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לרגל,הנשיאבביתהוקרהתעודתמקבלראובן,בתמונה

1968אביבבתלהפראלימפייםלמשחקיםשנה50

שלהמייסדיםמהאבותאחדהיה,ל"זהלרראובן

מתפקידיושפרשלאחרגם.בארץהנכיםספורט

ספורטעללידעשואבתאבןלהיותהמשיך,הרבים

.רבותבוהסתייענו,הפראתוןבמערכת.בישראלהנכים

נבחר,בספורטהצטיינותעלכהוקרה,2012בשנת

לאישהיד"התהילהלהיכללהיכנס,הלרראובן

לספורטהלאומיהמכון,וינגייטבמכון,"היהודיהספורט

:לבחירתוהסיבותואלו

לימים)ראשיכמאמן,1964משנתעודפעילותועל"

.גןרמתן"אילבספיבק(ספורטמנהל

ישראלנבחרתאתאימןהלר–1980עד1966בשנים

,עולםבאליפויותשזכתה,גלגליםבכיסאותבכדורסל

.פראלימפייםתאריםושניאירופהאליפויות,עולםגביעי

למשחקים,ישראלמשלחותצוותמנהלהיההלר

-סטוק,ארנהיים,טורונטו,בהיידלברג,הפראלימפיים

שימש,וכןוסידניאטלנטה,ברצלונה,סיאול,מנדוויל

ספורטשלהבינלאומיתבקהילהרביםבתפקידים

."הנכים

הוועדמטעםחייםמפעלאותקיבל2017בשנת

:הישראליהפראלימפי

ולפיכךהירךבעצםרפואיתבעיהעםנולדהלרראובן"

מאוחרלוהפריעשלאמה,5גילעדגלגליםבכסאנעזר

שלהנוערבנבחרתשוערולהיותבספורטלעסוקיותר

.בכדורגלחיפהמכבי

לסייעכדיהשומרלתלנשלחהצבאיהשרותבמהלך

התמקצעהוא,ל"צהפצועיששיקמולפיזיותרפיסטים

סייעבותפקיד,מחלימיםמחלקתלמפקדומונהבתחום

.גופנילכושרלחזורצהללפצועי

לאמן1965בשנתלוהוצע,ל"צהנכיעםפועלובעקבות

.גןרמתאילןשלגלגליםבכיסאותהכדורסלקבוצתאת

,העולםלאליפותהראשונהבנסיעהוכבר

באליפותלזכייההנבחרתאתהוביל,באנגליהשנערכה

במקביל.בריטניהמלכתמאליזבטהגביעאתוקבל

כמאמןשנותיו16ובמשך,הנשיםנבחרתעםלעבודהחל

.אחדמשחקהפסידלאכדורסל

ביןלשלבםודאגבספורטלעסוקנכיםלכווןהקפידראובן

,לגמלאותפרש2000בשנת.נכיםשאינםספורטאים

.גןרמתבאילןילדיםעםלעבודהמתנדבהואומאז

התמונה.הילדיםאחדעםמתנדבראובן,בתמונה

.גןרמתן"אילספיבקבאדיבות
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ספד,גןרמתן"אילספיבקמועדוןמנהל–קרמרבועז

:לראובן

הגעתיכאשר.ראובןעםהראשונהפגישתיעלאספראני

אותישקיבלזההואוראובן6או5בןהייתי,לספיבק

חושבאני.שניםבאותןאחריםמאותשקיבלכמו,למועדון

לבריכתהגענוכאשר.אחהצ'גאו'ביוםהיהשזה

ראשעםאירועלנויש–נהדראו,אמרראובןהשחייה

עושיםואנחנו,(פרסשמעוןאז)חמישיביוםהממשלה

לואמרתי.להשתתףתוכל.נכיםילדיםשלשחייהתצוגת

אפילוהשתההלאראובן.לשחותיודעלאאניאבל–

אני.תדע'היוםעד,בעיהלאזה,טוב:שענהלפנישנייה

מאשרראובןאתמתארתשיותרשיחהשישחושבלא

בבלתיאמונה,ורצינותהומורשלשילוב-הזאתהשיחה

,6בןילדעםרציניתשיחהלנהלהיכולת,אפשרי

השתתפתי–לצייןמיותר.התקנהחסרתוהאופטימיות

,ששחיתיבטוחלאאני.'היוםבאותוהשחייהבתצוגת

.היהראובן–בחייחשובהצומתבכל.השתתפתיאבל

שהיוהבודדיםהאנשיםמספרעללהצביעאצטרךאם

לא.ברשימההיהראובן–חייעלמכרעתהשפעהלהם

ראשמלהיות–לעשותהיהמוכןלאשהואעבודההייתה

ועדהפראלימפייםלמשחקיםהישראליתהמשלחת

באותהמתייחסהיההוא.מהדשאוניירותלכלוךלהרים

,יורקבניוהיהודיתהפדרציהר"יועםלפגישהרצינות

בכיסא7בןילדעםוחביתותפנקייקשלבוקרולארוחת

והמשפחותהילדים,הספורטאיםמאותבשם.גלגלים

אפילולעתים,חייהםעלעמוקההשפעההשפיעשראובן

ראובן,הלרמשפחתולכםלךלהגידרוצהאני,שידעבלי

ותתקייםמתקיימתוהיאענקיתמורשתלךיש.תודה–

.ברוךזכרךיהי.בספיבקאצלנו,יוםיום

בשביליראובן":ראובןעלסיפר,הכדורסלן,שבועשהאל

לספיבקהחוליםמביתאותישהביאזההיה,אישיבאופן

לבעםמדהיםאדםבןהיהפשוטוהוא,הראשונהבפעם

,בישראלהנכיםספורטלמעןהכולעשהראובן.ענק

וגםבספיבקגם,משמעותיתמאודדמותהיהראובן

נזכורשתמידלליבייקרוחברבכללהפראלימפיבספורט

ואיפההנכיםבספורטאניראובןבזכות.לטובהאותו

השאירראובן.מדהיםאדםבןפשוט,היוםנמצאשאני

ותנחומי,תמידאותונזכור,קדימהשניםלהרבהחותם

."למשפחה
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היאאל-בתשלמההצלחהנכבדחלק.זהבענףלנשים

אורנההמאמנתעםשלהוהחשובהפורההפעולהשיתוף

אתשמקדמת]אימוניםתוכניתשנהכלשמייצרתויסבך

.המטרהאל]אל-בת

הפודיוםעללעמודלראשונהזכה,חיימובגרשוןגם

אצלמתאמןהואוגם,זהר'בצלנגבינלאומיתבתחרות

.בעקביותמתקדםשנהוכלשנים5,אורנה

אופנירוכבאצלגםזמןלאורךההתקדמותאתרואיםאנחנו

אצלשמתאמןאביבתלהלוחםמביתחסדאיעמיתהיד

העולםבאליפותרביעילמקוםהגיעוהחודשכרמוןמאיר

.ידלאופני

מהחופשנהניםוהמשפחותהילדיםשרובבזמן,ולסיום

שלנוהספורטאיםאתולהעריךלבלשיםחשוב,הגדול

יוצאים,לחופשהמשפחהעםלצאתשבמקוםומשפחותיהם

וגם.בעולםישראלאתלייצגתחרותולעודאימוןמחנהלעוד

מתאמנים,ביםלבלותשבמקוםהצעיריםהכדורסלנים

העולםאליפותלקראתארוכותשעות,יוםכלכמעט

שתחל23גילעדלנבחרותגלגליםבכסאותבכדורסל

.הבאבשבוע

רצאביאהודבברכהשלכם

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו
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.יקריםוספורטאיםספורטאיות

ר"יולתפקידבחירתיעםמידפגשתיל"זהלרראובןאת

לישישהבנתיאזכבר.שנים16כלפנין"אילעמותת

ובמיוחדבספורטהקשורכלעלממנוללמודמההרבה

להפוךודרבונםמוגבלותעםבילדיםהקשורבכל

גם.אחדלאףויתרלאראובן.מצטייניםלספורטאים

גןברמתספיבקהספורטממועדוןפרישתולאחר

הארותלישלחקרובותולעתיםהקשראתהמשכנו

וחינוךשיקוםשלהתווךמעמודיוהינוהיהראובן.והערות

.ברוךזכרויהי.ילדינושללהצלחהלחתירה

שלוהרכזיםרים"היועםעבודהפגישתקיימנוהחודש

לשמועבכדי,המטהואנשילאומייםמאמנים,הענפים

דעותולהחליףללמוד,בשטחהנעשהעלראשוןממקור

עודומההשוניםבענפיםספורטשלהקייםלמצבבאשר

.הארוךלטווחובתכנוןהקצרלזמןבתוכניותלעשותנדרש

להשקיעהצורך:בשיחהשעלוהעיקרייםהנושאים

ספורטאיםלניידהיכולת,חדשיםספורטאיםבאיתור

עםהנדרשיםפעולהשיתופי,להםהמתאימיםלענפים

ועודקיימיםמשאביםניצוללצורךמקביליםגופים

אותם,וכיווניםהצעותמספרעלו.וחשוביםרביםנושאים

מעמיקהאךקצרהבחינהולאחרלבחוןמתכווניםאנו

אחראיםקביעתתוך,אופרטיבייםלתהליכיםלהפוך

.לביצועזמניםולוחות

לכלהשנתיותהתוכניותהכנתתקופתשלבתחילתהאנו

שעלווהמקצועיותהאכפתיות,הרצינותולאורענף

כלביןהפעולהששיתוףספקליאין,האחרונהבפגישה

מקצועיותהכיהתוכניותאתיצורבהתאחדותהגורמים

מפגשכיסוכםכןכמו.שלנולספורטאיםרלוונטיותוהכי

עבודהלמסורתויהפוךבשנהפעמיםמספריתקייםכזה

כלביןפעולהשיתוףתוךהתאחדותיכולותאתלטייבכדי

.הפעילים
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JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

מספיבקקלנרלאוריתגםיפההישג,טורנירבאותו

ירמנקוולסרגי.הרביעיבמקוםשסיימהגןרמתן"איל

,הבתיםמשלבהעפילשלא(בעולם44)חיפהן"מאיל

המקסיקניבעולם8המדורגעליוקרתינצחוןרשםאך

Eduardo Sanchez Reyes.

אורנההלאומיתהמאמנתליוותההשחקניםאת

.אזולאיאיציקהמשלחתומנהלויסבך

וסרגיאורית,אלבת,השתתפו,הקבוצתיבטורניר

:הבאותהתוצאותאתוהשיגו

.4-6יוןעלניצחון–הבתיםשלב•

.7-4לקרואטיההפסד•

.12-2לאינדונזיההפסד–גמרחצי•

שיוויןבשוברהפסד–שלישימקוםעלקרב•

.לקרואטיה

ה'בוצ

9כברמתאמנת,חיפהן"מאילהכהןברייטמןאלבת

מעטבלאוהיתה(בעולם37)ה'הבוצבענףשנים

ר'בצלנגזכתהלראשונההחודש.בינלאומיותתחרויות

.מהקהלאותולראותרקולאלפודיוםלהגיעפולין

:הכסףלמדלייתאלבתשלהדרך

Leilaniאתנצחה-הבתיםשלב• Ortiz Morales

.3-12(בעולם32)ממקסיקו

Kingaהפולניתידיעל3-2הבתיםבשלבנוצחה•

Koza(6בעולם)יריבהעלטכניבניצחוןוזכתה

.מקפריסין

הכהןברייטמןאל-בתנצחהישראליכלגמרבחצי•

(בעולם35)גןרמתן"אילמספיבקקלנראוריתאת

1-5.

Kingaידיעלאלבתנוצחהבגמר• Koza7-2וזכתה

.הכסףבמדליית

במדליהזכה,(בעולם24)חיפהן"מאילחימובגרשון

:שעשההדרךוזאתשלוהראשונההבינלאומית

Juanאתניצחהבתיםבשלב• Salazar Gonzalez

.1-5(מדורגלא)ממקסיקו

Yahyaאתניצח• Gürbüzer5-6(בעולם39)הטורקי

Nabilהמצריאתניצחהגמרברבע• Owis(41

.2-8(בעולם

Laszloההונגריאתניצחהגמרבחצי• Hegedüs(61

.2-5(בעולם

Bahruzמולידיעלנוצחבגמר• Mirzayev

.הכסףבמדלייתוזכה4-2(בעולם22)ן'מאזרבייאג

:  צילמה. גרשון והמאמנת אורנה, אל-בת: בתמונה

פגאלמירה 



עמיתהשתתף,העולםאליפותלפניכשבועיים

.העולמיהגביעבסבבחסדאי

דקות39:10.29:שלבזמןסייםהשעוןנגדהמרוץאת

.שלובקטגוריהרוכבים7מתוךהרביעיבמקום

היאהתחרות":המאמןכרמוןמאירסיפרהמסלולעל

תחילת.מ׳125מצטברגובה.ק״מ17.6למרחק

.בעליותהשניוהחלק,הדרגתיתבירידההמסלול

עלבורותהרבהיחסית,מאתגרמסלולבהחלט

במהירויותמקסימליתערנותשמחייבדברהמסלול

."התחרותבמהלךלגשמיםהיאהתחזית.הגבוהות

עמיתסיים,העולמיהגביעבסבבהכבישמרוץאת

.שעות1:43.06שלבזמןהחמישיבמקום

(קילומטר8.8שלהקפות5)קילומטר44במדובר

.מטר300שלמצטברבגובה

בעולם08

83ספטמבר גיליון 

.  נאבקים בעלייה, עמית והרוכב הקנדי: בתמונה

מאיר כרמון: צלם

אליפות העולם באופני יד

קנדה-העולמיהגביעסבב

ידאופני

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן
אצלמתאמןאשראביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית

ידלאופניהעולםבאליפותהשתתףכרמוןמאיר

.בקנדהשנערכה

השעוןנגדמרוץ

שלבזמןהקילומטרים19.6אתחמישיסייםעמית

.שניות44בהרביעיהמקוםאתופספסדקות41:44.04

כבישמרוץ

אותו,קנדיביריבעיקשמאבקלאחררביעיסייםעמית

47.3אתסייםעמית.שניות4בלבסוףהקדים

.שעות1:48.07:שלבזמןהקילומטרים

.השישיבמקוםעמיתסייםהקודמתהעולםבאליפות

במשחקיהכסףומדליסט)המשלחתמנהללאוןקובי

המסלול:המסלולעלסיפר(ידבאופני2012לונדון

פניות15כ.בחלקהאחוז9שלעליהעםמאודמאתגר

.הקפות5הכולסך.הקפהבכל

הביא.מדהיםעמית":בסיוםאמרהמאמןכרמוןמאיר

הקשהבמרוץשהתמקדו,מדהימותועוצמותאופיאיתו

."שניםעובדיםהזההרגעבשביל.הזה

עמית בסיום מרוץ : בתמונה

מאיר כרמון: צלם. הכביש
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המשלחת הישראלית לאליפות העולם  : בתמונה

בקיאקים

קיאקים

אליפותהתקיימה,אירופהאליפותלפניכשבועיים

.בקנדההעולם

מקצי2:שלבשיטההתקיימווטליהרוןשלהמקצים

מעפיליםמקצהבכלהראשוניםשלושתבהםמוקדמות

,הגמרלחציממשיכיםהשארכל,לגמראוטומטית

.'אלגמרמעפיליםהראשוניםשלושתרקכאשר

KL3קלאס,מטר200קיאק–הלוירון

בזמןהרביעיבמקוםהמוקדמותשלבאתסייםרון•

המקוםאחריהשנייהמאיות83,שניות47.49של

.השלישי

שלבתוצאההרביעילמקוםרוןהגיעהגמרבחציגם•

.'בלגמרמקוםלושהקנהמה,שניות47.09

200אתשחתרלאחרהשניבמקוםסיים'בגמראת•

.שניות46.68שלבזמןהמטרים

בכך,בעולם11למקוםשווה'בבגמרהשניהמיקום

שהיההעולםבאליפויותשלוהשיאמיקוםאתרוןשיפר

.13מקוםבעבר

בעמקלברועיאצלומתאמןחיפההלוחםמביתרון

.הירדן

KL2קלאס,מטר200קיאק–אילתטליה

שלבזמן,הרביעיבמקוםטליהסיימההמוקדמותאת•

.דקות1:03.83

שלבזמןהשניבמקוםטליהסיימההגמרחציאת•

.בגמרהמקוםאתלהשהקנו,דקות1:06.90

טליהחתרהקיאקיםמטר200להגמרמקצהאת•

7הבמקוםאותהשהציבושניות56:68שלבתוצאה

.בעולם

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

העולםאליפות

VL3,מטר200קנו–אילתטליה

בזמןהרביעיבמקוםטליהסיימההמוקדמותשלבאת

.השלישיהמקוםאחרישניות5כדקות1:12.46של

השלישיבמקוםלסייםטליההצליחההגמרבחצי

הגמראת.לגמרולעלותדקות1:14.31שלבתוצאה

9הבמקוםטליהסיימהVL3קלאסמטר200להקנו

שטליההראשונההפעםזאת.דקות1:12.10שלבזמן

.העולםבאליפותמשתתפת

VL2קלאס,מטר200קנו–שפיראירן

,העולםבאליפותבחייהלראשונהשהתחרתה,אירן

אותווסיימהVL2לקלאסהקנובגמרישירותהחלה

.דקות1:21.23שלבזמן9הבמקום

אצלומתאמנותאביבתלהלוחםמביתואירןטליה

.לחתירהדניאלבמרכזדרוזדויטלי
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צילמה  . עדי עזרא במאבק מול הפורטוגלי: בתמונה

קוסףדוידה –

KL3קלאס,מטר200קיאק–הלוירון

שלבזמןהשביעיבמקוםוסייםישירבגמרהתחרהרון

.שניות44.608

בעמקמתאמן,לברועימאמן-חיפההלוחםמבית,רון

.הירדן

,מטר200קיאק–ברקוביץופסקלאילתטליה

KL2קלאס

.שניות56.463שלבזמן6במקוםסיימהטליה

9במקוםסיימה,הולדתיוםיוםבאותושחגגהפסקל

.דקה1:03.738שלבזמן

דני:פסקלשלהמאמן,דרוזדויטלי:טליהשלהמאמן

ומתאמנותאביבתלהלוחםמביתשתיהן,מירושינסקי

.לחתירהדניאלבמרכז

KL2קלאס,מטר200קיאק–עזראעדי

שלבזמןהחמישיבמקוםעדיסייםבמוקדמות•

שניות50.362

קיאקיסטים3עודעםיחדהתחרהעדיהגמרבחצי•

הצליחשנייהעשיריתשלחודהועלמקומות3על

שלבזמןהמטרים200אתסייםעדי.לגמרלעלות

שסייםהפורטוגליקוסטהאתוהקדיםשניות49.133

.שניות49.260שלבזמן

49.214שלבזמןהתשיעיבמקוםעדיסייםבגמר•

.שניות

זאת,לברועיהמאמןאצלהירדןבעמקמתאמןעדי

הגיעבקודמתכאשר,שלוהשנייהאירופהאליפות

.15למקום

קיאקים

VL3קלאס,מטר200קנו–אילתטליה

החמישיבמקוםוסיימהישירבגמרהתמודדהטליה

.דקות1:07.976שלבזמן(סירות7מתוך)

VL2קלאס,מטר200קנו–שפיראירן

שלבזמן(סירות4מתוך)הרביעיבמקוםסיימהאירן

.דקות1:20.885

דרוזדויטליאצלמתאמנת,אביבתלהלוחםמביתאירן

.לחתירהדניאלבמרכז

מסר,רצביאהודח"רו,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

ולצוותלמאמנים,לספורטאיםברכות":האליפותבתום

האליפות.יפיםוהישגיםמוצלחתאליפותעלהמקצועי

עקב,ספורטיבילאתגרמעברהרבההייתההפעם

,מינכןחלליא"ינרצחובולמקוםהפיזיתהסמיכות

לופןברקהמאמןשלמהאליפותהעדרועלהרבוהכאב

אלהכל.אביבבתלספוריםחודשיםלפנישנרצחל"ז

עלהכלשעשושלנוהספורטאיםעלהשפיעובוודאי

."ישראלמדינתאתהראויבכבודלייצגמנת

אירופהאליפות

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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גלגליםבכסאותטניס

אופן

ברומניהפיוצרים2

הראשוןר'הפיוצטורניראתסייםברדיצבסקיאדם

השניר'הפיוצטורנירואת.הגמרבחציברומניה

אתסיים,ליסובסרגי.הגמרברבעסיים,ברומניה

.הגמרבחציהשניואתהתנחומיםביתבראשהראשון

הגיעוהשניובטורנירפעולהוסרגיאדםשיתפובזוגות

.הגמרלחצי

הספסיפקצפון,הבריתארצות–פיוצר

טורניראתוגםהיחידיםטורניראתגםסייםששוןגיא

.השניבמקוםהזוגות

נשים

קוואד

ITF3בלגיה

ולמקוםביחידיםהגמרחצילשלבהגיעסעדוןיוסי

.בזוגותהשני

רותםאותוומאמןאביבתלהלוחםמביתסעדוןיוסי

.סלע

ן"מאילששוןוגיאוינברגשרגא,ברדיצבסקיאדם

.סלעעופראצלמתאמנים,גןרמתספיבק

,גןרמתספיבקן"מאילזקריומעייןליסובסרגי

לידהבחופשתשכרגעלנקריעפריאצלמתאמנים

.ביכלרנמרודאותהומחליף

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

ברומניהפיוצרים2

,הקוואדבתואר,הטורניריםבשניזכהויינברגשרגא

עלעומדוכרגעבינלאומייםתארים2עודלעצמוהוסיף

.ביחידיםתארים47

הגביעיםעםוסרגימעיין,שרגא:בתמונה

סלעעופר–צילום,ברומניההראשוןמהטורניר

ברומניהפיוצרים2

שם,הגמרלחציהראשוןבטורנירהגיעהזיקרימעיין

15שמדורגתהיפנית,טאקמורוסאקילפייטנתנה

,מעייןזכתההזוגותבטורניר.לבסוףנוצחהאך,בעולם

.בריטיתשותפהעםיחד

עדמעייןשלביותרהטובהטורנירהיההשניהטורניר

עימנואלשנצחהלאחרהיחידיםבתוארזכתההיא:כה

הואזה.בעולם17מדורגתאשר,הצרפתיהמורך

גםכאשר.מעייןזוכהבוהבינלאומיהשלישיהתואר

הבריטיתהזוגבתעםשובזכתההיאהזוגותבטורניר

.4לזוגותבתאריזכיותיהאתוהעלתה
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הנבחרת עם הנבחרת  , בתמונה: בתמונה

משרקידורית : צילום, הברזילאית

בדצמברשתערךבכדורשערהעולםאליפותלקראת

למחנהשהםרזשלהנבחרתנסעה,בפורטוגל

הנבחרתעםאינטנסיבילמחנהבברזילאימונים

.הברזילאית

חינוךבית:מהמועדוניםמשחקניותמורכבתהנבחרת

.אביבתלהלוחםוביתעיוורים

מבחינההעולםאליפותאתדימההאימוניםמחנה

(משחקיוםכל,ימים9במדובר)ומנטליתפיזית

להגנהשלשותתרגולשל,נוספותמטרותלצד

7מדורגתהנבחרת.ועודקבוצתיגיבוש,ולהתקפה

.6הבמקוםמדורגתברזילונבחרתבעולם

הגיעהכהועדשנים4לאחתמתקיימתהעולםאליפות

:הבאיםלמקומותהנשיםנבחרת

11מקום–2018שנת

5-8מקומות–2014שנת

9מקום–2010שנת

כדורשער

אימוניםמחנה

בדמינטון

הפתוחהתאילנדאליפות

נבחרת השחייה ודגל ישראל: בתמונה

אצלשמתאמנתחיפההלוחםמביתגורדיצקינינה

,הבתיםבשלבמשחקיהשניאתנצחה,פוגץלאון

.בעולם5המדורגתקוזסהאוסטריתעלניצחוןכולל

השוויצריתמצאזידיעלנוצחההגמרברבע

נינהעלתההטורנירבעקבות.בעולם3המדורגת

.7למקום8ממקוםהעולמיבדירוג

יעקבהמאמןבראשותבשחייהישראלנבחרת

,בבולגריהאימוניםבמחנההחודששהתה,ביננסון

שחיינים3גםלראשונההצטרפוהוותיקלצוות

.מבטיחיםצעירים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

שחיה
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:שמוליקשלהפייסבוקדףמתוך

...ווה'דז!אירופהבאליפותרביעימקום

בגללבעיקר,שונהתחושההייתהשהפעםהאמת

ממחנהמ"ק5-כממוקםהתחרותאתר:הלוקיישן

האולימפילפארקבסמיכותממוקםוהמלוןדכאוהריכוז

.מינכןחללייאאנדרטתנמצאתשםבמינכן

עלמעטלאחשבתיכאןהימיםשבמהלךמודה

...הלוקיישן

סירהעםשניםמזהשהתחרתיהעובדההואנוסףשוני

הקבועיםוהמשוטיםעליההתאמנתילאשמעולם

...באיטליהנשכחו

,ביציעיםקהלסוףסוף!הקהלהיהכיפיהכיוהשינוי

התעמלותנבחרתמבנותוחיזוקבעבריתעידודצעקות

!!!תודה.שלנוהמכשירים

באליפותשלוהשיאהישגאתשחזרדניאלשמוליק

.הרביעיבמקוםסייםאז2021משנתבחתירהאירופה

שלבזמןמטרים2000להמקצהאתסייםשמוליק

.הרביעיבמקוםכאמור,דקות10:35.22

לאחר,הרביעיבמקוםהיאאףסיימהסמואלמורן

.דקות11:28.13שלבזמןהמטרים2000אתשסיימה

מתאמנים,אביבתלהלוחםביתממועדוןושמוליקמורן

את.לחתירהדניאלבמרכזמרגוליןדימהאצל

מנהלי'מגנאגראובןגםליווהישראליתהמשלחת

.הפיזיותרפיסטיתמשרקיודוריתהמשלחת

חתירה

אירופהאליפות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

שמוליק ומורן בסירה, בתמונות

באדיבות מרכז דניאל לחתירה, סייבדטלב: צילום

:מורןשלהפייסבוקדףמתוך

להתמקםהצלחתישלאמאוכזבתואני!פודיוםרציתי

.הראשונהבשלישיהחזרה

,מעולההתחילהמקצה,הכלשנתתיבאמתאבל

הגיעהואזהמשוטיםשלדחיפהלכלהגיבההסירה

באמת,בהונלחמתי,ומתישהחזקהרוח.הרוח

עםניסיתי,האחרונההמכהעדדחפתי.בהשנלחמתי

לאזהאבל,התנאיםעםלהתמודדשברשותיהכלים

.הספיק

וממשיכהל"בחווחציחודשאחריהביתהחוזרתאני

.העולםאליפותלקראתקשהלעבוד

המוןעודלישישיודעתשאני,אחדדברעלשמחהאני

מאודשנהחציאחרילמקוםולהחזירלחזק,לשפרמה

...שליהגוףעלשעברהמאתגרת
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

בדובאיכרוםדל'מגשלהידידותמשחקי

כדורסל

הערביתבחברההספורטהטמעתעלשמדברמייש

.שעושהמיויש

בכסאותהכדורסלקבוצתהוקמהשנים3לפנירק

והמתנ״סהמועצהבתמיכת,כרוםבמג׳דלגלגלים

א׳בלאומיתבדאבלזכתההקבוצההשנה.המקומי

תודה,בדובאיידידותלמשחקיוהוזמנה(גביע+אליפות)

הבריתארצותולשגרירותהתמיכהעלמ.צ.אלחברת

.הכרטיסיםבמימוןשעזרה

:כךעללנוכתבהמאמןהנדללירן

.בדובאיידידותלמשחקייצאכרוםאלד'מגמועדון

dubai:המקומימהמועדוןהתקבלהההזמנה club for

people of determination.4כ"סההאמירויותבאיחוד

דובאישלובקבוצה,שוניםממועדוניםכדורסלקבוצות

אתלנצלהחלטנו.נבחרתשחקנישנימשחקים

משתיהמועדוןשחקנילכלולאפשרההזדמנות

יחדלטוסצעיריםשחקניםלשניוגםהקבוצות

מלווה,שחקנים14שלמשלחתיצאנו.למשחקים

,הנפלאאידריסחוסאם,אלינושהצטרףהצלם.וצלם

אותנומלווההוא.מהקבוצהנפרדבלתיחלקהוא

,בפייסבוקחייםשידוריםומשדרהמשחקיםבכלבארץ

,מאודנדיבהיהשקיבלנוהאירוח.בדובאיגםעשהוכך

השהותכללמשךולהסעותלמלוןדאגוהמארחים

.בדובאישלנו

לפני.המקומיתהקבוצהמולמשחקים4קיימנו

שניובוקצרטקסהתקייםהראשוןהמשחק

הראשוןהמשחק.ומתנותברכותהחליפוהמועדונים

.55:52בתוצאההמקומיתהקבוצהלטובתהסתיים

,האחרוןברבע9ליתרוןלעלותהצלחנוהשניבמשחק

,בלבד'נק1בנוסףלהפסדהובילריכוזחוסראבל

ומרילויטהערןנאלצו,בטיסותשינוייםעקב.46:45

השניהמשחקלאחרכברלארץלחזורסילברמן

לשחקנאלצנו,הנותריםהמשחקיםבשני.לצערנו

.חדשהמשחקושיטתלגמריחדשיםבהרכבים

במשחק.'נק9בהפרשבהפסדנגמרהשלישיהמשחק

בינלאומיניצחוןוהשגנוההגנהאתדייקנוהאחרון

.40:36:בתוצאהשלנולמועדוןראשון

לסיוריםהקבוצהכליצאנוהמשחקיםואחריבין,לפני

שלהמיוחדותמהאטרקציותבכמהוביקרנובדובאי

הרבהבילינו,מאודמוצלחתנסיעהלנוהיתה.העיר

,הבאהבשנה.בשלוםוחזרנו,טיילנו,שיחקנו,יחדזמן

שחקני.מדובאיהמועדוןאתבארץלארחמקוויםאנחנו

,מיעארייהאד'ג,מנעאיוסוף,חמדאןמהרן:המועדון

מרי,שאהיןסאלח,אזי'חיגאחמד,עבידבלאל

,עיאשיאברהים,גרוסגיל,חמדאןמחמוד,סילברמן

,מסריהלאל:מלווים.בסולוליד,עכריהיסמין

לירן:מאמןלויטהערן:מאמןעוזר.אידריסחוסאם

.הנדל

אידריסחוסאם: צלם, החלפת דגלים, בתמונה
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הטורקיתהעתודהנבחרתבארץביקרה2016בשנת

הנבחרתאתהביסההיא,גלגליםבכסאותבכדורסל

המשחק,ההכנהמשחקיבכלהצעירההישראלית

.לטורקים61-35שלבתוצאהנגמרהמרכזי

משחקילסבב,שובהטורקיתהנבחרתביקרההחודש

הידידותמשחקי.לגמריאחרתשנראהנוסףידידות

העולםאליפותלקראתהנבחרותאתלהכיןנועדו

.בספטמברשתתקיים23גילעדלנבחרות

נוצחהבסופו,קשוחמשחקהיההראשוןהמשחק

.61-48הטורקיתהנבחרתידיעלהנבחרת

פעםכלכאשר,צמודמשחקהיה,השניהאימוןמשחק

פתחוהטורקיםהסוףלקראת,מובילהאחרתקבוצה

אך,לצמצםהנבחרתהצליחהאותונקודות8שלפער

.68-65נוצחהבסוף

לראשונהנצחה,והאחרוןהשלישיהידידותבמשחק

הטורקיתהנבחרתאתהישראליתהנבחרתבארץ

54-60.

ונתנו,הנבחרתלהכנתרבותתרמוהידידותמשחקי

חומר,המאמןעוזרסלוביקוגדיהמאמןדרורלליאור

שעזרהישראליהפראלימפילוועדתודה.לחשיבהרב

.הטורקיתהנבחרתהבאתבמימון

ישראל,טורקיה–ידידותמשחקי

גלגליםבכסאותכדורסל

.  מאבק מתחת לסל, בתמונה

האימוניםלמחנהנרתמה,אביבתלהלוחםביתקבוצת

גלגליםבכסאותבכדורסלהעתודהנבחרתשל

.המשחקיםבתוכניתוהשתלבה

טורקיהשלהעתודהנבחרתמולשיחקואביביםהתל

.61-49ונוצחו

הלוחםביתלשחקניאביבתלהלוחםלביתהכבודכל

,וההירתמותההיענותעלהמעטפתולאנשיאביבתל

!הפגרהבתוךעמוק

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

שחקן ישראלי עוזר  , בתמונה

לשחקן טורקי לקום
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כדורשער

גביעאתמקבליברקןאוראל:בתמונה

המתקדםהשחקן

לאורךהתקיימו,בכדורשערלאומיתוליגההעלליגת

שביתלאחר.הקורונהבשל,רציפהלאבצורה,השנה

לרצףהספורטאיםאתאירחבירושליםעיווריםחינוך

ליגותגם,שישיוחמישיבימישהתקיימומשחקים

.נוצחהוהקורונההשנהלסיומןהגיעוהכדורשער

שלהמתקדמיםהשחקניםהוכרזו,הסיוםבטקס

.יברקןואוראלניצןברהדס:הליגות

העלליגת

היא2021-2022לעונתבכדורשערהמדינהאלופת

מחמוד:שיחקובשורותיה,מרכזחינוךבית:קבוצת

טיאצ׳ו,יברקןאוראל,אוחיוןרוני,מחאג׳נה

.רוזיןמחמידואלהאםוונדנמך

שערים108עםנה'מחאגמחמוד:השעריםמלך

שערים55עםדודבןהיא-לי:השעריםמלכת

הלוחםביתקבוצת–השניבמקום

העמקנירויצוצתקבו–השלישיבמקום

דרוםחינוךביתקבוצת–הרביעיבמקום

צפוןחינוךביתקבוצת–החמישיבמקום

גביעאתמקבלתניצןברהדס:בתמונה

המתקדמתהשחקנית

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

לאומיתליגה

,העמקנירויצו:קבוצתהיאלאומיתליגהשלהמנצחת

רועי,מחאמידאסאד,אבנישי:שיחקובשורותיה

.יברקןואוראלשושן

שערים66עםסועאדסלסביל:השעריםמלכת

שערים39עםיברקןאוראל:השעריםמלך

העתודהנבחרת–השניבמקום

לוחםחינוךביתקבוצת–השלישיבמקום

שבעבארקבוצת–הרביעיבמקום
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RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי שלבטאקוונדוהעולמיהסבבווינרמאליפותכחלק

Israel Taekwondo Federation ההתאחדות-

ראווהקרבותהחודשהתקיימולטאקוונדוהישראלית

ממועדוןמילאדאדנאןויסעוראסףהישראליםשל

שרעבייחיעםאצלשמתאמניםלחימהאומנויותשרעבי

Fabricio:אימוניםלמחנהלארץשהגיעוללוחמים

marquez de souzaובעולם6מדורג-מברזילSabir

zeynalovבעולם7מדורג-ן'מאזרבייג.

לוועד,לטאקוונדוהישראליתלהתאחדותתודה

ולמאותהאימוניםמחנהבמימוןשעזרהפראלימפי

.הקרבותלאורךשעודדוהצופים

בינלאומיראווהטורניר

אבישינועםצילם.הטורנירמשתתפי:בתמונה

טאקוונדו

הקיץאליפות

שולחןטניס

שיתוקלנפגעישולחןבטניסהקיץאליפותבטורניר

,גןרמתספיבקן"באילשנערךאחרותופגיעותמוחין

,ברגררעות,יצחקבתאל,סגלנתי,מנצוררפי:זכו

.כהןויחיאלבאבזנוביוליה,אשוריאלי

בקרבותואדנאןאסף:בתמונות
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'על רגל אחת'18

שחתםויגודהלעמיתהבאברוך:ההודעת

:האיטלקיתגלגליםבכסאותהכדורסלבקבוצת

.אברוצוי'אמיקאצ

....

המשלחתאתהובילו,שנהלפניהחודש

טוקיו-הפראלימפייםלמשחקיםהישראלית

סמואלמורןהחותרת,הפתיחהבטקס2020

.לוינדבה'הבוצושחקן

:מהאירועזוכרשנדבמהוזה

בעיקרשלפניהרגעיםאת"

הכפרשלמהבנייןכשיצאנו

כמובןמורןעםיחד,התמונותהתחילו

לאצטדיוןשהגענוזהואחרי

הנשיאעםוהשיחה

בשקטאיתולדברשנוכלכדאיהצידהברחנו

הזאתהעצומההגאווה

קצתעודתתקרבשהמשלחתהציפייהוכמובן

האצטדיוןלעברקצתועוד

הדגלאתלקחתהלכנוואז

והצילומים

המשלחתאתשלבבכלהובלנומורןעםויחד

גאווהכךכל,כיףכךכלזה

חוושהרבהחושבשלאהזכותאתהיהגםלי

כןגםשםהיהשאבאאותה

באותהצועד,כןגםשםהיהשלושאבאבןבתור

בהובלהשלוהבןאתורואהמשלחת

".לעולםאותםאשכחלאשכנראהרגעיםזה

חינוךוביתגןרמתן"אילספיבקממועדוןילדים

אצטדיון,ההתאחדותבסיועשבעבארעיוורים

בכרטיסיםזכו''לאן'כרטיסיםומשרדבלומפילד

וזכובארץשנערךהצרפתיקאפהסופרלמשחק

.פעמיתחדלחוויה


