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פועליםאנו|עסקייםארגוניםעםפעולהשיתוף•

קהילה,ספורטאיםשלשיתוףשיקדמופרויקטיםליצירת

וכוליוגידיםעורקורםכברגדולפרויקט.עסקיותוחברות

.הבאבחודשלפרסמושנוכלתקווה

|חינוכייםומוסדותהקהילהעםפעולהשיתופי•

הגדלת,אצלנוהמתנדביםהצלמיםמספרהגדלת

לספורטופעילותזמןהמקדישיםהחינוךגופימספר

אקדמייםומוסדותהספרבתיהגדלת,הפראלימפי

.ועודשלנובפעילויותהסטודנטיםאתהמתרגלים

שלכם

רצאביאהודח"רו

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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,יקריםוקוראיםקוראות

הזדמנויותבתוכהצופנתוהיאהחלה2023שנת

שיתוף':היאזובשנההמפתחמילת.רביםואתגרים

.'פעולה

פעילויותיותר|בביתאצלנופעולהשיתוף•

ההכשרהתוכניתדוגמת,המועדוניםביןמשותפות

שחייניאתחודשיםלכמהאחתשמפגישהבשחייה

.משותפתלפעילותהעתיד

לבתיהספורטהתאחדותעםפעולהשיתוף•

בהעלאתמשאביםמשקיעיםאנו|בישראלהספר

מגבלהעםתלמידיםהמצרפיםהספרבתימספר

אנו.ספרייםהביתהספורטמועדונישללתחרויות

הספרלבתיהספורטהתאחדותבשיתוףפועלים

במקבילבהןתחרויותלנרמלמנתעלבישראל

,מגבלהללאספורטאיםמתחריםבהםלמקצים

.מגבלהעםלספורטאיםמקציםמתקיימים

|הישראליהפראלימפיהוועדעםפעולהשיתוף•

,משותףבמטהשפעלווהוועדההתאחדות,כידוע

עלרבזמןמשקיעיםואנונפרדיםגופיםלשניהתפצלו

לעבודאיך,המיטבאתמכךלהוציאאיךללמודמנת

הכמעטהמטרותמולאלבמשותףאךכגופיםבנפרד

.זהות

|מקביליםאולימפייםענפיםעםפעולהשיתוף•

איתנומשתפיםאלינומקביליםענפיםויותריותר

אוביחדמשותפותתחרויות:שונותברמותפעולה

והכוונהשילוב,איתור,באימוניםשילוב,מקבילבמקצה

מועדוניםבתוךמוגבלויותעםספורטאיםשל

.ועודמוגבלותללאלספורטאים

יואב  , נבחרת הכדורשערקפטנית, חמרניגל : בתמונה

.פ"בפרויקט שתרצאביל לגו ישראל ואהוד "גאון מנכ
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אלפיניסקי

העולםאליפות

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

וספישיינאבחייהלראשונההשתתפהשנהלפנירק

בשניאלפינילסקיהעולםבאליפותארזמעמותת

.מקצים

העולםבאליפותוהשנהשלגהרבהירדמאז

:מקציםבארבעשיינאהתחרתה,בספרדשהתקיימה

▪Super-G|גולשות8מתוך8מקום

▪Combined|גולשות8מתוך8מקום

▪DOWN HILL|גולשות8מתוך8מקום

▪Giant Slalom|גולשות10מתוך8מקום

▪Slalom|פסילה

וודאותוחוסראווירמזגבשינוייהתאפיינההאליפות

חשובניסיוןתוספתוהיתההתחרויותז"לוכלפי

.לשיינא

בסיוםאמרפטרסוןאריק,שיינאשלהמאמן

מהתוצאותמרוציםמאודואנישיינה":האליפות

Doune-והSuper-G-הבמקצי hill.העונהלאורך

וזהשלהוהזמניםהכישוריםאתמאודשיפרהשיינה

עלקשהלעבודנמשיך.העולםבאליפותביטוילידיבא

,האליפותבאירועילהתחרותהיכולתאתלשפרמנת

אתלנונותנתהזוהאליפות.בעולםהטוביםמול

עלינוומהשלנוהבאיםהצעדיםעללחשובההזדמנות

."ביותרהטוביםלהיותכדילעשות

במשחקיהראשונההישראליתהנציגהשהיתהלאחר

שיינאתנסה,2022ין'בבייגהפראלימפייםהחורף

.2026במילנוהחורףלמשחקילהגיע

שיינאהשתתפה,העולםאליפותלפניינוארבחודש

,הפתוחהפארקוינטרבאליפותארזמעמותתוספי

שנתןמהSuper-Gמסלולשלהמקציםבשניוזכתה

באליפותלהשתתפותהדרושהקריטריוןאתלה

.העולם

בקנדהתחרויות

התמונה . האלפיניעם ציוד הסקי , בתמונה שיינא

.באדיבות עמותת ארז
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2023אליפויות עולם בשנת 
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גלגליםבכסאותטניס

גלגליםבכיסאותבטניסמכולםמהגדולפרידה

ביכלרנמרודאורחטור|קוניידהשינגו-

קידרניר-צילום.קונידהשלהאייקוניתדמותו:בתמונה

פרישהעלקוניידהשינגוהודיע2023בינואר22-ב

עדייןכשהואגלגליםבכיסאותבטניסהעולמימהסבב

.בעולםהראשוןבמקוםמדורג

2001בשנתהעולמיבסבבלהתחרותהחלשינגו

-בזכה,ברצףהתחרהמאזשחלפוהשנים22ובמהלך

-בזכהבה2014בשנתהשיא-ביחידיםתארים119

במקוםשונותשנים11סייםשינגו.טורנירים12

זכההקריירהבמהלך.2022שנתכוללבעולםהראשון

22-וביחידים28-סלאםגראנדתארי50-בשינגו

זהבמדליות3-פראלימפיותמדליות6-ב,בזוגות

3-ו2020ובטוקיו2012בלונדון,2008ינג'בבייגביחידים

סטושיעםביחדזהבמדליתכוללבזוגותמדליות

.2004באתונהסאידה

שלנתפסיםהלאוהשיאיםמהמספריםחלקאלה

מיכל."העיןמבחן"אתישלשיאיםמעבראבלשינגו

מידהביןגלגליםבכיסאטניסמשחקשינגואתשראה

המסחררתהמהירות-עלבספורטאישמדובר

שלוהגלגליםכיסאאתתימרןשבהןוהשליטה

שלובחבטותוהסיבוביותהעוצמה,היציבות,מרשימות

שלווהנפשיהגופניהחוסן,עומדיםטניסאיםהזכירו

לפניונראתהשלאטניסרמתלהציגאותוהובילו

בידפציעותעלולהתגברותשנהמעשריםיותרלאורך

החובטת

לטניסאיםלחיקוימודלהיהשינגו.השניםבמהלך

,כמוהומהרלנוערצורבים-העולםמכלצעירים

פיזיתחזקיםלהיות,שלוובשליטהבעוצמותלחבוט

חלקלשחזרהצליחומעטים-כמוהוומנטלית

אתהייתהלאבסבבשחקןולאףשלומהיכולות

להישארהצליחשינגווכךשלוברמהכולההחבילה

.ברציפותשנהמעשריםיותרהעולמיבטופ

אבלסוןיאיר-צילום,במשחקקונידה:בתמונה

וייסלילך-צילוםנצחוןלאחרקונידה:בתמונה



בעולם08

88פברואר גיליון 

גלגליםבכסאותטניס

גלגליםבכיסאותבטניסמכולםמהגדולפרידה

נמרודאורחטור|המשך-קוניידהשינגו-

ביכלר

אתחוגגיםיפןונבחרת(מימיןשלישי)קונידה,בתמונה

.בארץשהתקיימההעולםבאליפותהשלישיהמקום

-למגרשומחוץהמגרשעלאלוףהיהשינגו

משחקבכלנקודהבכלכולוכלאתשנתןספורטאי

רוחעלשמרהזאתהגדולההתחרותיותולצד

גםלהםופירגןהיריביםאתכיבד,ספורטיבית

גברושבהםהמעטיםבמקריםוגםאותםכשניצח

.עליו

מעטלאשינגואתפגשתי-שליהאישיתבזווית

תמידוהואשוניםבטורניריםהשניםבמהלךפעמים

זוכראני.שאימנתיהשחקניםוכלפיכלפייחביבהיה

נועם-ביפןאימוןמגרשחלקנו2011בשנתאיך

נועםואיךשלווהמאמןשינגועםואניגרשוני

.מכולםהגדולשללצידולחבוטהתלהב

שהואלסטנדרטיםהודותאבלבסבביחסרשינגו

צעיריםטניסאיםהאחרונותבשניםצמחוהציב

לקרואשינסהמביתראוייורשכברלווישמעולים

טוקיטו-שלוהאינסופיתהשיאיםרשימתעלתיגר

3-הבמקוםמדורגשכבר16-הבןהיפניאודה

-שינגוגודזיימסאריגטו?ביפניתאומריםאיך.בעולם

�🏻�רבהתודה

הטניסממאמניאחדהינו,הטורכותבביכלרנמרוד

נועםאתאימן,בעולםהבכיריםגלגליםבכסאות

2012לונדוןבמשחקיהזהבבמדלייתבזכייתוגרשוני

שלהקוואדנבחרותואתנוספיםבכיריםוטניסאים

-ו1999,2000בשניםהעולםבאליפויותשזכוישראל

2012

וישראלקונידה

מהםאחד,קונידהנגדשיחקוישראליםמאודמעט

בשנתזוגותבמשחקמולוששיחקסטוקולאסיהוא

,נשכחתבלתיחוויהליזכורה":אסיסיפרכךעל,2004

וזכואולימפייםכאלופיםכיהנושהםבשנהבטח

וסטושיקוניידהשינגו.2004בשנתהזהבבמדליית

היה,ומוליחןברמשהמולזוגותבמשחק,סעידה

.בעולםהטובמוללשחקשזכינווהרגשנוגדולתענוג

.!"נשכחתבלתיחוויה:מיליםבשלוש

,נגדולשחקהוגרל,בסקי'ברדיצאדם,נוסףישראלי

שייתכןכך,טכניבניצחוןזכהואדםנפצעקונידהאך

במאזןשמחזיקבעולםהיחידהטניסאיהואשאדם

.מולומשחקיםשלחיובי

והואהעולםלאליפות2019בשנתקונידההגיעלארץ

בוהאחרוןבמשחקו,החביביםהטניסאיםדכאחזכור

בקטגורייתהארדבמדלייתיפןנבחרתאתזיכה

,ביקששרקכדוריםמגישלכל,בסיוםחילק,האופן

לידייםמיזעים,מגבות,שתייהבקבוקי:מתיקומזכרות

.מהםאחדאףלאכזבלאמנתעלוזה'וכו
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גלגליםבכסאותכדורסל

שגרירים

איטליה

DECO METALFERRO AMICACCI ABRUZZO–

בהוואברהיםברביבאישי,ויגודהעמיתשלהקבוצה

השלישיבמקוםהליגהשלהראשוןהשלבאתסיימה

SELFמולהגמרברבעותתמודד GROUP PADUA

MILLENNIUMהמקבילבביתהשניבמקוםשסיימה.

.לפברואר18וב11ביערכוהמשחקים

GSD PORTO TORRESלסריומאורדגמיןראדישל

Youngמולותתמודדהחמישיבמקוםסיימה and

Tenacious ITOPהמקבילבביתשישיתשסיימה

יערכוהמשחקים.העלבליגתההישרדותעלבמשחק

.לפברואר18וב11ב

גרמניה

RBCשבועשהאלשלקבוצתו Koln 99ersתצליחלא

אתהבטיחהאך,אחדמצדהגרמנילפליאוףלהעפיל

.לסיוםמחזוריםכמהשנימצדהעלבליגתהישארותה

.ביורוקאפתתרכזוכעת

צרפת

הראשוןבסיבובהפסידה,הייר,זלצמןפלגשלקבוצתו

כרגעהיא.הצרפתיבפליאוףמקוםעלונאבקתבגביע

7וקבוצות2עודעםיחד,השלישיבמקוםמדורגת

ארבעתעלשנאבקותקבוצות5ישנןלסיוםמחזורים

.בפליאוףהמקומות

יפגשוהאירופאיתהאלופותבליגתהבתיםבשלב

אתהאיטלקיתבפורטושמשחקיםומאורראדי

.גןרמתספיבקן"מאילחבריהם

.2-5.2בבספרדיתקיימוהמשחקים

הבריתארצות

רי  ועידו שקובמכללת אלבמה מרי סילברמן 

במכללת טקסס מתכוננים לקראת משחקי האליפות  

: בשיתקימו

באלבמה8-11.3: אליפות הנשים•

בויסקונסין15-18.3אליפות הגברים •
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להיכלסמואלמורןהפראלימפיתהחותרת

!היהודיהספורט

ביתממועדוןסמואלמורןהפראלימפיתהחותרת

הספורטלהיכללהיכנסנבחרה,אביבתלהלוחם

הספורטענפימכלנוספיםאישים10ולצידה,היהודי

,שפיגלרה'מוטל,זאביאריקבתוכם,עולםומכל

שחקן,ספורטשדר,ספורטעיתוןעורך,בלאטדיוויד

.ואחריםמהונגריהסייפת,ב"מארהכולםפוטבול

עולםאלופתהיא,יחידבסירתהחותרת,סמואל

במשחקיםארדמדלייתוזוכת2015לשנת

.2020בטוקיוכסףומדלית2016ריוהפראלימפים

רשימהמתוךנבחרולהיכלהחדשיםהמצטרפים11

לאורךפתוחבתהליךשהוגשומועמדים150של

חסויהועדהבחרההמצטרפיםאת.החולפתהשנה

ומומחיבעברפרסיםזוכי,ספורטאים20-כשמנתה

.הספורטבתחום

ונשותאנשי448ההיכלכולל2023נבחריעםיחד

.1981בשנתוינגייטבמכוןשהוקםמאזספורט

אך,שנהמידימתקיימתהנבחריםעלההכרזה

בעת,שניםלארבעאחתמתקייםעצמוהטקס

.2025ביולייקרהזההפעם,המכביהמשחקי

2017בשנתבמכביהלפידמדליקהמורן:בתמונה

הוקרהתעודתמקבלרםנח

אירועדוידסוןסימוןהכנסתחברערךינוארבחודש

.והמאמנתהמאמןמעמדלקידום

למאמןהוקרהתעודתהוענקה,האירועבמהלך

.השנהשפרשרםנחהמיתולוגיהשחייה

להשקיעהצורךעלדוידסוןדיברהכנסבמהלך

היתהמשמעותוכמההמאמניםבהכשרתתקציבים

.חייועלז״לנאבלשמריהושלולמאמן

החדשוהספורטהתרבותשרגםהשתתףבאירוע

מעמדאתלחזקבכוונתי":שאמרזוהרמיקי

דורותלהצמחתהבסיסשהםוהמאמנותהמאמנים

"ומצויניםחרוציםשחקניםשל

עולםבאליפויותרבותבמדליותזכו,נחשלחניכיו

הבולטים.הפראלימפייםובמשחקיםואירופה

,בודיןחנוך,ממיסטלובאיציק,בטרזיו:הםשבהם

.כהןויזהר

חניכובטרזיו,רםנח:גוטמןאלעדשצילםבתמונה

.דוידסוןהכנסתוחברנחשל
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מאלדןחסותמקבלמליארמארק

התקבלחיפהן"אילספורטממועדוןמליארמארק

מיליוןשתשקיע,אלדןחברתשלהספורטאיםלנבחרת

.2024לפריזבדרךספורטאים6בשקל

וכללשנהמחצייותרשנמשךבתהליךנבחרמארק

.פניות100מיותר

עםלדרךיציאתהעלינוארבחודשהכריזהאלדןחברת

לפריזבדרך"אלדןשלהספורטאיםנבחרת"פרויקט

2024.

שנבחרוהספורטאיםששתהוצגועיתונאיםבמסיבת

הספורטיביתבדרכםהחברהתמיכתאתויקבלו

ההשקעה.2024-בבפריזלאולימפיאדהלהגיעבמאמץ

איגודשוםוללא)לספורטאיםישירהבהתקשרות,היא

.(אחראוכזה

,להצלחהוהקריטיתהחשובההכספיתלתמיכהמעבר

בספורטלתמוךבוחרתאלדןכמוגדולהשחברההמסר

הצעיריםהשחייניםלכלשמגיעמסרהוא,הפראלימפי

עלומסתכליםבמיםהראשונהדרכםאתשעושים

.לחיקויכמודלמארק

שיעםיחדאלדןל"למנכהמשנהלויאבישי:בצילום

ששוןדודצילום.הספורטאיםונבחרתאלדןל"מנכדהן

המועצהר"כיוכהונתואתממשיךפינטואריק

לספורטהלאומית

יום)אתמולהודיעזוהרמיקיוהספורטהתרבותשר

המועצהר"כיוכהונתוהמשךעלפינטולאריק(חמישי

.לספורטהלאומית

בכסאותבכדורסלישראלנבחרתאתאימןאריק,כזכור

שם2008ין'בבייגהפראלימפייםבמשחקיםגלגלים

.השישילמקוםוהגיעההנבחרתהפתיעה

מנתעל,2011בשנתהוקמהלספורטהלאומיתהמועצה

"שחקנים"השלפעולהושיתוףמרכזיתמסגרתליצור

החלטותלקבלבמטרה,הספורטבתחוםהמרכזיים

הציבורייםהמשאביםולאיגוםבספורטמרכזייםבנושאים

.ספורטמתקנילהקמת

:(2018-ח"תשע,הספורטחוק)המועצהמתפקידי

טווחוארוכתכוללתמדיניותקביעתבענייןלשרלייעץ▪

הפעילותשלופיתוחםקידומםלשםהספורטבתחום

.בישראלוהספורטהגופנית

להשקעתהעדיפויותסדריקביעתבענייןלשרלייעץ▪

שלובטיפוחבאיתורלרבות,הספורטבתחוםמשאבים

.ספורטאים

בתחוםלתמיכהמידהאמותקביעתבענייןלשרלייעץ▪

.בספורט

.לאומיתמתקניםתכניתקביעתבענייןלשרלייעץ▪

איךכספיעומריאתמלמדיםשבוועשהאלאריק:בתמונה

בהיותואריקשאירגןישראלנבחרותשלבמפגש,לקלוע

.הפועליםבנקל"מנכ
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שולחןטניס

הדירוגמשחקי

סבבי3שלסדרההינם,שולחןבטניסהדירוגמשחקי

ועלמשחקרמתפיעל,מסווגיםשחקניםשלמשחקים

צבירתסמךעלנקבעיםהזוכים.עומדים/יושביםפי

בביתנערךהשניהמפגש.המפגשיםמשלושתהנקודות

בביתשיתקייםהבאהמפגשבסיום,שבעבארהלוחם

.הזוכיםיקבעו25.2בחיפההלוחם

....

צלם שמוליק בן עשור  : ספורטאים ומאמנים: בתמונות

אצלשמתאמןאביבתלהלוחםמביתחסדאיעמית

עמק'ישראלאליפותמרתוןבחציניצחכרמוןמאיר

האתלטיקהאיגודלתודה.ידלאופניבמרוץ'המעיינות

.הכלליתישראלבאליפותהידאופנישילובעל

יוסיהשלישיולמקוםהואשמיכאל:הגיעהשנילמקום

.פולק

אווירה,לתחרותנפלאאוירמזג":בסיוםאמרעמית

הרגשתי.הלוחםבתימכלרוכביםהרבה,נהדרת

הן,תחרויותאוהבאני.סופוועדהזינוקמרגעאנרגיות

תחילתלפניממשאנחנו.יכולותלמקסםאותימביאות

."עבודההרבהעודולפנינו,התחרויותעונת

עלהמנצחיםשלושת:כרמוןמאירשצילםבתמונה

.הפודיום

ידאופני

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימדיקססול 
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כדורשער

העלליגת

:החודששהחלהבכדורשערהעלליגתעלעובדותכמה

לסוףנפגשותהןפעםוכלקבוצות5העלבליגת•

ירושליםעיווריםחינוךבביתשישי-חמישישבוע

.הליגהתחרויותלקיוםפנימייהבתנאיאותםשמארח

נחייהכלבימספרגםיש,הספורטאיםעםיחד•

לאירוחזוכיםהםוגםהספורטאיםאתשמלווים

.חינוךבבית

:מוספורטאיותספורטאיםמשתתפיםבליגה•

.בעולםשלישימקום,הנשיםנבחרת▪

.עתודהלגילאיאירופהאלופיהגבריםנבחרת▪

.באירופה'אדרג-הגבריםנבחרת▪

.עתודהלגילאיאירופהאלופות.סהנשיםנבחרת▪

עיווריםחינוךביתמשלוחותנוספיםוספורטאים▪

.אביבתלהלוחםובית

ליהי:ואחותאחמשחקים,דרוםחינוךביתבקבוצת▪

.דוידבןואור

,נשואיםאשררוזיןומיכאלמחמידאלהםלעומתם▪

.נפרדותבקבוצותמשחקים

בליגההשנה":אמרההליגהרכזתפינטושירה

קודמותמשניםומגוונותמאוזנותיותריהיוהקבוצות

אתלהראותוהשחקניותהשחקניםלכלויאפשרו

שהמשחקיםמצפיםאנחנו.המגרשעלשלהםהיכולות

לכלהשנה,בנוסף.ומענייניםמותחים,צמודיםיהיו

ואנחנוהמשחקאתשמנהלאחראימאמןישקבוצה

."המגרשעלהיתרונותאתרואיםכבר

העמקנירויצו,אבנעיםורד–צפוןחינוךבית:המאמנים

וערןד'מאגמוחמד–עיווריםחינוךבית,כהןשניר–

וויסאלפוארטהאריאל–דרוםחינוךבית,רייק

.ה'מחאנגניזאר-אביבתלהלוחםבית,שופניה

,  מובילה את הטבלה, לאחר סבב המשחקים הראשון

ניצחונות ותיקו ובמקום  3קבוצת בית חינוך עיוורים עם 

.ניצחונות והפסד3השני קבוצת ויצו ניר העמק עם 

ה'מחאנגמחמודבגבריםמובילהשעריםמלכותאת

9עםדוידבןליהיאהנשיםואצלשערים34עם

.שערים

יוסף אבי : צלם. בפעולהה'מחאנגמלך השערים מחמוד 

.יאיר אנגל

פלץצלמת תמר . האחים בן דויד בפעולה
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קשתות

ונוערלילדיםישראלאליפות

הארציתוהנוערהילדיםתחרותהתקיימהינוארבחודש

בתמיכתהישראליהקשתותאיגודשאירגןלקשתות

.גןרמתעיריית

פאראלימפיונוערילדיםלראשונהשולבוזובתחרות

ישראלבאליפותספיבקלנכיםהספורטממועדון

.אלולגילאים

מקציםבאותםהשתתפוהפראלימפייםהספורטאים

.האפרוחיותבקטגוריתניצחההשמונהבתרנו'בגויהב

,מחודשתלתחייההאחרונותבשניםזוכההקשתותענף

פתיחתעלשמענוהחודשורקנפתחותחדשותקבוצות

.שבעבארהלוחםבביתחדשהקבוצה

.הקשתותאיגודעםהדוקפעולהשיתוףמתקיים,כןכמו

וחציכשנהמתאמנת,17הבתזונטגגאיהלדוגמאכך

.מצקיןאלההמאמנתאצלגןרמתן"איל–בספיבק

מנתועלבספיבקבשבועפעמייםמתאמנתגאיה

עםפעולהשיתוףנבנהשלההאימוניםנפחאתלהגדיל

פעםמתאמנתהיאבו,סבאבכפרהקשתותמועדון

.מטרים18שלתחרותילמרחקבשבוענוספת

.התמונה באדיבות איגוד הקשתות, קשת בפעולה

התמונה באדיבות ספיבק רמת גן, והגביערנו'בגיהב 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

.התמונה באדיבות איגוד הקשתות, יהב בפעולה



בארץ  15

88פברואר גיליון 

גלגליםבכסאותכדורסל

העלליגת

הסבבלסיוםמחזורים3רקשנשארו,מחזורים11לאחר

העליוןבביתיהיוקבוצותאיזהברורדיכבר,השני

התחתוןבביתיהיוקבוצותואיזהאליפותעלויתמודדו

,ההישרדותבמשחקי

יתמודדוהאליפותעל,צפוילאמשהויקרהלאאם

הטבלהאתמובילהשגםגןרמתספיבקארז–האלופה

אביביותהתלהקבוצות2,בודדוהפסדניצחונות10עם

.חדרהכרישיעםשהתאחדהחיפההלוחםביתוקבוצת

צמודיםלהיותצפויים,התחתוןבביתההישרדותמשחקי

.רמהבאותהיותראופחות,הקבוצותכלכאשר,מתמיד

והסבבהמשחקיםרצףעלישפיעוהיורוליגמשחקי

.8.3בלהסתייםאמורהשני

'אלאומיתליגה

9עםמושלמתגןרמתספיבקאורןמשחקים9לאחר

השניהסבבאתיסיימוכנראהאיתהויחדניצחונות

ספיבקערבה:העליוןלפליאוףשמובילים2-4במקומות

.כרוםאלד'ומגחיפההלוחםבית,גןרמת

.פברוארבאמצעיסתייםהשניהסבב

'בלאומיתליגה

נקבעו,ודרוםלצפוןשחולקובבתיםסבבים2לאחר

בארהלוחםבית,חיפהן"איל:העליוןבפליאוףהקבוצות

ושלוםאביבתלהלוחםבית,חיפההלחםבית,שבע

הלוחםבית:ישחקוהתחתוןבפליאוף.לציוןראשון

שבעבארחוסן,הגולן,גןרמתספיבקדקל,ירושלים

.וכרמיאל

ל בית הלוחם תל  "ארז ספיבק רמת גן מול צה, בתמונה

ערן עפרוני: צלם. אביב

:  צלם. בית הלוחם תל אביב מול חוסן באר שבע, בתמונה

ערן עפרוני

:  צלם. ן ספיבק רמת גן מול ראשון לציון"איל, בתמונה

ערן עפרוני
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גלגליםבכסאותכדורסל

:העלליגתגביע

:הגמרחצאינקבעו

תלהלוחםביתל"צהמולאביבתלהלוחםבית•

.19.3בו5.3ביתקיימוהמשחקים,אביב

הלוחםביתחדרהכרישימולגןרמתספיבקארז•

.בחדרה23.3בוגןברמת19.3ב.חיפה

'אלאומיתליגהגביע

לחציישירותתעלהחיפההלוחםשביתנקבעבהגרלה

:יתמודדו(מרץותחילתפברוארסוף)הגמרברבע.הגמר

ספיבקאלון,ירושליםהלוחםביתמולכרוםאלד'מג

אביבתלהלוחםוביתגןרמתספיבקערבהמולגןרמת

.גןרמתספיבקאורןמול

'בלאומיתליגהגביע

שלוםמולחיפהן"איל:הגמרלרבעהקבוצותנקבעו

כרמיאל,הגולןמולאביבתלהלוחםבית,לציוןראשון

ביתמולחיפההלוחםוביתגןרמתספיבקדקלמול

.שבעבארהלוחם

בביתבבדמינטוןהחורףאליפותנערכה,שישיביום

:המנצחיםואלוחיפההלוחם

:גלגליםבכיסאותזוגותראשוןמקום

.חיפההלוחםמביתארזואןויוסיאברמוביבגני

:('בדרג)גלגליםבכיסאותזוגותראשוןמקום

ן"מאילמלכהואיתיחיפההלוחםמביתאלעדדני

.חיפה

:עומדיםראשוןמקום

.חיפההלוחםמביתחסיןואניהארזואןיוסי

לילך וייס: צילום. ספורטאית חובטת בכדור–בתמונה 

בדמינטון

לילך וייס: צילום. ספורטאי חובט בכדור–בתמונה 

.  2022שנת ' ן חיפה זוכת הגביע בלאומית ב"איל–בתמונה 

לילך וייס: צילום



פראלימפיתרכילות
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ספורטאיםשלהשראהמעוררתצילומיםתערוכת

נפתחהובעולםבארץתחרויותבמהלךפראלימפים

.בקיסריההחודש

העיתונותצלםי"עצולמובתערוכההתמונות

המשחקיםבעתיק'קוולרצגלעדהמוערךוהספורט

שלשורהידיועל2020בטוקיוהפראלימפים

הספורטאיםאתשתיעדומתנדביםצלמים

.ובעולםבארץותחרויותאימוניםבעתהפראלימפים

.אנגלהררייונית:צילום
שלתמונתונבחרה,הבינלאומיהחיבוקיםליום

ג"בנתבמאימוונשיקהחיבוקמקבלדדאוןעמי

העולםמאליפותעולםכאלוףשחזרלאחר

הפראלימפיבספורטחיבוקיהכיכחיבוק,בשחייה

.2022לשנת

....

בפרקלככבנבחרצדקיהומוטיהרוגבישחקן

שלהחדשההדוקומנטריתהרשתבסדרתהראשון

Momentsכהןרונית with ROCOהפרקעלהומאז

.צפיותאלפיצברכברלאוויר

לצילומילוהק(התמונהבאמצע)ספירמורהמטפס

.דלתאבאדיבותהתמונה.דלתאשלדוגמנות
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