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הישג החודש

נבחרת הטניס בכסאות גלגלים סגנית אלופת העולם
נבחרת הטניס בכסאות גלגלים אשר מורכבת

בחצי הגמר ,שיחקה הנבחרת נגד נבחרת ארצות

מהספורטאים :שרגא וינברג מאיל״ן רמת גן,

הברית ,בה משחקים המדורגים  1ו  7בעולם

נועם גרשוני מבית הלוחם תל אביב ופטריק

וכפי שהיה בשנה שעברה ,הצליחה הנבחרת

בן אוריאל מאיל״ן חיפה והצוות המלווה:

לנצח  1-2ולעלות לגמר.

עופרי לנקרי המאמנת ,יובל לוטבק מאמן
הכושר וקובי וינר ראש המשלחת .שחזרה את

בגמר פגשה הנבחרת את נבחרת אוסטרליה,

הישגה מהשנה שעברה וזכתה במדליית הכסף

בה משחקים המדורגים  3ו  4בעולם .ולאחר

באליפות העולם .באליפות השתתפו השחקנים

ניצחון של נועם ביחידים והפסד של פטריק

המובילים בעולם אשר היוו אתגר רציני לשרגא

ביחידים ,עלו נועם ושרגא למשחק הזוגות

שדורג במקום ה  , 17-פטריק שדורג במקום ה -

הקובע ,בו הפסידו לאוסטרלים.

 94ונועם שלא דורג בשל אי השתתפותו
במשחקי הסבב של ה  .ITFבשלב הבתים נצחה

בשנה הבאה תתקיים אליפות העולם בארץ

הנבחרת את נבחרת יפן ונבחרת דרום אפריקה

וכולנו תיקווה שהנבחרת תשפר את מיקומה

והפסידה לאוסטרלים.

במקום אחד.

התמונה
באדיבות אתר
ה ITF
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הישג יוצא
דופן
דורון שזירי אלוף ישראל בקליעה
דורון שזירי ,מבית הלוחם תל אביב שהתחיל

שזירי ,מצטרף לרשימה מצומצמת של

להתחרות בקליעה בשנות ה  ,90 -הוכתר

ספורטאים פראלימפים שמתחרים ומגיעים

לראשונה כאלוף ישראל בקליעה במקצוע  -ירי

להישגים גם בענפים האולימפיים .המפורסמים

 60כדור ברובה במצב שכיבה ,לאחר שצבר 621

שבהם הם :אוסקר פיסטוריוס ,האצן הדרום

נקודות.

אפריקאי ,שהגיע יחד עם נבחרתו למקום

למרות שדורון שזירי הינו קטוע רגל ,הוא מתחרה

השמיני ב גמר ה  400X4באולימפיאדת לונדון

גם בתחרויות של איגוד הקליעה מול קלעים

ופתח דיון משפטי על היתר שימוש בפרוטזות

שאינם פראלימפים.

בתחרויות אולימפיות
השחיינית קטועת הרגל דה – טואה ,גם היא

למרות שהקטיעה משפיעה על יציבות הקלע גם

מדרום אפריקה שהגיעה למקום ה 16

במצב שכיבה ,הצליח השנה שזירי להתעלות על

באולימפיאדת בייג'ין  ,2008בתחרות השחייה

המגבלה ולראשונה לזכות באליפות ישראל

במים פתוחים.

כאשר הוא מקדים את מאמנו ,הקלע האולימפי,

והאירנית זהרא נמאטי ,שלמרות השיתוק ב -

גיא סטריק ,המלווה אותו מאז  ,1995אשר ,דורג

 2רגליה התחרתה בריו  2016בענף החץ וקשת

במקום השני באליפות עם  618נקודות.

גם באולימפי ( מקום  ) 49וגם בפראלימפי
( זהב אישי וכסף קבוצתי )

שזירי ,חזר רק לאחרונה לפעילות תחרותית,
לאחר שנאלץ לעבור ניתוח נוסף לשיקום מפרק
הירך בעקבות תאונה שעבר לפני שנה .מסיבה זו
החמיץ השנה את אליפות העולם בקליעה
פראלימפית שהתקיימה לפני כחודש בדרום
קוריאה.
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מה קרה
ביוני?
אירועים ותחרויות שהתקיימו ביוני
• באליפות הנוער בטניס שולחן
שהתקיימה באיל"ן רמת גן,
ניצח רועי אלוני ,מאיל"ן רמת
גן.
•באליפות הקיץ לנפגעי שיתוק
אחרות
ופגיעות
מוחין
שהתקיימה באיל"ן רמת גן,
השתתפו עשרות ספורטאים.

טניס שולחן

• בגרנד פרי שנערך בפאריז,
הגיע אלכסנדר אלייסנקו
מאיל"ן חיפה למקום השני
בהדיפת כדור ברזל ולמקום
ה 12בהטלת כידון וליאב
סלומוביץ מבית חינוך עיוורים
הגיע למקום הרביעי בריצת
 200מטר.

• בטורניר ספיבק הפתוח של ה
 ITFניצח בקטגוריית האופן:
אדם ברדיצבסקי מאיל"ן רמת
גן ,בקטגוריית הקוואד :איתי
ארנליב מבית הלוחם תל אביב
ובטורניר הזוגות :גיא ששון
ואסי סטוקול.

אתלטיקה

•באליפות אירופה בקיאקים
שהתקיימה בבלגרד העפילו
אור אדטו מאיל"ן חיפה ורון
הלוי מבית הלוחם חיפה לחצי
הגמר אך לא עלו לשלב הגמר.
פסקל ברקוביץ מבית הלוחם
תל אביב הגיעה למקום ה . 7

קיאקים

טניס

•בטורניר קליעה שנערך בבית
נצחה
אביב,
תל
הלוחם
במקצוע :רובה אוויר במצב
שכיבה ,קלאס  – SH1יוליה
צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב.
ובקלאס  SH2ניצח אוריאל
בונט מבית הלוחם תל אביב.

• באליפות

הפתוחה בטניס שולחן ,זכתה
קרולין טביב מאיל"ן רמת גן
במדליית הכסף

טניס שולחן

קליעה

רועי אלוני

ארצות

הברית

יוליה צ'רנוי
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מה יקרה
ביולי?
תחרויות בארץ ובעולם בחודש יולי
 2-9.7אליפות העולם הפתוחה בבוצי'ה | נבחרת ישראל | פורטוגל
 3-9.7סבב גביע העולמי בסייף | לינור קלמן ,מתוקו ודניאל ברוסונוביק |
פולין
 13.7אליפות ישראל בהרמת כח | בית הלוחם תל אביב

 18.7טורניר טניס שולחן | ראשון לציון

 20.7אליפות ישראל בבדמינטון | בית הלוחם תל אביב

 23-29.7טורניר בינלאומי בבדמינטון | אמיר לוי ונינה גורדיצקי | תאילנד

 24.7משחה ראווה באליפות ישראל בשחייה | וינגייט

 27.7אליפות ישראל בקליעה | בית הלוחם ירושלים
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אליפויות בארץ

איל"ן רמת גן אלופת המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
לאחר מספר שנים ,בהם סדרות הגמר של ליגת
העל בכדורסל בכסאות גלגלים ,הסתיימו בצורה
חד צדדית בתוצאה  0-3או  1-3לאלופה ,הגיעה
השנה סדרה מותחת במיוחד בין האלופה המכהנת
איל"ן רמת גן למחזיקת הגביע של השנה בית

הלוחם חיפה.
במשחק הראשון שהתקיים ברמת גן – נצחה בית
הלוחם חיפה בהפרש של סל.49-51 :
במשחק השני שהתקיים בחיפה ,הצליחה איל"ן
רמת גן לחזור מפיגור  37-31במחצית ,לניצחון 62-
 66שהשווה את הסדרה ל  1-1ונתן רוח גבית
לניצחון בהפרש של  18נקודות של רמת גן במשחק
השלישי.51-69 :
במשחק הרביעי שהתקיים בחיפה ,רמת גן כבר
הובילה במחצית  ,13-20אך בית הלוחם חיפה ידעה
להתעלות ולא לתת לרמת גנים לגזור את הרשתות
אצלם בבית ,לנצח בנקודה  41-42ולהשוות את
סדרת הגמר ל .2-2
במשחק החמישי והקובע שהתקיים ברמת גן,
בנוכחות מאות צופים שגדשו את האולם ,הובילה
איל"ן רמת גן מהרגע הראשון ,בית הלוחם חיפה
הצליחה אמנם לצמצם את ההפרש ,אך בסיום

נצחה איל"ן רמת גן בתוצאה 42-56 :וכמיטב
המסורת הניף הקפטן תומר יצקן את צלחת
האליפות תוך קבלת מקלחת של שמפניה.
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אלופי ישראל בטניס שולחן
קלאס 6-10

קלאס 1-3

קלאס 5

חגית בריל
בית הלוחם ירושלים

קרולין טביב
איל"ן רמת גן

ענת שגיא סיארה
בית הלוחם חיפה

קלאס 1-2

קלאס 3

קלאס 4

חן ברוך
בית הלוחם חיפה

שחר לוי
בית הלוחם ירושלים

שי סיאדה
איל"ן רמת גן
קלאס 7

קלאס 5

קלאס 6

גנדי גיכטמן
בית הלוחם חיפה

דני בוברוב
איל"ן רמת גן

בועז טביב
בית הלוחם תל אביב
קלאס 10

קלאס 8

קלאס 9

זאב גליקמן
בית הלוחם תל אביב

אביב גורדון
מועדון הטנ"ש נס ציונה

יגור קיסרי
בית הלוחם חיפה
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אליפויות בארץ
אליפות הארץ בבוצ'ה
ענף הבוצ'ה הולך וגדל במספר הספורטאים ,עובדה
זו אפשרה השנה לערוך מספר רב יותר של תחרויות
ללא צורך באיחוד קלאסים.
בקלאס  BC1גברה אורית קלנר על אלדר יוסיפוב,
שניהם חברי איל"ן" רמת גן,

בתוצאה  .2:5ובכך

החזירה לעצמה את תואר אלופת ישראל משנת
.2016
בקלאס

 BC2ניצח נדב לוי את דדי וייך ,גם הם

חברי איל"ן רמת גן ,בתוצאה  1:6ושמר על תוארו
כאלוף ישראל.
בקלאס  BC4גבר גרשון חיימוב על מוריס מוצפי,
שניהם מאיל"ן חיפה ,בתוצאה .3:6
בקלאס  BC5ניצח

דני סולל מאיל"ן רמת גן את

רפי חנן מאיל"ן חיפה בתוצאה .4:5
בתחרות לשחקנים לא מסווגים ,ניצח רפי מנצור
מאיל"ן חיפה את לילך מתרגם ,גם היא מאיל"ן
חיפה.
בתחרות הקבוצתית האלופים הם :נדב לוי ,אלדר
יוספוב ,משה חיים וסיגלית חליף שניצחו את:
אורית קלנר ,דדי וייך ,ניר אלפרט ואיציק
ממיסטבלוב ,כולם מאיל"ן רמת גן.
בתחרות הזוגות נצחו :רפי חנן ובאסם אבואלהיג'א
ולמקום השני הגיעו  -יואב דהן ,אמג'ד זידאני ובת
אל ברייטמן הכהן ,כולם מאיל"ן חיפה
צלם :יוסף אבי יאיר אנגל  -ג'וחא
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אליפויות בארץ
אליפות הארץ באופניים
אופניים נגד השעון

אופני טנדם  -שטח
באליפות ישראל ברכיבה על אופני טנדם בשטח

באליפות ישראל ברכיבה על אופניים נגד השעון

לעיוורים וללקויי ראייה לקחו חלק פעיל כ  80זוגות

שנערכה בעתלית ,השתתפו עשרות ספורטאים מבתי

רוכבים מקבוצות הרכיבה של בית חינוך עיוורים

הלוחם.

על אופניי טנדם" :כן ולא" מרכז ,צפון ושרון ("כדור

אלופי ישראל לשנת  2018ברכיבה נגד השעון הם:

אור")" ,גלגלאור"" ,עיניים לשניים"( co vision ,עמותת

גברים – אופני יד :קובי גרשוני | בית הלוחם תל

אל-מאנרה ) ובית חינוך עיוורים.

אביב

אלופי ישראל לשנת  2018ברכיבת אופני טנדם

נשים – אופני יד :אורה פרלשטיין | בית הלוחם תל

בשטח הם:

אביב

זוגות גברים  :שי מנדל ושי כהן

גברים – טנדם :עמי רביב ושקד פרנק | בית הלוחם

זוגות מעורבים :גולן לוי ורחלי אדמון

ירושלים

צילוםSagi Tabachnick Photography :

צילום :מאיר כרמון

אופניים כביש
באליפות ישראל ברכיבה על אופניים בכביש שנערכה
בשריגים ,השתתפו עשרות ספורטאים מבתי הלוחם.
אלופי ישראל לשנת  2018ברכיבת כביש הם:
גברים – אופני יד :קובי גרשוני | בית הלוחם תל אביב
גברים – טנדם :יוסי פוקר ואורן בילצבאו | בית הלוחם תל אביב
צילום :סנדרה
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אליפויות בארץ

סיום ליגות הכדורשער
ליגת העל
מקום

קבוצה

ליגה לאומית
מקום

קבוצה

1

בית הלוחם תל אביב

1

באר שבע נוער

2

בית חינוך עיוורים

2

גליל עליון

3

ויצ"ו ניר העמק

3

ויצ"ו ניר העמק

4

באר שבע

4

עתודה – בנות

5

נבחרת נשים

5

באר שבע בוגרים

6

בית לוחם חינוך

7

תגי"ל באר שבע

מצטייני השנה
 מלכת השערים  -ליגת העל | אילהם מחמיד ,נבחרת
נשים
 מלך השערים – ליגת העל | מיכאל רוזין  ,בית הלוחם
תל אביב
 מלך השערים – ליגה לאומית| דורון חודדה ,שלוחת
ויצו ניר העמק
 מלכת השערים – ליגה לאומית | קארין פיסחוב,
שלוחת באר שבע
 השחקן המתקדם (מקביל לשחקן מצטיין) – מור
שריר ,שלוחת באר שבע
 השחקנית המתקדמת – נועה מלכה ,שלוחת ויצו ניר
העמק
 השחקן ההוגן – בן זלינגר ,שלוחת בית חינוך עיוורים

תודה לבית חינוך עיוורים על האירוח בתנאי פנימייה של כל משחקי הליגות השונות
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הפינה
לשיפוטכם
חוק  – 5פציעת שחקן | השופט זיו רדומסקי
החוק מציין  2מקרים ,האחד כששחקן נפצע (זקוק

במידה והשחקן נופל בו ברגע ששחקן ההתקפה

לטיפול ,מדמם וכדומה) .השני ,נפילת שחקן מהכיסא.

מתחיל ניסיון זריקה לסל:

בשני המקרים כאשר השחקן מהווה סכנה לעצמו או

במקרה זה ניתן שיקול הדעת לשופט  -לדוגמה:

את

שחקן מקבוצה א' נופל ברחבה ליד קו העונשין ,בו

לשחקנים

אחרים

על

השופט

לעצור

מידית

המשחק.

בעת שחקן מקבוצה ב' הנמצא מתחת לסל מבצע

אנחנו נעסוק במקרה השני ,מאחר ונפילה של שחקן

זריקה לסל ,העיקרון בגינו השופט אמור לעצור את

במגרש היא מקרה שכיח ,יש קצת אי וודאות בנושא

המשחק (סכנה לשחקן או לשחקנים אחרים) אינו

מתי השופט צריך לעצור את המשחק.

חל מידית ולכן השופט יכול לאפשר את הזריקה עד

כלל בנושא לגבי שעון  24שניות

לסיומה (נכבש סל או נלקח כדור חוזר) ואז לשרוק

במידה והמשחק נעצר בגלל שחקן התקפה ,הזמן של

לעצירת המשחק.

שעון  24יישאר בגינו.

אותו מקרה אך הפעם השחקן שנופל הוא שחקן

במידה והמשחק נעצר בגלל שחקן הגנה( ,בחלק

ההגנה על הזורק ,על השופט לעצור מידית את

הקדמי) במידה והשניות על השעון מורות  14שניות

המשחק עוד בטרם בוצעה זריקה לסל.

הזמן יישאר בגינו ,במידה והיו פחות מ 14-שניות השעון

מקרה בו נופל השחקן בכל חלק אחר במגרש

יאופס ל 14-שנ' .

בכל שלב בו נופל שחקן בכל חלק אחר במגרש,

מקרה בו שחקן נופל בתוך רחבת השלוש

על השופט לנהוג בדרך בו עצירת המשחק לא

כאשר שחקן נופל בתוך הרחבה (מגן/תוקף) ,והקבוצה

תשאיר אף קבוצה במצב של נחיתות:

נמצאת בכל שלב למעט זריקה לסל (משחק מסירות,

במידה והשחקן מקבוצת ההתקפה ,רשאי השופט

חסימות ,תנועה של שחקנים) ,על השופטים לעצור

לא לעצור את המשחק למעט אם הקבוצה מעכבת

מידית את המשחק.

את ההתקפה או מבקשת לעצור על מנת לצרף את
חבר קבוצתם.
במידה והשחקן הוא מקבוצת ההגנה ,השופט אינו
חייב לעצור את המשחק עד אשר תסתיים ההתקפה
(זריקה לסל ,איבוד כדור או כל עצירה משחק).
אם זאת ,במידה והקבוצה התוקפת נמצאת בתחילת
ההתקפה (בחלק האחורי של המגרש) ובו בעת נופל
שחקן הגנה ,רשאי השופט לעצור את המשחק.

13
השאלון
לנצח כמאמן – לנצח כשחקן
והפעם המדור אחד על אחד עם שי ברביבי שחקן הכדורסל שזכה באליפות ישראל
בכדורסל בכסאות גלגלים עם קבוצתו איל"ן רמת גן ,והוביל את קבוצתו איל"ן פתח
תיקווה למקום הראשון בליגה לאומית ב' כמאמן.
מה הרגע המשמעותי ביותר שהיה לך השנה?
"כשחקן אני חושב שאלך על המשחק מס' 2
בסדרה נגד בית הלוחם חיפה .שבוע לפני
המשחק פציעת גב במדי הנבחרת מנעה ממני
לשחק את המשחק הראשון ,מה שהביא אותנו
למשחק  2בחיפה עם הגב לקיר .משחק צמוד
מאוד שנאלצתי לשחק עם כאבי תופת עד רגעי
ההכרעה .כמה טוב שזה נגמר בניצחון.

כמאמן הרגע המשמעותי השנה היה דווקא הניצחון
על בית הלוחם בגמר ,כאשר הלחץ היה מוטל על
שחקנים עם ממוצע גילאים נמוך מעשרים ,לעומת
שחקנים מנוסים מאוד .במצב של הכל או כלום שני
ילדים ראדי בן ה  14ואופיר צור בן  18התגברו על
הלחץ לקחו אחריות והתעלו על עצמם ברגע האמת.
השאר היסטוריה.

מי השחקן המפתיע ביותר על המגרש השנה ?
"כשחקן הייתי בוחר דווקא בשניים ,איברהים בהו
ועמית ויגודה ,שני ילדים בני  15עשו קפיצת מדרגה
משמעותית וגילו הרבה בגרות ב"מאני טיים" .הדבר לא
נעלם מעיני אריאל מאמן הנבחרת ובמהלך הקיץ
האחרון הם הגיעו לסגל הרחב של הבוגרת ,בקיץ
הקרוב יובילו את העתודה ,ואם יגלו בגרות כמו שגילו
במהלך העונה ,אני מאמין שיוכלו לעשות הישגים יפים
יחד! יהיה אשר יהיה העתיד וורוד לשניהם למועדון
ולנבחרת ישראל".

כמאמן מבחינתי היה זה אופיר צור ,למרות
שאינו נכה החליט להתנדב לספיבק.
המועדון גרם לו לרצות להתנדב והחברים
אהבו אותו .מדובר בקלעי טוב שהתמיד
להגיע לכל אימון ומשחק והיה אולי החלק
המשמעותי ביותר באליפות .אגב הוא
מתגייס בשנה הבאה לצבא ,המועדון ואני
מאחלים לו את כל ההצלחה שבעולם!

מי השחקן שאתה הכי מעריך בקבוצה יריבה?
כשחקן אני מעריך לשחק מולו מאז שאני ילד .תמיד כיוון,
אהב ועזר לי ,ועד היום משמש כמודל לחיקוי .אני תמיד אשמח
לספר עליו עוד ועוד .זהו דותן מישר שמשחק בבית הלוחם
חיפה ,נכה צה"ל ,מודל לחיקוי ומנהיג אמיתי של הנבחרת.
רוח לחימה לצד ספורטיביות ,הנאה לצד מקצועיות ,אדם
משכמו ומעלה ושחקן ענק!

כמאמן אני בוחר בערן לויטה .לאורך
המשחקים נגדו הבין את החשיבות
של שחקנים צעירים ואופן ההתנהלות
מולם והראה רוח ספורטיבית לאורך
כל  4המשחקים בינינו ואפילו ניצחו
שלושה מהם.

מהו האתגר לשנה הבאה?
כשחקן המטרה האישית שלי היא
להוסיף עוד יכולת "לארגז הכלים"
להמשיך להתקדם .מאז שהגעתי
למועדון אני מרגיש שאני צומח בתוכו,
מחדש ולא מפסיק ללמוד ,היעד
להמשיך בארץ בשנה הקרובה,
להצליח לזכות בדאבל נוסף ,להצליח
באירופה כמו שהצלחנו השנה ולהיות
מוכן לקיץ ,מי יודע אולי בשנה הבאה
נצליח לעשות את הבלתי יאומן
ולהביא את הנבחרת לאולימפיאדה
לראשונה מאז בייג'ין . 2008

כמאמן האתגר הוא תמיד קידום מטרות המועדון .ליאור דרור מאמן
נבחרת העתודה ומודל שלי כמאמן לימד אותי " :כאשר אנשים
חושבים שמילת המפתח היא "תארים" המועדון דוגל בקידום
התשתית מלמטה ,כלומר קידום שחקנים צעירים בין אם מדובר על
העלאת מוסר העבודה להעלאת היכולת הטכנית .כאשר הדברים
הללו והנאה מהמשחק מגיעים למגרש מגיע סוד ההצלחה" ולא סתם
ספיבק הצליחו להביא  3אליפויות ב  3ליגות שונות בשנתיים .בארבע
השנים האחרונות עברנו מדרג Cלמקום  12באירופה והגענו למפעל
 TOP 8שבו התמודדנו מול שחקנים שמרוויחים אלפי יורו במועדונים
שלהם .ועוד סוד קטן ,כל עוד זזו "האני מאמין" של המועדון
התוצאות ימשיכו לבוא ,והנבחרת תזכה לראות פירות רבים!
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טורנירים
בחו"ל
אליפות העולם בכדורשער
אם בעבר ,עצם ההגעה לאליפות העולם
היתה ההישג וכל השאר בונוס ,אז
נבחרת הנשים של ישראל בכדורשער,
כבר מזמן לא שם ובכל טורניר היא
מכוונת לפודיום.
למרות זאת באליפות העולם הנוכחית,
לא הצליחה הנבחרת לממש את
הפוטנציאל שלה ,הפסידה ברוב
משחקיה :לרוסיה שסיימה במקום
הראשון ,לאוסטרליה ,לטורקיה שסיימה
במקום השני וליפן ,נצחה את שבדיה
וסיימה לבסוף במקום ה.11
בחרנו להביא את פוסט הסיכום של רוני
אוחיון שחקנית הנבחרת ,כי למרות
האכזבה מהתוצאה ,אנחנו גאים בדרך
שעשתה הנבחרת ,דרך שבה כל מקום
חוץ מפודיום הוא אכזבה.
שחקניות נוספות :ליהיא בן דויד
שסיימה את הטורניר במוקם השביעי
בהבקעת שערים (  12שערים ) ,אילהם
מחמיד ,גל חמרני וסיוון אברבייה.
צוות מקצועי ומלווה :אריאל פוארטה
המאמן ,יוסי חלבה מאמן הכושר ,שני
זמור מאמנת מנטלית ,עדי קוביץ -
מעסה ,רז שוהם מנהל הנבחרות ושבי
דויטש מנהל המשלחת.
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טורנירים
בחו"ל
שיאים וכוכבים באליפות גרמניה בשחייה
אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה ,אחת התחרויות

הישג נוסף רשם :רון וולפורט ממועדון וייסגל

החשובות ביותר להכנה לקראת אליפות אירופה

רחובות שזכה במקום השלישי ב 100 -פרפר בגמר

(תתקיים באירלנד בחודש אוגוסט) האירה פניה

הנוער ,עם התוצאה  1:10.85דקות .מאמנו הוא גיא

לשחיינים הישראלים.

שחר.

רק לפני שנתיים העניק חיים בר יו״ר התאחדות

כן השתתפו :בשאר חלבי ,אריק מליאר ,ויוליה

הישראלית לספורט נכים את גביע תגלית השנה

גורדיצוק מאיל"ן חיפה.

בשחייה לעמי דדאון מאיל״ן חיפה שגם הוכרז לפני
שנה כספורטאי הצעיר לשנת  .2017וכעת עמי מתחיל
לפרוע

את

הציפיות

שתלו

בו

ובגדול.

זה התחיל במקום ה 12ב  100מטר חתירה והמשיך
בהישג ענק :מקום שני ב  150מטר מעורב אישי.
ענבל פיזרו ,השחיינית הוותיקה ,התעלתה על עצמה,
קבעה שיא ישראלי חדש ב  200מ' מעורב ,בתוצאה
 3:31:66דקות וזכתה במדליית הכסף במקצה ל200
מטר חופשי.
אליפות מוצלחת היתה גם לאראל הלוי שכתבה
בפייסבוק" :קבעתי את תוצאה הכי איכותית של
השלוש שנים האחרונות ב 100חתירה  1:20:28דקות
ו ב  400 -חתירה במוקדמות שחיתי על תוצאה
מספקת ובגמרים שיפרתי וקבעתי את התוצאה הכי
טובה שלי מאז ריו  2016ל 5:51:31דקות.
כמה כיף לראות שהעבודה הקשה משתלמת ושסוף
סוף אחרי תקופה די ארוכה אני חוזרת לתוצאות
שלי"...
המאמן של שלושתם :יעקוב ביינסון
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טורנירים
בחו"ל
מדליות בבדמינטון ובטניס שולחן
 4מדליות ארד בבדמינטון באליפות אירלנד
הפתוחה

מדליות בטניס שולחן
באליפות ספרד הפתוחה ,זכו שמוליק בן עשור

נינה גורודצקי מבית הלוחם חיפה זכתה במדליית

ודויד גבריאל מבית הלוחם חיפה במדליית הארד

ארד בטורניר הנשים בכיסאות גלגלים ,לאחר שגברה

הקבוצתית ,שהצטרפה למדליית הכסף בה זכה

ברבע הגמר על אלקה רונגן בתוצאה  ,0-2ונוצחה

שמוליק ביחידים ,על כך כתב בפוסט בפייסבוק" :

בחצי הגמר על ידי וולסקה נובלאוץ' הגרמניה

עצם העובדה שעליתי לגמר במשחקי היחידים

בתוצאה.2-0 :

שהסתיים לפני חצי שעה בהפסד לספרדי המדורג

אמיר לוי מבית הלוחם ירושלים זכה במדליית ארד

גבוה ולמרות שהובלתי רוב המערכות בהפרש גדול

בטורניר הגברים בכיסאות גלגלים ,לאחר שגבר

פעמיים ברח לי היתרון של  ,7:3שתי מערכות

ברבע הגמר על תומאס מוסקה מפינלנד בתוצאה

מושלמות המשחק עד  11נקודות ,ככה כל טעות וכל

 ,0:2והפסיד למדזלאן סייבון ממלזיה בתוצאה .2-0

התרגשות יכולה להחזיר את השחקן למשחק ,היו לי

גורודצקי ולוי ,זכו במדליית ארד בטורניר הזוגות

עליות וירידות שלא תמיד ידעתי לשמור על היתרון

מעורבים ,לאחר שנוצחו על ידי זוג מקוריאה ופרו

גבוה ,זה חלק המשחק אכזרי ,אבל ספורט תחרותי

בתוצאה ,2-1

מאוד וכולם רוצים לנצח ,מי שלא ווינר לא יתקרב

ולוי עם בן הזוג הצרפתי דיוויד טופה נוצחו בחצי גמר

לענף הזה ,צריכים לחימה אדירה ולא משנה ...עשיתי

על ידי זוג מאנגליה וגרמניה בתוצאה  2-1והסתפקו

מעל ומעבר ,יכולתי יותר ,אך לא נהיה חזירים,

במדליית הארד.

מסתפק במדלית כסף ,שבוע טוב"

מאמנה של גורודצקי הוא לאון פוגץ' ,ומאמנו של לוי
הוא ראובן מוזס.
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טורנירים
בחו"ל
הליגה האירופאית בכדור שער
הסתיימה הליגה האירופאית בכדורשער לקבוצות
ונבחרות מהדרג השני .נבחרת הגברים הישראלית
המורכבת משחקני השלוחות של בית חינוך עיוורים,
סיימה את הליגה במקום השני!
בליגה השתתפו  6קבוצות ,והיא התקיימה ב  3סבבים
ומחזור פליאוף.
הליגה אפשרה למאמן רז שוהם ועוזר המאמן שניר
כהן ,לתרגל הרכבים שונים ואסטרטגיות מול קבוצות
באותה רמת משחק.
במשחק חצי הגמר נצחה הנבחרת את בריטניה
ובמשחק הגמר נוצחה על ידי סלובניה.
מחמוד מחאג'נה הוכרז כמלך השערים של הליגה.
מחמוד בן ה,19-

הסובל ממחלה גנטית מלידה,

הגורמת לו עיוורון לילה ועיוורון צבעים ,הוא תושב אום
אל פחם ,שסיים לפני שנה את לימודיו בתיכון בבית
הספר הארותודוכסי בחיפה.
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חם מהמעבדה
ענף הספורט ,מין וגיל מעלים את הסיכון לחלות ,על פי מחקר
ממשחקי הקיץ בריו 2016
מטרת המחקר של דרמן ושות' ( )2018היתה להתחקות

המלצות :לגבי הספורטאים שלנו ,המידע שנשים

אחר אפידמיולוגית המחלות במהלך משחקי הקיץ.

וספורטאים מעל גיל  35הינם בסיכון גבוה יותר

סך של  3657ספורטאים מ  78מדינות ,המייצגים

לחלות במהלך המשחקים יכול להוות המלצה

 83.5%מכלל הספורטאים במשחקים ,היו במעקב לגבי

מניעתית בעיקר .ניתן להיערך באמצעות תזונה

פציעות ומחלות באמצעות מערכת און-ליין למעקב

מותאמת (למשל ,מזונות ותוספים המחזקים את

אחר מחלות ) (WEB-IISSהנתונים התקבלו מידי יום

המערכת החיסונית) ,כמו גם מעקבים שוטפים אחר

מקבוצות התמיכה הרפואיות של המשלחות ,באמצעות

מצב הבריאות של מערכת העיכול ,מערכת הנשימה

הקלדת המידע ישירות למערכת ה WEB-IISS.

והעור בקרב הספורטאים שלנו (בכל הענפים ובפרט

תוצאות :המספר הכולל של מחלות שדווחו היה ,511

במקצועות שהראו נטייה גבוהה יותר לחולי) .כמובן

דיווחי השכיחות הגבוהים ביותר היו בסייף בכיסאות

חשוב להגביר את המודעות למניעת מחלות נשימה,

ובכדורסל

עור ועיכול  -בראש ובראשונה חינוך להיגיינה כמו גם

) (p<0.05ספורטאיות

לימוד הקשבה ורגישות לכל שינוי גופני שחל על

גלגלים

(,)14.9%

בשחייה

בכיסאות גלגלים ()12.5%

()12.6%

(נשים) וספורטאים מבוגרים ( 35-75שנים) היו בסיכון
גבוה

יותר

למחלות

))p<0.01

מחלות

הספורטאי.

במערכת

הנשימה ,מחלות עור ומחלות במערכת העיכול היו
הנפוצות ביותר.
מקור:
Derman W, Schwellnus MP, Jordaan E, Runciman P,
Blauwet C, Webborn N, Lexell J, Van de Vliet P,
Tuakli-Wosornu Y, Kissick J, Stomphorst J. (2018).
Sport, sex and age increase risk of illness at the Rio
2016 Summer Paralympic Games: a prospective
cohort study of 51 198 athlete days. Br J Sports
Med, Jan;52(1):17-23.
לכל שאלה /הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :
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חם מהמעבדה
טכנולוגיה חדשה לשירות השחיינים הפראלימפיים
לאחרונה ,רכשנו עבור שחייני סגל הזהב והכסף

השניה| TritonWear Insights :

טכנולוגיה חדישה מקנדה שנקראת TritonWear

למאמנים יש אפשרות להשוות את נתוני השחיינים

מדובר ביחידה המחוברת למשקפת כך שאינה מפריעה

באימון האחרון לעומת אימונים קודמים ,להשוות בין

לשחיין ,אוגרת נתונים ומעבירה אותם בזמן אמת

שחיינים ,לקבל מידע ממאמנים אחרים המשתמשים

למאמנים ישירות לאייפד.

במערכת במדינות שונות ועוד.

המכשיר מלווה בשני יישומים (אפליקציות):
הראשונה | TritonWear Live :האינפורמציה מגיעה
למאמן במהלך האימון כך שהמאמן יכול לעקוב אחר
פרמטרים שונים כגון :סגנון השחייה :כולל מעוף,
סגנונות שונים ,שהיה בצלילה ,סיבוב ועוד.
ספליט | הנתונים מתבססים על התחלה ,סיבוב ,וסיום
על מנת לבנות תוכנית אימונים וחזרות מותאמות
לביצועי השחיין בהווה .מהירות – לכל אורך בריכה
ומהירות ממוצעת באימון.
קצב השחייה | מחושב מתחילת החזרה הקודמת
לתחילת החזרה הנוכחית .ספירת תנועות פר אורך
בריכה למשחים השונים ,משך שהיה מתחת למים,
מרחק מצטבר באימון ,ספירת נשימות ויעילות השחייה
))Stroke Index

לכל שאלה /הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנתosnat@isad.org.il :

לאחר האימונים,

20
רוגבי בכסאות
גלגלים

הסתיימה העונה ברוגבי בכסאות גלגלים
איל"ן פתח תקווה זכתה בדאבל
במשחק גמר הגביע ,שנערך ברכז הספורט ספיבק –

ליגת הרוגבי בכסאות גלגלים הסתיימה בגמר הפליאוף

איל"ן רמת גן ,גברה איל"ן פתח  -תקווה על איל"ן

בניצחון של קבוצת איל"ן פתח תיקווה על קבוצת אילן

הרצלייה בתוצאה.45-48 :

הרצליה .18-23

התוצאה במחצית הייתה 20-23 :להרצליה .אך פתיחה

למקום השלישי הגיעה קבוצת איל"ן רמת גן ,לאחר

חזקה של פתח תקווה בתחילת המחצית השנייה בה

שנצחה את קבוצת איל"ן תל אביב .20-28

הבקיעה  4שערים תוך דקה וחצי העבירה את היתרון
לטובתה .
הרבו להבקיע :להרצליה מוטי חזקיהו עם  31שערים,
ולפתח-תקווה דיאנה שייר עם  18שערים.
שלומי ספיבק הוא מאמנה של איל"ן הרצליה ואלי
האובן ,מאמן נבחרת ישראל ,הוא מאמנה של אילן
פתח תקווה.
לתגלית השנה נבחר קובי ליאון ,שפרש לפני כחצי
שנה מענף אופני היד ,ענף בו זכה במדליית כסף
במשחקים הפראלימפים בלונדון .ליאון ,אמר בתום
המשחק" :ליאון אמר בתום המשחק" :הרוגבי חדש
עבורי ואני רק בתחילת הדרך .עברתי מספורט אישי
לספורט קבוצתי וזה מאוד מאתגר".
קפטן קבוצת פתח תקווה ,עדי גואטה ,אמר בסיום:
"המשחק היה צמוד ,ולפעמים מלחיץ ,החבר'ה נתנו את
הנשמה ודיאנה שלנו היא כוכבת!"

בליגה משחקות  4קבוצות אלו ולאחר  5סבבים
התקיימו משחקי הפליאוף.

21
ליגות הכדורסל
בכסאות גלגלים
טבלאות סופיות
ליגת העל
מקום

ליגה לאומית א'
מקום

קבוצה

קבוצה

1

איל"ן רמת גן

1

איל"ן הרצליה

2

בית הלוחם חיפה

2

בית הלוחם תל אביב

3

נכי צה"ל תל אביב

3

איל"ן חיפה

4

בית הלוחם תל אביב

4

בית הלוחם חיפה

5

איל"ן תל אביב

5

איל"ן רמת השרון

6

שלום 'שיתופית' ראשון לציון

6

בית הלוחם באר שבע

7

בית הלוחם ירושלים

7

עפולה כלליים ונכי צה"ל

8

באר שבע ספיבק

8

בית הלוחם ירושלים

ליגה לאומית ב'
מקום

קבוצה

מקום

קבוצה

1

איל"ן פתח תקווה

7

עודד ראשון לציון

2

בית הלוחם תל אביב

8

בית הלוחם חיפה

3

איל"ן קריות

9

רישוניה

4

קידום אשדוד

10

איל"ן חולון

5

איל"ן יפו

11

חוסן באר שבע

6

כרמיאל

22
נגישות ישראל

מאות משתתפים ביום החשיפה לספורט הפראלימפי
מאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים הגיעו להשתתף
בהפנינג הנגישות שהתקיים בנמל תל אביב.
האירוע ,שנועד להגביר את המודעות לנגישות לאנשים
עם מוגבלות ,וחשיפת הספורט הפראלימפי ,נערך על
ידי עמותת 'נגישות ישראל' בשיתוף הוועד הפראלימפי
הישראלי.
האירוע

כלל

מתחמי

התנסות

לכל

המשפחה

שאפשרו למשתתפים לחוות פעילות בתנאי מגבלות
שונות .וכן משחקי ראווה בענפים פראלימפים ,כגון
טניס בכיסאות גלגלים ,כדורשער לעיוורים ,רכיבה על
אופני טנדם ,וכדורסל בכיסאות גלגלים.
בנוסף ,התקיים מיני טורניר כדורסל בכסאות גלגלים
בהשתתפות :שחקני נברת ישראל בכסאות גלגלים,
שחקני קבוצת חברת הביטוח 'הראל' ( בה עובד נדב
לוי שחקן הבוצ'ה הפראלימפי ) שחקני נבחרת ישראל
וכדורסלנים אורחים ביניהם שי דורון ,ליאת קרני ,טל
לב ופלג זלצמן וקבוצת שוטרי משטרת ישראל שגם
זכתה בטורניר .בצעד יוצא דופן בקשו השוטרים
להתאמן ברצינות לקראת האירוע .הם הגיעו לבית
הלוחם תל אביב והודרכו על ידי מאמן נבחרת ישראל,
אריאל אוטולנגי.

בטקס שהתקיים בצהרי היום נכחו רפ"ק רמי מלכה,
קצין הנגישות במשטרת ישראל,

ניצב אלון לבבי,

ניר אלון יו"ר ארגן שחקני הכדורסל ,יו"ר עמותת
נגישות יובל וגנר ,יו"ר הועד הפראלימפי ד"ר שוקי
דקל והמנכ"ל ניסים סספורטס.

23
פרחי ספורט
סיום עונה בשלוחות פרחי ספורט
עוד שנה מוצלחת עברה וחלפה לה בשלוחת "פרחי

מתוך דף הפייסבוק של הפועל ירושלים – שחייה:

ספורט" בראשון לציון.

"מסכמים שנה בפרויקט פרחי ספורט פראלימפים 🌸

בשנה האחרונה הצטרפו לפרויקט בראשון לציון ילדים

פרויקט מהממם שמוקמם בבריכת בית הנוער

חדשים תושבי אזור ראשל"צ והסביבה ,בד בבד עם

בירושלים ומיועד לילדים ונוער עם מוגבלויות מוטוריות.

שילובם לצד הילדים הוותיקים שהולכים איתנו יד ביד כבר

הקבוצה מתאמנת בשחייה פעמיים בשבוע לצד

כמה שנים .בשנה האחרונה שמנו דגש על שיפור היכולת

הנבחרות הצעירות ומגיעה מדי שנה להישגים נהדרים!

המקצועית של הילדים שלנו בכל ענפי הספורט.
העבודה

המקצועית

של

המאמנים,

הנתינה

של

המתנדבים והחיוך לפני תחילת האימון מצד הילדים
במהלך השנה ,מעניקים לנו את הכוח להמשיך בפרויקט
האדיר הזה ,להשתפר בשנה הבאה ,להמשיך ולדחוף את
הילדים להצלחה ספורטיבית ומהנה.
נתראה בשנה הבאה!
דור בן שטרית – רכז אזור ראשון לציון

פרחי ספורט פראלימפים זכו כבר פעמיים במקום
הראשון הכללי באליפות ישראל לנוער!
אנחנו כל כך גאים בכם ושמחים לתת לכם מסגרת
אצלנו ב"הפועל ירושלים".

24
פרחי ספורט
סיום עונה בשלוחות פרחי ספורט
שלוחת באר שבע סיימה את השנה השלישית של

בצפון השנה נפתחו  3קבוצות חדשות:

פרויקט פרחי ספורט פראלימפים עם ארבעה ענפי

• שחייה בבית איל -בשיתוף המועצה האזורית עמק

ספורט שהולכים ומתפתחים בכל שנה מחדש.

הירדן

ענף הבוצ'ה עבר לסניף אילן בבאר שבע וזוכה לתנאים

• שחייה בנהלל בשיתוף המועצה האזורית עמק

טובים ויחס חם מצד הסניף .השחקנים השתתפו בארבע

יזרעאל

תחרויות לאורך השנה וזכו להישגים יפים בכל תחרות.

• בוצ׳יה בכפר הנוער ויצ״ו ניר העמק

ענף השחייה מתחלק ל  3רמות ובכל רמה ישנה עליית
מדרגה מתחרות לתחרות.
אלעד שריקי ,שחיין לקויי ראייה שמתאמן זו השנה
השלישית זכה למגן הוקרה מראש העיר על זכייתו
במקום ראשון בשני מקצים של  50ו  100מטרים
באליפות החורף לנוער שהתקיימה באיל"ן רמת גן.
קבוצת הג'ודו ללקויי ראייה ועיוורים מונה כ  15לקויי
ראייה שהשתתפו ב  3 -תחרויות השנה והתקדמו בצורה
משמעותית .בסוף השנה קיבלו הצעירים מבניהם חגורה

כמו כן קבוצת השחיינים מהכפר עילוט המשיכה
להגיע להתאמן בבריכה באיל״ן חיפה ,בנוסף לקבוצת
פרחי הספורט הפעילה וכן נבחרת הג׳ודו התאמנה
בנצרת.
הספורטאים מגיעים לחוגים מכל אזור הצפון -מרמת
הגולן ,טבריה ,עמק יזרעאל ועפולה .החוגים מאפשרים
גם לילדים ונוער מהפריפריה את ההזדמנות לעסוק
בספורט תחרותי המתאים להם ,ולהתאמן בקבוצה
תומכת ומלכדת.
תודה לכל המאמנים היקרים שהשקיעו מכל הלב.

צהובה-לבנה והבוגרים חגורה צהובה.

תודה להורים על שיתוף הפעולה ,ולספורטאים

הייתה שנה מוצלחת ואנחנו מחכים לפתוח את השנה

החרוצים על ההתמדה והרוח הספורטיבית!

הקרובה עם קבוצות גדולות של ספורטאים חדשים שיזכו

רגעי השיא השנה:

להתפתח בענפי הספורט הפראלימפים.

לראות את השחיינים הצעירים משתתפים לראשונה

ורד אבנעים – רכזת אזור באר שבע

באליפות הילדים והנוער ויוצאים מהבריכה בחיוך
לאחר שיפור תוצאתם!
לזכות פעמיים באליפות הילדים והנוער בבוצ׳יה עם
נבחרת ניר העמק!
גילי אריאלי – רכזת אזור צפון

