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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים

'אחרי החגים' הגיע ,הפגרה הסתיימה ומי שמסתובב
במועדונים ,שוב יכול לשמוע את המולת האימונים,



מה יקרה?

|3

שמחת הניצחונות ותוגת ההפסדים.
נפגעי פוליו ,פצועי מלחמה וטרור ,נפגעי תאונות
דרכים ,מי שנולד עם שיתוק מוחין או מגבלת ראייה,



משולחן היו"ר

|4



על רגל אחת

| 18

לספורט לא אכפת ,מגבלה זאת לא סיבה לא לעשות
ספורט – כל אחד מספורטאינו מוכיח זאת שוב ושוב.
מוזמנים לקרוא על פעילויות הספורט הפראלימפי

כתבות

בארץ ובעולם בחודש אוקטובר.
שלכם  -צוות הפראתון

12

 אוקראינה

|5



בעולם

|6



בארץ

| 12

אתלטיקה
עורכת העיתון :קרן איזיקסון
מערכת :לאה שניידר ,ד"ר רון בולוטין
בתמונה :בן זלינגר מלווה על ידי אבי מועלם בריצת
 1500מטר .צלם :שאול אברמוביץ

 03מה יקרה בנובמבר?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש נובמבר
 29.10-5.11אליפות העולם בדמינטון | יפן
 3-6.11פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | יוון
 17.11 / 6.11אליפות העולם בקליעה | איחוד האמירויות
 6.11פתיחת עונת הכדורסל בכסאות גלגלים | ישראל
 8-12.11אליפות העולם בטניס שולחן | ספרד
 9-12.11פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | צ'כיה

 12-20.11אליפות אירופה דרג ב' גברים בכדורשער | פורטוגל
 15-18.11פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | ספיבק רמת גן
 17-20.11סייף בכסאות גלגלים | הונגריה
 ITF3 17-20.11טניס בכסאות גלגלים | צרפת
 18.11אליפות ישראל בבדמינטון | תל אביב

 22-30.11שני טורנירים טניס בכסאות גלגלים | טורקיה
 29.11-4.12בדמינטון | פרו
 29.11-4.12אליפות אירופה בסייף | פולין
 29.11טורניר טניס שולחן | רמת גן

 04משולחן היו"ר
קוראות וקוראים יקרים.
החורף כמעט כאן ,הימים מתקצרים ,אבל הפעילות רק
מתגברת .הספורטאים יוצאים אט אט מהפגרה
והמגרשים שוב מתמלאים בזיעה ותקווה.
לצד אותם עשרות הספורטאים הפעילים בענפים

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

השונים ,המשתתפים בתחרויות בארץ ובעולם ,מגיעים

לעתים גם מי שמעונין לעסוק בספורט לא מכיר את

לשיאים חדשים ומביאים כבוד וגאוה ,ישנם עדין רבים

האפשרויות העומדות בפניו כספורטאי עם מוגבלות .כך

הנמנעים מכל פעילות ספורטיבית בגלל המגבלה

למשל ,נער לקוי ראייה שהתאמן במועדון טריאתלון

הפיזית שלהם.

אולימפי,

חזון ההתאחדות אומר שתפקידנו "לאפשר לכל אדם

פראלימפית.

עם מוגבלות פיזית או מוגבלות בראייה לממש את
הפוטנציאל הספורטיבי שלו".

השתתף

עתה

לראשונה

בחייו

בתחרות

המשימה שעניינה איתור ילדים ובני נוער עם מוגבלות
שאינם ממצים את הפוטנציאל הספורטיבי שלהם היא

איתור ספורטאים חדשים ,ילדים ובני נוער ,הוא משימה

בנפשנו .אתם מוזמנים להפנות אותם אלינו דרך האתר:

לא פשוטה .רבים אינם מודעים לאפשרויות הניצבות

 ISAD.ORG.ILאנשי המקצוע של ההתאחדות יחשפו את

בפניהם ולא מעלים על דעתם שגם עם מוגבלות ניתן

האפשרויות

לענפים

לעסוק בספורט תחרותי.

המתאימים ,ויפתחו עבורם עולם חדש ומרתק.

מכאן אני קורא לכל מי שמכיר צעיר או צעירה עם

שלכם

מגבלה פיזית כלשהי ,ולא משנה

סוג המגבלה או

חומרתה ,חשוב ליידע כי ניתן להצטרף לפעילות
ספורטיבית בכל רחבי הארץ וכי אין צורך בכישורים

העומדות

בפניהם,

רו"ח אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים

מוקדמים .צוות מקצועי של ההתאחדות יתאים את
הפעילות לסוג המגבלה ולמקום המגורים .למצטרפים
מובטחת חוויה משנה חיים.
בליגת האתלטיקה

שהתקיימה בחודש אוקטובר

השתתפו לראשונה ספורטאים צעירים עם מוגבלויות,
שעולם חדש נפתח בפניהם,

יכוונו

אותם

בזכות עבודת האיתור

שעשו אנשי ההתאחדות .חלק מן המשתתפים ישבו
בבית ,קיבלו פטור משיעורי חינוך גופני בבית הספר
ולא תיארו לעצמם שספורט יכול להיות מרכיב

משמעותי בחייהם ,שספורט יכול לקחת אותם לגבהים
שלא חשבו עליהם.
ספורטאים על קו הזינוק
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 05אוקראינה
אחת המדינות המצליחות ביותר בספורט הפראלימפי
היא אוקראינה ,במשחקים הפראלימפיים טוקיו ,2020
היא הגיעה למקום השישי בצבירת מדליות עם  24מדליות
זהב 47 ,כסף ו  27זהב.
במשחקי החורף בבייג'ין שהחלו קצת אחרי פלישת רוסיה
לאוקראינה (הפלישה החלה ב  16לפברואר והמשחקים ב
 4למרץ) נאלצו הספורטאים האוקראינים להגיע במבצע
חילוץ מיוחד .הספורטאים האוקראינים התעלו על עצמם
במשחקים אלו וקטפו  11מדליות זהב 10 ,מדליות כסף ו 8
ארד וסיימו במקום השני בצבירת מדליות למדינה (לעומת
המשחקים ב  2018שם סיימו במקום השישי).
מבדיקה

שערכנו

על

מצב

הספורט

הפראלימפי

באוקראינה כיום ,עולה תמונה עגומה ומדאיגה ,הפעילות
הארצית מושבתת ,כל פעילויות הפיתוח בוטלו ואנשי
מעטפת רבים גויסו.
לצד כל הקשיים ,מצליחים הספורטאים הבכירים לשמור
על הגחלת ולהביא גאווה למדינתם בתקופה קשה זו.
הם עושים זאת על ידי תרומות ואירוח של מדינות

שמאמצות אותם .כאשר כל נבחרת  /ספורטאי עושים
זאת באופן עצמאי על סמך קשרים אישיים .כך לדוגמא
מאמן נבחרת הבדמינטון דאג למצוא לנבחרת מקום
בצרפת שעזרה להם במשך  3חודשים במגורים ,שעות
אימון ומימון תחרות בקנדה .בקנדה פגשו הספורטאים
קהילה אוקראינית חזקה שלקחה על עצמה את האירוח

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
"רציתי להראות להם שניתן להגיע לשיאים חדשים גם אחרי
פציעה קשה" סיפר ,יעקב ביננסון ,מאמן נבחרת ישראל
בשחייה פראלימפית ,לאחר שנפגש החודש עם לוחמים
מאוקראינה ,קטועי גפיים ,שהגיעו לטיפול למחלקת השיקום
האורטופדי בבית החולים שיבא.
ביננסון הגיע לביקור יחד עם שחיין העבר חנוך בודין ,נכה
צהל שאיבד את ידו במלחמת לבנון הראשונה וזכה ב 8
מדליות כשחיין במשחקים הפראלימפיים ,והשחיינית יוליה

גורדיצ'וק שנולדה באוקראינה ועלתה בצעירותה לארץ,
קטועת רגל מתחת לברך בשל מום מלידה.
השלושה פגשו את הלוחמים שנפצעו לפני כמה חודשים,
שמעו מהם על המתרחש באוקראינה וסיפרו להם על
'החיים עצמם' עם קטיעה ופרוטזה ועל ההתמודדות
המנטלית.
ביננסון" :אני חושב שנתנו להם תקווה ,הראנו שהחיים לא
נגמרים .נכון שעומדים בפניהם אתגרים לא פשוטים ,אבל
אני מקווה שהעברנו את המסר שהחיים נמשכים ויכולים
להוביל אותם למקומות שלא חלמו עליהם".

שלהם ומימון  2תחרויות נוספות 3 .שבועות לפני אליפות
העולם ביפן ,הזמינו היפנים את האוקראינים למחנה
אימונים ודאגו לממן להם הכול ,כולל תלבושות וציוד.
כשיסתיים מצב המלחמה ,תצטרך אוקראינה לבנות את
התשתיות ודור העתיד מחדש ,לפחות בנושא אחד הם יהיו
מסודרים :לא יחסרו להם מודלים לחיקוי ומורשת של
ספורטאים שהצליחו למרות כל הקשיים והאתגרים לייצג
את אוקראינה בכבוד ובגאווה.

בתמונה :יעקב ,חנוך ,יוליה והחיילים האוקראינים
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 06בעולם
כדורשער
גביע האומות
טורניר גביע האומות שנערך בגרמניה היווה הכנה
מצוינת לקראת אליפות העולם שתערך בדצמבר ,בה

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

תשתתף נבחרת הנשים הישראלית.
בשלב הבתים נצחה הנבחרת את נבחרת בריטניה
 ,3-13את נבחרת קנדה  5-11ואת נבחרת גרמניה .4-5
נבחרת בריטניה תהיה בבית הישראלי באליפות העולם
והקנדיות יהיו בבית המקביל.
בשלב רבע הגמר לא התקשתה הנבחרת מול צרפת
אותה נצחה  ,2-11כאשר במחצית השנייה שיחק
ההרכב השני .הצרפתיות יהיו בבית המקביל לבית
הישראלי באליפות העולם.
בחצי הגמר פגשה הנבחרת את הברזילאיות שיהיו
איתן באותו בית באליפות העולם ולאחר פתיחה
מותחת ,העלתה הנבחרת הילוך ונצחה .5-11
בגמר פגשו הישראליות את הנבחרת החזקה בטורניר
– נבחרת ארצות הברית שתשחק בבית הישראלי
באליפות העולם .בחצי הראשון הנבחרת הישראלית
נעלה את השער שלה וליהיא בן דויד מצאה פעם אחר
פעם פרצות בהגנה של האמריקאיות הבקיעה 3
שערים ויחד עם שער של אורי מזרחי התוצאה בסיום
המחצית  .0-4בחצי השני הנבחרת המשיכה בהגנת

מתוך עמוד הפייסבוק של רוני אוחיון
מדליית זהב בגביע האומות בברלין 🥇
ככל

שאנו

מתקרבים

לאליפות

העולם

שתיערך

בדצמבר ,ההכנות הופכות למדויקות ואינטנסיביות יותר.
לקראת האליפות ,עשינו טורניר הכנה בברלין שהיו בו
כ 7קבוצות שיהיו באליפות העולם בפורטוגל בדצמבר.
זאת הייתה אפשרות מדהימה ללמידה של קבוצות,

לנסות הרכבים שונים ולתת לשחקניות הצעירות זמן
משחק נגד קבוצות מהטובות בעולם.
זה היה טורניר נהדר והפכנו למדויקות ,חזקות
ועוצמתיות יותר ממשחק למשחק .ובסוף ,קטפנו את
מדליית הזהב🥇🏻💪
עכשיו בחזרה הביתה ,הולכות לשפר את עצמנו עוד
יותר לקראת אליפות העולם בעזרת כל מה שלמדנו

דרך הטורניר ובכך לחזור חזקות יותר מתמיד! 🏻✊
עד הקרב הבא על המגרש,
רוני🏻💪💙

הברזל ,כאשר רק דקה לסיום הצליחו האמריקאיות
להבקיע שער תנחומים .ליהיא בן דויד הוסיפה שער
נוסף ובסיום  1-5מתוק לישראל ותואר מחזיקות גביע
האומות.
צוות השחקניות מבית חינוך עיוורים ובית הלוחם תל
אביב כלל את :ליהיא בו דוד ,רוני אוחיון ,נועה מלכה,
סלסביל

סועד,

אורי מזרחי

וגל

חמרני.

צוות

המאמנים :רז שוהם ,מוחמד מג'ד וערן רייק ודורית
משרקי

הפיזיותרפיסטית.
בתמונה :הנבחרת עם המדליות ודילן כלב הנחייה
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 07בעולם
כדורשער
טורניר בינלאומי
הגברים

נבחרת

בכדורשער

השתתפה

בטורניר

בינלאומי בספרד יחד עם נבחרות ספרד ,פינלנד
ובריטניה.
הטורניר היווה הכנה לקראת אליפות אירופה דרג ב'
שתתקיים בחודש נובמבר בפורטוגל וכל הנבחרות
שהשתתפו בטורניר ישתתפו גם באליפות ,כאשר ספרד
ובריטניה יהיו יחד עם הנבחרת הישראלית באותו בית.
בסבב

המשחקים

הראשון

נצחה

הנבחרת

בכל

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
הנבחרת כללה את שחקני בית חינוך עיוורים :מחמוד
מחאג׳נה ,מיכאל רוזין  ,אור בן דוד ,ניב בן איש ,
ריקרדו פרז ודורון חודדה.
שניר כהן מאמן הנבחרת ,ניזר מחג׳נה עוזר מאמן

ופביאן סוחוביצקי מעסה הקבוצה.

משחקיה 2-12 :את בריטניה 7-12 ,את פינלנד ו 9-10
את ספרד.
דורון חודדה ששיחק את משחקו הבינלאומי הראשון
בחו״ל אמר :״אני שמח שניתנה לי הזדמנות להכנס
לעניינים בטורניר ,במשחק הבא אהיה כבר הרבה יותר
טוב!״ .ניב בן איש שגם לו זה משחק ראשון ,אמר
בסיום :״ אני תמיד רוצה להכנס לשחק!״.
גם בסבב השני הנבחרת נצחה בכל המשחקים:
 2-12את בריטניה 7-11 ,את פינלנד ו  0-8את ספרד.
שניר כהן המאמן סיכם" :היו לנו הרבה דברים טובים
בטורניר הזה שאותם ניקח איתנו קדימה לפורטוגל,
נשארו לנו שלושה שבועות להתעסק בחידודים אחרונים
ובפאן המנטאלי כדי שנציג יכולת זהה גם באליפות
אירופה".
הספורטאי מחמוד מחאג׳נה אמר בסיום" :אני שמח על
הטורניר הזה ,הרבה זמן חיכינו לחוות נבחרות נוספות
ולחץ של טורניר .באופן אישי יש לי עוד על מה לעבוד,
אבל אני חושב שיש לנו קבוצה חזקה עם המון

אפשרויות!".

בתמונה :הנבחרת עם גביע ומדליות המקום
הראשון וגם עם הירו כלב הנחייה של אור
אליפות אירופה בכדורשער – דרג ב' תתקיים
בפורטוגל ב  12-20לנובמבר.
בשנת  1991זכתה ישראל באליפות אירופה ,אך
מאז  1997לא היתה בדרג א'.
באליפות אירופה דרג ב' שהתקיימה ב 2021
(נדחתה בשל הקורונה) הנבחרת סיימה במקום
השמיני.
הנבחרת תשחק בבית  Bיחד עם יוון ,בריטניה,
ספרד ושוודיה.
בדירוג העולמי מדורגת הנבחרת במקום ה 23
בעולם ובמקום ה  14באירופה.

נובמבר גיליון 85

 08בעולם
טניס בכסאות גלגלים
אופן
 –PLOCK CUP IIפולין – פיוצ'ר
סרגי ליסוב ,ממועדון ספיבק רמת גן העפיל לחצי
הגמר שם נוצח על ידי הפולני  Kamil Fabisiakבמשחק
בו המומנטום עבר מצד לצד .7-6,1-6,6-2 :כמו כן
השתתף סרגי בטורניר הזוגות יחד עם הפולני
 Tadeusz Kruszelnickiהם העפילו עד הגמר ,שם
נוצחו על ידי צמד פולני .ישראלי נוסף ששיחק בדרג ב'
ונוצח בסיבוב הראשון – שלום שרוני מספיבק רמת גן.

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
נשים
 – ABINGDONבריטניה – פיוצ'ר
מעיין זקרי ,מספיבק איל"ן רמת גן ,זכתה בטורניר ,גם
ביחידים וגם בזוגות.
בגמר היחידים התמודדה מעיין מול הבריטית Abbie
 .Breakwellונצחה .5-7 ,1-6

 –PLOCK OPEN IIפולין – פיוצ'ר
סרגי ליסוב נוצח בגמר על ידי  Dermot Baileyהבריטי
 .7-6 ,6-4בטורניר הזוגות זכה סרגי ,יחד עם Tadeusz
 Kruszelnickiהפולני לאחר שניצחו זוג יפני בגמר.
שחקן העבר אסי סטוקול ,ליווה את סרגי בטורנירים
בפולין.

בזוגות

שיתפה

מעין

פעולה

עם

Christina

 Pesendorferהאוסטרית ובגמר הן ניצחו צמד בריטיות
.4-6 ,3-6
זה הוא התואר הבינלאומי ה  5של מעיין ביחידים ו ה 5

בזוגות.
את מעיין וסרגי מאמנת עפרי לנקרי ,את אדם מאמן

טורניר  – MONTFERMEILצרפת – פיוצ'ר
אדם ברדיצבסקי ,מספיבק איל"ן רמת גן נוצח בגמר

עופר סלע .את עילי מאמן נמרוד ביכלר.

הטורניר על ידי הצרפתי .2-6 ,0-6 Gaetan Menguy

בדרך לגמר ניצח אדם  3שחקני .TOP30

קוואד
טורניר  - ITF3 BIEL-BIENNEשוויץ
עילי חיות מבית הלוחם תל אביב ניצח בחצי הגמר
יריב

שוויצרי

ונוצח

בגמר

על

ידי

Mario

 AlfredoNaselliהאיטלקי .6-1 ,6-1
תודה לאריאל רוזנשטיין סגן השגריר הישראלי שבא
לבקר את עילי.

בתמונה :מעיין והבריטית איתה שיתפה פעולה בזוגות.
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 09בעולם
טאקוונדו
טורניר גרנד פרי מנצ'סטר
אסף יסעור ממועדון 'שרעבי אומנויות לחימה' ,אשר
מתאמן אצל יחיעם שרעבי ,זכה בגרנד פרי מנצסטר,

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

חודש לאחר שזכה בגרנד פרי פאריז.
אסף ,שמתחרה בקטגוריה עד  58ק״ג ניצח ברבע
הגמר את הלוחם הספרדי בתוצאה  ,6-24לאחר מכן
הביס בחצי הגמר בהפרש  30את האלוף האוזבקי.
בגמר פגש אסף את יריבו הטורקי קזאן.

בחלוף  40שניות הוביל אסף  ,0-5אך קזאן הצליח
לצמצם ל  2 ,8-10דקות לתחילת הקרב.
כעבור דקה נוספת התוצאה עמדה על  10-13לאסף.
קזאן הצליח לצמצם ודקה ו  37שניות לסיום הקרב
הצליח להוביל .15-14
סדרת בעיטות מהירות של אסף וקזאן הפכה את
התוצאה שוב ,דקה לסיום  19-23לאסף.

חצי דקה לסיום הצליח קזאן לצמצם ל  ,24-25אך אסף
הגדיל את התוצאה ל  ,26-30עליה הצליח לשמור עד
הסיום למרות התקפות נמרצות של קזאן.
בגרנד פרי ,השתתף גם עדנן מילאד ממועדון 'שרעבי
אומנויות לחימה' בקטגוריה עד  63ק״ג בהופעת

אסף והמדליה

הבכורה שלו בגרנד פרי העולמי .עדנאן נוצח על ידי

לוחם מאוזבקיסטן.
יחיעם שרעבי סיכם :״אסף ממשיך להראות את
היכולות שלו בתחרויות האחרונות כשהוא שומר על
יציבות ובכל תחרות מסיים בראש הפודיום .הוא
ממשיך להשתפר לקראת פריז 2024״.

צילום התמונות :דניס סקרטוב ,באדיבות ההתאחדות
הישראלית לטאקוונדו
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 10בעולם
ריקודים בכסאות גלגלים
אליפות אירופה
נבחרת ישראל לאליפות אירופה בריקודים סלוניים

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ולטינים בכסאות גלגלים הורכבה מרקדני בית הלוחם
תל

אביב

אשר

מתאמנים

אצל

המאמנת

המאמנת והכוריאוגרפית ילנה פייטליכר אמרה בסיום:

והכוריאוגרפית ילנה פייטליכר.

"אני

באליפות התחרו  72רקדנים מ  15מדינות.

המקסימום כדי להגיע לתוצאות ,אבל מבחינתי הכי

הנבחרת הישראלית זכתה ב  5מדליות מתוך 51

חשוב זאת הדרך שהגענו לזה והתוצאות יבואו בעצמם!

שחולקו:
קומבי – פריסטייל – קלאס 1
• תומר מרגלית ואוראל כלאף זכו במדליית הזהב.

בנבחרת

גאה

שלי

שהתאמצו

ונתנו

את

כמו שאמר רקדן ותיק ז״ל אשר תרם רבות לתחום :אין
הישגים ללא עבודה קשה״ רק עבודה קשה מביאה
לתוצאות׳".

• ויטל זינגר ושון זיו סיימו במקום הרביעי.
קומבי – קלאסי – קלאס 2
• גיל מזור ואנה וישבין סיימו במקום התשיעי.
קומבי – לטיני – קלאס 1
• תומר מרגלית ואוראל כלאף זכו במדליית הזהב.
• ויטל זינגר ושון זיו זכו במדליית ארד.

פריסטייל נשים קלאס1
• תומר מרגלית זכתה במדליית כסף.
• ויטל זינגר סיימה במקום החמישי.
• אנה ושבין סיימה במקום השמיני.
נשים קלאס 2

.....

• מיטל וקס זכתה במדליית ארד.

נשים קלאס1
• תומר מרגלית זכתה במדליית זהב.

בתמונה :הנבחרת עם המדליות והגביעים מתחרות
הקומבי לטיני.

נובמבר גיליון 85

 11בעולם
כדורסל בכסאות גלגלים
שגרירים
איטליה

בליגת העל האיטלקית ישנן  12קבוצות אשר משחקות

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

את הסבב הראשון ב  2בתים.
▪ ראדי דגמין ומאור לסרי משחקים בקבוצת GSD

ארצות הברית

 Porto Torresהאיטלקית ,הקבוצה סיימה את ליגת

ליגת המכללות בארצות הברית מורכבת מ  6קבוצות

העל האיטלקית במקום השביעי לפני שנה .כיום

בליגת הנשים ו  12בגברים.

לאחר  3משחקים הם במקום החמישי עם 3

▪ מרי סילברמן מתחילה את העונה השלישית שלה

הפסדים.

במכללת אלבמה כשחקנית חמישייה פותחת.

▪ עמית ויגודה ,שי ברביבאי ואברהים בהו משחקים

אלבמה מובילה את הליגה עם  6ניצחונות ב 6

בקבוצת DECO Metalferro Amicacci Abruzzo

משחקים .בעונה הקודמת היתה אלבמה אלופת

העל

הליגה וכזכור ,מרי נבחרה ל  MVPשל משחק

האיטלקית,

הקבוצה

סיימה

את

ליגת

האיטלקית במקום השני לפני שנה .כיום לאחר 3
משחקים הם במקום הרביעי עם ניצחון אחד ו 2
הפסדים.

הגמר.
▪ עידו שקורי מתחיל את שנתו הראשונה במכללת
טקסס ,כרגע לטקסס  4ניצחונות מ  4משחקים.
בשנה הקודמת היתה טקסס אלופת הליגה

צרפת

ובשורותיה ,שיחק שי ברביבאי.

בליגת העל הצרפתית  10קבוצות.
• פלג

זלצמן

משחק

בקבוצת

הייר

האלופה

הצרפתית .כיום הקבוצה ממוקמת במקום הראשון
עם  4ניצחונות מתוך  4משחקים.
גרמניה
בליגת העל הגרמנית  10קבוצות
▪ עשהאל שבו משחק בקבוצת קלן ,כיום הקבוצה
ממוקמת במקום השמיני עם  2נצחונות ו 5
הפסדים .עשהאל קלע עד כה  8.5נקודות בממוצע
למשחק.

בתמונה :מרי סילברמן ושי ברביבאי עם גביע
האליפות שנה שעברה .צילום :שרון רחל הכהן
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 12בארץ
אתלטיקה
אחד הענפים הגדולים ביותר במשחקים הפראלימפיים
עם מגוון המוגבלויות הגדול ביותר הוא ענף האתלטיקה.
כמעט

שליש

מהמדליות

של

ישראל

במשחקים

הפראלימפיים ( 114מדליות) הן מדליות מענף זה ,אך

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המדליה האחרונה הושגה במשחקי סידני  2000על ידי
יוגב קנזי שדכה במדליית ארד בקפיצה לרוחק .מאז
משחקי אתונה  2004לא הצליחה ישראל לשלוח יותר
מנציג אחד למשחקים ,לרוב במקצוע המרתון.
לאחרונה ,חלה התקדמות משמעותית ולאחר שנים
'שחונות'

עלה

משמעותית

מספר

האתלטים

הפראלימפיים בארץ.
בשל הגידול במספר המשתתפים ומתוך רצון לפתח את
הענף החלה השנה לפעול ליגת אתלטיקה ,שהמחזור
הראשון שלה התקיים באוקטובר.

ריצת  ,1500צילום :שאול אברמוביץ

במחזור הראשון הושגו  2שיאים ישראלים:
▪ אלכסנדר אלכסיינקו מאיל"ן חיפה שבר את השיא
הישראלי בהטלת כידון  3פעמים ,השיא נקבע לבסוף
על

 22.88מטרים .המאמנים של אלכסנדר:

מרגריטה דורונג'ון ואור כתב.
▪ סימונה גורן מבית הלוחם תל אביב שברה את שיאה
ב  1500מטר לאחר שהשלימה את המסלול בזמן של
 05:32.90דקות .המאמן של סימונה :אבי דה פילוסוף.
במחזור הראשון התחרו הספורטאים בענפי הזריקות:
זריקת דיסקוס ,הטלת כידון והדיפת כדור ברזל .ריצות:

ריצת 100

 100מ' 200 ,מ' ו  1500מ' ומרוץ עגלות.
תודה לצלמים מבית ספר 'צילום בעם' שבאו לתעד את
הליגה ולצלמים המתנדבים הנוספים שהגיעו וצילמו.

אלכסנדר מטיל כידון בדרך
לשיא ישראלי חדש
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 13בארץ
אתלטיקה

צילומי הסטודנטים מצילום בעם

קו הזינוק – ריצה ל  1500מטר ,צילום :חווה ליטמן

מרוץ עגלות 100 ,מטר ,צילום :נורית ליפשיץ

הדיפת כדור ברזל ,צילום :אלמה בן ארי

מרוץ עגלות 1500 ,מטר,
צילום :גת פישלר בריקמן
התרכזות לפני הדיפה ,צילום :קרן ביטון
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 15בארץ
כדורסל
עונת הכדורסל בכסאות גלגלים החלה בשלושת הליגות,
ליגת העל עם  8קבוצות ,ליגה לאומית א' עם  7קבוצות
וליגה לאומית ב' עם  11קבוצות.

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ליגת העל

בליגה התרחשו שינויים משמעותיים אשר נובעים מ:
▪  6שחקנים של ספיבק רמת גן ישחקו השנה בחו"ל.
▪ בית הלוחם חיפה התאחדה עם קבוצה חדשה –
כרישי חדרה.
▪ מג'דל כרום עלתה מליגה לאומית א' לליגת העל
האלופה ארז רמת גן תאומן על ידי ליאור דרור ותורכב
משחקני נבחרת העתודה בחיזוק רותם פיליפס ,כאשר
גם ליאור דרור נרשם כשחקן ואולי יעשה קאמבק.
מחזיקת הגביע צה"ל תל אביב ,נפרדה מהמאמן אלון
דור-און שעבר לחיפה וכפיר ניימרק יהיה המאמן
החדש.
איל"ן רמת גן תאומן על ידי טל רם ותורכב מצעירי
מועדון ספיב"ק.
בית הלוחם חיפה – כרישי חדרה ,מכוונת הכי גבוה
שאפשר ולדותן מישר וחבורתו יתווספו אלון דור און,
עידו מימון ומיכל מרק שגרים באזור חדרה.
בית הלוחם תל אביב תחת הדרכתו

חוסן בית הלוחם באר שבע באימונו של רחמים עזריה
תמשיך בסגל שהיה שנה שעברה.
אבי אורן מנהל ליגות הכדורסל אמר" :אחרי שנתיים של

קורנה ושינויים משמעותיים בסגלי הקבוצות ,השנה אנו
מכוונים גבוה ,הן מבחינת המקצועיות והן מבחינת
התחרותיות .אני מזמין את כולם לעקוב ולהגיע
למשחקים .ברצוני להגיד תודה לשמעון שלח שסיים את
תפקידו כמנהל הליגות בעונה הקודמת ולאחל לו
בריאות איתנה".

ניתן להוריד את אפליקציית לוגליג ,על מנת להתעדכן
במשחקים ,מיקומים הרכבים ועוד של כל שלושת
הליגות .שם האפליקציה בחנויות (ללא עלות)LOGLIG – :
. ISAD BASKETBALL

של אריאל

אוטלנגי רשמה לליגה את אבי לרמן הוותיק והחזירה
את מורן סמואל ואבי בן שמחון.
מג'דל כרום אותה מאמן לירן הנדל ,תמשיך להתבסס
על הרכב הקבוצה שעלתה מליגה לאומית א' בתוספת
חיזוק של ינון כהן.
עודד ראשון לציון תחת הדרכתו של דור בן שטרית,
תצטרך לראות איך תסתדר עם ההצלחה של מעיין
זקרי בטניס בכסאות גלגלים ,הצלחה שמן הסתם תמנע
ממנה להשתתף

בחלק מהמשחקים.

בתמונה ,ארז ספיבק רמת גן חוגגת את אליפות הליגה
בעונה שעברה
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 16בארץ
טניס בכסאות גלגלים
טורניר הפיוצ'ר הבינלאומי לזכרו של פיטר קולינס ז"ל
שנערך במועדון ספיבק איל"ן רמת גן הביא לארץ
מתמודדים מארצות הברית ,יוון ,הונגריה וצרפת.
ואלו הזוכים:

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

יחידים קלאס 'אופן':
▪ אלוף – סרגי ליסוב ,ספיבק איל"ן רמת גן ,מאמנת –
עופרי לנקרי.
▪ סגן אלוף – אדם ב'רדיצ'בסקי ,ספיבק איל"ן רמת גן,
מאמן – עופר סלע.
סרגי ניצח לראשונה את אדם בתחרות בינלאומית,1-6 ,
 .0-3המשחק הופסק בשל פציעה של אדם.
זוגות (מאוחד 'אופן' ' +קוואד')':
▪ אלופים – סרגי ליסוב וגיא ששון מספיבק איל"ן
רמת גן ,מאמנת  -עופרי לנקרי.

אדם ברדיצבסקי וגנדי כהנוב .צילום :תמר פלץ

▪ סגני אלופים – אדם ברדיצ'בסקי מספיבק איל"ן
רמת גן וג'ורג' לזירדס מיוון.
בשל פציעתו של אדם ,לא נערך משחק.
יחידים קלאס 'קוואד':
▪ אלוף – איתי ארנליב מבית הלוחם תל אביב ,מאמן –
נמרוד ביכלר.
▪ סגן אלוף – שרגא וינברג מספיבק איל"ן רמת גן,

מאמן – עופר סלע.
איתי ניצח .0-6 ,2-6
תוצאות נוספות:
▪ חיים לב ניצח את טורניר הניחומים ב'קוואד'.
▪ מרדכי אלימלך ניצח את טורניר הניחומים ב'אופן'.
את הטורניר ניהל לראשונה אסי סטוקול ,שחקן העבר.

סרגי ליסוב ועופרי לנקרי
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 17בארץ
שחייה
בחודש אוקטובר נפגשו  15שחייני עתיד צעירים ליום
אימונים מרוכז שהתקיים באיל"ן חיפה.
היום התחיל ב  6:00בבוקר באימון שחייה תחת עיניו
הבוחנות של המאמן הלאומי יעקב ביננסון והמשיך

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

לארוחת בוקר משותפת שהילדים ארגנו.
בתום הארוחה שמעו השחיינים הצעירים הרצאה של
ורוניקה גירנקו זוכת מדליית הכסף באליפות העולם
האחרונה.

השחיינים

השתתפו

ושאלו

שאלות

סקרניות רבות .בנוסף עברה הקבוצה משחקי גיבוש
והכרות על ידי קארן ליבוביץ וגילי אריאלי ,משם
המשיכו לאימון בחדר כושר וארוחת צהריים.
לאחר מנוחה קצרה התייצבו השחיינים לתחרות
קבוצתית :דולפינים ,פינגווינים ,וחתולי הים.
המפגשים

מהווים

כר

פורה

ללמידה,

גיבוש

והתמקצעות .מפגשים דומים יערכו אחת לכמה
חודשים.

בתמונה ורוניקה בהרצאה .צילום גילי אריאלי.

אופני יד
כ  100רוכבים באופני יד מבתי הלוחם ,השתתפו במרוץ
סובב טורקי תל אביב .חלקם במרחק ל  60ק"מ ,חלקם
במרחק ל  40ק"מ וחלקם למרחק  20ק"מ.

בתמונה השחיינים הצעירים בבריכה וברקע דמויות
השחיינים הבוגרים האלופים .צילום גילי אריאלי.

בתמונה מאיר כרמון וקובי גרשוני עם אחת ממארגנות
האירוע
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' 18על רגל אחת'

רכילות פראלימפית

השר חילי טרופר הגיע לפתיחת תערוכה של
ספורטאים עיוורים ולקויי ראייה שנפתחה במוזיאון
הילדים בחולון במתחם 'דיאלוג בחשכה' .מרבית
התמונות הן של הצלם גלעד קוולרציק שצילם את
המשחקים הפראלימפיים בטוקיו  2020ומקצת
נבחרת בנות העתודה  U21השתתפו באירוע
״אתנה הולכות רחוק!״ הבנות הדגימו את ספורט
הכדורשער והביאו חשיפה לענף ,דבר בעל
חשיבות אדירה עבור ילדות צעירות עם לקוי ראייה
שרוצות לשחק משחק כדור קבוצתי.
בנות העתודה מאומנות ע״י אריאל פואנטה וויסאל
שופנייה ,צוות :שירה פינטו שחקניות :הדס בר
ניצן ,שירה עטיה ,שני רענן ,רעות ארצי.

של צלמת ההתאחדות ,קרן איזיקסון עם תמונות

של ספורטאים שגם מדריכים  /הדריכו במוזיאון:
אבי סולומון ואור בן דויד.

....

דוברת ההתאחדות ,לאה שניידר ,לא פספסה
הזדמנות להצטלם בפריז בבניין העירייה עם
הלוגואים של הוועד הפראלימפי והוועד
האולימפי .כמו כן היא מדווחת כי ההכנות לפריז
 2024בעיצומן וכבר ניתן למצוא חולצות ומזכרות
בדוכנים במחיר מופקע.

אריאל רוזנשטיין סגן השגריר הישראלי בשוויץ ,הגיע
לבקר את עילי חיות שהתחרה בשוויץ בטורניר טניס
בכסאות גלגלים.

