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מאזליגהמתקיימתבובארץביותרהוותיקהקבוצתיהענף

אתהתחיל-גלגליםבכיסאותהכדורסלענף–1964שנת

הקבוצותלכלבהצלחה,קבוצות25וליגות3עםהעונה

:האירופאייםבמפעליםאותנושייצגולקבוצותובהצלחה

שלהבתיםשלבאתבישראלשתארחגןרמתן"אילספיבק

כןגם-בספרדשיתארחוחיפההלוחםבית,האלופותליגת

בשוויץשיתארחואביבתלהלוחםוביתהאלופותבליגת

.השנייההאירופאיתבליגה

בירנבאוםאלישלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

האחרונותבשניםהתחזקהפראלימפיהספורטמעמד

מרגיששאניוהמערכתהמעטפת,הספורטאיםבזכות

.בראשהלעמודזכות

שארגןהייחודיבאירועהתרחשהזולהתחזקותעדות

הספורטשדולתראשויושבי,ידידילוימיקיהכנסתר"יו

בואירוע.סילמןעידיתכ"וחדוידסוןסימוןכ"חבכנסת

2020לטוקיוישראלמשלחתחבריהוזמנו

חגיגיהוקרהלאירועוהאולימפיתהפראלימפית

.הכנסתמליאתשלהחורףמושבולפתיחת

הזמנהשקיבלהוויסבךאורנהאתלברךברצוני

בחודשבדובאישתערךה'לבוצאסיהבאליפותלשפוט

שלנוספורטאיםגםבעתידשהואומתיייתןמי,נובמבר

.גואללציוןובאאסיהבאליפותישתתפו

היחידהוראשקוסףדוידההראשיתלמסווגתברכות

דוארפליסאסנתר"דוהטכנולוגיתהמדעית

הוועדשלהיוקרתיויסטהבכנסלהרצותשהתקבלו

מדוע:היאההרצאהכותרת.הבינלאומיהפראלימפי

?דבראותושוביהיהלאגלגליםבכיסאותכדורסל

וומןהוונדרריקודאתלראותהתפעמתי,גדותגלכמו

לריקודיםהפתוחהפוליןבאליפותמרגליתתומרשל

זהבבמדלייתאותהשזיכהריקוד,גלגליםבכסאות

באותה.זכתהבהנוספתכסףלמדלייתשהצטרפה

ובמדלייתכסףבמדלייתזינגרויטלגםזכתהאליפות

כילשמועשמחתי.זיושוןזוגהבןעםזוגיבריקודארד

,בפוליןבבידודונשארהבקורונהנדבקהשויטללמרות

.מתסמיניםסבלהולאגבוהמורלעלשמרההיא
אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה

ונבחרת הכדורשער בכנסתבירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

mailto:office@isad.org.il


?מה יקרה בנובמבר04

ר ב מ ב ו נ ש  ד ו ח ב ם  ל ו ע ב ו ץ  ר א ב ת  ו י ו ר ח ת ו ם  י ר י נ ר ו ט

טורקיה| אליפות אירופה כדורשער 6.11

ספרד| ה 'אליפות אירופה בבוצ22.11

גאורגיה| כחאליפות אירופה בהרמת 27.11

בליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים3-4מחזורים 

ארז  –עודד ראשון לציון . מחזור שני ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים

רונן חסון: צילום. ספיבק רמת גן
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התקיים,הכנסתשלהחורףמושבפתיחתלפנישעה

לספורטאיםחגיגיהוקרהאירועשגאלבטרקלין

כ"חהכנסתר"יובמעמדוהפראלימפייםהאולימפיים

,טרופרחיליוהספורטהתרבותשר,רעייתו,לוימיקי

דוידסוןסימוןכ"חבכנסתהספורטשדולתראשויושבי

.סילמןעידיתכ"וח

שולחנותסביבלשבתהוזמנווהמאמניםהספורטאים

.כנסתוחברישריםלצדעגולים

הכנסתר"יופתח,המארחיםדבריםנשאוהטקסבמהלך

שחברימנתעללכאןאתכםהזמנתי":לוימיקיכ"ח

אתראינו.אותנוריגשתםלכםלהצדיעיוכלוהכנסת

."אתכםשםשאנחנווהרגשנומטוריוהתמונות

העובדהכיאמרלוסטיגגיליהאולימפיהוועדל"מנכ

יחדהוזמנווהפראלימפיתהאולימפיתהמשלחותששתי

.ומכבדמאחדמסרבהישלכנסת

המדליסטיתאשרםלינוי:ייצגוהספורטאיםאת

קרוליןהפראלימפיתהשולחןטניסושחקניתהאולימפית

נציגתאשרםלינוי.הקהלאתשריגשה,טביב

אתלהגדילבדבריהבקשההאולימפייםהספורטאים

.הספורטתקציבי

זוהירהספורטושדרלשעברכ"חההנחההאירועאת

.'שווים'השירעםהופיעהשלווהולהקת,בהלול

המשתתפיםכלהתכנסו,החגיגיהאירועבסיום

צפוולאחריהםהכנסתרקעעלמשותפיםלצילומים

זכושם,הכנסתשלהחורףמושבבפתיחתהספורטאים

נשיאשלולברכתוהכנסתחברישלכפייםלמחיאות

.הרצוגיצחקהמדינה

האחים מליאר ביציע מליאת הכנסת

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

שלבי מתרגש מהמילים החמות שנאמרו על ההישג  איאד

שלו

צילומי הספורטאים והמכובדים מחוץ ברקע משכן הכנסת
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בנאום בכנסתטביבקרולין

טביבקרוליןשלהנאום

כפרבתוך,שניםבארבעפעם,שבועייםלמשך"

בארבעפעם,הזהבעולם.מושלםהעולם,אחד

אניאבל,גלגליםבכיסאאישהאמנםאני,שנים

אף,שניםבארבעפעם.ספורטאיתכלקודם

כולם.חריגבאופןאחדאףעלמסתכללאאחד

אומותובנותבני.נורמליהואחריג.חריגים

ובערבהמגרשעלבזוזהמתחריםשונות

אויתרוןאינההנכות.ערבארוחתיחדאוכלים

היחידוהדבר,קייםמצבפשוטהיא,חיסרון

.עושהשאתבמהאתטובהכמההואשקובע

,נגישהכל,שניםבארבעפעם,הזהבעולם

המשחקים,בעיני.לכולםוידידותימותאם

הגדוליםמההישגיםאחדהםהפראלימפים

שהאנושותלמהחלוןהם,האנושותשלביותר

האנושיתשהחברהולמה,להיותיכולההייתה

גאהאני.במיטבההיאכאשרלהשיגיכולה

הפראלימפיתמהמשלחתחלקלהיות

ביותרהטובהראווהחלוןשהיא,הישראלית

המופתלחברתלהציעישראללמדינתשיש

".להיותצריכהשהיא

נבחרת הכדורשער מתראיינת לטלוויזיה  

'שלווה'ל "מנכסמואלסואבי דנוסאנדרו , מורן סמואל

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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י  ל י רח פ ו ר ט

ל"מנכ,נורית,ורעייתולוימיקיהכנסתראשיושבכבוד

הוועדראשיושב,לוסטיגגילימר,האולימפיהוועד

,הקואליציהראשיושבת,דקלשוקימר,הפראלימפי

הכנסתחבר,השחייהאיגודראשיושב,סילמאןעידית

,אימוןצוותי,בכנסתהספורטשדולתחברי,דוידסוןסימון

,ביותרוהחשוביםחביביםאחרוניםוכמובןומעטפתסיוע

והאולימפיתהפראלימפיתהמשלחותספורטאי

:היוםשהגיעוהנהדריםהמדליסטיםבהם,הישראליות

ארטיום,מילארמארק,אשרםלינוי,שלביאיאד

.סמואלומורןלוינלסוןתמנע,דדאוןעמי,דולגופיאט

לאדיברנווכברושובשובנפגשנוהאחרוניםבחודשיים

.דבריםלשאתלאחריםואאפשרהיוםאקצרולכןמעט

:ברשותכםנקודותכמה,זאתובכל

לכלסיוםמסיבתשלכסוגאולי,היוםכאןשלכםהנוכחות

,חסדולאבדיןלהםשזכיתםההוקרהאירועיסדרת

.לאומילאירועהפכושלכםההישגיםכמהעדמבטאת

החורףמושבבפתיחתאתכםלארחבוחרתישראלכנסת

אתכםשמכסההגדולההאהבהאתבכךומבטאתשלה

זוכיםאתםלההגדולהההערכהואתהעםשכבותמכל

.לקירמקיר

אך,ועימותיםמריבותעםפעמיםהרבהמזוהההכנסת

בהקשרגםאגב,כאןלעבודמשתדליםהזמןשרובהאמת

להתאמןעבורכםשייצרנוההחרגהלמשל.שלכם

,בתחרויותלהצלחהשסייעמה,סגריםבימיגםברציפות

השינוי.כאןחוקהועדתדרךשעברהשלנוהחלטההיתה

הואגםיעבורבמדליותלזוכיםהמלגותעלבמסהצפוי

בוועדתיאושרהמתקניםלבנייתתקציב,הכנסתבוועדות

.ועודהכנסתובמליאתכספים

כנסתחברי120כאןישיוםשלבסופו,לכךמעבראבל

הזדמנותלנוישהיוםוהנההישראליתהחברהכלנציגי

לכםלפרגןוביחדיותרלהתחבר,פחותלריב,ידייםלשלב

.הלבמכל

בהזדמנויותזהאתלכםואמרתימשוכנעאני:שניהנקודה

לאישראליםמיליונישלללבבותשלכםשהכניסה,שונות

האדיריםהספורטיבייםההישגיםפרירקהיתה

מיבגללאלא,לנושהיוביותרהמוצלחותבמשלחות

וצעיריםצעירותשלמיוחדתחבורהאתם.שאתם

ששואפים,המעטהבלשוןמדבריםאךלגדולותשמכוונים

שמביטים,צנועיםנותריםאךבעולםטוביםהכילהיות

עלהרגלייםעםנשאריםאךוגבוהרחוק

.הקרקע

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

אבלשלכםמהווינריותגםפעםבכללהתרגשממשיךאני

הלחץאתמשתיקיםאתםכיצד,שלכםהפנימימהאיזוןגם

נטולתמפעימהלמקצועיותומתעליםסביבשנדחס

אתםהשיארגעיאחריכיצד,ובעיקר.השיאברגעימניירות

קשהעבודהובהמוןבענווה,בפשטות–שאתםמינשארים

.הלאהממשיכיםומאמץ

.ישראלמדינתשלהיפותהפניםאתם

ועשיריפה,גדולסיפורלנוסיפרתםהאחרוניםבחודשים

גדולסיפורלנוסיפרתםבעיקראבלוהישגיותספורטעל

הפראלימפייםהמשחקים.אדםבניועלהחייםעלויפה

,ישראליונערילדלכלמצוינתדוגמאהיווהאולימפיים

אנושיתורוח,פנימיתהדדיתערבות,רצוןכוחשללמפגן

.הזההטובהרוחמשבעללכםתודה.גדולה

פרמטרבכלמוצלחותהיובטוקיולמשחקיםהמשלחות

הגמריםמספר,זכיתםבהםהמדליותמספר:מקצועי

אבל.השתתפתםבהםהענפיםומספרהעפלתםשאליהם

המוצלחתהישראליתהמשלחת-מכךחשובפחותלא

שלהמיוחדוהאופיהאנושיההרכבבשלביותר

.אותהשהרכיבווהספורטאיםהספורטאיות

האולימפיהוועדיםשללמעטפת,לכםלהודותרוצהאני

.הנהדריםהאימוןולצוותיוהפראלימפי

הכנסתחבריולכלהכנסתראשליושבלהודותרוצהאני

אתלקדםהרצוףבמאמץאלאזהבאירוערקלאששותפים

...הדרךבמעלהעזרהלכלנשמח.הישראליהספורט

ובהמשךכעתאליכםמחויביםהספורטכשרואניאנחנו

.ברעוגםבטובביחדלצעודנמשיך.הדרך

אלהפנים,וקדימההיוםפהשאתםשמח,לכםתודה

!הבאהאתגר

עמי דדאון על רקע הכנסת: בתמונה
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,רבשלום

ההישגיםעלוגאווהשמחהשלנפלאהבתקופהאנחנו

שהתקיימה)2020טוקיומאולימפיאדתספורטאינושל

חסריהישגיםהדעותלכל.(הקורונהבגלל2021באוגוסט

ורעייתוהרצוגי'בוז-יצחקמרהמדינהנשיא.תקדים

אירחוטרופרחיליהספורטשרובהשתתפות,מיכל

.ומרשימהמכובדתפניםקבלתעםהנשיאבביתאותנו

טכסהמשלחתלכבודערךלוימיקיכ"חהכנסתר"יוגם

החורףמושבשלהפתיחהישיבתביוםמכובדפניםקבלת

,והספורטהתרבותשרהשתתפובטכס.הכנסתשל

שאוהבתיעל,הכנסתמזכירתוגם,כנסתוחבריחברות

.בנוכחותםאותנוכיבדוביחדכולם.ספורט

כ"חהכנסתר"ליוקראתישליוהברכההתודהבדברי

."בישראלהספורט"בנושאבכנסתדיוןליזוםלוימיקי

יומהסדרעלעלהלאישראלכנסתייסודשמאזציינתי

אתבחיובשישקולאמרהוא."בישראלהספורט"נושא

.שהעליתיהרעיון

:כמושלנולמשלחתועורכיםשערכוחשוביםאירועיםועוד

רבותשתרמוהחסותנותני,ן"אילמרכז,רעותחוליםבית

.ועודבהישגיהםחלקישלהםוגםהספורטאיםלרווחת

הדוחותאתגיבשוהמקצועיוהצוותהמינהליהצוותבינתיים

אחדכלשלנוהמקצועמבעלישהתקבלוטוקיוממשחקי

הרפואייםהצוותים,המקצועייםהצוותים,מאמנים:בתחומו

בינייםח"לדוהזההחשובהחומרכלאתוגיבשוואחרים

שעברבשבועהפראלימפיהוועדהנהלתבישיבתשהוצג

.17.10.21ביום

והספורטהתרבותשרבפנינציג,נובמברחודשבתחילת

לקחיםהפקתועםהדבריםעיקריאתהספורטמינהלוצוות

קדימההפניםעםויעדיםמטרותגםונציג.ומסקנות

2024בשנתשניםמשלושפחותבעודפריזלאולימפיאדת

.2028לס'אנג-לוסלאולימפיאדתוגם

זמןמדייותרואיןדלרגעאיןהפראלימפייםספורטאינואצל

והחלוהיוםולסדרלאימוניםחזרוהם,ולחגיגותלאירועים

בשנתלפריזהבאהקמפייןלקראתקשהולעבודלהתאמן

.שניםמשלושפחותבעודשזה,2024

,ומרענןמיוחדחידושעללכםולספראתכםלשתףגאהאני

הואוהסיפור.שלנוהקודמיםבגיליונותלכםשסיפרתי

הפראלימפיהוועדשלבהיסטוריההראשונהשבפעם

שתתקייםין'בבייגהחורףבאולימפיאדתנשתתף,הישראלי

.5.3.22-בחודשים5-כבעוד

החורףבמשחקילהשתתףשנרשמה50-ההמדינהאנחנו

עושיםאנחנוובזכותהעיקריתשותפה.הפראלימפיים

שיינא,והמקצועיתהמיוחדתהספורטאיתזוהיסטוריה

בוטלילה'בצהשלגמיעוטובגללהקורונהבגלל.וספי

למעשה.אליולטוסאמורההייתהששיינאאימוניםמחנה

עם"אולימפימגרש"בהתאמנהלאזמןמדייותרשיינא

עלוסומכיםמאמיניםאנחנואבל,גדולחסרוןכמובןזה.שלג

ותצמצםשתדביקשלנוהפראלימפיתהספורטאיתשיינא

.פערים

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

ר שוקי דקל נואם בכנסת"ד: בתמונה
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אימוניםלמחנהבאירופהנמצאת,שיינאאלובימים

לינשמעההיא.נסיעתהערבאיתהשוחחתי.ולתחרויות

שהיאמהעובדההתרגשותוגם,ביטחוןומלאתנחושה

ישראל-מדינתשלבהיסטוריההראשונההספורטאית

,גאהאני.הפראלימפייםהחורףבמשחקישתשתתף

.בהגאיםוכולנו

אולסוןסקוטשלהנהגתותחתמתאמנתשיינא

שמעודדיםב"ארהנבחרתעםלאחרונהוהתאמנה

.קדימהאותהודוחפים

מהביתתעדרשיינא,הצפויותוהתחרויותהאימוניםבשל

עםפועליםאנחנו.עצמובפניגדולקושישזה,שנהכחצי

קהילותבמסגרתלהודואגיםעוקבים,"ארזעמותת"

תשההשיינא,צרכיהולכלכשרלאוכל,ד"חבוביתיהודיות

למשחקיםעדב"בארהכךואחרבאירופהתחילה

.ין'בבייגהפראלימפיים

האימוניםאתהתחילהששיינאדיווחקבלתי,לאחרונה

טוביםביצועיםלהוישמצויןבכושרנמצאתוהיא

שלנוהמדליסטיתלאירופהשיינאאתליוותה.ומבטיחים

נוסףנציגבשיתוף,ארזבעמותתשמתנדבתפיזרוענבל

אנשיםעםעמותההיא'ארזעמותת'.מהעמותה

שהםמצייןאישיבאופןואני.נפלאותשעושיםמקסימים

.אמיתייםשותפיםגם

ועדשיינאשלהתקדמותהעללכםונספרלעקובנמשיך

עשתהכברשיינא.במהלכהוגםהחורףלאולימפיאדת

.הישגיםגםיהיוה"ובע.היסטוריה

.לשיינאבהצלחההמון

הישראליהפראלימפיהוועדר"יו-דקלשוקי-יהושער"ד

.  וספי עם ציוד הסקי על רקע השלגשיינא: בתמונה

ירימיאייל : צלם', עמותת ארז': התמונה באדיבות

2022ין 'הלוגו למשחקי החורף בבייג

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 



אליפויות עולם10

71-71גיליון 2021' אוק-'ספט

טניס בכיסאות גלגלים

ניבאצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתספירמור

שהתקיימהפראלימפיבטיפוסהעולםבאליפותזכהכהן

2בפגיעהעםהיחידהמטפסשהיהלמרותוזהבמוסקבה

.הטיפוסמסלולאתלסייםשהצליחהיחידגםהוא,ידיו

לפחותאחדצריךאדםכל":מוראמרהזכייהלאחר

להיותחייבהזההאחד,עולםאלוףלהיותוכדיבושיאמין

.עצמךאתה

לטפסשיצליחאצבעותבליבחורעלמהמרהיהמיכי

?דמיוןלכלמעבר

כשלתישם,2018בכברעולםאלוףשאהיהידעתי

בעצמילהאמיןהתחלתישםגםאבל.העולםבאליפות

."באמת

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

דרגת),אופןדרגתגלגליםבכיסאותבטניסישראלנבחרת

העולםבאליפותהשתתפה(יותרהקלההנכות

.באיטליהשהתקיימה

אסי,ששוןגיא,בסקי'ברדיצמאדםמורכבתהנבחרת

עלומאומנת,גןרמתאיל״ןמספיבקליזובוסרגייסטוקול

.סלעועופרלנקריעפריידי

שהתקיימההאליפותאתהנבחרתסיימה2019בשנת

אתשהעבירמיקום.ניצחוןללא16הבמקוםבארץ

.בהצלחהצלחהאותוהמוקדמותלשלבהנבחרת

ולנבחרתספרדלנבחרתהנבחרתהפסידההבתיםבשלב

.0-3ילה'צנבחרתעלניצחוןורשמה2-1הבריתארצות

וניצחה2-1לקוריאההנבחרתהפסידה,הדירוגבמשחקי

הכללי11הבמקוםוסיימה2-0אוסטריהאת

טיפוס

בתוארזכהגןרמתן"אילספיבקממועדוןליזובסרגי

כאשר.גלגליםבכסאותבטניסבבוגריםשלוהראשון

בשנערךהפיוצרבטורנירבזוגותוהןביחידיםהןזכה

IKARרוסיה.

104הבמקוםהטורנירבזמןדורגאשר17הבןסרגי

.73הלמקוםהניצחוןבזכותהתקדם,בעולם

.לנקריעפרי:סרגישלהמאמנת

גלגליםבכסאותבטניס'האופן'נבחרת

Leo zhurkov:צילום. מור על הפודיום
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השתתףשרעבייחיעםאצלמתאמןאשריסעוראסף

ניצחהגמרשמיניתבשלב.בטקוואנדואירופהבאליפות

לאוזכןהפסיד,הגמררבעבשלבאך,הרוסיויגלסנקיאת

.בתחרותשנידורגאשרהטורקי

3כלפנישהוקמהלקטועיםבכדורגלישראלנבחרת

.אירופהבאליפותבתולדותיהלראשונההשתתפה,שנים

פילוסוףיהודהשלהנבחרתספגההבתיםבשלבכצפוי

אוקראינה(8-0)פוליןשלהמנוסותמהנבחרותהפסדים

.(3-0)וספרד(5-0)

עלבקרבות,נואשהבחוריםאמרולא,ההפסדיםלמרות

ראשוןשערורשמו3-1ליווןהפסידו,9-14המקומות

עלבקרבותולבסוףבלגיהעםבתיקוסיימו,בטורניר

בלגיהעל0-1היסטוריניצחוןרשמו13-14מקומות

.13הבמקוםהאליפותאתטובטעםעםוסיימו

.טורקיהנבחרתזכתההראשוןבמקום

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

השניבמקוםזכהלוימוטיאצלמתאמןאשרחןהנרי

.וויקבורד–בכבליםמיםסקיבגלישתאירופהבאליפות

גולשזכההראשוןבמקום.בגרמניהמתקיימתאשר

.מפוליןגולשהשלישיובמקוםאיטלקי

למשפחתילהודותברצוני":ללהודותהנריביקשבסיום

מיםובסקיבשיקוםביותומכתאותישמלווההיקרה

lakeבישראלהמיםסקילמרכז TlVלוימוטילמאמן

קוךמשפחתלכלובמיוחד

מיוחדתותודהבישראלהמיםסקילהתאחדותרבהתודה

והדאגההליוויעלטלמעוזלמנכל

מאזהספורטאתליושהכיראותישמלווהולאיש

לוחמיםשיקוםשילתחברתמנהלדואקגיא-ההתחלה

.טראומתיםפוסט

כדורגל קטועים

סקי מים בכבלים

הנרי על הפודיום, בתמונה

נבחרת ישראל נבחרת ישראל באדיבות , בתמונה

כדורגל קטועים

טקוואנדו
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ריקודים בכיסאות גלגלים

נבחרת העתודה–כדורשער 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

הפתוחהפוליןאליפותבאליפותלישראלמדליותארבע

.גלגליםבכיסאותבריקודים

,מרגליתלתומרנשיםפריסטיילבקטגורייתזהבמדלית

.זינגרלויטלקטגוריהבאותהכסףומדלית

singleבקטגוריתכסףבמדליתגםזכתהתומר women,

במדליתזכתה,זיושוןלתחרותזוגהבןעםיחדוויטל

.מעורבפריסטיילבקטגוריתארד

פיטליכרילנההיאוהכוריאוגרפיתהמאמנת

15-מרקדנים40-ורקדניות55בהשתתפותהתחרות

מגיפתבשלשנתייםשלדחייהאחריהתקיימה,מדינות

.הקורונה

ילנה וויטל , תומר, בתמונה
. עם המדליות ודגל ישראל

חמישיבימימתאמנתדורשערכנשיםעתודתנבחרת

הן.לינהבתנאיבירושליםעיווריםחינוךבביתושישי

השאיפהכאשרקשהלעבודכדיהארץקצוותמכלבאות

הבוגרתמהנבחרתחלקלהיותבעתידלהגיעהינה

.המעוטרת

במסגרתבספרדראשוןלטורניריצאההעתודהנבחרת

ביוניבפינלנדשתתקייםאירופהאליפותלקראתההכנות

2022.

נבחרת:נבחרות5השתתפובמדרידשהתקייםטורנירב

8מקום)דנמרקנבחרת,(באירופה11מקום)ספרד

נבחרת,(באירופה9מקום)צרפתנבחרת,(באירופה

שלהעתודהנבחרתוכאמור(באירופה4מקום)בריטניה

במקוםמדורגתישראלשלהבוגרתהנבחרת)ישראל

(באירופההשני

באליפותהשתתפו)וספרדצרפת,דנמרקנבחרות

(השנהביוניBבדרגאירופה

רעות,סואעדסלסביל,שחקניות4עםיצאההמשלחת

שחקניתמזרחיאוריולחיזוקניצן-ברהדס,ארצי

.הבוגרתהנבחרת

שופאניהוויסאל,פוארטהאריאלהמאמניםצוות

.קרןוספורטרפיסטית

למקוםשהגיעהלאחרארדבמדליתזכתההנבחרת

.השלישי

5-9ספרדואת6-10בריטניהאתנצחההנבחרת

.7-4ולצרפת9-5לדנמרקהפסידהו

זוהיתהלנבחרת":אמרהמאמןפוארטהאריאל

כאשרהבינלאומיתבמסגרתהראשונהההתנסות

.ל''הנהמדינותשלבוגרותנבחרותנגדשוחקוהמשחקים

למרותמאודיפהבצורהותפקדוהתמודדוהשחקניות

.ניסיונןחוסר

הפניםעםולהתפתחלגדולשימשיכותקווהאנו

."2022ביוניבפינלנדשתיערךU-19אירופהלאליפות
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בדמינטון

הלוחםבביתשישיביוםנערכהבבדמינטוןישראלאליפות

.ספורטאיםעשרותבהשתתפות

:הזוכים

ם-יהלוחםמביתלויאמיר:גלגליםבכסאותבדמינטון

אביבתלהלוחםמביתחבשושעודד:עומדיםבדמינטון

הלוחםמביתאלעדדני:'בדרגגלגליםבכסאותבדמינטון

חיפה

א"תהלוחםמביתממיאורי:'בדרגעומדיםבדמינטון

אשדודן"מאילדהאןאורי:הטורנירתגלית

א"תהלוחםמביתיפהשלומיהטורנירמצטיין

שיתוקעםלספורטאיםשולחןטניס

אחרותולקויותמוחין

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא  מתקיימת,פראלימפישולחןבטניסישראלאליפותלצד

מוחיןשיתוקעםלספורטאיםישראלאליפותגםשנהכל

ספורטאיםכללבדרךמשתתפיםבה,אחרותופגיעות

,ולשולחןלמשחקהתאמותשדורשתקשהנכותעם

למסגרתשמתאימיםוספורטאיםדרכםבתחילתילדים

.חברתיתיותר

.שונותברמותבתים7לחולקוהספורטאים

:ובאליפותהביתבראשותזכוחיפהן"מאיל

.נוב'בבגויוליהאשוריאלי,סלמהמוריס

:ובאליפותהביתבראשותזכוגןרמתן"אילמספיבק

ורעותאלמוגליאת,עומסיצדוק,אברהמוףבנימין

.ברגר

טמירעמיצלם.והגביעחבשושעודד

בתמונה אלי ויוליה עם  

צילום שני מספיבק. הגביעים
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הילדיםליגת–גלהסלאליפות

גלגליםבכסאותבכדורסלוהנוער

ארבעת הקבוצות

המשחקים20לגילמתחתושחקניותשחקנים40-כ

,וב״שראשל״צ,(קבוצותשתי)מר״גקבוצותבארבע

.גלהסלבפליאוףהשתתפו

הקבוצותהתייצבו,ליגהסבבישלושהשסיימואחרי

ספיבקבמועדוןשנערךהפלייאוףשלהרביעילסבב

.גןרמתן"איל

שלהבנותקבוצתשיחקוהראשוןהגמרחציבסדרת

במקוםשסיימוראשל״צנמריםמול,ר״ג7ביג,ספיבק

שחקניניצחוומותחיםצמודיםמשחקיםלאחר.השלישי

.הגמרלסדרתועלור״גשלהבנותאתראשל״צ

שלהבניםקבוצתאתהפגישההשניהגמרחציסדרת

ב״שקידסחוסןקבוצתמול,ר״גקידססטאר,ספיבק

ספיבקשלהבניםלבסוףאךפייטנתנהמב״שהקבוצה

.לגמרועלוניצחו

אתב״ששחקניהפתיעוהשלישיהמקוםעלבסדרה

.הארדבמדלייתוזכוספיבקשלהבנות

שלהבניםניצחווהאיכותיתהמותחתהגמרבסדרת

.באליפותוזכוראשל״צשלהנמריםאתספיבק

7ביג,ספיבקשלהבנותקבוצתאתאימןשבועשהאל

.ב״שקידסחוסןאתאימןסלוביקגדי.ר״ג

.ראשל״צנמריםאתאימנוואלמוגשטריתבןדור

.ר״גקידססטאר,ספיבקשלהבניםאתאימןרםטל

7מביגנצאראנטואנטלקחההסליםמלכתתואראת

.(ברציפותשנייהשנה)ר״ג

ר״גקידסמסטארקאסםחמזהקיבלMVPהתואראת

.(ברציפותשנייהשנה)

יובל,בריסקאביגיל,שבוהלל:העונהמצטייניחמישיית

.נאסראמנה,מנחםעילי,סלוביק

האליפותבמשחקהפתיחהכדור

פרבריוסי:המשקיעהשחקן

דודבןשובל:ההגנהשחקן

אוחנהבן:העונהתגלית

דוידוברז:המשתפרהשחקן

צבריאלירן:הקבוצתיהשחקן

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 
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ENERGEANשותפים לקידום הספורט הפראלימפי

IWBFה EUROPE-שלגלגליםבכיסאותהכדורסלארגון

בהןאירופאיותליגות4שנהמידימפעיל-אירופה

.ביבשתביותרהטובותהקבוצותמשתתפות

הקבוצותדירוגעלמבוססתבליגותההשתתפות

בארץהמועדוןהישגימשקלולמורכבהדירוג,באירופה

השניםבשלושהאירופאיותבליגותהמועדוןומהישגישלו

.האחרונות

השניםעלמתבססהזובעונההדירוג,הקורונהבשל

2017-2019.

ן”אילספיבקישחקוהאלופותליגת–הבכירהבליגה

שחקניכלאתלרשוםניתןהאירופאיתבליגה)גןרמת

ספיבקשלאחרותמקבוצותשחקניםגםלכן,המועדון

.חיפההלוחםובית(לשחקיוכלו

.3-6.2.2022ביתקייםהבתיםשלב

ביתאתיארחו(בדירוג16מקום)גןרמתן"אילספיבק

Cהקבוצותובו:RSV Lahn – Dill(3מקום)הגרמנית

BSR ACE Gran Canaria(13מקום)הספרדיתGSD

Porto Torres(14מקום)האיטלקיתASD S. Stefano

Sport(30מקום)האיטלקית

באיטליהיתארחו(בדירוג22מקום)חיפההלוחםבית

UnipolSaiקבוצתאצל Briantea84 Cantú(4מקום)

-BGשבועשהאלשלהקודמתקבוצתומולגםויתמודדו

Baskets Hamburg(בדירוג10)הגרמניתLe Cannet

TSK(בדירוג11)הצרפתית Rehab Merkezi Engelliler SK

.(בדירוג20)הטורקית

–גלגליםבכסאותבכדורסלהאלופותליגות

2022אירופה

בליגתישחקו(בדירוג38מקום)אביבתלהלוחםבית

ויתארחו10-13.3.2022ב(ברמתוהשניהמפעל)1האלופות

Pilatusאצלבשוויץ Dragons RCZS(24)מולגםויתמודדו:

BasKI TSOP(22)הרוסיתKKI VRBAS Banja Lukaהבוסנית

ASDו(31) Padova Millennium Basket(32)האיטלקית.

מול שחקן טורקי בפעם הקודמת  ויגודהבתמונה עמית 
2018ן רמת גן אירחו את היורוליג בשנת "אילשספיבק

שגרירים

השנה יהיו לנו ארבעה שגרירים בכדורסל בכסאות  

:  ל"גלגלים בחו

,  תמשיך לעונה שנייה במכללת אלבמהמרי סילברמן 

.  איתה זכתה באליפות לפני שנה

קבוצתו לשעבר  , הצטרף למכללת טקססשי ברביבי 

.הגרמניתבהאנוברשישחק השנה עמית ויגודה של 

.ישחק בויאדוליד הספרדיתופלג זלצמן 
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וטכנולוגיות
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

להכנתתרמהבשנההמשחקיםדחיית,ספקללא

שיפור,קירור,שינההיגיינת:הנושאיםבכלהספורטאים

,מאמץומחשבונידופקמדירכישת,ציודספורטאיממשקי

גם.ועודמבדקיםעריכת,להתאוששותציודרכישת

מסביבהלהינותיכלוהספורטאיםהקורונהבחסות

.המשחקיםלקראתממוקדתהכנהשאפשרהסטרילית

המשחקיםלפניההכנהתקופת

,ל"בחוהרבהששהוהטניסאיםלמעט,החוץענפיכל•

ונערכוהקירורבפרוטוקוללחלוטיןמתורגליםהיו

איבוד)הידרציהבדיקתהכולליםאישייםמבדקים

חליפהונתפרהויינשטייןאיילתהתזונאיתשל(נוזלים

ספורטאילכלאישית

היגיינתכלליאתהדגשנולמשחקיםהמכיןבזום•

והיערכותהצפויהחוםעומסעםהתמודדות,השינה

.שניתןכמהעדאותולקצרבניסיוןלגט'לג

שנהנרכשוהאמצעיםמרבית–הקירורציודארגון•

נעזרנו,בנוסף.הדחייהעלנודעטרםהמשחקיםלפני

.הקרחאמבטיותלרכישתביפןמקומייםבישראלים

רבותסייעההאולימפיהועדרופאתנבותדליהר"ד

.קירורפרוטוקולובהתאמתוציודספקיםבמציאת

המשחקיםבזמן

כללי

לארגןאפשרהמצומצםחלוץצוותשלהמוקדמתההגעה•

האמצעיםעםהקליניקהאת,הקירוראמצעיחדראת

התחרותלימיולהיערךלהתאוששות

קירור

עצמהאתהוכיחהההכנה–קירורפרוטוקוליישום•

החותריםשלגםהפרוטוקולפיועליעילשימושונעשה

.(להתאוששות)השחייניםשלהקרחאמבטייתעםוגם

עםיעילהכימהלמצואכדיהראשוניםהימיםאתניצלנו

הטניסאים

.ענפיםהרבהעלאחראיהיהביותרמצומצםאדםכוח•

80%ומעלמעלות34-35)ביותרכבדהיההחוםעומס

ולפיזיותרפיסטלוטבקליובללהודותהמקוםזה.(לחות

הספורטאיםלקירורשלהםהסיועעלדיסקיןאורן

משקה,וסטים)שנרכשהקירורציודבכלשימושנעשה•

במיספוגותמגבות,קרחצווארוני,קרחאמבטיות,מנטול

(קרח

שינההיגיינת

הספורטאיםמרביתעםהשינההיגיינתאתשתרגלנואףעל

קשההיההסמוךבבנייןהרעשבגלל,(השחייניםעםבפרט)

.הלילהבשעותבמגוריםהשקטעללשמורמאוד

מהארץאורתופדיתכריתאיתםהביאוהספורטאים

,החוםעומסעםלהתמודדמנתעל-קירורפרוטוקול

מהירהלהתאוששותולהביאחוםמכתלמנועכלומר

לכל,התחרותלהמשךגבוההולמוכנותיותר

בחירהידיעלהתאוששותחליפת״נתפרה״ת/ספורטאי

ביותרביעיליםובחרוהתנסובהםקירוראמצעימתוך

שלגדולמגווןכללובחרומתוכםהאמצעים.עבורם

שרוולי,קרחאמבטיות,קרחעםסטים:קירוראמצעי

,קרינהומסנניםטמפרטורהעלהשומריםלחץ

ועודקירוראפקטעםמנטולמשקה,בנדנות/כובעים



וחדשנותבטכנולוגיותשימוש

ויצרושעיצבודניאלשמוליקשלבסירההחדשהכיסא•

אפשרותלשמוליקנתן,כהנאומעייןלבנטלאסא

ממשקלקילו4כוהפחיתיותרגדולהוגריפהתנועה

השישיבמקוםוסייםAלגמרעלהשמוליק.הסירה

.בעולם

עם'ברקוביץפסקלשלבקיאקהמושבשיפצור•

–עצמואתהוכיחזהבאבןדרורשעשההרצועה

למבנהמותאמיםולאקשיםמאודהיובתחרותהתנאים

סיימהפסקל,זאתעם.(פניםרוח)פסקלשלהגוף

.בעולםהעשיריבמקום

במחשבוןמדובר–החותריםרביעייתשלNKמחשבון•

ומרלינהבשוקכיוםשקייםמשוכללהכיהחתירה

אמתבזמןהפידבק.היטבבולהשתמשלמדהההגאית

רביעיית.באימוניםלהםתרםהחותריםשקיבלו

בעולםהשישיבמקוםוסיימהAלגמרעלתההחותרים

ובעיסויבאקדחי,נורמטקבחליפות,8בקומפקסשימוש•

power playהאחרונותבשנתיים–פאסיבילשחרור

באופןהאלהבאמצעיםליהעזרהספורטאיםלמדו

אתהביאוהספורטאיםהמשחקיםבזמןגם.עצמאי

.בהםוהשתמשוהאמצעים

חם מהמעבדה17
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מדעיישומישלבהיבטטוקיומשחקיסיכום

המשך-וטכנולוגיות

שתיית מנטול ולבישת ווסטים  : החותרים מדגמנים

לקירור

שמוליק דניאל מתקרר אחרי התחרות

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 
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טכנולוגיתחדשנות–מקרהניתוח

מצריך,בתחרותיכולתהממקסמותבטכנולוגיותהשימוש

.הספורטאיגודימולבהתנהלותגםאסטרטגיתחשיבה

מנגנוןפיתוחסביבהחשיבהאתננתחזהמקרהב

מהסמואלמורןהחותרתשלהסירהבמושבהמשענת

מקצהשלולפסילהבמשחקיםגדולהלדרמהשהביא

מורןשלהמוקדמות

:רקע

.הפראלימפיתהחתירהשלהחוקיםשונו2017בשנת

שלקיבועשמחייבהחוקובוטלמטר2000לגדלהמרחק

90במקובעתוישיבהחזהרצועתבאמצעותלמושבהגו

.יותרומהירלאטרקטיביהמקצהאתלהפוךכדי,מעלות

ולייצרלנסותיכולתישלחותרים,החוקמשינויכתוצאה

קדימהכפיפהתנועת)הניתןככליותרגדולגריפהמרחק

הםזהאת.(החיציבמישורהעליוןהגוףפלגשלולאחור

למינימוםהגבמשענתגובהקיצור:אופניםבשניעושים

לאפשרכדילאחורבזוויתהגבמשענתוהטייתהאפשרי

לגייסשלהםליכולתבהתאם)גביתפשיטהמקסימום

מההתאמותאחתאף,מורןשלבמקרה.(ובטןגושרירי

שרבותבעוד.מוגבלותהבשלאפשריתאינההאלה

גדולהזוויתלייצרמצליחותשלהמהקטגוריהמהמתחרות

קוהיאמעלות90בכשישיבה)לאחורמעלות30מ

שללזויתהיאלאחורהפשיטהמקסימוםמורןאצל,(האפס

ולאחשמלילא)מכאניפתרוןהוצעלכן.מעלות10

נכוןיותראומפעילהשמורןהכוחעלהמבוסס(אלקטרוני

לאלובדומהבולמיםבתצורתמורןשלהכוחהחזר

לייןאוןלהזמיןשניתןמדףבמצבמדובר.הריםשבאופני

3לנוהיו,בטוקיוהמשחקיםלפני.כיסלכלשווהוהוא

במנגנוןלשימושבקשהלהגיש.1:פעולהלדרכיאופציות

,המנגנוןאתלהסתיר.2

מדעיישומישלבהיבטטוקיומשחקיסיכום

המשך-וטכנולוגיות

מורן והסירה  

המשחקיםלפניהזובקונפיגורציהלהתחרותלמורןלאפשר.3

במשחקיםאותהלפסוליוכלולא,תאושרשאםבהנחה

.השלישיתבאופציהבחרנואנחנו.עצמם

למורןאפשרושבוספורטיביבלתימהלךהיה,לצערנו

אותהפסלוואז(הציודבדיקתאחרי)במוקדמותלהתחרות

.האחרונהההזדמנותבמקצהלמחרתלהתחרותאותהוחייבו

לא–1באופציהבוחריםהיינושאםהיתההמוקדמתהערכתנו

זמןמספיקלמתחרותשאיןבטענההמנגנוןאתמאשריםהיו

.(להזקוקותלאשהןאףעל)משענתכזולהןגםלארגן

זהכי(2אופציה)המנגנוןלהסתרתלהתנגדהגיונימאודהיה

.מרמיםשלבמשבצתאותנושםמיד

.השלישיתבאופציהבחרנולכן

כבר,המנגנוןעםהתאמנהשמורןהעובדהשעצםלצייןחשוב

בצורהולהפעילהגריפהטווחאתלהגדיללמורןאפשרה

מהםהגבכאבי,כןכמו.הפעיליםהשריריםאתיותריעילה

.שעשינולמשענתהודותפסקוסבלה

היהשעלולמהלךונעשהנפגעמורןשלהטובששמהמכיוון

מוחלטהגינותחוסרשקייםומכיוון,למדליהבסיכויהלפגוע

להסדירמנתעלצעדינוהמשךשוקליםאנואלובימים,בענף

.PR1בקלאסהרגולציהאתלשנותולנסותבמנגנוןשימוש

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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ראש,דוארפליסאסנתר"דשלדבריהאתנביאולסיכום

שלההפייסבוקמדףוהטכנולוגיתהמדעיתהיחידה

:המשחקיםבסיום

:אישיתמבטמנקודתבטוקיוהמשחקיםסיכוםפוסט"

הוועדשלהמדעיתבוועדהכחברהקדנציותשתיאחרי

,ספרדבג׳ירונהויסטהבכנס,הבינלאומיהפראלימפי

דוידהוהפיזיותרפיסטיתבולוטיןרוןד״ראתפגשתי

.שליהקרייריסטיהמסלולאתששינתהפגישה-קוסף

במכללהשנה20אחריההוראהאתלעזובהחלטתי

,(עבורישניביתכמושהיתה)בוינגייטהאקדמית

ולוועדנכיםלספורטהישראליתלהתאחדותולהצטרף

המדעיתהיחידהאתלהקיםכדי,הישראליהפראלימפי

.והטכנולוגית

בשיחתליאמר,הפראלימפיהוועדיו״ר,דקלשוקיד״ר

אתלרתוםיהיהמהתפקידגדולשחלקשלנוההיכרות

המחקר,המדעבתחומיפעולהלשתףהמאמנים

רוןד״רהמקצועיהמנהלשלבהמלצתו.והטכנולוגיה

הקשרופרטיהענפיםשמותעםטבלההכנתי,בולוטין

להביןכדימאמןכלעםלהיפגשוהתחלתיהמאמניםשל

.ענףכלשלהייחודייםהצרכיםאת

לא-אסטרטגיתהחלטהקיבלתיהמפגשיםבעקבות

מילכלסיועלהציע.להציערקאלא,לדחוףולאלכפות

קייםעדייןהזהשהסיועלהזכירפעםומדי.שירצה

.ונגיש

עדמלאהמעורבותורצובבקשותבאושמידמאמניםהיו

,שאפשרכמה

אחדיוםואזזמןיותרקצתלהםשלקחכאלההיו

,התהליךאתשפתחהספציפיתבקשהעםהתקשרו

לסיועזקוקיםפחותהםמדועשהסבירוכאלההיו

הכי,טובועובדיםעובדיםכשדבריםכיאיתםוהסכמתי

.להפריעלאזהנכון

,ביכולתובראשונהבראשתלוייםהספורטאיםהישגי

לצידם.הספורטאיםשלהרצוןובכוחבהתמדה,בכישרון

עושים,תוכניותשבוניםמאמניםעומדיםובראשם

המשמרעלעומדים,אסטרטגיותמשפרים,מבדקים

למימושהספורטאיםאתמביאיםרבהובאומנות

.מיטביתבצורההפוטנציאל

,תזונאים.ועמוקהרחבהשהיאהמעטפתאתויש

,מסווגים,כושרמאמני,מנטאלייםמאמנים

בהיבטיתמיכה,רופאים,מסאז׳יסטים,פיזיותרפיסטים

,ומימוןתקציב

.ותקשורתפרסום,שיווק,ואדמיניסטרציהלוגיסטיקה

,בצלליםפועליםרובם,רביםאנשיםכוללתהזוהמעטפת

תרומתםאףעלולהכרהלתהילהזוכיםלאמהםרבים

.להצלחותהכבירה

החלקיםכלמסךנדבךעודרקהםוטכנולוגיהמדעיישומי

.השלםאתהמרכיבים

ההתאחדותולהנהלותהראשליושביתודהאסירתאני

הישראליהפראלימפיוהוועדנכיםלספורטהישראלית

הקמתבחשיבותההכרהעל,סספורטסניסיםולמנכ״ל

לטובתמשאביםוהקצאתוהטכנולוגיתהמדעיתהיחידה

.פעילותה

למדעגםשאפשרוהמאמניםלכלענקיתתודה

הספורטאיםשלההכנהבתהליכילהשתלבולטכנולוגיה

.טוקיולמשחקי

לכלאישיתחליפהבתפירתמדוברהפראלימפיבספורט

מעשיר,יצירתי,דינאמיכךכלתהליךוזהת/ספורטאי

.ומלמד

במדישליהראשוניםהפראלימפייםהמשחקיםבתום

מביטהכשאניאדירסיפוקחשהאני,הישראליתהנבחרת

תהליכיםאיזהיודעתכשאנישחלפוהשנים3.5ללאחור

.במשחקיםשהשתתפוהענפיםבמרביתעשינו

,(!!!)הרביםהשותפיםלכלתודה

ולספורטאיםלמאמניםענקיתותודה,למממניםתודה

עםבבוקרלקוםוגורמיםללבעמוקעמוקעמוקשחודרים

"ועודועודעודלעשותומוטיבציהחשק

אסנת במגרשי הטניס עם אבקה להכנת משקה 

איזוטוני מנטול בעל אפקט קירור 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 



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


הזינוקבקוהצעיריםקבוצת
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עוזריענבלמרכזתאותהירושליםספורטפרחיקבוצות

מרתוןבמסגרתהקהילותבמקצההשתתפהסבטאלו

ואורכובישראלהגדולהחברתיהמרוץהואזה-ירושלים

.מטר800

סמואלמורןהפראלימפיתהחותרתליוותההקבוצהאת

,ספורטשניםיותרנמצאתשאניככל":בסיוםשאמרה

המקוםשזה,כולנוביןגשרשזהיותרמשתכנעתאניככה

להצטרףוהתרגשתינהנתי,שמחתי.שייכותלהרגיש

.ירושליםספורטפרחישלולילדים"שלווה"לעמותת

!"מדהיםהיה

קורונהשנתלאחר...אז":המרוץעלכתבה,עצמהענבל

בעירייההוחלט.ירושליםמרתוןבוטלבהפשוטהלא

,אנחנווגםחגלבשההעיר.השנההמרתוןאתלחדש

יצאנוהנכיםספורטהתאחדותשלהצעיריםבתוכנית

.העירברחובותלחגוג

בעירייתהספורטמאגף!המדהימהאמוןפיטרוליאת

והמוןחולצות,תמיכה,מושלםגיבוילנונתנהירושלים

.פרגון

הקהילותלמרוץ"הפראלימפיתהקבוצה"בשםנרשמנו

,הרגלייםעל,מתגלגלים,רציםשבוהעירשלהמפורסם

.הכתפייםעלגםולפעמיםקבייםעל

ולהגיעשישיבבוקרמוקדםלקוםהיהשנותרכל

ישראלמוזיאוןבצומתהזינוקלנקודתמרוגשים

.בעירהמפורסמת

הוזנקהרוחומצבאנרגיהוהמוןכובעים,בדגליםמצוידים

מטר800שללריצהראשונההפראלימפיתהקבוצה

לאנשיםהמודעותאתלעודדהיתההעיקריתשמטרתה

הספורטאתלייצגגאיםהיינוואנחנומיוחדיםצרכיםעם

.הפראלימפי

זוכתפראלימפיתחותרת,סמואלמורןליותההמרוץאת

הספורטאיםלילדיםחילקהמורן,פראלימפיותמדליות

גאיםהיוהילדיםעידודומילותאופייניבחיוך,המדליותאת

.ומרוצים

ירושליםבמרתוןהקהילותרוץמ

לאפשרלישסייעוהאנשיםלכללבמקרבלהודותרוצה

ה'הבוצולשחקנילשחייניםהזוהנפלאהההזדמנותאת

לספורטהישראליתלהתאחדות.ירושליםשלוחתשל

ולילדיםהתומכיםלהורים,ירושליםלעיריית,נכים

."הבאבמרוץלהתראות.הנפלאים

הסיוםומדליותהצעיריםאחדעםסמואלמורן



פראלימפיתרכילות

הפראלימפיתהשחייהשלומיהמיכל

אראלשלנישואיהאתלחגוגהגיעוהישראלית

!אראלטובמזל–אוריעם

פוליןבאליפותמרגליתתומרשלהריקודבעקבות

שלתלבושתעםגלגליםבכסאותלריקודיםהפתוחה

אתצוטטהובופוסטגדותגללההקדישה,וומןוונדר

שהכללכולםלהראותרוצהאני":וכתבהתומר

.גלגליםבכיסאאפילו,אפשרי

עםכשמתמודדיםגם,קלכשלאגם,ממשיכיםהחיים

"!למטרותלהגיעאפשרעדיין,אתגרים

Tomerתודה Margalitוהמיליםהיפההריקודעל

.הזההעוצמתיות

הרבהכךבכללליביונגעתלדמעותאותיהבאת

אותךלראותליהואוכבודגאהכךכלאני.מובנים

לךולעזורוומןוונדרשלהתלבושתאתלובשת

.אמיתיתעלגיבורתנראיתאיךלעולםלהראות

שאביעיווריםחינוךביתל"ומנכהכדורשערבנות

כתבתאתהכנסתבמסדרונותלפגוששמחו,דויטש

מכיריםהםאותה,הכהןאביטןשירית'גלובס'

חינוךבביתלאומישירותבמסגרתמהתנדבותה

שהבנות,"יחדנוער"תוכניתאתריכזהשםעיוורים

.חניכותיההיו

'על רגל אחת'22

ליאלובתהגורןסימונההפראלימפיתהחותרת

שמציגאתנהשלהשנהללוחבצילומיםהשתתפו

:צלם.אתנהבאדיבות.ובתאםדףבכלהשנה
.רומנואוהד


