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הישג החודש

שרגא וינברג זוכה בתואר ה  12בזוגות ומשתתף בגמר
ה  17באליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים
הישג החודש מוענק לשרגא וינברג שחקן הטניס בכסאות גלגלים מאיל"ן רמת גן ,אותו מאמנת כיום עופרי לנקרי,
שהשיג החודש הישג חסר תקדים! השתתפות מספר  17בגמר היחידים באליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות
גלגלים וזכייה  12בתואר הזוגות .ואלו זכיותיו והשתתפותו:
שנה

יחידים

זוגות

2018

הפסד בגמר לסילבה ימנוטו

ניצחון בגמר עם סילבה ימנוטו

2017

הפסד בגמר לסילבה ימנוטו

ניצחון בגמר עם חיים לב

2016

ניצחון בגמר על איתי ארנליב

ניצחון בגמר עם איתי ארנליב

2015

ניצחון בגמר על איתי ארנליב

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2014

ניצחון בגמר על בועז קרמר

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2013

ניצחון בגמר על בועז קרמר

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2012

הפסד בגמר לבועז קרמר

ניצחון בגמר עם שיר טרזה

2011

ניצחון בגמר על בועז קרמר

2010

ניצחון בגמר על נעם גרשוני

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2009

ניצחון בגמר על בועז קרמר

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2008

ניצחון בגמר על בועז קרמר

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2007

ניצחון בגמר על בועז קרמר

ניצחון בגמר עם בועז קרמר

2006

ניצחון בגמר על בועז קרמר

2005

ניצחון בגמר על עידו פרידמן

2000

הפסד בגמר לאבי וינברג

1999

הפסד בגמר לאבי וינברג

1992

הפסד בגמר לבוב דוקריל

ניצחון בגמר עם חיים לב
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מה קרה
באפריל?
אירועים ותחרויות שהתקיימו באפריל
• כ  100יהודים ממקסיקו
שהגיעו לארץ הישר ממצעד
החיים התנסו ביום חשיפה
לספורט הפראלימפי שכלל
תחנות :כדורשער ,כדורסל
בכסאות גלגלים ,ריקודים
בכסאות גלגלים ונגישות

יום חשיפה

•אליפות האביב בשחמט
לעיוורים התקיימה בבית
חינוך עיוורים ,הזוכים:
ולדימיר צ'רניאק ,סרגיי

• אמיר לוי מבית הלוחם
ירושלים זכה במדליית
הכסף באליפות אוגנדה
הפתוחה בבדמינטון

בדמינטון

•נבחרת הגברים התחרתה
במחזור השלישי בליגה
האירופאית בכדור שער
שנערכה בסלובניה
•נבחרת הנשים השתתפה
בטורניר בינלאומי בסין

ירמולנקו ומנחם אסף
שח מט

• גיא ששון ואסי סטוקול
מאיל"ן רמת גן ,העפילו
לרבע הגמר ביחידים וחצי
הגמר בזוגות בטורניר הפיוצר
בפורטוגל Vilamoura Open -
2018

טניס

•בתחרות קליעה שנערכה
בבית הלוחם חיפה
השתתפו עשרות קלעים.
במקצה רובה אויר SH1
זכתה יוליה צ'רנוי מבית
הלוחם תל אביב ובמקצה
רובה אויר  SH2זכה עמוס
ליבס מבית הלוחם חיפה

כדור שער

מועדון בית הלוחם ירושלים אירח מחנה אימונים בינלאומי בסייף
בכסאות גלגלים .בהשתתפות סייפות וסייפים מאוקרינה ,בלרוס וישראל.
מישראל השתתפה לינור קלמן אלופת ישראל המדורגת  9בעולם.

מאוקרינה יבגניה בראוס שזכתה במדליית ארד בריו .מבלרוס יולייה
מאייה אלופת עולם ואלופת אירופה .מאמנים מישראל ויקטור גלז
ודימה פודולסקי.
תודות לאגף הספורט בבית הלוחם ירושלים וההתאחדות על ארגון
המחנה

קליעה
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מה יקרה
במאי?
תחרויות בארץ בחודש מאי

תחרויות בעולם בחודש מאי

 30.4-4.5אליפות באר שבע הפתוחה
בטניס בכסאות גלגלים



טורניר אופניים בינלאומי | עמית חסדאי |
 | 1-6.5בלגיה

 3-4.5ליגת העל בכדורשער | בית
חינוך עיוורים



אליפות העולם בקליעה | יוליה צ'רנוי |
 | 2-9.5דרום קוריאה



אליפות סלובקיה הפתוחה בטניס שולחן
| חגית בריל ואביב גורדון | 2-7.5



אליפות סלובניה הפתוחה בטניס שולחן
| חגית בריל ,ענת שגיא סיארה ,קרולין
טביב ,דני בוברוב ,שי סיאדה ,כרמית דור
ושמואל שור | 7-13.5

 7.5אליפות ישראל באתלטיקה |
אצטדיון הדר יוסף



טורניר בינלאומי בחתירה | ברק חצור,
מרלן מילר ,אחיה קליין ,דניאל שמואל,
שי-לי מזרחי ומיכל פיינבלט | 10-12.5

 10-11.5ליגה לאומית בכדורשער | בית
חינוך עיוורים



טורניר קיאקים בינלאומי | רון הלוי | 14-
 | 21.5הונגריה

 11.5אליפות ישראל בחץ וקשת | מגרש
הקשתות ווינגייט



טורניר שחייה בינלאומי | איאד שלבי |
 | 20-25.5איטליה

 18.5אליפות ישראל בטנדם | יער בן
שמן



אליפות אירופה בהרמת כח | פולינה
כצמן |  | 23-30.5צרפת



אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים |
נבחרת ישראל – קוואד ,נעם גרשוני,
שרגא ווינברג ופטריק בן אוריאל | 27
במאי עד  4ליוני | הולנד

 4.5ליגת הרמת כח מחזור  | 2בית
הלוחם תל אביב
 6.5אליפות ישראל בשחייה לילדים
ונוער | ספיבק איל"ן רמת גן

 21.5ליגת סל-גל | אשדוד

 26.5משחקי הדירוג טניס השולחן |
בית הלוחם תל אביב

 31.5אליפות בתי הספר בבוצ'יה |
ספיבק איל"ן רמת גן
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טניס
בכסאות גלגלים

מוקדמות גביע העולם בטניס בכסאות גלגלים
טניס בכסאות גלגלים משוחק ב  2דרגות נכות :דרגת
ה  Openהקלה יותר ודרגת ה  Quadלספורטאים עם
פגיעה גם בגפיים העליונות.
בדרגת ה  Quadנחשבת ישראל למעצמה ובשל
זכייתה במדליית הכסף לפני שנה באליפות העולם
היא הבטיחה לעצמה את מקומה באליפות שתערך
השנה בהולנד.
נבחרת ה  Openשמורכבת משחקני מועדון איל"ן
רמת גן :אדם ברדיצ'בסקי ,גיא ששון ואסי
סטוקול אותם מאמנת :עפרי לנקרי ,השתתפה
בבית האירופאי המוקדם על מנת לנסות להעפיל
לראשונה מאז  1999לאליפות העולם – דרג א'.
הנבחרת נצחה בשלב הבתים את סלובקיה ואת
רומניה ושחקה בחצי הגמר מול היוונים.
גיא ששון – מקום  91בעולם ניצח את גיאורגס –
מקום  50בעולם .אדם ברדיצ'בסקי – מקום  33בעולם
הפסיד לסטפנוס המדורג  29בעולם .וההכרעה
עברה למשחק הזוגות ,אותו נצחו אדם ואסי.
בגמר פגשה הנבחרת את נבחרת ספרד המורכבת
משחקני  TOP 20שהיתה משוכה גבוה מידי והפסידה
לה.
בתחילה נראה היה כי המקום השני יספיק לכרטיס
לאליפות העולם ,אך בניגוד לפרסומים המוקדמים,
התברר בסוף כי מקום זה אינו מספיק ונבחרת ה
 Openתצטרך לחכות לשנת  ,2019כאשר תתקיים
האליפות בארץ והכרטיס מובטח לה.
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טניס
בכסאות גלגלים

אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים – ישראל 2019
בחודש אפריל התקיים טקס חגיגי בו הוכרז רשמית

יו"ר הוועד פראלימפי ,ד"ר שוקי דקל ,אמר שאי אפשר

על אירוח אליפות העולם בטניס בכיסאות גלגלים

לקיים ערב כזה מבלי להזכיר את בכיר הטניסאים

לשנת  2019בישראל.

שלנו ,טייס חיל האוויר לשעבר ,נועם גרשוני ,שרק

האליפות תתקיים בחודש מאי ,במרכז הטניס ברמת

בשבוע שעבר הדליק משואה ביום העצמאות והביא

השרון ,בהשתתפות  200טניסאים וטניסאיות שיגיעו

כבוד גדול לחבריו הספורטאים הפראלימפים ולטניס

מ 40-מדינות ברחבי העולם.

הישראלי".

אירוח האליפות יעשה בשיתוף עם ההתאחדות

יו"ר וועדת הטניס בכסאות גלגלים – קובי וינר ,אמר

לספורט נכים והוועד הפראלימפי הישראלי ,איגוד

שמבחינתו זה הוא חלום שהתגשם.

הטניס בישראל והמרכז לטניס בישראל.

וסיים את השורה ארוכה של הדוברים ,נציג איגוד

בין הנוכחים באירוע היו ח"כ יואל רוזבוזוב ,ראש

הטניס הבינלאומי ,מר אליסטר וויליאמס ,שאמר

מנהל הספורט עופר בוסתן ,סגנו אבי בנבנישתי,
נשיא איגוד הטניס שמואל הרציג ,ד"ר שוקי דקל
יו"ר הוועד הפאלימפי ,מנכ"ל ההתאחדות לספורט
נכים בישראל ניסים סספורטס ,מנכ"ל איגוד
הטניס אבי לחיאני ,מנכ"ל מרכזי הטניס ארי
שטרסברג ,יו"ר וועדת הטניס בהאחדות הישראלית
לספורט נכים קובי וינר ,מר אליסטר וויליאמס
וגב' אלן דה לנגה מאיגוד הטניס הבינלאומי ,וכן
אבי גרובר ,ראש עירית רמת השרון ,העיר שתארח
את אליפות העולם.
ח"כ יואל רוזבוזוב אמר" :האליפות חשובה לספורט
הפראלימפי אבל גם לישראל כולה ,זו ההסברה
הטובה ביותר שיש למדינת ישראל".
ראש מנהל הספורט עופר בוסתן אמר" :אירוח
האליפות בישראל מראה את האמון שהעולם רוחש
למדינה ,אחרי אליפות אירופה בג'ודו ואחרי הג'ירו –
עכשיו אליפות עולם בטניס בכיסאות גלגלים".

בעברית" :להתראות בשנה הבאה!"
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טניס
בכסאות גלגלים

אליפות ישראל הפתוחה 2018
מזג האוויר שתעתע במשתתפי אליפות ישראל בטניס

התחרות התקיימה במרכז הטניס ברמת השרון לזכרו של

בכיסאות גלגלים בימים הראשונים של התחרות,

פיטר קולינס ,אחד מידידי מרכז הטניס הישראלי,

האיר פנים לקראת משחקי הגמר שהתקיימו ביום

שבשנים האחרונות היה מרותק לכיסא גלגלים .לאחר

שישי,

מותו ,החליטו בני משפחתו להעניק חסות לטורניר הטניס

והאליפות ,שהייתה הגדולה אי פעם שהתקיימה

בכיסאות גלגלים.

בארץ ,הסתיימה בניצחון של ההולנדי טום אחברניק
בקטגורית האופן ,ושל ימנדו דה סילבה בקטגורית

נותנת חסות נוספת הייתה חברת ג'יימס ריצ'רדסון.

הקוואד.

הבעלים אנדרו דנוס שהגיע לצפות בתחרויות ,אמר "אני

האוהדים הספרדיים הקולניים והססגוניים שליוו את

פה ממשיך דרכו של סבא שלי ,שהאמין שצריך להשקיע

הטניסאי הספרדי דניאל קברזצ'י לא סייעו לו בגמר

בחינוך ובספורט ,אני גאה להיות איתכם שנה אחרי שנה".

האופן ,ובתום משחק ארוך הפסיד לאחברניק

בקהל נראו מדליסט הזהב מלונדון ,הטניסאי נועם

בתוצאה .2:0

גרשוני ומייסד מרכז הטניס בישראל ד"ר איאן פורמן.

גם הקהל המקומי שרצה מאוד בנצחונו של שרגא
ויינברג בקטגורית הנכות הגבוהה (קוואד) לא עזר.
הברזילאי ימנדו דה סילבה גבר על ויינברג בתוצאה
.1:2
אלופת הנשים לשנה זו היא לוסי שוקר מבריטניה
שגברה על קטרינה קרוגר מגרמניה בתוצאה .0:2
בקטגורית הזוגות בקוואד ,זכו שרגא ויינברג
והברזילאי דה סילבה במקום הראשון.
באליפות ,שניהל יו"ר ענף הטניס הפראלימפי קובי
וינר ,השתתפו כ 80-טניסאים 35 ,מהם זרים ,שהגיעו
מ 17-מדינות.
אנדרו דנוס וטום אחברניק
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כדורסל
בכסאות גלגלים

נבחרת העתודה השתתפה בטקס המשואות:
ממלחמה לתקומה באיל"ן רמת גן
נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים שרובה
מורכבת מספורטאי איל"ן רמת גן השתתפה בטקס
הדלקת המשואות המסורתי שנערך במועדון ספיבק
איל"ן רמת גן.
הדלקת שמונת המשואות נעשתה על ידי  3מדליקים
בכל פעם :אישיות פוליטית בכירה הקשורה לספורט
הנכים או איש תקשורת אשר דואג להביא את ספורט
הנכים לקהל הרחב ,יחד עם שחקן נבחרת העתודה
בכדורסל בכסאות גלגלים ,ועם ספורטאי צעיר מאיל"ן
רמת גן .כאשר כל אחד מהמדליקים נשא מספר מילים
שבסיומם אמרו כל שלושת הדוברים את המשפט
המרגש :לתפארת מדינת ישראל.
בין הפוליטיקאים השיאו משואה :שרי הספורט
לשעבר :מתן וילנאי ,לימור ליבנת ואופיר פז פינס,
בין העיתונאים השיאו משואה :היו יוסי אהרוני ,גדעון
הוד ,דני דבורין ,אורי לוי ,בני עורי ,לי נוף,
אברהם תשובה ואלמנתו של העיתונאי ישעיהו
רפפורט.
את הטקס כיבדו בנוכחותם יו"ר הוועד הפראלימפי
הישראלי – ד"ר שוקי דקל ממלא מקומו ד"ר אפריים
זינגר ,מנכ"ל הוועד הפראלימפי ניסים סספורטס
וחברי צוות והנהלה נוספים מהוועד.
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הפינה
לשיפוטכם
כדור חוזר לתחום האחורי הפרת חצי – זיו רדומסקי
קבוצה השולטת בכדור בחצי הקדמי ,אינה רשאית

דוגמאות:

להעביר את הכדור לחלק האחורי של המגרש.

 .1יוסי מקבוצת הנשרים זורק לסל ,במאבק על

על מנת שהפרת חצי תישרק חייבים להתקיים 3

כדור חוזר הודפת חווה מקבוצת הנשרים את

תנאים:

הכדור לכיוון החלק האחורי .יוסי מקבוצת

• הקבוצה המתקיפה שולטת בכדור

הנשרים מצליח להשתלט על הכדור בחלק

• השחקן האחרון לגעת בכדור בחלק הקדמי הוא

האחורי .לפי החוק זאת אינה הפרה ,מאחר

מהקבוצה המתקיפה
• השחקן הראשון לגעת בכדור בחלק האחורי הוא
מהקבוצה שהתקיפה

והתנאי הראשון לא התקיים ,מרגע שיוסי זרק
את הכדור לסל ,לקבוצת הנשרים אין שליטה
עליו.

כאשר אחד התנאים אינו חל במהלך ,הפרת החצי
אינה חלה.

 .2אלי מקבוצת הנמרים עומד כאשר קו החצי

בכדי ששחקן יחשב כמי שנמצא בחלק הקדמי

נמצא בין גלגליו (חצי מהכיסא במגע עם החלק

השחקן והכיסא על כל גלגליו יהיו במגע עם

הקדמי וחלק עם האחורי) ומוסר את הכדור

החלק הקדמי והשחקן שולט בכדור.

לשוקי מקבוצתו הנמצא בחלק הקדמי .הכדור
פוגע בכיסא וחוזר לאלי  .מאחר ואלי נחשב כמי
שנמצא בחלק האחורי ולשוקי לא היתה שליטה
בחלק הקדמי ,לא נעברה הפרה.
 .3אלי מקבוצת הנשרים נמצא בחלק הקדמי מוסר
את הכדור לחווה מקבוצתו הכדור פוגע בגלגל
וחוזר לחלק האחורי .גילי מקבוצת הנשרים
הנמצא בחלק האחורי משתלט על הכדור .
מאחר וקבוצת הנשרים שלטה בכדור בחלק
הקדמי ואחרון לגעת בו היה אלי מהקבוצה
וראשון

בתמונה ,השחקן טרם עבר עם הכיסא את קו
החצי ולכן עדיין לא נחשב כמי שנמצא
בחלק הקדמי

לגעת

בחלק

האחורי

היה

ניסים

מהקבוצה ,שלושת התנאים מתקיימים והשופט
ישרוק להפרת חצי.
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בוצ'יה

נבחרת הבוצ'יה מעפילה לאליפות העולם ומשתתפת בתחרות
העולמית הפתוחה בקנדה
נבחרת ישראל בבוצ'יה אשר ממוקמת במקום ה 17
בעולם ,קיבלה את הכרטיס האחרון לאליפות העולם
שתערך באוגוסט בליברפול.

מדליית ארד לנדב לוי בתחרות
העולמית הפתוחה שנערכה בקנדה

רק לפני כמה חודשים סיימה הנבחרת את אליפות

שחקני נבחרת ישראל בבוצ'יה ,השתתפו בטורניר

אירופה במקום הכואב  -מקום רביעי ,שלא מבטיח כרטיס

הכנה שנערך בקנדה לקראת אליפות העולם.

לאליפות העולם.

הטורניר נחשב לאיכותי יותר מאליפות אירופה.

היום התברר כי ההתקדמות שעשה הענף השתלמה

במשחקי היחידים השתתפו :בת-אל ברייטמן

ולראשונה בתולדותיה תשתתף נבחרת ישראל בבוצ׳יה

מאיל״ן חיפה ,מאמנת אורנה ויסבך.

באליפות העולם.

ודדי וויך ,אורית קלנר ונדב לוי מאיל״ן רמת גן,

בשנת  2014כתב בפייסבוק הספורטאי נדב לוי ,על

מאמן הנבחרת ברוך חגאי .ראש המשלחת :איציק

העפלתו לאליפות העולם למשחקי היחידים " :זהו צעד

אזולאי.

קטן והיסטורי לענף ,הצעד הגדול יהיה להביא נבחרת

אורית קלנר העפילה לשלב רבע הגמר ,שם

שלמה לאליפות הבאה" וזה מה שהוא כתב השנה ":אז

הפסידה ליריב ברזילאי ומוקמה במקומות  5עד .8

זהו!!!!! בשקט ,בצניעות ,בלי רעש ,בלי צלצולים ,אצלנו

נדב לוי העפיל לחצי הגמר שם הפסיד גם הוא ליריב

בבוצ'יה פחות מדברים ויותר עושים.

ברזילאי ,אך בקרב על מדליית הארד התעלה על

עלינו לאליפות העולם ,הישג בלתי נתפס.

עצמו וניצח יריב קוריאני.

ליברפול אנחנו באים....
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קליעה

יוליה צ'רנוי זוכה במדליית ארד על אדמת פולין – בערב יום השואה

"נקמנו את מותכם המר והבודד ,באגרופנו שכבד הינו
וחם הוא ,לגיטו השרוף הקמנו פה גל  -עד ,גל עד -
חיים ,אשר לנצח לא ייתמו" (חיים גורי)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,זכתה הקלעית יוליה
צ'רנוי מבית הלוחם תל אביב ,במדליית ארד בטורניר
ירי על אדמת פולין.
יוליה ,שהשתתפה במשחקים הפראלימפים בריו 2016
כחותרת ,עשתה הסבה לירי ותחת המאמן גיא
סטריק ,הוכיחה את עצמה כקלעית.
יוליה התחרתה בפולין במקצה ירי ברובה אוויר
בשכיבה  -מרחק  10מטר.
עלתה לגמר אחרונה מהמקום השמיני .ולאחר פיינל
מעולה בו השיגה  229.2נקודות הגיעה למקום השלישי.
 3עשיריות הנקודה מהמקום השני.
וכבונוס קבעה גם את הקרטריון לאליפות העולם
שתערך במאי.
לאחר התחרות אמרה" :לעובדה שהתחרות נערכה
בערב יום השואה על אדמת פולין יש משמעות גדולה
עבורי .הרגשתי שאני מוכיחה שאנחנו פה ,שאנחנו
חיים ,ושום דבר לא ישבור אותנו .מעבר לכך ,האווירה
בתחרות מאוד חיובית ,הארגון מצוין ,הכל מכבד והעיר
נגישה מאוד .המדליה הייתה הפתעה עבורי ,ברגע
הראשון כשקראו בשמי לא ממש קלטתי .אני
בהתרגשות גדולה".
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השאלון
מדליקי המשואה
ביום העצמאות ה 70-של מדינת ישראל נבחר נועם גרשוני ,בכיר טניסאי ,מדליסט פראלימפי,
להשיא משואה והביא את הספורט פראלימפי לתודעתם של אלפים רבים .נועם לא היה הראשון להדליק
משואה ביום העצמאות ,לפניו עשו זאת רוני בולוטין ,קרן לייבוביץ ,ענבל פיזרו ופסקל ברקוביץ .שאלנו את רוני
ופסקל שאלות זהות.
מה היו עיקרי הדברים שאמרתם בטקס?

בין הדברים שאמרתי( ,מישהו אחר כותב עבורך את
הדברים)..".לכבוד האנשים והנשים ,שלמים ופגומים,
המשתדלים למצות יכולתם האישית בכל תחום עיסוק ובכל
מצב גופני ושכלי ,לטובת עצמם ולתועלת סביבתם .לכבוד
חובתה של החברה לקיים בתוכה ,בפועל ,שיוויון זכויות בין בני
האדם ,איש איש לפי צרכיו ,לכבוד השוקדים על בריאות הגוף
והנפש ומתמידים לשלב באורח חייהם פעילות גופנית וספורט
במתנ"סים ובמקומות אחרים ולתפארת מדינת ישראל".

בנאום שלי אמרתי.." :לכבוד עמיתי
הספורטאיות והספורטאים הנכים,
המסמלים מסע מופלא ומשמשים
מורי דרך לרבים! לכבוד הספורט
והתנועה כדרך חיים וניצחון! ()...
לכבוד הנר הבוער בכל אחד
מאיתנו המבקש להאיר בטוב את
העולם כולו".

איך ההרגשה בטקס כל כך מרגש?

התרגשות גדולה ותחושה שזו זכות גדולה ושאני
ספורטאים
ומאות
עשרות
מייצג
בעצם
פראלימפים ,מאמנים ואנשי מקצוע שהגיעו
להישגים מדהימים והיו שותפים איתי בדרך.

"אני כל כך רגילה לעמוד על במות בכל העולם
כמרצה ,שלא ציפיתי להתרגש בטקס ...אבל
איך שהגיע התור שלי 5000 ,הנוכחים בקהל
הפכו להיות  5000תומכים ומעריצים! מוחאים
כפיים על כל מילה שלי ,קמים מהכיסא לחזק
כל משפט שלי ...זה היה מטורף .אחד הרגעים
היותר מדהימים בחיים שלי".

את מי היית רוצה לראות בשנה הבאה בין מדליקי המשואה?

הייתי רוצה (למרות
שזה כבר לא יקרה)
שמרגלית זוננפלד
ז"ל הייתה מדליקה
משואה.

בשנה הבאה הייתי רוצה לראות הרבה נשים מדליקות משואה ודווקא לא
פוליטיקאים בעלי תפקידים בממשלה .יש כל כך הרבה מלאכים ומלאכיות
נפלאים בארץ ,אנשים שמקדמים את האנושות כולה ,שקשה לבחור! הייתי
בוחרת את יובל וגנר ,מייסד עמותת נגישות ישראל .נכון שלא בחרתי באישה,
אבל יובל משנה את פניי המדינה והופך אותנו לאחת המדינות המובילות בתחום
הנגישות בכל רבדיה.
שנה2004 :
נושא הטקס :הספורט ההישגי
והעממי בישראל
מדליק המשואה :השחיין רון
בלוטין

שנה2014 :
נושא הטקס :זמן נשים –
הישגים ואתגרים
מדליקת המשואה :הספורטאית
פסקל ברקוביץ
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רוגבי
בכסאות גלגלים
מקום שני לנבחרת הרוגבי בטורניר בינלאומי
נבחרת ישראל ברוגבי בכסאות גלגלים ,יצאה
לטורניר בינלאומי בגרמניה בו השתתפו קבוצות
מצ'כיה וגרמניה.
הנבחרת הגיע ממוקדת ומוכנה לאחר שבשלושת
החודשים האחרונים העלו את עוצמת האימונים,
התמקדו בשיפור משחק ההתקפה ,בגיבוש
הנבחרת כך שחבריה יתמכו אחד בשני ואף נקנו
כיסאות חדשים.

ההשקעה הרבה של הספורטאים באימונים
המקדימים ועבודת הצוות המקצועי העוטף ,נשאה
פירות וניתן לומר שהיה זה הטורניר המוצלח ביותר
עד כה לנבחרת זו.

הנבחרת החלה את הטורניר בהפסד לקבוצת

 – BSVאחת מקבוצות העילית של הליגה
בגרמניה .לאחר מכן נצחה את נבחרת העתודה
המחוזקת של גרמניה  52-65וקבעה שיא הבקעות
חדש במשחק בינלאומי .במשחק על העלייה
לגמר ,נפגשה הנבחרת בנבחרת צ'כיה ,אותה לא
נצחה מעולם ושרק לפני חצי שנה הפסידה לה
פעמיים ,אך הפעם היתה ידם של בחורינו על
העליונה והם נצחו .37-50
בגמר פגשה הנבחרת בקבוצת  BSVבמשחק
שהיה שקול יותר מהמשחק הראשון ,אך למרות
זאת הפסידה הנבחרת .56-51
מאמן הנבחרת :אלי האובן עוזר מאמן :שלומי
ספיבק
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שחייה

שיאים בגביע האיגוד
בגביע האיגוד שנערך לאחרונה ,קבעו שחייני
נבחרת ישראל ,מספר שיאים ישראלים חדשים.
הגדיל לעשות מרק מליאר מאיל"ן חיפה שקבע
שיא ישראלי חדש ב  200מטר גב ,לאחר שעצר את
השעון על  2:36.41דקות ,תוצאה איכותית במשחה,
שאמנם אינו נשחה במשחקים הפראלימפים ,אך
בשנת  2017רק  2שחיינים בעולם שחו יותר מהר!

שם

שם משפחה

קלאס

משחה

תוצאה בדקות

יוליה

גורדיצ'וק

S9

 400חופשי

05:06.25

יוליה

גורדיצ'וק

S9

 200פרפר

02:51.11

ורוניקה

גירנקו

S3

 50חזה

01:23.28

ורוניקה

גירנקו

S3

 50חופשי

01:11.74

ורוניקה

גירנקו

S3

 100חופשי

02:33.28

ורוניקה

גירנקו

S3

 50גב

01:10.79

אריק

מליאר

S5

 100חופשי

01:51.65

מרק

מליאר

S7

 400חופשי

04:55.46

מרק

מליאר

S7

 200גב

02:36.94

עמי

דדאון

S4

 100חופשי

01:36.17

עמי

דדאון

S4

 50גב

00:52.51
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טניס שולחן

עונת טניס השולחן בעיצומה
קבוצת בית הלוחם תל אביב זכתה בפעם ה 27
באליפות הליגה בטניס שולחן!
לאחר

שהסתיימה

הליגה

בהשתתפות

12

קבוצות ,כולן מבתי הלוחם ,העפילו לפליאוף
ארבעת הקבוצות החזקות מבית הלוחם תל
אביב ,ירושלים ,חיפה ובאר שבע.

הזוכים באליפות ישראל בזוגות שהתקיימה בבית הלוחם
באר שבע:
רמה א' בעמידה
מקום ראשון  :שמואל שור וזאב גליקמן
מקום שני  :יגור קיסרי ואביב גורדון
מקום שלישי  :מוטי זק וזוריק מנשה
רמה א' בכיסאות גלגלים
מקום ראשון  :שי סיאדה ושמעון חתם
מקום שני  :שמואל בן עשור ודוד גבריאל
מקום שלישי  :ולרי סקריפקה ודנה קוזבנוב

בגמר ניצחה קבוצת בית הלוחם תל אביב
שהורכבה מ :זאב גליקמן ,שמואל שור ובועז
טביב

את

קבוצת

בית

הלוחם באר

שבע

המפתיעה שהורכבה ממוטי ז'ק ,זוריק מנשה
וערן קורנשטיין.
במשחק על מקומות  3-4נצחה בית הלוחם

במשחקי הבית הפתוח בטניס שולחן ניצחו:

ירושלים שהורכבה מ :דודיק אלטרץ ,דויד

קלאס  :6-10כרמית דור מבית הלוחם תל אביב

מרציאנו וארז צח את קבוצת בית הלוחם חיפה

קלאס  6-10נשים :כרמית דור מבית הלוחם תל אביב

שהורכבה מ :ענת שגיא סיארה ,יגור קיסרי

קלאס  1-5גברים :שי סיאדה מאיל״ן רמת גן

ושמוליק בן עשור

קלאס  1-5נשים :גאולה סירי מאיל״ן רמת גן

17
האקדמיה
הפראלימפית
יצירתיות בבניית תרגילי אימון על ידי הסטודנטים בקורס מדריכי בוצ'יה
להפתעה כזו לא ציפו רכזי קורס מדריכי הבוצ'יה:
הסטודנטים קיבלו מטלה להכין מערך אימון ,ואלה
הפתיעו עם תרגילים מושקעים ,ערכיים שגם מגבירים
לספורטאים את המוטיבציה להשתתף באימונים וגם
משיגים מטרות שונות כגון :לימוד מיומנויות הנדרשות
בענף ,פיתוח יכולות כגון קאורדינציה ,דיוק ,אסטרטגיה
ועוד.
לצד העזרים הקונבנציונליים :כדורים ,חישוקים וקונוסים,
השכילו הסטודנטים לשלב עזרים מפתיעים כגון :מפת ארץ
ישראל ,בלונים ובקבוקי שתייה של תינוקות.
הקורס המתקיים פעם ראשונה בארץ ,כבר השיג את אחת
ממטרותיו :הקמת מאגר תרגילי אימון חדשניים המותאמים
לספורטאים בעלי הליקויים השונים בענף הבוצ'יה.

18
חם מהמעבדה
פרישתם של ספורטאי עלית פראלימפים מפעילות תחרותית -
היבטים פסיכולוגיים
במחקר חדש של אדריאנה מארין  -אורקוויזה ושות'

המשתתפים מילאו סקר אלקטרוני ובו שאלונים

שהתפרסם בחודש אפריל האחרון במגזין האירופאי

המעריכים את רמת הזהות האתלטית שלהם ,מידת

למדעי הספורט ,הוצהר כי זהות אתלטיתtalent -

ההערכה העצמית ,רמות מתח  stress -ודיכאון.

 identityמהווה משתנה המשפיע על הבריאות

הניתוח הסטטיסטי הראה כי הזהות האתלטית של

הנפשית של ספורטאים בעת פרישתם מספורט

הפורשים הייתה נמוכה באופן משמעותי מזו של

תחרותי .מטרת המחקר הייתה לספק הבנה עמוקה

הפעילים .לא נמצאו הבדלים בהערכה העצמית בין

יותר לגבי פרישתם של ספורטאי עלית פראלימפים

הפורשים מרצון ואלו שהיו פעילים ,אך נמצאו

מפעילות תחרותית וזאת על ידי השוואה בין מידת

הבדלים משמעותיים בהערכה עצמית בין אלה

ותסמיני

לסיכום,

האתלטית,

הזהות

ההערכה

העצמית

שפרשו מרצון לאלה שנאלצו לפרוש.

דיכאון בקרב ספורטאים פעילים  -לעומת ספורטאים

בחירה חופשית של ספורטאי פראלימפי על

שפרשו.

פרישה יכולה להשפיע באופן חיובי על ההערכה
העצמית של הספורטאים ,בעוד שזהות אתלטית

קבוצת הפעילים כללה  43נחקרים וקבוצת הפורשים

חזקה

כללה  41ספורטאי עבר ,מתוכם 35 ,פרשו מבחירה ו 6

הפרישה ,שכן היא נמצאה במתאם חיובי עם

נאלצו לפרוש בניגוד לרצונם.

תסמיני דיכאון  .לממצאים אלה יכולות להיות

שתי הקבוצות כללו ספורטאים בעלי נכויות פיזיות

השלכות מעשיות על פסיכולוגים של הספורט כדי

וליקויי ראיה ממדינות דוברות הולנדית ,ספרדית,

לתמוך טוב יותר בספורטאים שלהם לקראת פרישה

פורטוגזית ואנגלית.

ובמהלך

עלולה

להשפיע

פרישתם

לרעה

מפעילות

על

אקטיבית

תהליך

בספורט

תחרותי.

Marin-Urquiza A, Ferreira JP, Van biesen, D (2018). Athletic identity and self-esteem among active and retired
]Paralympic athletes. Eur J Sport Sci. Apr 17:1-11. doi: 10.1080/17461391.2018.1462854. [Epub ahead of print
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עד כמה אפקטיבית שיטת הסיווג בשחייה פראלימפית?
השחייה

החוקרים גם הביעו דאגה מכך שמדידת הליקוי (או

כפי

שידוע

הפראלימפית ,כלל השחיינים החל מינואר 2018

אישית

נדרשים

לאלו

לעבור

סיווג

המצויים
חדש

בענף
בעקבות

שינויים

המגבלה)

נעשה

סובייקטיבית

ולכן

על
יש

ידי

חוות

מקום

דעת

לביצוע

הערכה

בקלסיפיקציה "מבוססת ראיות" .למעשה ,בשיטה

אובייקטיבית אינסטרומנטאלית כדי לקבוע בבירור

החדשה ,מבקשים לסווג את השחיינים על פי מידת

מה מידת הליקוי של כל שחיין .על סמך מחקר

ההשפעה שיש למגבלה שלהם על ביצוע הסגנונות

מקדים זה ,החלה להתגבש שיטת הסיווג החדשה.

השונים .בתקופת שינוי תמיד יש הרבה אי-וודאות
והדברים עדיין לא ברורים לחלוטין .למי שמעוניין

ובנימה אישית:

לדעת את הרקע והמחקר שנעשה כשלב המקדים

ייתכן ואין שיטת סיווג מושלמת ,בפרט כשמדובר

לשינוי שיטת הסיווג ,הנה מאמר של מובילי

בענף ספורט מורכב כל כך כמו שחייה ( 4סגנונות

הביומכניקה בשחייה פראלימפית בעולם ,פרופ'

שונים ומשתתפים בו ספורטאים בעלי כל הליקויים

ברנדן בורקט – מהנדס ושחיין פראלימפי עטור

המורשים במשחקים הפראלימפים).

מדליות בעצמו – ושות'.2018 ,

הנחיצות לעשות "סדר בבלגן" ברורה .המורכבות
הגדולה היא שמחקר אמפירי יכול לקחת שנים רבות

המחקר התבסס על תוצאות השחיינים והשחייניות

והשטח דורש פתרונות מהירים .אני מאמינה שזהו

הפראלימפים

שלב מעבר ושבעתיד נראה שינויים נוספים ,בפרט

בברצלונה ,אטלנטה ,סידני ,בייג'ין ולונדון (בסך

כשהטכנולוגיה הלבישה תתפתח ותשולב גם היא

הכל נחקרו  2370זמני מקצים).

בתהליך הסיווג.

תוצאות המחקר והמסקנות העיקריות היו שיש

המעוניינים במאמר המלא מוזמנים לפנות לאסנת

בכל

מקצי

הגמר

במשחקים

חוסר עקביות (המוביל לאי צדק בתחרות) :יש
קטגוריות (למשל  S2-S4לבעלי מגבלה קשה
יותר) בהן הסיווג מראה שונות קטנה בין
השחיינים,

לעומת קלאסים שמידת השונות

בתוכם היא גדולה מאוד .החוקרים הסיקו שככל
הנראה הסיבה לחוסר העקביות בקלאסים הגבוהים
נובעת משום שעדיין לא ברורה מהי מידת ההשפעה
שיש לכל מגבלה על ביצוע המיומנויות הנדרשות
בכל אחד מסגנונות השחייה.

20
פרחי ספורט
הכירו את השחיין יאיר ברקאי ארבל
יאיר מתאמן בקבוצת השחייה של פרחי ספורט

יאיר אוהב מאוד את האימונים ,מגיע ויוצא עם חיוך,

פראלימפים בבית איל.

ומתחזק בכל אימון.

יאיר הגיע לחוג השחייה הפראלימפית כשנתיים וחצי
לאחר שעבר אירוע נוירולוגי משמעותי באזור הצוואר.
לאחר טיפולים דחופים ,יאיר נזקק לעבודת שיקום
ממושכת ומאתגרת אשר במהלכה השתפר מצבו
בצורה ניכרת.
גם לאחר עבודת השיקום המאומצת יאיר נותר עם
מוגבלויות מסוימות בתנועה וביציבה המלוות אותו גם
היום.
הוריו של יאיר ,הילה ויואב מספרים:
"בחיפושנו אחר פעילות מתאימה ליאיר אשר תסייע לו
בהמשך ההתחזקות בשגרת היום יום שלו ,מצאנו ,את
קבוצת השחייה הפראלימפית בבית איל שבעמק
הירדן ,שם מתאמן יאיר כבר כמעט שנה ,פעמיים
בשבוע.
בקבוצה מתאמנים יחד עם יאיר עוד ילדים בעלי

קבוצת השחייה מספקת ליאיר גם מטרות לעבוד עבורן -
בדמות התחרויות המתקיימות אחת לתקופה במסגרת
תחרויות השחייה של ההתאחדות לספורט נכים .ההכנה
לתחרויות וההשתתפות בהן נותנות ליאיר עוד סיבות
להרגיש טוב עם עצמו ,להתחזק ביתר שאת וסיבה
לגאווה".
יאיר מספר" :כיף לי להגיע לבריכה .אני מרגיש שאני
משתפר ושהשחייה גורמת לי להתחזק .למרות שלפעמים
קשה לי ,השחייה והאימונים גורמים לי להרגיש טוב עם
עצמי ,שאני יכול להתאמץ ולהצליח".
זיו גולן המאמן את קבוצת השחייה הפראלימפית בבית
איל מספר כי יאיר מקפיד להגיע לאימונים בבריכה ועובד
בנחישות ,בתבונה ובהתמדה ,ומצליח לשפר את יכולותיו
בזכות תכונות אלה.

מגבלות שונות.
אימוני השחייה ,בתוך קבוצת ילדים המתמודדים עם
מוגבלויות וקשיים פיזיים ייחודיים  -נותנים ליאיר כוח,
העצמה ,תחושת מסוגלות ומסגרת תומכת אשר כמוה
לא מצאנו עד הצטרפות יאיר לקבוצה.
המאמן זיו גולן דורש מהילדים את המאמץ וההשקעה,
למרות הקשיים ויחד עם הקשיים ,לא מוותר מצד אחד
ומן הצד השני מראה יחס אוהב ומפרגן כל הזמן -
וההצלחות לא איחרו לבוא.

צלמת :הילה
ברקאי ארבל
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משה רשקס  | 2018 -1928יהיה זכרו ברוך
משה רשקס מי שכיהן עד לפני כשנה כיו"ר מרכז

בראשית דרכו של מרכז הספורט ניצבו בפניו

הספורט של אילן ברמת גן הלך לעולמו .רשקס נולד

קשיים רבים :החניכים התאפיינו בגילם הצעיר (מרביתם

בביאליסטוק ,בפולין ב  1928ועלה ארצה עם הוריו

כבני עשר) וההוצאות הכספיות היו רבות .בהמלצתו של

בשנת  .1931הוא התנדב ל"הגנה" בגיל  14ובתחילת

אריה פינק ,מנהל אגף השיקום במשרד הביטחון ,שהיה

מלחמת העצמאות ,שימש כמדריך בבית-הספר לחיל

גם חבר הנהלת מרכז הספורט ,הוזמן רשקס ,אשר סיים

שדה של חי"ש תל-אביב ,והשתתף בפעילות מגננה

בעת ההיא את תפקידו כיו"ר ארגון נכי צה"ל ,לשמש

וסיור באזור ת"א-יפו .בהמשך הועבר לליווי שיירות

בתפקיד מנהל המרכז.

בדרך לירושלים ,במסגרת הפלמ"ח .לחם גם במסגרת
חטיבת "עציוני" בירושלים ,כמפקד כיתה וכמפקד
מחלקה.
רשקס נפצע בשער-הגיא במבצע "מכבי" ב .1948
לאחר פציעתו היה יו"ר ארגון נכי מלחמת השחרור
(לימים

'ארגון

נכי צה"ל')

ועורך

הירחון

"החייל

המשוחרר" (1952־ .)1959בעיתון זה החל את פרסומו
הספרותי ומכאן עבר להשתתפות בענייני יום בעיתונים
אחרים.
חייו של רשקס שזורים בספורט הנכים בישראל .במשך
עשרות שנים ניהל את מרכז הספורט לנכים של איל"ן
ברמת-גן ,שתחת הנהגתו הפך לאחד ממרכזי הספורט
לנכים הגדולים בעולם ,המעניק שירות לאלפי ילדים
ונוער

נכה.

מתוך

אמונה

ברעיון

שדרך

פעילות

ספורטיבית ניתן להשיג ערכים שיקומיים רבים .הוא גם
זה שהביא לישראל את המשחקים הפראלימפים ב
.1968
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משה רשקס  | 2018 -1928יהיה זכרו ברוך
מתוך מחויבות עמוקה לאוכלוסיית הילדים הנכים פעל

במשך קרוב לארבעים שנה ניהל רשקס

רשקס באופן נמרץ לביסוס מרכז הספורט ,לנכים :הוא

את המרכז שהפך לשם דבר בקהילת הספורטאים

הקים אגודות ידידים בארה"ב ובאנגליה ,פיתח חוגים

בארץ ובעולם .ספורטאי המרכז הביאו כבוד ותהילה

ומתקנים חדשים ומודרניים והפך עם השנים את מרכז

למדינה בזירה הבינלאומית .משנת  2004מילא משה

הספורט לנכים של אילן למוביל מסוגו בעולם.

את תפקיד היו"ר והמשיך במאמציו להרחבת מעגל
התורמים בעבודה יום יומית בהתנדבות.

חוג הילדים והנוער שהקים מהווה עד עצם היום הזה את

לפני כשנתיים הוענק לו בטקס פרס הספורט

חוד החנית של ספורט הנכים בישראל ,הן בפן השיקומי

הישראלי מגן הוקרה מיוחד על פועלו .מטעם

והן בפן הספורטיבי תחרותי

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד
הפראלימפי הישראלי.

שבועות וחודשים ארוכים כיתת משה רגליו בין קהילה
יהודית בכל העולם ,הגן בחירוף נפש על רעיון הספורט
כמנוף שיקומי ,וגייס עוד ועוד תומכים למפעל חייו.
הקשרים שיצר משה בעדינות ובחכמה עם מאות ידידים
ותומכים ברחבי העולם מהווים בסיס מוצק להמשך
פעילותו של מרכז הספורט לנכים לדורות רבים .רבים
מידידי המועדון הפכו תחת הנהגתו של משה לבני
משפחה של ממש במרכז הספורט לנכים.
בשנים האחרונות הקים רשקס את קרן הנצח שנועדה
להבטיח את עתידו של מרכז הספורט לנכים וריכז
מאמצים רבים בקרב ידידיו הוותיקים של המועדון על מנת
שקרן הנצח תהפוך לרשת ביטחון של ממש לשנים
ארוכות ורבות.
משה רשקס מימין עם אריה פינק ,באולימפיאדת הנכים שהתקיימה בתל
אביב ב 1968
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