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חברות וחברים יקרים,

מדורים קבועים3
אחד הדברים המתגמלים ביותר בהפקת הפראתון,
הוא לראות את ההתקדמות של הספורטאים שלנו.



מה יקרה?

|3

תבוסות ,הופכות להפסדים סבירים שהופכים לניצחון
בשנייה האחרונה שהופך לפודיום,
כשאנחנו מדווחים על ספורטאי חדש או השתתפות
ראשונה באליפות עולם ,אנחנו לא יודעים 'מה ילד
יום' ,אנחנו רק יודעים שאנחנו נהייה שם באותו יום



משולחן היו"ר

|6



על רגל אחת

| 18

ונדווח לכם.
מוזמנים לקרוא על הפעילות הפראלימפית בחודש

כתבות

אוגוסט ,מוזמנים לקרוא על ספורטאים מתחילים ,על

ספורטאים שסוף ,סוף מימשו את הפוטנציאל
ולצערנו גם על כאלו שהלכו ואינם.
שלכם  -צוות הפראתון

11
טניס



לזכר ראובן הלר ז"ל

|4



היסטוריה

|7



בעולם

|8



בארץ

| 15

עורכת העיתון :קרן איזיקסון

מערכת :לאה שניידר ,ד"ר רון בולוטין

בתמונה :יוסי סעדון הטניסאי ורותם סלע המאמן

 03מה יקרה בספטמבר?

תחרויות ואירועי ספורט בארץ ובעולם בחודש ספטמבר
 1-4.9פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | אקוודור
 ITF3 1-4.9טניס בכסאות גלגלים | שוויץ
 5.9טקוואנדו | צרפת

 8-11.9בוצ'ה | איטליה
 7-16.9אליפות העולם ,כדורסל בכסאות גלגלים  | U23תאילנד
 7-10.9אליפות אירופה דרג ב' ,רגבי בכיסאות גלגלים | נורבגיה
 9-11.9ריקודים בכסאות גלגלים | סלובקיה
 11-17.9אתלטיקה | מרוקו
 18-24.9אליפות העולם בחתירה | צ'כיה
 22-25.9סייף בכיסאות גלגלים | איטליה
 ITF1 26.9-1.10טניס בכסאות גלגלים | איטליה
 28.9אליפות אירופה בהרמת כח | גאורגיה
 30.9-4.10טניס שולחן | יוון
 30.9-2.10פיוצ'ר טניס בכסאות גלגלים | ארצות הברית

 04ראובן הלר ז"ל
ראובן הלר ז"ל ,היה אחד מהאבות המייסדים של
ספורט הנכים בארץ .גם לאחר שפרש מתפקידיו

שנערכה באנגליה ,הוביל את הנבחרת לזכייה באליפות

הרבים ,המשיך להיות אבן שואבת לידע על ספורט

וקבל את הגביע מאליזבט מלכת בריטניה .במקביל

הנכים בישראל .במערכת הפראתון ,הסתייענו בו רבות.
בשנת  ,2012כהוקרה על הצטיינות בספורט ,נבחר

החל לעבוד עם נבחרת הנשים ,ובמשך  16שנותיו כמאמן

ראובן הלר ,להיכנס להיכל התהילה "היד לאיש

כדורסל לא הפסיד משחק אחד.

הספורט היהודי" ,במכון וינגייט ,המכון הלאומי לספורט

ראובן הקפיד לכוון נכים לעסוק בספורט ודאג לשלבם בין

ואלו הסיבות לבחירתו:
"על פעילותו עוד משנת  ,1964כמאמן ראשי (לימים
מנהל ספורט) בספיבק איל"ן רמת גן.

ספורטאים שאינם נכים .בשנת  2000פרש לגמלאות,
ומאז הוא מתנדב לעבודה עם ילדים באילן רמת גן.

בשנים  1966עד  – 1980הלר אימן את נבחרת ישראל
בכדורסל בכיסאות גלגלים ,שזכתה באליפויות עולם,
גביעי עולם ,אליפויות אירופה ושני תארים פראלימפיים.
הלר היה מנהל צוות משלחות ישראל ,למשחקים
הפראלימפיים ,בהיידלברג ,טורונטו ,ארנהיים ,סטוק-

מנדוויל ,סיאול ,ברצלונה ,אטלנטה וסידני וכן ,שימש
בתפקידים רבים בקהילה הבינלאומית של ספורט
הנכים".
בשנת  2017קיבל אות מפעל חיים מטעם הוועד
הפראלימפי הישראלי:
"ראובן הלר נולד עם בעיה רפואית בעצם הירך ולפיכך
נעזר בכסא גלגלים עד גיל  ,5מה שלא הפריע לו מאוחר

בתמונה ,ראובן מקבל תעודת הוקרה בבית הנשיא ,לרגל
 50שנה למשחקים הפראלימפיים בתל אביב 1968

יותר לעסוק בספורט ולהיות שוער בנבחרת הנוער של
מכבי חיפה בכדורגל.
במהלך השרות הצבאי נשלח לתל השומר כדי לסייע
לפיזיותרפיסטים ששיקמו פצועי צה"ל ,הוא התמקצע
בתחום ומונה למפקד מחלקת מחלימים ,תפקיד בו סייע
לפצועי צהל לחזור לכושר גופני.
בעקבות פועלו עם נכי צה"ל ,הוצע לו בשנת  1965לאמן
את קבוצת הכדורסל בכיסאות גלגלים של אילן רמת גן.
וכבר בנסיעה הראשונה לאליפות העולם,
בתמונה ,ראובן מתנדב עם אחד הילדים .התמונה
באדיבות ספיבק איל"ן רמת גן.
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 05ראובן הלר ז"ל
בועז קרמר – מנהל מועדון ספיבק איל"ן רמת גן ,ספד
לראובן:
אני אספר על פגישתי הראשונה עם ראובן .כאשר הגעתי
לספיבק ,הייתי בן  5או  6וראובן הוא זה שקיבל אותי
למועדון ,כמו שקיבל מאות אחרים באותן שנים .אני חושב
שזה היה יום ב' או ג' אחהצ .כאשר הגענו לבריכת

השחייה ראובן אמר ,או נהדר – יש לנו אירוע עם ראש
הממשלה ביום חמישי (אז שמעון פרס) ,ואנחנו עושים
תצוגת שחייה של ילדים נכים .תוכל להשתתף .אמרתי לו
– אבל אני לא יודע לשחות .ראובן לא השתהה אפילו
שנייה לפני שענה :טוב ,זה לא בעיה ,עד יום ה' תדע .אני

עשהאל שבו ,הכדורסלן ,סיפר על ראובן" :ראובן בשבילי
באופן אישי ,היה זה שהביא אותי מבית החולים לספיבק
בפעם הראשונה ,והוא פשוט היה בן אדם מדהים עם לב
ענק .ראובן עשה הכול למען ספורט הנכים בישראל,
ראובן היה דמות מאוד משמעותית ,גם בספיבק וגם

בספורט הפראלימפי בכלל וחבר יקר לליבי שתמיד נזכור
אותו לטובה .בזכות ראובן אני בספורט הנכים ואיפה
שאני נמצא היום ,פשוט בן אדם מדהים .ראובן השאיר
חותם להרבה שנים קדימה ,נזכור אותו תמיד ,ותנחומי
למשפחה".

לא חושב שיש שיחה שיותר מתארת את ראובן מאשר
השיחה הזאת  -שילוב של הומור ורצינות ,אמונה בבלתי
אפשרי ,היכולת לנהל שיחה רצינית עם ילד בן ,6
והאופטימיות חסרת התקנה .מיותר לציין – השתתפתי
בתצוגת השחייה באותו יום ה' .אני לא בטוח ששחיתי,
אבל השתתפתי .בכל צומת חשובה בחיי – ראובן היה.
אם אצטרך להצביע על מספר האנשים הבודדים שהיו
להם השפעה מכרעת על חיי – ראובן היה ברשימה .לא
הייתה עבודה שהוא לא מוכן היה לעשות – מלהיות ראש
המשלחת הישראלית למשחקים הפראלימפיים ועד
להרים לכלוך וניירות מהדשא .הוא היה מתייחס באותה
רצינות לפגישה עם יו"ר הפדרציה היהודית בניו יורק,

ולארוחת בוקר של פנקייק וחביתות עם ילד בן  7בכיסא
גלגלים .בשם מאות הספורטאים ,הילדים והמשפחות
שראובן השפיע השפעה עמוקה על חייהם ,לעתים אפילו
בלי שידע ,אני רוצה להגיד לך ולכם משפחת הלר ,ראובן
– תודה .יש לך מורשת ענקית והיא מתקיימת ותתקיים
יום יום ,אצלנו בספיבק .יהי זכרך ברוך.

ראובן
בתמונה,
הספורטיבית של
ספיבק איל"ן רמת גן

דרכו
בתחילת
ועשהאל,
עשהאל .התמונה באדיבות
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 06משולחן היו"ר
ספורטאיות וספורטאים יקרים.
את ראובן הלר ז"ל פגשתי מיד עם בחירתי לתפקיד יו"ר
עמותת איל"ן לפני כ  16שנים .כבר אז הבנתי שיש לי
הרבה מה ללמוד ממנו על כל הקשור בספורט ובמיוחד

בכל הקשור בילדים עם מוגבלות ודרבונם להפוך
לספורטאים מצטיינים .ראובן לא ויתר לאף אחד .גם
לאחר פרישתו ממועדון הספורט ספיבק ברמת גן
המשכנו את הקשר ולעתים קרובות שלח לי הארות
והערות .ראובן היה והינו מעמודי התווך של שיקום וחינוך
לחתירה להצלחה של ילדינו .יהי זכרו ברוך.

הטוטו שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
החודש זכתה לראשונה בת-אל ברייטמן הכהן ממועדון
איל"ן חיפה במדליית כסף בתחרות בינלאומית .בת-אל
מתאמנת כבר  9שנים בענף הבוצ'ה ומדליית הכסף בה
זכתה בצלנג'ר פולין ,היא המדליה הבינלאומית הראשונה
לנשים בענף זה .חלק נכבד מההצלחה של בת-אל היא

החודש קיימנו פגישת עבודה עם היו"רים והרכזים של

שיתוף הפעולה הפורה והחשוב שלה עם המאמנת אורנה

הענפים ,מאמנים לאומיים ואנשי המטה ,בכדי לשמוע

ויסבך שמייצרת כל שנה תוכנית אימונים [שמקדמת את

ממקור ראשון על הנעשה בשטח ,ללמוד ולהחליף דעות

בת-אל[ אל המטרה.

באשר למצב הקיים של ספורט בענפים השונים ומה עוד
נדרש לעשות בתוכניות לזמן הקצר ובתכנון לטווח הארוך.
הנושאים העיקריים שעלו בשיחה :הצורך להשקיע
באיתור ספורטאים חדשים ,היכולת לנייד ספורטאים
לענפים המתאימים להם ,שיתופי פעולה הנדרשים עם
גופים מקבילים לצורך ניצול משאבים קיימים ועוד
נושאים רבים וחשובים .עלו מספר הצעות וכיוונים ,אותם
אנו מתכוונים לבחון ולאחר בחינה קצרה אך מעמיקה

גם גרשון חיימוב ,זכה לראשונה לעמוד על הפודיום
בתחרות בינלאומית בצלנג'ר זה ,וגם הוא מתאמן אצל
אורנה 5 ,שנים וכל שנה מתקדם בעקביות.
אנחנו רואים את ההתקדמות לאורך זמן גם אצל רוכב אופני
היד עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב שמתאמן אצל
מאיר כרמון והחודש הגיע למקום רביעי באליפות העולם
לאופני יד.

להפוך לתהליכים אופרטיביים ,תוך קביעת אחראים

ולסיום ,בזמן שרוב הילדים והמשפחות נהנים מהחופש

ולוחות זמנים לביצוע.

הגדול ,חשוב לשים לב ולהעריך את הספורטאים שלנו

אנו בתחילתה של תקופת הכנת התוכניות השנתיות לכל
ענף ולאור הרצינות ,האכפתיות והמקצועיות שעלו
בפגישה האחרונה ,אין לי ספק ששיתוף הפעולה בין כל
הגורמים בהתאחדות יצור את התוכניות הכי מקצועיות
והכי רלוונטיות לספורטאים שלנו .כמו כן סוכם כי מפגש
כזה יתקיים מספר פעמים בשנה ויהפוך למסורת עבודה
כדי לטייב את יכולות התאחדות תוך שיתוף פעולה בין כל
הפעילים.

ומשפחותיהם שבמקום לצאת עם המשפחה לחופש ,יוצאים
לעוד מחנה אימון ולעוד תחרות לייצג את ישראל בעולם .וגם
הכדורסלנים הצעירים שבמקום לבלות בים ,מתאמנים
כמעט כל יום ,שעות ארוכות לקראת אליפות העולם

בכדורסל בכסאות גלגלים לנבחרות עד גיל  23שתחל
בשבוע הבא.
שלכם בברכה אהוד רצאבי
יו"ר ההתאחדות הישראלית לספורט נכים
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 07היסטוריה
בוצ'ה
מדלייה בינלאומית ראשונה לנשים בענף
הבוצ'ה – צלנג'ר פולין
בת אל ברייטמן הכהן מאיל"ן חיפה ,מתאמנת כבר 9

 JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

שנים בענף הבוצ'ה ( 37בעולם) והיתה בלא מעט

באותו טורניר ,הישג יפה גם לאורית קלנר מספיבק

תחרויות בינלאומיות .החודש לראשונה זכתה בצלנג'ר

איל"ן רמת גן שסיימה במקום הרביעי .ולסרגי ירמנקו

פולין להגיע לפודיום ולא רק לראות אותו מהקהל.

מאיל"ן חיפה ( 44בעולם) שלא העפיל משלב הבתים,

הדרך של בת אל למדליית הכסף:

אך רשם נצחון יוקרתי על המדורג  8בעולם המקסיקני

• שלב הבתים  -נצחה את Leilani Ortiz Morales

.Eduardo Sanchez Reyes
את השחקנים ליוותה המאמנת הלאומית אורנה

ממקסיקו ( 32בעולם) .3-12
• נוצחה בשלב הבתים  3-2על ידי הפולנית

Kinga

 6( Kozaבעולם) וזכתה בניצחון טכני על יריבה
מקפריסין.
• בחצי גמר כל ישראלי נצחה בת-אל ברייטמן הכהן

את אורית קלנר מספיבק איל"ן רמת גן ( 35בעולם)
.1-5
• בגמר נוצחה בת אל על ידי  7-2 Kinga Kozaוזכתה
במדליית הכסף.
גרשון חימוב מאיל"ן חיפה ( 24בעולם) ,זכה במדליה

ויסבך ומנהל המשלחת איציק אזולאי.
בטורניר הקבוצתי ,השתתפו ,בת אל ,אורית וסרגי
והשיגו את התוצאות הבאות:
• שלב הבתים – ניצחון על יון .4-6
• הפסד לקרואטיה .7-4
• חצי גמר – הפסד לאינדונזיה .12-2
• קרב על מקום שלישי – הפסד בשובר שיווין

לקרואטיה.

הבינלאומית הראשונה שלו וזאת הדרך שעשה:
• בשלב הבתים ניצח את Juan Salazar Gonzalez
ממקסיקו (לא מדורג) .1-5
• ניצח את  Yahya Gürbüzerהטורקי ( 39בעולם) 5-6
• ברבע הגמר ניצח את המצרי 41( Nabil Owis
בעולם) .2-8
• בחצי הגמר ניצח את ההונגרי 61( Laszlo Hegedüs
בעולם) .2-5
• בגמר

נוצח

על

ידי

מול

Mirzayev

Bahruz

מאזרבייאג'ן ( 22בעולם)  4-2וזכה במדליית הכסף.

בתמונה :בת-אל ,גרשון והמאמנת אורנה .צילמה:
מירה פגאל
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 08בעולם
אופני יד
אליפות העולם באופני יד
עמית חסדאי מבית הלוחם תל אביב אשר מתאמן אצל
מאיר כרמון השתתף באליפות העולם לאופני יד
שנערכה בקנדה.

רשת מלונות דן מנותני החסות לספורט הפראלימפי
סבב הגביע העולמי  -קנדה

מרוץ נגד השעון
עמית סיים חמישי את  19.6הקילומטרים בזמן של

כשבועיים לפני אליפות העולם ,השתתף עמית

 41:44.04דקות ופספס את המקום הרביעי ב  44שניות.

חסדאי בסבב הגביע העולמי.
את המרוץ נגד השעון סיים בזמן של 39:10.29 :דקות

מרוץ כביש

במקום הרביעי מתוך  7רוכבים בקטגוריה שלו.

עמית סיים רביעי לאחר מאבק עיקש ביריב קנדי ,אותו

על המסלול סיפר מאיר כרמון המאמן" :התחרות היא

הקדים לבסוף ב  4שניות .עמית סיים את 47.3

למרחק  17.6ק״מ .גובה מצטבר  125מ׳ .תחילת

הקילומטרים בזמן של 1:48.07 :שעות.

המסלול בירידה הדרגתית ,והחלק השני בעליות.

באליפות העולם הקודמת סיים עמית במקום השישי.

בהחלט מסלול מאתגר ,יחסית הרבה בורות על

קובי לאון מנהל המשלחת (ומדליסט הכסף במשחקי

המסלול דבר שמחייב ערנות מקסימלית במהירויות

לונדון  2012באופני יד) סיפר על המסלול :המסלול

הגבוהות .התחזית היא לגשמים במהלך התחרות".

מאתגר מאוד עם עליה של  9אחוז בחלקה .כ  15פניות

את מרוץ הכביש בסבב הגביע העולמי ,סיים עמית

בכל הקפה .סך הכול  5הקפות.

במקום החמישי בזמן של  1:43.06שעות.

מאיר כרמון המאמן אמר בסיום" :עמית מדהים .הביא

מדובר ב  44קילומטר ( 5הקפות של  8.8קילומטר)

איתו אופי ועוצמות מדהימות ,שהתמקדו במרוץ הקשה

בגובה מצטבר של  300מטר.

הזה .בשביל הרגע הזה עובדים שנים".

בתמונה :עמית בסיום מרוץ
הכביש .צלם :מאיר כרמון

בתמונה :עמית והרוכב הקנדי ,נאבקים בעלייה.
צלם :מאיר כרמון
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 09בעולם
קיאקים
אליפות העולם
כשבועיים לפני אליפות אירופה ,התקיימה אליפות
העולם בקנדה.

משרד הספורט שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

המקצים של רון וטליה התקיימו בשיטה של 2 :מקצי
מוקדמות בהם שלושת הראשונים בכל מקצה מעפילים
אוטומטית לגמר ,כל השאר ממשיכים לחצי הגמר,
כאשר רק שלושת הראשונים מעפילים לגמר א'.
רון הלוי – קיאק  200מטר ,קלאס KL3
• רון סיים את שלב המוקדמות במקום הרביעי בזמן

של  47.49שניות 83 ,מאיות השנייה אחרי המקום
השלישי.
• גם בחצי הגמר הגיע רון למקום הרביעי בתוצאה של
 47.09שניות ,מה שהקנה לו מקום לגמר ב'.
• את גמר ב' סיים במקום השני לאחר שחתר את 200
המטרים בזמן של  46.68שניות.
המיקום השני בגמר ב' שווה למקום  11בעולם ,בכך
שיפר רון את מיקום השיא שלו באליפויות העולם שהיה
בעבר מקום .13

רון מבית הלוחם חיפה ומתאמן אצל רועי לב בעמק
הירדן.

טליה אילת – קנו  200מטרVL3 ,
את שלב המוקדמות סיימה טליה במקום הרביעי בזמן
של  1:12.46דקות כ  5שניות אחרי המקום השלישי.
בחצי הגמר הצליחה טליה לסיים במקום השלישי
בתוצאה של  1:14.31דקות ולעלות לגמר .את הגמר
הקנו ל  200מטר קלאס  VL3סיימה טליה במקום ה 9
בזמן של  1:12.10דקות .זאת הפעם הראשונה שטליה
משתתפת באליפות העולם.

אירן שפיר – קנו  200מטר ,קלאס VL2
אירן ,שהתחרתה לראשונה בחייה באליפות העולם,
החלה ישירות בגמר הקנו לקלאס  VL2וסיימה אותו
במקום ה  9בזמן של  1:21.23דקות.
טליה ואירן מבית הלוחם תל אביב ומתאמנות אצל
ויטלי דרוזד במרכז דניאל לחתירה.

טליה אילת – קיאק  200מטר ,קלאס KL2
• את המוקדמות סיימה טליה במקום הרביעי ,בזמן של
 1:03.83דקות.
• את חצי הגמר סיימה טליה במקום השני בזמן של
 1:06.90דקות ,שהקנו לה את המקום בגמר.
• את מקצה הגמר ל  200מטר קיאקים חתרה טליה
בתוצאה של  56:68שניות שהציבו אותה במקום ה 7
בעולם.
בתמונה :המשלחת הישראלית לאליפות העולם
בקיאקים
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 10בעולם
קיאקים
אליפות אירופה
רון הלוי – קיאק  200מטר ,קלאס KL3
רון התחרה בגמר ישיר וסיים במקום השביעי בזמן של

 NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי

 44.608שניות.

טליה אילת – קנו  200מטר ,קלאס VL3

רון ,מבית הלוחם חיפה  -מאמן רועי לב ,מתאמן בעמק

טליה התמודדה בגמר ישיר וסיימה במקום החמישי

הירדן.

(מתוך  7סירות) בזמן של  1:07.976דקות.

אירן שפיר – קנו  200מטר ,קלאס VL2
טליה אילת ופסקל ברקוביץ – קיאק  200מטר,

אירן סיימה במקום הרביעי (מתוך  4סירות) בזמן של

קלאס KL2

 1:20.885דקות.

טליה סיימה במקום  6בזמן של  56.463שניות.

אירן מבית הלוחם תל אביב ,מתאמנת אצל ויטלי דרוזד

פסקל שחגגה באותו יום יום הולדת ,סיימה במקום 9

במרכז דניאל לחתירה.

בזמן של  1:03.738דקה.
המאמן של טליה :ויטלי דרוזד ,המאמן של פסקל :דני

יו"ר ההתאחדות לספורט נכים ,רו"ח אהוד רצבי ,מסר

מירושינסקי ,שתיהן מבית הלוחם תל אביב ומתאמנות

בתום האליפות" :ברכות לספורטאים ,למאמנים ולצוות

במרכז דניאל לחתירה.

המקצועי על אליפות מוצלחת והישגים יפים .האליפות
הפעם הייתה הרבה מעבר לאתגר ספורטיבי ,עקב

עדי עזרא – קיאק  200מטר ,קלאס KL2

הסמיכות הפיזית למקום בו נרצחו י"א חללי מינכן,

• במוקדמות סיים עדי במקום החמישי בזמן של

והכאב הרב על העדרו מהאליפות של המאמן ברק לופן

 50.362שניות
• בחצי הגמר עדי התחרה יחד עם עוד  3קיאקיסטים
על  3מקומות ועל חודה של עשירית שנייה הצליח

ז"ל שנרצח לפני חודשים ספורים בתל אביב .כל אלה
בוודאי השפיעו על הספורטאים שלנו שעשו הכל על
מנת לייצג בכבוד הראוי את מדינת ישראל".

לעלות לגמר .עדי סיים את  200המטרים בזמן של
 49.133שניות והקדים את קוסטה הפורטוגלי שסיים
בזמן של  49.260שניות.
• בגמר סיים עדי במקום התשיעי בזמן של 49.214

שניות.
עדי מתאמן בעמק הירדן אצל המאמן רועי לב ,זאת
אליפות אירופה השנייה שלו ,כאשר בקודמת הגיע
למקום .15
בתמונה :עדי עזרא במאבק מול הפורטוגלי .צילמה
– דוידה קוסף
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 11בעולם
טניס בכסאות גלגלים
אופן
 2פיוצרים ברומניה
אדם ברדיצבסקי סיים את טורניר הפיוצ'ר הראשון
ברומניה בחצי הגמר .ואת טורניר הפיוצ'ר השני
ברומניה ,סיים ברבע הגמר .סרגי ליסוב ,סיים את

שיבא שותפים לקידום הספורט הפראלימפי
נשים

הראשון בראש בית התנחומים ואת השני בחצי הגמר.

 2פיוצרים ברומניה

בזוגות שיתפו אדם וסרגי פעולה ובטורניר השני הגיעו

מעיין זיקרי הגיעה בטורניר הראשון לחצי הגמר ,שם

לחצי הגמר.

נתנה פייט ל סאקי טאקמורו ,היפנית שמדורגת 15

פיוצר – ארצות הברית ,צפון הספסיפק

בעולם ,אך נוצחה לבסוף .בטורניר הזוגות זכתה מעיין,

גיא ששון סיים גם את טורניר היחידים וגם את טורניר

יחד עם שותפה בריטית.

הזוגות במקום השני.

הטורניר השני היה הטורניר הטוב ביותר של מעיין עד

קוואד

כה :היא זכתה בתואר היחידים לאחר שנצחה עימנואל

 2פיוצרים ברומניה
שרגא ויינברג זכה בשני הטורנירים ,בתואר הקוואד,
הוסיף לעצמו עוד  2תארים בינלאומיים וכרגע עומד על

 47תארים ביחידים.

מורך הצרפתיה ,אשר מדורגת  17בעולם .זה הוא
התואר השלישי הבינלאומי בו זוכה מעיין .כאשר גם
בטורניר הזוגות היא זכתה שוב עם בת הזוג הבריטית

והעלתה את זכיותיה בתארי זוגות ל .4

 ITF3בלגיה
יוסי סעדון הגיע לשלב חצי הגמר ביחידים ולמקום
השני בזוגות.
יוסי סעדון מבית הלוחם תל אביב ומאמן אותו רותם
סלע.
אדם ברדיצבסקי ,שרגא וינברג וגיא ששון מאיל"ן
ספיבק רמת גן ,מתאמנים אצל עופר סלע.

סרגי ליסוב ומעיין זקרי מאיל"ן ספיבק רמת גן,
מתאמנים אצל עפרי לנקרי שכרגע בחופשת לידה
ומחליף אותה נמרוד ביכלר.

בתמונה :שרגא ,מעיין וסרגי עם הגביעים
מהטורניר הראשון ברומניה ,צילום – עופר סלע
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 12בעולם
כדורשער
מחנה אימונים
לקראת אליפות העולם בכדורשער שתערך בדצמבר
בפורטוגל ,נסעה הנבחרת של רז שהם למחנה

רעות שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

אימונים בברזיל למחנה אינטנסיבי עם הנבחרת

בדמינטון

הברזילאית.
הנבחרת מורכבת משחקניות מהמועדונים :בית חינוך
עיוורים ובית הלוחם תל אביב.

אליפות תאילנד הפתוחה

מחנה האימונים דימה את אליפות העולם מבחינה

נינה גורדיצקי מבית הלוחם חיפה שמתאמנת אצל

פיזית ומנטלית (מדובר ב  9ימים ,כל יום משחק)

לאון פוגץ ,נצחה את שני משחקיה בשלב הבתים,

לצד מטרות נוספות ,של תרגול שלשות להגנה

כולל ניצחון על האוסטרית קוזס המדורגת  5בעולם.

ולהתקפה ,גיבוש קבוצתי ועוד .הנבחרת מדורגת 7
בעולם ונבחרת ברזיל מדורגת במקום ה .6

ברבע הגמר נוצחה על ידי מצאז השוויצרית
המדורגת  3בעולם .בעקבות הטורניר עלתה נינה
בדירוג העולמי ממקום  8למקום .7

שחיה
נבחרת ישראל בשחייה בראשות המאמן יעקב
ביננסון ,שהתה החודש במחנה אימונים בבולגריה,
לצוות הוותיק הצטרפו לראשונה גם  3שחיינים
בתמונה :בתמונה ,הנבחרת עם הנבחרת
הברזילאית ,צילום :דורית משרקי

צעירים מבטיחים.

אליפות העולם מתקיימת אחת ל 4שנים ועד כה הגיעה
נבחרת הנשים למקומות הבאים:
שנת  – 2018מקום 11
שנת  – 2014מקומות 5-8
שנת  – 2010מקום 9

בתמונה :נבחרת השחייה ודגל ישראל
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 13בעולם
חתירה
אליפות אירופה
שמוליק דניאל שחזר את הישג השיא שלו באליפות
אירופה בחתירה משנת  2021אז סיים במקום הרביעי.

אתנה שותפים לקידום הספורט הפראלימפי

שמוליק סיים את המקצה ל  2000מטרים בזמן של
 10:35.22דקות ,כאמור במקום הרביעי.

מתוך דף הפייסבוק של שמוליק:

מורן סמואל סיימה אף היא במקום הרביעי ,לאחר

מקום רביעי באליפות אירופה! דז'ה וו...

שסיימה את  2000המטרים בזמן של  11:28.13דקות.

האמת שהפעם הייתה תחושה שונה ,בעיקר בגלל

מורן ושמוליק ממועדון בית הלוחם תל אביב ,מתאמנים

הלוקיישן :אתר התחרות ממוקם כ 5-ק"מ ממחנה

אצל דימה מרגולין במרכז דניאל לחתירה .את

הריכוז דכאו והמלון ממוקם בסמיכות לפארק האולימפי

המשלחת הישראלית ליוו גם ראובן מגנאג'י מנהל

במינכן שם נמצאת אנדרטת יא חללי מינכן.

המשלחת ודורית משרקי הפיזיותרפיסטית.

מודה שבמהלך הימים כאן חשבתי לא מעט על
הלוקיישן...

מתוך דף הפייסבוק של מורן:

שוני נוסף הוא העובדה שהתחרתי מזה שנים עם סירה

רציתי פודיום! ואני מאוכזבת שלא הצלחתי להתמקם

שמעולם לא התאמנתי עליה והמשוטים הקבועים

חזרה בשלישיה הראשונה.

נשכחו באיטליה...

אבל באמת שנתתי הכל ,המקצה התחיל מעולה,

והשינוי הכי כיפי היה הקהל! סוף סוף קהל ביציעים,

הסירה הגיבה לכל דחיפה של המשוטים ואז הגיעה

צעקות עידוד בעברית וחיזוק מבנות נבחרת התעמלות

הרוח .רוח חזקה ומתישה ,ונלחמתי בה ,באמת

המכשירים שלנו .תודה!!!

שנלחמתי בה .דחפתי עד המכה האחרונה ,ניסיתי עם
הכלים שברשותי להתמודד עם התנאים ,אבל זה לא
הספיק.
אני חוזרת הביתה אחרי חודש וחצי בחו"ל וממשיכה
לעבוד קשה לקראת אליפות העולם.
אני שמחה על דבר אחד ,שאני יודעת שיש לי עוד המון
מה לשפר ,לחזק ולהחזיר למקום אחרי חצי שנה מאוד
מאתגרת שעברה על הגוף שלי...
בתמונות ,שמוליק ומורן בסירה
צילום :דטלב סייב ,באדיבות מרכז דניאל לחתירה
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 14בעולם
כדורסל
משחקי הידידות של מג'דל כרום בדובאי
יש מי שמדבר על הטמעת הספורט בחברה הערבית

כלל מנותני החסות לספורט הפראלימפי

ויש מי שעושה.
רק לפני  3שנים הוקמה קבוצת הכדורסל בכסאות

במשחק השני הצלחנו לעלות ליתרון  9ברבע האחרון,

גלגלים במג׳דל כרום ,בתמיכת המועצה והמתנ״ס

אבל חוסר ריכוז הוביל להפסד נוסף ב  1נק' בלבד,

המקומי .השנה הקבוצה זכתה בדאבל בלאומית א׳

 .46:45עקב שינויים בטיסות ,נאלצו ערן לויטה ומרי

(אליפות +גביע) והוזמנה למשחקי ידידות בדובאי ,תודה

סילברמן לחזור לארץ כבר לאחר המשחק השני

לחברת א.צ.מ על התמיכה ולשגרירות ארצות הברית

לצערנו .בשני המשחקים הנותרים ,נאלצנו לשחק

שעזרה במימון הכרטיסים.

בהרכבים חדשים לגמרי ושיטת משחק חדשה.

לירן הנדל המאמן כתב לנו על כך:

המשחק השלישי נגמר בהפסד בהפרש  9נק' .במשחק

מועדון מג'ד אל כרום יצא למשחקי ידידות בדובאי.

האחרון דייקנו את ההגנה והשגנו ניצחון בינלאומי

ההזמנה התקבלה מהמועדון המקומיdubai club for :

ראשון למועדון שלנו בתוצאה.40:36 :

 .people of determinationבאיחוד האמירויות סה"כ 4

לפני ,בין ואחרי המשחקים יצאנו כל הקבוצה לסיורים

קבוצות כדורסל ממועדונים שונים ,ובקבוצה של דובאי

בדובאי וביקרנו בכמה מהאטרקציות המיוחדות של

משחקים שני שחקני נבחרת .החלטנו לנצל את

העיר .היתה לנו נסיעה מוצלחת מאוד ,בילינו הרבה

ההזדמנות ולאפשר לכל שחקני המועדון משתי

זמן יחד ,שיחקנו ,טיילנו ,וחזרנו בשלום .בשנה הבאה,

הקבוצות וגם לשני שחקנים צעירים לטוס יחד

אנחנו מקווים לארח בארץ את המועדון מדובאי .שחקני

למשחקים .יצאנו משלחת של  14שחקנים ,מלווה

המועדון :מהרן חמדאן ,יוסוף מנעא ,ג'יהאד מיעארי,

וצלם .הצלם שהצטרף אלינו ,חוסאם אידריס הנפלא,

בלאל עביד ,אחמד חיג'אזי ,סאלח שאהין ,מרי

הוא חלק בלתי נפרד מהקבוצה .הוא מלווה אותנו

סילברמן ,מחמוד חמדאן ,גיל גרוס ,אברהים עיאשי,

בארץ בכל המשחקים ומשדר שידורים חיים בפייסבוק,

יסמין עכריה ,וליד בסול .מלווים :הלאל מסרי,

וכך עשה גם בדובאי .האירוח שקיבלנו היה נדיב מאוד,

חוסאם אידריס .עוזר מאמן :ערן לויטה מאמן :לירן

המארחים דאגו למלון ולהסעות למשך כל השהות

הנדל.

שלנו בדובאי.
קיימנו  4משחקים מול הקבוצה המקומית .לפני
המשחק

הראשון

התקיים

טקס

קצר

ובו

שני

המועדונים החליפו ברכות ומתנות .המשחק הראשון
הסתיים לטובת הקבוצה המקומית בתוצאה .55:52

בתמונה ,החלפת דגלים ,צלם :חוסאם אידריס
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 15פעילויות בארץ
כדורסל בכסאות גלגלים
משחקי ידידות – טורקיה ,ישראל
בשנת  2016ביקרה בארץ נבחרת העתודה הטורקית
בכדורסל בכסאות גלגלים ,היא הביסה את הנבחרת

כתר מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הישראלית הצעירה בכל משחקי ההכנה ,המשחק
המרכזי נגמר בתוצאה של  61-35לטורקים.

קבוצת בית הלוחם תל אביב ,נרתמה למחנה האימונים
נבחרת

העתודה

בכדורסל

בכסאות

החודש ביקרה הנבחרת הטורקית שוב ,לסבב משחקי

של

ידידות נוסף שנראה אחרת לגמרי .משחקי הידידות

והשתלבה בתוכנית המשחקים.

נועדו להכין את הנבחרות לקראת אליפות העולם

התל אביבים שיחקו מול נבחרת העתודה של טורקיה

לנבחרות עד גיל  23שתתקיים בספטמבר.

ונוצחו .61-49

המשחק הראשון היה משחק קשוח ,בסופו נוצחה

כל הכבוד לבית הלוחם תל אביב לשחקני בית הלוחם

הנבחרת על ידי הנבחרת הטורקית .61-48

תל אביב ולאנשי המעטפת על ההיענות וההירתמות,

משחק האימון השני ,היה משחק צמוד ,כאשר כל פעם

עמוק בתוך הפגרה!

קבוצה אחרת מובילה ,לקראת הסוף הטורקים פתחו
פער של  8נקודות אותו הצליחה הנבחרת לצמצם ,אך
בסוף נוצחה .68-65
במשחק הידידות השלישי והאחרון ,נצחה לראשונה

בארץ הנבחרת הישראלית את הנבחרת הטורקית
.54-60
משחקי הידידות תרמו רבות להכנת הנבחרת ,ונתנו
לליאור דרור המאמן וגדי סלוביק עוזר המאמן ,חומר
רב לחשיבה .תודה לוועד הפראלימפי הישראלי שעזר
במימון הבאת הנבחרת הטורקית.

בתמונה ,שחקן ישראלי עוזר
לשחקן טורקי לקום
בתמונה ,מאבק מתחת לסל.

ספטמבר גיליון 83

גלגלים

 16פעילויות בארץ
כדורשער
ליגת העל וליגה לאומית בכדורשער ,התקיימו לאורך
השנה ,בצורה לא רציפה ,בשל הקורונה .לאחר שבית
חינוך עיוורים בירושלים אירח את הספורטאים לרצף
משחקים שהתקיימו בימי חמישי ושישי ,גם ליגות

בנק הפועלים מנותני החסות לספורט הפראלימפי

הכדורשער הגיעו לסיומן השנה והקורונה נוצחה.

ליגה לאומית

בטקס הסיום ,הוכרזו השחקנים המתקדמים של

המנצחת של ליגה לאומית היא קבוצת :ויצו ניר העמק,

הליגות :הדס בר ניצן ואוראל יברקן.

בשורותיה שיחקו :שי אבני ,אסאד מחאמיד ,רועי
שושן ואוראל יברקן.

ליגת העל

מלכת השערים :סלסביל סועאד עם  66שערים

אלופת המדינה בכדורשער לעונת  2021-2022היא

מלך השערים :אוראל יברקן עם  39שערים

קבוצת :בית חינוך מרכז ,בשורותיה שיחקו :מחמוד

במקום השני – נבחרת העתודה

מחאג׳נה ,רוני אוחיון ,אוראל יברקן ,טיאצ׳ו

במקום השלישי – קבוצת בית חינוך לוחם

וונדנמך ואלהאם מחמיד רוזין.

במקום הרביעי – קבוצת באר שבע

מלך השערים :מחמוד מחאג'נה עם  108שערים
מלכת השערים :לי-היא בן דוד עם  55שערים
במקום השני – קבוצת בית הלוחם
במקום השלישי – קבוצת ויצו ניר העמק
במקום הרביעי – קבוצת בית חינוך דרום
במקום החמישי – קבוצת בית חינוך צפון

בתמונה :אוראל יברקן מקבל את גביע
השחקן המתקדם
בתמונה :הדס בר ניצן מקבלת את גביע
השחקנית המתקדמת
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 17פעילות בארץ
טאקוונדו
טורניר ראווה בינלאומי
כחלק מאליפות ווינר הסבב העולמי בטאקוונדו של
-

Federation

Taekwondo

Israel

 RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ההתאחדות

הישראלית לטאקוונדו התקיימו החודש קרבות ראווה

טניס שולחן

של הישראלים אסף יסעור ו אדנאן מילאד ממועדון
שרעבי אומנויות לחימה שמתאמנים אצל יחיעם שרעבי
ללוחמים שהגיעו לארץ למחנה אימונים:

אליפות הקיץ

Fabricio

 marquez de souzaמברזיל  -מדורג  6בעולם ו Sabir

בטורניר אליפות הקיץ בטניס שולחן לנפגעי שיתוק

 zeynalovמאזרבייג'ן  -מדורג  7בעולם.

מוחין ופגיעות אחרות שנערך באיל"ן ספיבק רמת גן,

תודה

להתאחדות

הישראלית

לטאקוונדו,

לוועד

הפראלימפי שעזר במימון מחנה האימונים ולמאות

זכו :רפי מנצור ,נתי סגל ,בתאל יצחק ,רעות ברגר,
אלי אשורי ,יוליה באבזנוב ויחיאל כהן.

הצופים שעודדו לאורך הקרבות.

בתמונות :אסף ואדנאן בקרבות
בתמונה :משתתפי הטורניר .צילם נועם אבישי
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' 18על רגל אחת'
החודש

לפני

שנה,

הובילו

את

רכילות פראלימפית

המשלחת

הישראלית למשחקים הפראלימפיים  -טוקיו
 2020בטקס הפתיחה ,החותרת מורן סמואל
ושחקן הבוצ'ה נדב לוי.
וזה מה שנדב זוכר מהאירוע:
"את הרגעים שלפני בעיקר
כשיצאנו מהבניין של הכפר
התחילו התמונות ,יחד עם מורן כמובן
ואחרי זה שהגענו לאצטדיון
והשיחה עם הנשיא
ברחנו הצידה כדאי שנוכל לדבר איתו בשקט
הגאווה העצומה הזאת

וכמובן הציפייה שהמשלחת תתקרב עוד קצת
ועוד קצת לעבר האצטדיון
ואז הלכנו לקחת את הדגל

הודעת ה :ברוך הבא לעמית ויגודה שחתם
בקבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים האיטלקית:
אמיקאצ'י אברוצו.

והצילומים
ויחד עם מורן הובלנו בכל שלב את המשלחת
זה כל כך כיף ,כל כך גאווה
לי גם היה את הזכות שלא חושב שהרבה חוו
אותה שאבא היה שם גם כן

בתור בן שאבא שלו היה שם גם כן ,צועד באותה
משלחת ורואה את הבן שלו בהובלה
זה רגעים שכנראה לא אשכח אותם לעולם".

....

ילדים ממועדון ספיבק איל"ן רמת גן ובית חינוך
עיוורים באר שבע בסיוע ההתאחדות ,אצטדיון
בלומפילד ומשרד כרטיסים 'לאן'' זכו בכרטיסים
למשחק הסופר קאפ הצרפתי שנערך בארץ וזכו
לחוויה חד פעמית.

