקומיים ביפן לרכישת אמבטיות הקרח.

עומס החום היה כבד ביותר ( 34-35מעלות ומעל 80%

ד"ר דליה נבות רופאת הועד האולימפי סייעה רבות

לחות) .זה המקום להודות ליובל לוטבק ולפיזיותרפיסט

במציאת ספקים וציוד ובהתאמת פרוטוקול קירור.

אורן דיסקין על הסיוע שלהם לקירור הספורטאים

פרוטוקול קירור  -על מנת להתמודד עם עומס החום,
כלומר למנוע מכת חום ולהביא להתאוששות מהירה
יותר

ולמוכנות

גבוהה

להמשך

לכל

התחרות,

ספורטאי/ת ״נתפרה״ חליפת התאוששות על ידי בחירה
מתוך אמצעי קירור בהם התנסו ובחרו ביעילים ביותר
עבורם .האמצעים מתוכם בחרו כללו מגוון גדול של
אמצעי קירור :סטים עם קרח ,אמבטיות קרח ,שרוולי
לחץ

השומרים

על

טמפרטורה

ומסננים

קרינה,

כובעים/בנדנות ,משקה מנטול עם אפקט קירור ועוד

• נעשה שימוש בכל ציוד הקירור שנרכש (וסטים ,משקה
מנטול ,אמבטיות קרח ,צווארוני קרח ,מגבות ספוגות במי

קרח)
היגיינת שינה
על אף שתרגלנו את היגיינת השינה עם מרבית הספורטאים
(בפרט עם השחיינים) ,בגלל הרעש בבניין הסמוך היה קשה
מאוד

לשמור

על

השקט

במגורים

בשעות

הספורטאים הביאו איתם כרית אורתופדית מהארץ
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הלילה.

 17חם מהמעבדה
סיכום משחקי טוקיו בהיבט של יישומי מדע

וטכנולוגיות  -המשך
שימוש בטכנולוגיות וחדשנות

תלמה מנותני החסות לספורט הפראלימפי
•הכיסא החדש בסירה של שמוליק דניאל שעיצבו ויצרו
אסא לבנטל ומעיין כהנא ,נתן לשמוליק אפשרות
תנועה וגריפה גדולה יותר והפחית כ  4קילו ממשקל
הסירה .שמוליק עלה לגמר

 Aוסיים במקום השישי

בעולם.
• שיפצור המושב בקיאק של פסקל ברקוביץ' עם
הרצועה שעשה דרור אבן זהב הוכיח את עצמו –
התנאים בתחרות היו מאוד קשים ולא מותאמים למבנה

החותרים מדגמנים :שתיית מנטול ולבישת ווסטים
לקירור

הגוף של פסקל (רוח פנים) .עם זאת ,פסקל סיימה
במקום העשירי בעולם.

• מחשבון  NKשל רביעיית החותרים – מדובר במחשבון
החתירה הכי משוכלל שקיים כיום בשוק ומרלינה
ההגאית למדה להשתמש בו היטב .הפידבק בזמן אמת
שקיבלו

החותרים

תרם להם

באימונים .רביעיית

החותרים עלתה לגמר  Aוסיימה במקום השישי בעולם
• שימוש בקומפקס  ,8בחליפות נורמטק ,באקדחי עיסוי וב
 power playלשחרור פאסיבי – בשנתיים האחרונות
למדו הספורטאים ליהעזר באמצעים האלה באופן
עצמאי .גם בזמן המשחקים הספורטאים הביאו את
האמצעים והשתמשו בהם.
שמוליק דניאל מתקרר אחרי התחרות
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 18חם מהמעבדה
סיכום משחקי טוקיו בהיבט של יישומי מדע

וטכנולוגיות  -המשך
ניתוח מקרה – חדשנות טכנולוגית

השימוש בטכנולוגיות הממקסמות יכולת בתחרות ,מצריך
חשיבה אסטרטגית גם בהתנהלות מול איגודי הספורט.

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

במקרה זה ננתח את החשיבה סביב פיתוח מנגנון

 .3לאפשר למורן להתחרות בקונפיגורציה הזו לפני המשחקים

המשענת במושב הסירה של החותרת מורן סמואל מה

בהנחה שאם תאושר ,לא יוכלו לפסול אותה במשחקים

שהביא לדרמה גדולה במשחקים ולפסילה של מקצה

עצמם .אנחנו בחרנו באופציה השלישית.

המוקדמות של מורן

לצערנו ,היה מהלך בלתי ספורטיבי שבו אפשרו למורן

רקע:

להתחרות במוקדמות (אחרי בדיקת הציוד) ואז פסלו אותה

בשנת  2017שונו החוקים של החתירה הפראלימפית.

וחייבו אותה להתחרות למחרת במקצה ההזדמנות האחרונה.

המרחק גדל ל  2000מטר ובוטל החוק שמחייב קיבוע של

הערכתנו המוקדמת היתה שאם היינו בוחרים באופציה  – 1לא

הגו למושב באמצעות רצועת חזה וישיבה מקובעת ב 90

היו מאשרים את המנגנון בטענה שאין למתחרות מספיק זמן

מעלות ,כדי להפוך את המקצה לאטרקטיבי ומהיר יותר.

לארגן גם להן כזו משענת (על אף שהן לא זקוקות לה).

כתוצאה משינוי החוק ,לחותרים יש יכולת לנסות ולייצר

היה מאוד הגיוני להתנגד להסתרת המנגנון (אופציה  )2כי זה

מרחק גריפה גדול יותר ככל הניתן (תנועת כפיפה קדימה

מיד שם אותנו במשבצת של מרמים.

ולאחור של פלג הגוף העליון במישור החיצי) .את זה הם

לכן בחרנו באופציה השלישית.

עושים בשני אופנים :קיצור גובה משענת הגב למינימום

חשוב לציין שעצם העובדה שמורן התאמנה עם המנגנון ,כבר

האפשרי והטיית משענת הגב בזווית לאחור כדי לאפשר

אפשרה למורן להגדיל את טווח הגריפה ולהפעיל בצורה

מקסימום פשיטה גבית (בהתאם ליכולת שלהם לגייס

יעילה יותר את השרירים הפעילים .כמו כן ,כאבי הגב מהם

שרירי גו ובטן) .במקרה של מורן ,אף אחת מההתאמות

סבלה פסקו הודות למשענת שעשינו.

האלה אינה אפשרית בשל מוגבלותה .בעוד שרבות

מכיוון ששמה הטוב של מורן נפגע ונעשה מהלך שעלול היה

מהמתחרות מהקטגוריה שלה מצליחות לייצר זווית גדולה

לפגוע בסיכויה למדליה ,ומכיוון שקיים חוסר הגינות מוחלט

מ  30מעלות לאחור (כשישיבה ב  90מעלות היא קו

בענף ,בימים אלו אנו שוקלים המשך צעדינו על מנת להסדיר

האפס) ,אצל מורן מקסימום הפשיטה לאחור היא לזוית של

שימוש במנגנון ולנסות לשנות את הרגולציה בקלאס .PR1

 10מעלות.

לכן הוצע פתרון מכאני (לא חשמלי ולא

אלקטרוני) המבוסס על הכוח שמורן מפעילה או יותר נכון
החזר הכוח של מורן בתצורת בולמים בדומה לאלו
שבאופני הרים .מדובר במצב מדף שניתן להזמין און ליין
והוא שווה לכל כיס .לפני המשחקים בטוקיו ,היו לנו 3

אופציות לדרכי פעולה .1 :להגיש בקשה לשימוש במנגנון
 .2להסתיר את המנגנון,

מורן והסירה
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 19חם מהמעבדה
ולסיכום נביא את דבריה של ד"ר אסנת פליס דואר ,ראש
היחידה המדעית והטכנולוגית מדף הפייסבוק שלה
בסיום המשחקים:
"פוסט סיכום המשחקים בטוקיו מנקודת מבט אישית:
אחרי שתי קדנציות כחברה בוועדה המדעית של הוועד
הפראלימפי הבינלאומי ,בכנס ויסטה בג׳ירונה ספרד,
פגשתי את ד״ר רון בולוטין והפיזיותרפיסטית דוידה
קוסף  -פגישה ששינתה את המסלול הקרייריסטי שלי .
החלטתי לעזוב את ההוראה אחרי  20שנה במכללה
האקדמית בוינגייט (שהיתה כמו בית שני עבורי),
ולהצטרף להתאחדות הישראלית לספורט נכים ולוועד
הפראלימפי הישראלי ,כדי להקים את היחידה המדעית
והטכנולוגית .
ד״ר שוקי דקל ,יו״ר הוועד הפראלימפי ,אמר לי בשיחת
ההיכרות שלנו שחלק גדול מהתפקיד יהיה לרתום את
המאמנים לשתף פעולה בתחומי המדע ,המחקר
והטכנולוגיה .בהמלצתו של המנהל המקצועי ד״ר רון
בולוטין ,הכנתי טבלה עם שמות הענפים ופרטי הקשר
של המאמנים והתחלתי להיפגש עם כל מאמן כדי להבין
את הצרכים הייחודיים של כל ענף .
בעקבות המפגשים קיבלתי החלטה אסטרטגית  -לא
לכפות ולא לדחוף ,אלא רק להציע .להציע סיוע לכל מי
שירצה .ומדי פעם להזכיר שהסיוע הזה עדיין קיים
ונגיש .
היו מאמנים שמיד באו בבקשות ורצו מעורבות מלאה עד
כמה שאפשר ,
היו כאלה שלקח להם קצת יותר זמן ואז יום אחד
התקשרו עם בקשה ספציפית שפתחה את התהליך ,

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי
לוגיסטיקה ואדמיניסטרציה ,שיווק ,פרסום ותקשורת.
המעטפת הזו כוללת אנשים רבים ,רובם פועלים בצללים,
רבים מהם לא זוכים לתהילה ולהכרה על אף תרומתם
הכבירה להצלחות .
יישומי מדע וטכנולוגיה הם רק עוד נדבך מסך כל החלקים
המרכיבים את השלם .
אני אסירת תודה ליושבי הראש ולהנהלות ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי
ולמנכ״ל ניסים סספורטס ,על ההכרה בחשיבות הקמת
היחידה המדעית והטכנולוגית והקצאת משאבים לטובת
פעילותה.
תודה ענקית לכל המאמנים שאפשרו גם למדע
ולטכנולוגיה להשתלב בתהליכי ההכנה של הספורטאים
למשחקי טוקיו .
בספורט הפראלימפי מדובר בתפירת חליפה אישית לכל
ספורטאי/ת וזה תהליך כל כך דינאמי ,יצירתי ,מעשיר
ומלמד .
בתום המשחקים הפראלימפיים הראשונים שלי במדי
הנבחרת הישראלית ,אני חשה סיפוק אדיר כשאני מביטה
לאחור ל  3.5השנים שחלפו כשאני יודעת איזה תהליכים
עשינו במרבית הענפים שהשתתפו במשחקים .
תודה לכל השותפים הרבים(!!!),

היו כאלה שהסבירו מדוע הם פחות זקוקים לסיוע
והסכמתי איתם כי כשדברים עובדים ועובדים טוב ,הכי
תודה למממנים ,ותודה ענקית למאמנים ולספורטאים
נכון זה לא להפריע.
שחודרים עמוק עמוק עמוק ללב וגורמים לקום בבוקר עם
הישגי הספורטאים תלויים בראש ובראשונה ביכולת ,חשק ומוטיבציה לעשות עוד ועוד ועוד"

בכישרון ,בהתמדה ובכוח הרצון של הספורטאים .לצידם
ובראשם עומדים מאמנים שבונים תוכניות ,עושים
מבדקים ,משפרים אסטרטגיות ,עומדים על המשמר
ובאומנות רבה מביאים את הספורטאים למימוש
הפוטנציאל בצורה מיטבית.
ויש את המעטפת שהיא רחבה ועמוקה .תזונאים,
מסווגים,
כושר,
מאמני
מנטאליים,
מאמנים
פיזיותרפיסטים ,מסאז׳יסטים ,רופאים ,תמיכה בהיבטי
תקציב ומימון,

אסנת במגרשי הטניס עם אבקה להכנת משקה
איזוטוני מנטול בעל אפקט קירור
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מחקר פסיכולוגי  -התנהגותי
למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי ,אנו מחפשים סטודנטים
לפסיכולוגיה ו/או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום
הפראלימפי .לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אסנת פליס דואר
במייל osnat@isad.org.il :או בטלפון050-7390093 :

צילום :לילך וויס וקרן איזיקסון

 21דור העתיד
מרוץ הקהילות במרתון ירושלים
קבוצות פרחי ספורט ירושלים אותה מרכזת ענבל עוזרי
סבטאלו השתתפה במקצה הקהילות במסגרת מרתון
ירושלים  -זה הוא המרוץ החברתי הגדול בישראל ואורכו
 800מטר.
את הקבוצה ליוותה החותרת הפראלימפית מורן סמואל

רוצה להודות מקרב לב לכל האנשים שסייעו לי לאפשר

שאמרה בסיום" :ככל שאני נמצאת יותר שנים ספורט,

את ההזדמנות הנפלאה הזו לשחיינים ולשחקני הבוצ'ה

ככה אני משתכנעת יותר שזה גשר בין כולנו ,שזה המקום

של שלוחת ירושלים .להתאחדות הישראלית לספורט

להרגיש שייכות .שמחתי ,נהנתי והתרגשתי להצטרף

נכים ,לעיריית ירושלים ,להורים התומכים ולילדים

לעמותת "שלווה" ולילדים של פרחי ספורט ירושלים.

הנפלאים .להתראות במרוץ הבא".

היה מדהים!"
ענבל עצמה ,כתבה על המרוץ" :אז ...לאחר שנת קורונה
לא פשוטה בה בוטל מרתון ירושלים .הוחלט בעירייה
לחדש את המרתון השנה .העיר לבשה חג וגם אנחנו,
בתוכנית הצעירים של התאחדות ספורט הנכים יצאנו
לחגוג ברחובות העיר.
ליאת פיטרו אמון המדהימה! מאגף הספורט בעיריית
ירושלים נתנה לנו גיבוי מושלם ,תמיכה ,חולצות והמון
פרגון.
נרשמנו בשם "הקבוצה הפראלימפית" למרוץ הקהילות
המפורסם של העיר שבו רצים ,מתגלגלים ,על הרגליים,
על קביים ולפעמים גם על הכתפיים.

קבוצת הצעירים בקו הזינוק

כל שנותר היה לקום מוקדם בבוקר שישי ולהגיע
מרוגשים

לנקודת

הזינוק

בצומת

מוזיאון

ישראל

המפורסמת בעיר.
מצוידים בדגלים ,כובעים והמון אנרגיה ומצב רוח הוזנקה
הקבוצה הפראלימפית ראשונה לריצה של  800מטר
שמטרתה העיקרית היתה לעודד את המודעות לאנשים
עם צרכים מיוחדים ואנחנו היינו גאים לייצג את הספורט
הפראלימפי.
את המרוץ ליותה מורן סמואל ,חותרת פראלימפית זוכת
מדליות פראלימפיות ,מורן חילקה לילדים הספורטאים
את המדליות ,בחיוך אופייני ומילות עידוד הילדים היו גאים
ומרוצים.

מורן סמואל עם אחד הצעירים ומדליות הסיום

' 22על רגל אחת'

כל המי ומי של השחייה הפראלימפית
הישראלית הגיעו לחגוג את נישואיה של אראל
עם אורי – מזל טוב אראל!

בעקבות הריקוד של תומר מרגלית באליפות פולין
הפתוחה לריקודים בכסאות גלגלים עם תלבושת של
וונדר וומן ,הקדישה לה גל גדות פוסט ובו צוטטה את
תומר וכתבה" :אני רוצה להראות לכולם שהכל
אפשרי ,אפילו בכיסא גלגלים.
החיים ממשיכים ,גם כשלא קל ,גם כשמתמודדים עם
אתגרים ,עדיין אפשר להגיע למטרות! "
תודה  Tomer Margalitעל הריקוד היפה והמילים
העוצמתיות הזה.
הבאת אותי לדמעות ונגעת לליבי בכל כך הרבה
מובנים .אני כל כך גאה וכבוד הוא לי לראות אותך
לובשת את התלבושת של וונדר וומן ולעזור לך
להראות לעולם איך נראית גיבורת על אמיתית.

רכילות פראלימפית

בנות הכדורשער ומנכ"ל בית חינוך עיוורים שאבי
דויטש ,שמחו לפגוש במסדרונות הכנסת את כתבת
'גלובס' שירית אביטן הכהן ,אותה הם מכירים
מהתנדבותה במסגרת שירות לאומי בבית חינוך
עיוורים שם ריכזה את תוכנית "נוער יחד" ,שהבנות
היו חניכותיה.

החותרת הפראלימפית סימונה גורן ובתה ליאל
השתתפו בצילומים ללוח השנה של אתנה שמציג
השנה בכל דף אם ובת .באדיבות אתנה .צלם:
אוהד רומנו.

