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סגנית אלופת העולם בחתירה  –מורן סמואל 

–בסרסוטהבאליפות העולם בחתירה שהתקיימה 

במדליית הכסף ובתואר  מורן סמואל זכתה , פלורידה

.  סגנית אלופת העולם בחתירה

,  החותרת הפראלימפית מבית הלוחם תל אביב, מורן

שוב , גריזטיפאולה שמתאמנת תחת הדרכה של 

הוכיחה שהיא שייכת לקבוצה המצומצמת של ספורטאי  

.  העילית הישראלים

מורן נאלצה להתמודד עם לא מעט אתגרים בדרך  

:למדליה

שינוי , מטר2000מטר ל 1000המרחק עלה מ •

ביחוד לסוג הנכות של מורן, משמעותי

אירמהבשל הסופה , קיום התחרות הוטל בספק•

שהתרחשה באזור

אחת המזוודות עם הציוד בוששה להגיע מה שפגע  •

במוכנות ובהתאמת הסירה  

מזג אוויר חם ורוחות חזקות  , וכמובן תנינים•

וכמו כל ספורטאי  –מורן שייכת לזן אחר , אבל כאמור

.  היא שמה את כל זה בצד, על

יט  'בריגהנורבגית, ותיקהיריבהבגמר נפגשה מורן עם 

לשתיים היסטוריה של תחרויות וחלוקת  . סקרסטין

במשחקים הפראלימפים בריו הגיעה מורן  : פודיום

2015-באליפות העולם ב , יט רביעית'שלישית ובריג

באליפות העולם  . יט שלישית'הגיעה מורן ראשונה ובריג

.  יט ראשונה ומורן שנייה'הגיעה בריג2014-ב 

,  יט על העליונה'לצערנו היה הפעם משוטה של בריג

היא זכתה במדליית הזהב והחזירה לעצמה את תואר  

ולנו נותר רק  , אלופת העולם שמורן לקחה לה לפני שנה

?2018-לתהות האם השתיים יחלקו פודיום גם ב 

החותרים באליפות השתתפו בקמפיין למען  

כאשר כל אחד מהם כתב את , הגינות בספורט

.  מדוע יש להתחרות בהגינות–הסיבה שלו 

".כי זאת הדרך היחידה לשחק: "מורן כתבה



מה קרה  
?באוקטובר
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אירועים ותחרויות שהתקיימו בספטמבר

אליפות ארצות הברית בבדמינטון

המדורג  המאלזילשייבוןהפסיד הפסדים מכובדים מבית הלוחם ירושלים אמיר לוי •

בשלב הבתיםוונתבהמדורג ראשון בעולם וניצח את היפני קיםבעולם ולקוריאני 4

הצרפתי וביחד זכו במדליית הארדטופהדויד בטורניר הזוגות שיתף אמיר פעולה עם •

ראובן מוזס   –מאמנו של אמיר •

טורנירי טניס בכסאות גלגלים בעולם 

מבית הלוחם תל אביב הגיעה לגמר טורניר הזוגות במונטריאול יחד עם  צביקורוניקה 

.אך נאלצה לפרוש בשל כניסת יום הכיפורים, בת זוג יפנית

נמרוד ביכלר–מאמנה של ורוניקה 

:באשקלון זכובטניס בכסאות גלגלים שנערך במרכז הטניס ' קולינס-פיטר ': ר'הפיוצבטורניר 

אזרשעיה: צלם

אסי סטוקול וגיא  -אלופי הטורניר : זוגות

גנדי מקום שני , ן רמת גן"מאילששון 

טיוניןטנליון רמת גן "מאילכהנוב

מפינלנד

צביקורוניקה -אלופת הטורניר : נשים

נינה  -מקום שני , מבית הלוחם תל אביב

הלוחם חיפהמבית גורודצקי

גןן רמת "מאילאסי סטוקול -מקום שני , ן רמת גן"מאילבסקי 'אדם ברדיצ-אלוף הטורניר : דרגת אופן
מקום שני חיים לב מבית הלוחם באר שבע, ן רמת גן"שרגא וינברג מאיל-אלוף הטורניר : דרגת קוואד



מה יקרה  
?בנובמבר
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אירועים ותחרויות קרובים

מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

איטליה5-10.11אליפות העולםבורוסובניקלינור קלמן ודני סייף

תאילנד6-12.11העולםגביעשזירידורוןקליעה

כיה'צ8-12.11טורניר בינלאומיברדיצבסקישרגא וינברג ואדם טניס

טניס 
שולחן

ספרד9-12.11טורניר בינלאומיקרולין טביב

פולין23-26.11טורניר בינלאומיממיסטבלובאיציק , יואב ולינסקישחייה

קוריאה17-26.11אליפות אירופהאמיר לוי, גורודצקינינה בדמינטון

הרמת  
כח

מקסיקו27.11-7.12אליפות העולםכצמןפולינה

מקסיקו27.11-7.12אליפות העולםנבחרת ישראלשחייה



השאלון
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מבית הלוחם חיפה לאחר זכייתם במדליית הארד  ואסף גופר ן רמת גן "מאילדני בוברוב ראיינו את 

זוכי מדליית הארד באליפות אירופה בטניס שולחן קבוצתי

אחדמכירים,שניםכברטוביםחבריםאנחנו
.פעולהלשתףאיךויודעיםמצויןהשניאת

אתמתגבריםהתחרותשלקראתכמובן
.המשותפיםהאימונים

?איך שומרים על זוגיות כשאחד מתאמן בחיפה והשני ברמת גן

אניופעם,אליומגיעמתאמץאסףפעם
חייבים,זוגיותבכלכמו.אליוומגיעמתאמץ

.לתחזקוחייבים,לוותרלדעתחייבים,להשקיע
ואחרימוכניםלתחרותלהגיעכמובןחשוב
.משותפיםאימוניםהרבה

אסף גופר  דני בוברוב

,מלאהיההאולם.המדליהקבלתרגעכמובן
הייתההאווירה,באולםמשחקיםהרבההיו

.רעשהרבההיה,מאודמתוחה

?באליפותעבורכם מה הרגע הכי משמעותי 

משמעותיהכיהיהבמדליהשזכינוהרגעכמובן
כשהודיעו,פוגעמאודרגעגםהיהאבל.עבורי

ביוםשיחקנושלאבגללנקודותלנושמורידים
.הכיפור

,בגדול,2018תחרויותכלפורסמולאעדין
.2020לטוקיוהקריטריוןאתלעשותהמטרה

?לעתידהתוכניות מה 

.2018-בבסלובניההעולםלאליפותלהתכונן

?לשחק טניס שולחןהגעתם איך בכלל , תגידו

17-מיותרלפנישולחןטניסלשחקהתחלתי
התאהבתילאטלאט.שיחקתיכילדגם.שנה

.לישמתאיםענףבהחלטשזהוגיליתי,במשחק

,השנהכלבספורטלעסוקרציתי?האמת
.בחורףגםבולהתאמןשנוחענףוחיפשתי
בקאנטרישולחןבטניסלהתאמןהתחלתי

.לספיבקהגעתיומשםתקווהבפתח



מינויים 
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אבי בנבנישתי התמנה לתפקיד סגן ראש מנהל הספורט   

ותיק של הוועד הפראלימפי  ידיד , אבי בנבנישתי

הישראלי וההתאחדות הישראלית לספורט נכים התמנה  

.בראשית החודש לתפקיד סגן ראש מנהל הספורט

בנבנישתי שהיה עד לאחרונה מפקח מחוזי במשרד  

מונה לסגן ראש מנהל הספורט  , התרבות והספורט

. החדש

בנבנישתי מלווה במשך שנים את פעילות ההתאחדות  

לספורט נכים והוועד הפראלימפי וידוע כתומך נלהב של 

במקביל לתפקידו במשרד  . הספורט הפראלימפי

הוא משמש כשופט בינלאומי במשחקי כדורסל  , הספורט

בכיסאות גלגלים ועד לאחרונה היה חבר בהנהלת האיגוד  

IWBF-EUROPEגלגלים האירופאי לכדורסל בכסאות 

ליווה את המשלחת הפראלימפית למשחקים  בנבנישתי 

תחרויות  , והוא מקפיד להתעדכן ולהגיע למשחקים, בריו

.  ואירועים בהם משתתפים ספורטאים פראלימפים

זה לא סוד שיש לך קשר מיוחד לספורט  

?איך התחיל הקשר הזה, פראלימפי

15-הקשר עם הספורט הפראלימפי החל לפני כ

ביום בו סיימתי את דרכי כשופט בליגת העל  , שנה

בכדורסל והצטרפתי כשופט בליגת בכדורסל 

נחשפתי למשחק שיש בו עוצמות . בכיסאות גלגלים

מדהימות ולשחקנים שהוכיחו שאין גבולות ואין  

הכניסה לעולם כדורסל כיסאות הגלגלים  . מגבלות

פתחה לי דלת רחבה יותר והייתי סקרן ללמוד עוד 

, לאחר שנה וחצי כשופט. על עולם ספורט הנכים

נשלחתי על ידי ההתאחדות לקורס הכשרה  

כיה ומשם חזרתי עם התג  'לשופטים בינלאומיים בצ

,  עד היום אני משמש כשופט בינלאומי. הבינלאומי

נהנה מכל רגע לשפוט משחקי ליגה כאן בארץ ואף 

לתת הרצאות בנושא חוקה לדור הצעיר של 

הרואים את עצמם כחלק מנבחרת ישראל  , השחקנים

.  בעתיד

איזה חוויה מיוחדת זכורה לך ממשחקים בהם  

??היית שופט בינלאומי

יצא לי לשפוט משחקים רבים באירופה ובעולם  

ולהצטרף לנסיעות עם נבחרות ישראל במסגרות  

. השונות בעולם
,  עוטף את מורן סמואל בדגל ישראל, אבי בנבנישתי

במעמד חלוקת המדליות בריו



מינויים 
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המשך  -אבי בנבנישתי התמנה לתפקיד סגן ראש מנהל הספורט 

קיבלתי זימון  , אחד נחרט במיוחד בזיכרוניאירוע 

,  25לשיפוט באליפות העולם בקנדה לנשים עד גיל 

זו הייתה אליפות עולם ראשונה בהיסטוריה של 

כדורסל כיסאות גלגלים והייתה לי הזכות לשפוט 

את משחק הפתיחה ולהקפיץ את כדור הביניים 

פשוט להיות . זו בהחלט חוויה שלא אשכח. הראשון

.חלק מעשיית היסטוריה

תוכניות המשרד הספורט כוללות בשורות  האם 

?חדשות לספורטאים הפראלימפים

מירי  משרד התרבות והספורט בראשותה של השרה 

,  רואה חשיבות גדולה בקידום ספורט הנכיםרגב

ובשנתיים האחרונות ניתן לראות הגדלה משמעותית  

זה בא  . הפראלימפישל התקציבים לטובת הספורט 

לידי ביטוי למשל בקידום המודעות לספורטאים  

הנכים בפעילויות בבתי הספר ברשויות המקומיות  

באמצעות הבאת שחקני נבחרת וחשיפת משחק  

הכדורסל וסיפור חייהם בקרב אולמות גדושים בבני 

.נוער

היום לשמחתי יש דור חדש של מנהלים בתפקידים  

אנשים שספורט לאנשים , מרכזיים במשרד הספורט

עופר  . בעלי צרכים מיוחדים הוא נר לרגליהם

מכיר  , צמח מהשטח, ראש מנהל הספורט, בוסתן

וידע לעודד הפארלימפיהיטב את פעילות הספורט 

. פעילויות רבות ברשויות המקומיות לטובת ספורט זה

שיטריתדניאל ארץ קדושה ושי המפקחים 

מכירים  , האמונים על מתקני הספורט בארץ

בחשיבות הנגשת המתקנים לאוכלוסייה בעלת 

צרכים מיוחדים ופועלים בכל מסגרת אפשרית בה 

.  הם לוקחים חלק

שאמון במשרד על  הכשרת מאמנים  שלמה סביה 

פועל לקדם ולפתח קורסים לאוכלוסייה , ומדריכים

הספורט ואנוכי  במינהלעובדים נוספים . חשובה זו

מקדמים את כל נושא התשתיות לרבות הקמתן של 

גם בהתאחדות  . ספורט בכל הארץפרחי קבוצות 

עצמה יש חלון הזדמנויות גדול מאוד לקידום ספורט  

מי שהיה בעבר ראש מנהל  , ר שוקי דקל 'ד. נכים

וחיים  הפראלימפי ר הוועד "הספורט משמש כיום כיו

שהוא בעל ניסיון עשיר בארגון  , ר ההתאחדות"יו, בר

השילוב של שניהם יחד עם ארגוני הנכים  , ל"צהנכי 

השונים יכולים למנף ולקחת את ספורט הנכים  

אנו פועלים במשותף במגוון רחב של . לגבהים חדשים

והפעילות תלך ותתרחב בפרויקטים  , אירועי ספורט

אני סמוך . אשר כבר מונחים על שולחני, נוספים

ובטוח שעוד נשמע הרבה על קידום הספורט  

.הפראלימפי וגם נראה הצלחות רבות נוספות 

מנהל הספורט הוא הגוף האחראי על כל פעילויות  ]

ואליו כפופים כל ( עממית ותחרותית)הספורט בארץ 

,  כולל הוועד האולימפי, האיגודים וההתאחדויות

ראש  . הפראלימפי ומנהלי הספורט ברשויות המקומיות

.[עופר בוסתןהספורט הוא מר מינהל



אליפות העולם 
בחתירה
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המשלחת הישראלית באליפות העולם בחתירה

כשבועיים לפני אליפות העולם בחתירה שנערכה  

היה חשש כבד שהיא לא תיפתח  , קליפורניה–בסרסוטה

סרסוטהבסופו של דבר . 'אירמה'בשל סופת ההוריקן 

בדיוק המקום בו יש את הכי פחות  , נמצאה בלב הסערה

מה שאפשר לה להיות מוכנה בדיוק בזמן , נזקים

אך הביא לאזור תנינים שברחו מאזורי מחייה , לאליפות

.קרובים שניזקו ושעשו הרבה כותרות בעיתונים

הנבחרת  הישראלית כללה את אלופת העולם לשנת 

,  מורן סמואל–2016ומדליסטית הארד מריו 2015

,  סימונה גורן, ברק חצור: אתהרביעייה הצעירה כוללת 

סאסלאה וההגאיתלי מזרחי -שי , קלייןאחיה 

שעשה לאחרונה הסבה מטניס , שמוליק דניאלוהחותר

.  כולם מבית הלוחם תל אביב. בכסאות גלגלים

פאולה  את הנבחרת הישראלית מאמנת האיטלקייה 

כן ליוו את . מרגוליןדימה ועוזר המאמן גריזטי 

עידן מרקס  , איתן גלוזמןמנהל המשלחת : הנבחרת

.המעסהולידין דגן , המאמן המנטלי

זכתה מורן סמואל , (בכתבה על הישג החודש)כאמור 

המטרים בזמן  , 2000במדליית הכסף לאחר שחתרה את 

גם במקצה המוקדמות הגיעה מורן  . דקות11:20.810: של

ולהגיע  ' הרפסאגמה שאפשר לה לדלג על מקצה , שנייה

.   ישירות לגמר

רביעיית החותרים שסבלה מפציעות ומהידיעה שבכל 

מקרה לא יתחרו בגמר שנקבע ביום כיפור  

,  הגיעה למקום החמישי מתוך חמש סירות במוקדמות

.דקות07:38.760: שחתרה בזמן שללאחר 

11סיים את מקצה המוקדמות במקום ה , שמוליק דניאל

חותרים ובמקום החמישי הכללי 16הכללי מתוך 

: חותרים לאחר שחתר בזמן של10מתוך ' ברפסאג

דבר שגרם לו לפספס במקום אחד את  . דקות11:23.250

גם דניאל ידע מראש שלא יוכל להשתתף  . חצי הגמר

.בגמר בשל יום הכיפורים

פאולה המאמנת אמרה בסיום כי התוצאות הן של 

הרביעייה והן של שמוליק מעודדות ומראות על 

התקדמות  
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מועדונים ברחבי  8הינו הענף האישי הפראלימפי הגדול ביותר בישראל והוא משוחק ב , ענף טניס השולחן

למשחקי היחידים באליפות עלו . כאשר ארבעה מהם שלחו נציגים לאליפות אירופה שנערכה בסלובקיה, הארץ

.בשל כניסת יום הכיפוריםןזאתלא יוכלו להתקדם בתחרות , שחקננו בידיעה שגם אם יעברו את שלב הבתים

.  העפילו משלב הבתים)*([ מסומנים בכוכבית ]התעלו השחקנים וחמישה מהם , למרות זאת

פ"ואורי חרלבורוברראש המשלחת ואשת צוות רפואי גניה ברגר רון –יהושוע אוניקובסקי : את השחקנים ליוו

.בורוורועוזרי המאמן יאיר מרקו ורון קורנמןואלקסמיכאל גורביץ , עידו בן שמחון: והמאמנים

משחקי היחידים  –אליפות אירופה בטניס שולחן 

הפסדיםניצחונותקלאסמועדוןשם

איטליה1בית הלוחם ירושליםחגית בריל
צרפת

בריטניהסרביה5ן רמת גן"אילקרולין טביב
סלובניה

קרואטיה אוקראינה10בית הלוחם חיפהסיארהענת שגיא 
טורקיה

טורקיהדנמרק10בית הלוחם תל אביבכרמית דור*

ספרד סרביה  4ן רמת גן"אילשי סיאדה*
נורבגיה

אוקראינהפולין7בית הלוחם תל אביבשמואל שור*

בריטניהגרמניה רומניה6בית הלוחם חיפהאסף גופר*

גרמניה  6ן רמת גן"אילדני בוברוב*
סלובקיה

קרואטיה

הונגריה בלגיהלטביה9אביב גורדון
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משחקי יחידים ומשחק 2: המשחקים הקבוצתיים בטניס שולחן מורכבים מסדרת משחקים בין מדינה למדינה הכוללת 

:זוגות

מבית הלוחם תל אביב הפסידו את שלושת הסדרות מול וכרמית דור מבית הלוחם חיפה סיארהענת שגיא •

.  ההונגריות והבריטיות במשחקים שהיו צמודים מאוד, הטורקיות

.מבית הלוחם תל אביב הפסידו את שתי הסדרות לפינים ולבלגיםאביב גורדון ושמואל שור •

ן רמת גן זכו במדליית הארד כאשר בדרך הפסידו סדרות  "מאילודני בוברוב מבית הלוחם חיפה אסף גופר •

.קרואטיה ובריטניה ונצחו את נבחרת שוודיה: לנבחרות

המשחקים הקבוצתיים –אליפות אירופה בטניס שולחן 

פוסט שהעלה אסף לאחר הזכייה  

פוסט שהעלה דני לאחר הזכייה  



אליפות אירופה  
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יה שלראשונה התחרתה באליפות  'נבחרת ישראל בבוצ

השיגה החודש את הישג השיא שלה 2013אירופה בשנת 

.  BC1/2מקום רביעי בסיווג : באליפות אירופה

2013בשנת 11זו התקדמות גדולה מאז המקום ה 

8מתוך )2015והמקום השמיני בשנת ( מדינות12מתוך )

(מדינות

את שלב הבתים סיימה הנבחרת במקום הראשון לאחר

, הפסד לנבחרת בריטניה וניצחונות על נבחרות סלובקיה

כאשר המשחק האחרון בשלב הבתים היה  . איטליה ורוסיה

מול רוסיה והוא בעצם קבע האם הנבחרת תעלה לחצי 

הישוואך הרוסים , 2-3הנבחרת כבר הובילה . הגמר

הרוסים כמעט ונצחו את ההארכה  . והמשחק נכנס להארכה

לזרוק את נדב לוי הצליח , אך בכדור האחרון במשחק

לחדור את מעטפת הכדורים  , הכדור הכחול של הנבחרת

הקרבה אליו מזכה –האדומים ולהגיע לכדור הלבן שכזכור 

.ולהעלות במו ידיו את הנבחרת לחצי הגמר, בניקוד

במשחק חצי הגמר הפסידה הנבחרת ליוון ובמשחק על  

.מדליית הארד הפסידה הנבחרת לנבחרת ההולנדית

מצוין  היינו בכושר ": אמר בסיום, ברוך חגאי, מאמן הנבחרת

והחמצנו הזדמנות גדולה להעפיל לאליפות העולם  

".  ולמדליה

אורית  , וייךדדי , לוינדב : הנבחרת כוללת את השחקנים

.  ן חיפה"הכהן מאילברייטמןובת אל ן רמת גן "מאילקלנר 

ראש המשלחת  איציק אזולאי מסייעים גם כאשר לנבחרת  

.  המעסהורונית חכים 

יה'מקום רביעי לנבחרת ישראל הקבוצתית בבוצ

אורנה  : נמצאים באליפות גם השופטים, בנוסף לנבחרת

שהתכבדה לשפוט את  השופטת הבינלאומית וייסבך

בין BC3המשחק על מדליית הארד הקבוצתית של סיווג 

פרידמן שמשתתף בקורס רוסיה לבריטניה ואלכס 

בינלאומיים וכחלק מההכשרה שופט  הכשרה לשופטים 

אף הוא חלק מהמשחקים  



אליפות אירופה  
יה'בבוצ

13

שהוסמך לשופט בינלאומי  לאלכס פרידמן ברכות 

.  יה במהלך אליפות אירופה'בבוצ

השופטת  ווייסבךלאורנה בכך הצטרף אלכס 

הבינלאומית המוערכת ששפטה באליפות משחקים  

.  בכירים

,נתפסאירוע בלתי היה ": אמר אלכסלאחר ההסמכה 

היה לי העונג להיות  . הרמה העולמית בהחלט גבוהה

כמו כן .  בצוות השופטים ולסיים את הקורס בהצלחה

תחושת גאווה לראות את הספורטאים של ישראל על  

יש לנו את היכולת כעת לקחת את הספורט  . המגרשים

. כמובן תודה רבה לאורנה ואיציק. הזה צעד אחד קדימה

".קורהבלעדיכם כל זה לא היה 

רגישות וקשב לבקשות  , יה מצריך סובלנות'השיפוט בבוצ

שכל , שימת לב לזמנים  ובעיקר ראייה, השחקנים

לשם כך נעזרים השופטים בערכה  . מילימטר קובע

. מחוגה ופנס, מיוחדת הכוללת מטר

יה'אלכס פרידמן הוסמך לשופט בינלאומי בבוצ

שיפוט בעזרת מחוגה

אלכס ואורנה שופטי אליפות אירופה  
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כדורסל 

בכסאות 
גלגלים

.  ליגות3קבוצות ב 27בהשתתפות 2017-2018החודש התחילה עונת הכדורסל בכסאות גלגלים לשנת 

צפון' ליגה לאומית ב'ליגה לאומית אהעלליגת

ן קריות"אילחיפהן"אילן רמת גן"איל

ן חולון"אילן ספיבק רמת השרון"אילן תל אביב"איל

ן פתח תקווה"אילבית הלוחם באר שבעספיבק-ש "ב

כרמיאל'בית הלוחם ירושלים א'בית הלוחם חיפה א

בית הלוחם חיפהבית הלוחם חיפהבית הלוחם ירושלים

ראשונהבית הלוחם תל אביבבית הלוחם תל אביב

דרום' ליגה לאומית בן הרצליה"אילל תל אביב"צה

ן יפו"אילעפולהראשון לציון' שיתופית' שלום 

בית הלוחם תל אביב

חוסן באר שבע

עודד ראשון לציון

קידום אשדוד

?  מי תניף השנה את הצלחת
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סלגלגביע 

2017

זכתה בגביע המדינה  –קבוצת חוסן קידס באר שבע 

.  2017בכדורסל בכסאות גלגלים לילדים ובני נוער לשנת 

בכך השלימה הקבוצה דאבל וזאת לאחר שזכתה בקיץ 

.  באליפות המדינה

משחקי הגביע נערכו במועדון ספיבק ברמת גן בארגונו  

.רכז הליגה–טל רם של 

:קבוצות5במשחקים השתתפו 

באר שבע' קידס'חוסן : מחזיקת הגביע

ראשון לציון' נמרים': מקום שני

רמת גן' שוקו קידס': מקום שלישי

רמת גן  ' סטאר קידס': מקום רביעי

ראשון לציון' אריות': מקום חמישי

שוקו 'מקבוצת דגמיןראדישל הגביע נבחר MVPל 

.  רמת גן' קידס
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מדליות לישראל במשחקי הנוער הפראלימפים  8

.ארד3כסף 2, מדליות זהב3: באיטליה

חיפה זכה במדליית  ן'מאילמליאראריק הצעיר השחיין 

מטר חתירה לאחר שסיים את המשחה בזמן  50-זהב ב

.שניות47.96של 

גם הוא  , בענף השחייה2017תגלית השנה , דדאוןעמי 

מטר חזה  50זכה במדליית זהב במשחה , חיפהן'מאיל

זכה באותו  , מליאראריק . 'ד1.04.86עם התוצאה 

'ד1.05.34משחה במדליית כסף עם 

זכה במדליית ארד  , ממכבי ויסגל רחובותוולפרטרון 

מטרים וקבע שיא ישראלי חדש לבריכות  100-במשחה ל

.דקות1.23.53קצרות עם התוצאה 

במקום  מליאראריק ביום השני של התחרויות סיים 

שניות וזכה  57.10-מטר גב ב50-השני את משחה ה

סיים את אותו משחה במקום  דדאוןועמי , במדליית כסף

.וזכה במדליית ארד' ד1.05.98-השלישי ב

פרפר במקום  ' מ100-את מקצה הסיים וולפרטרון 

. 'ד1.12.82חמישי עם התוצאה 

את  מליאראריק ביום האחרון של התחרויות סיים 

דקות וזכה  3.50.27-מטר חופשי ב200-משחה ה

שזכה בשתי מדליות זהב ושתי מילאר. זהבבמדליית 

,  שזכה במדליית כסף ומדלית ארדודדאון, מדליות כסף

, חיפהן "מאיליעקב ביננסון הם חניכיו של המאמן 

גיא שחר מתאמן עם , שזכה במדליית ארד, וולפורט

.במכבי ויסגל רחובות

רמת גן  ן "מאילליעד לוי יה זכה 'בתחרויות הבוצ

.סלוצקימירי : המאמנת של ליעד. ארדבמדלית 

דהן  הדס : ן רמת גן השחיינים"כן השתתפו מאיל

-מאמן השחיינים . מדמוןאליעד ויהונתן והאחים 

השתתפה מיכאלה  ובטניס שולחן פרימקאלכס 

.  עידו בן שמחון-מאמנה של מיכאלה , יוסיפוב

'  פרופ,  ראש המשלחת–ענת חכם : את המשלחת ליוו

אגף השיקום  בכיר ומנהל מסווג בינלאומי חרותי רפי 

הועדה הרפואית של  ר "יובבית חולים רעות ובעבר 

וקארן  אברהם איילת , הישראליהוועד הפראלימפי 

.סווטלייבוביץ
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באיטליהמדליות לישראל במשחקי הנוער הפראלימפים 8

600השתתפו , בתחרויות שהתקיימה בפעם הרביעית

שהשתתפה  , את ישראל. מדינות באירופה28-ספורטאים מ

ייצגו צעירים וצעירות  , בפעם הראשונה במשחקים אלו

. יה'והבוצטניס השולחן , בענפי השחייה

ההשתתפות חשובה משום שלראשונה סווגו רב  

הספורטאים בסיווג בינלאומי רשמי המאפשר להבין ביתר  

.דיוק את הפוטנציאל העתידי שלהם

רכזת  , סווטלייבוביץקארן אמרה המשחקים בסיכום 

חשוב מאוד שדור העתיד של השחייה : "השחייהענף 

הענף הינו ענף  . הישראלית ייחשף לתחרויות בינלאומיות

אינדיבידואלי ועתיר מדליות ולכן חשוב מאוד להשקיע 

בנוסף ענף השחייה נמצא היום בעיצומו של . ולפתח אותו

. חילוף דורות וחשוב שנדע לקדם את שחייני העתיד שלנו

י חשיפה שלהם לשחייה  "את זה נוכל לעשות רק ע

העולמית והצבת קריטריונים ומטרות ברורות לשחיינים 

" .ולשחייה בכלל



ליגיונרים  
ל "בחו

שחקן הכדורסל בכסאות גלגלים חתם באיטליה  נגוויןדניאל 
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שחקן קבוצת בית הלוחם תל אביב לשעבר  נגוויןדניאל 

ל בליגות  "מצטרף לעשהאל שבו כליגיונר השני שלנו בחו

לאחר שחתם בקבוצה , הכדורסל בכיסאות גלגלים

- SBS: האיטלקית Wheelchair Basket  בעירשמשחקת  :

.  בראגמו

הנבחרת האיטלקית ניצחה באליפות אירופה האחרונה את  

והיא תשחק  7-8הנבחרת הישראלית במשחק על מקומות 

.  באליפות העולם הקרובה

הליגה האיטלקית היא ליגה מקצוענית עם שחקנים זרים  

כאשר הטלוויזיה  . אשר מושכת קהל למשחקים, מכל העולם

.הארצית משדרת תוכנית שבועית על הליגה

דניאל היה בעברו קפטן נבחרת העתודה וכעת הוא חלק 

.מהסגל המורחב של נבחרת ישראל הבוגרת

.  קבוצתו

מאחל לדניאל  אני : "ישראלמאמן נבחרת אוטולנגי אריאל 

הצלחה בקבוצתו ובדרכו החדשה ובטוח שנבחרת ישראל  

."תהנה מההתקדמות שלו במהלך עונה זו

צמידים שמחולקים לאוהדי הקבוצה  



כנסים
בינלאומיים
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לארבע שנים מתכנסים כל נציגי המדינות החברות  אחת 

מסכמים ,לספורט עיווריםהבינלאומי הארגון   I.B.S.A-ב

, דנים בצירוף ענפי ספורט חדשים, את השנים שחלפו

שוטפים  ובעניינים בצירוף מדינות חדשות לארגון 

.  הקשורים לספורט העיוורים

בוחרים נציגי המדינות את בעלי התפקידים  , בנוסף

נציגי יבשות 5-גזבר ו , ל"מנכ, סגן, נשיא: בוועד המנהל

הוועד המנהל בוחר את יושבי הראש של כל אחד . לוועד

מענפי הספורט הפראלימפי המשתייכים לארגון והם 

.  כמו בארץ, מאיישים את החברים בוועדות הענפיות

מבית חינוך עיוורים שייצג את ישראל  דויטש שאבי 

הישראלי לחבר  מטעם הוועד הפראלימפי מועמד , בכנס

.  בוועדת הכדור שער

שסירבו , ופלסטיןשאבי את נציגי אירן בכנס פגש 

בנימוס להצעתו לקיים טורניר ידידות בכדור שער  

.  בישראל

כיצד להגיב לאי  , אף עודכן לגבי ההחלטה, שאבי

יריה בכדור שער במשחקים  'הופעתה של נבחרת אלג

הפראלימפים בריו מול נבחרת ארצות הברית וישראל  

.  בטענה שלא מצאו כרטיסי טיסה לריו לתאריכים אלו

הוחלט להוציא להם אזהרה ובמקרה והדבר יקרה שוב  

. שנים3הם יורחקו ל 

הארגון הבינלאומי לספורט עיוורים  –.I.B.S.Aכנס 
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הכנס הבינלאומי לטכנולוגיות בספורט הפראלימפי
16.10.2017

הינו אירוע בינלאומי  2017פסיפיקכנס אסיה 

שנים בשיתוף ארגונים מובילים  14המתקיים כבר 

הכנס המחבר  . בתחום הספורט מרחבי העולם

אנשי מקצוע ומאמנים  ,ויזמים לצד ספורטאים , מדענים

,  ב"ארה, סינגפור, יפן, התקיים עד כה באוסטרליה

, לראשונה בתל אביב, והשנה, הונג קונג וספרד

,ישראל

השנה הנושא המרכזי של הכנס היה טכנולוגיות  

בתחום הספורט

כשיום אחד מתוך שלושה ימי הכנס הוקדש כולו 

.  לספורט הפראלימפי

ר יהושע  "דר הועד פראלימפי "את הכנס פתח יו

שהודה למארגנים על שהקדישו יום שלם , דקל

לספורט הפראלימפי ואיחל לנוכחים עניין והנאה  

.  בכנס ובשהותם בתל אביב

ממארגנות  , פליס דואראוסנתר "בהמשך עדכנה ד

בנושא טכנולוגיות עכשוויות ויישומן בספורט  , הכנס

היא הציגה אנקדוטה מחקרית אשר  , פראלימפי

סוברת שבעתיד תגרום הטכנולוגיה לכך שספורטאי  

פראלימפי עם פרוטזה ישיג שיא עולם מהיר יותר  

בריצת המאה מטר ובקפיצה לרוחק מספורטאי  

.  אולימפי

היבט מעניין נוסף שהזכירה הוא שבספורט  

הפראלימפי השיאנים בענף הריצה מגיעים ממדינות  

עשירות בעוד בספורט האולימפי הם מגיעים ממדינות  

.עניות
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הכנס הבינלאומי לטכנולוגיות בספורט הפראלימפי
16.10.2017

ההרצאה השנייה שלה עסקה בטכנולוגיות לצורך מתן  

ואיך נותנים את הפידבק , פידבק יעיל למתאמנים

מבחינה דידקטית כך שהוא אכן יהיה מיושם בצורה  

.אופטימלית

ראש  , תייסןדניאל ' הדובר המרכזי בכנס היה פרופ

מכון הבריאות של , מעבדת המחקר לרפואת ספורט

שהוזמן , I.P.Cלוקסמבורג וחבר הוועדה המדעית של 

והרצה על טכנולוגיה ומניעת פציעות , במיוחד לכנס

לדבריו הגדלת יכולת הביצועים של . ספורט

הספורטאים  . הספורטאים מגיעה עם מחיר לא פשוט

מוכנים  לקחת סיכונים ולדחוף את גבולות היכולת  

בהרצאה הסביר . שלהם כדי להשיג תוצאה טובה יותר

למה טכנולוגיה חדשה וחינוך של המאמנים  

והספורטאים לגבי צורת האימון ומניעת פציעות היא 

.קריטית לעוסקים בספורט

מצד אחד  . אני מאמין שכנס כזה הוא חשוב מאוד"

העיסוק בטכנולוגיה מוסיפה לביצועים של 

.  ומאידך שומרת עליהם ועל בריאותם, הספורטאים

משולבים  , שהם בעצם מנוגדים זה לזה, שני ההיבטים

אחד בשני על מנת להגן על הספורטאי כשהוא מנסה 

."להגיע לשיא היכולת שלו

על האמצעים  גורפנגיונתן בהמשך הרצה 

הטכנולוגים החדשים למדידת ההישגים של 

כאשר את השעונים מחליפים חולצות , הספורטאים

בנוסף . מרחק ומאמץ, ונעלים המסוגלים למדוד כוח

עדכן כי המשחקים בטוקיו יהיו לדעתו עתירי  

. הפתעה שהיפנים מכינים לנו–טכנולוגיות רובוטים 

דיברה על מבנה הפרוטזה והשפעתה  פריהדגור דיקלה

מאוסטרליה דיבר  ויונתן שפרד על ביצועי הספורטאים 

על שימוש בטכנולוגיות לשיפור ביצועים בכדורסל 

.בכיסאות גלגלים

עסקה במאמצים  , נורסמתיו , נייקהרצאתו של נציג 

לשילוב טכנולוגיות בנעלי הריצה עבור  נייקשעשתה חברת 

טכנולוגיה שמאפשרת להם לסיים את הריצה  , המרתוןצי ר

.בזמן קצר יותר באופן משמעותי

עינבל: את היום סיכם פאנל של ספורטאים פראלימפים 

רז  , שזירידורון , ברקוביץפסקל , מורן סמואל, פיזרו

שחלקו מניסיונם כיצד השימוש , שוהם ועדי דויטש

,  בטכנולוגיות השפיע על הקריירה הספורטיבית שלהם

ועסקו בשאלה הלא פשוטה האם הישגי הספורטאי תלויים 

.בכישוריו או בטכנולוגיה בה הוא נעזר

דומיננטית ובמקרים רבים היא זו המאפשרת למעשה את 

כמו כיסאות גלגלים  , השתתפות הספורטאי בפעילות בענף

.  'וכופרוטזות ריצה , אופני ידיים, ייעודיים



22

לעולמה מאמנת השחייה  הלכה 11. 3ביום שישי 

.הייתה במותה93בת , מרגלית זוננפלדהוותיקה 

ובמשך יותר  , כוסלובקיה'צבברנו1925היא נולדה בשנת 

שנה הייתה מובילה בתחום השחייה לנכים 60-מ

הן ברמה השיקומית והן ברמה התחרותית  , בישראל

.וההישגית

שקמה והובילה , הדריכה, במשך עשרות שנים טפלה

להישגים בינלאומיים נכים רבים ולימדה והכשירה מאות 

הידרותרפיסטים  , פיזיותרפיסטים, מורים, מדריכים

.ומאמנים בתחום השחייה הפראלימפית

לאורך השנים זכו חניכיה במאות מדליות במשחקים  

באליפויות עולם ואירופה והיא ללא ספק , הפראלימפים

המאמנת שחניכיה זכו ביותר מדליות אולימפיות  

מכל מאמן אחר בכל ענפי הספורט  ופראלימפיות

.במדינת ישראל

סיפורה של זוננפלד מהווה מודל והשראה של אישה 

ציונית שסיפור חייה שזור בסיפורה של מדינת ישראל  

דרך הגשמה חלוצית  , בה נרצחו הוריה, החל מהשואה

בהתיישבות בארץ ועד לתרומה החברתית והחינוכית  

ל בפרט ולהישגים "הייחודית שלה לנכים בכלל ולנכי צה

של מדינת ישראל במשחקים  

לאחר פלישת הנאצים  1940היא עלתה לארץ בשנת 

עם עליית הילדים במסגרת עליית הנוער  כוסלובקיה'לצ

כנערה צעירה  . ומאז לא זכתה לראות עוד את הוריה

נשלחה לכפר הנוער מאיר שפייה ומשם להכשרה  

.בקבוצת גבע

–גורדוניה"בהמשך נשלחה להדריך בתנועת הנוער  

.בפתח תקוה" מכבי צעיר

הצטרפה  עם חברי ההכשרה לקבוצת  1945בשנת 

.שבעמק בית שאןחמדיה

האהבה שלה לספורט ולשחייה בפרט הייתה מושרשת  

.בה כבר בילדות

חינוך גופני  חמדיההיא יצאה ללמוד מטעם קבוצת 

ובמהלך לימודיה נחשפה  , בסמינר הקיבוצים בתל אביב

לתרומה הייחודית של המים והשחייה לשיקום וטיפול 

.בנכים

ועברה לגור  חמדיהעזבה את קיבוץ 1957בשנת 

החלה ללמד חינוך גופני בסמינר  , בתל אביב

הקיבוצים ומאז הכשירה במשך עשרות שנים מאות  

.מדריכים ומאמנים, מורים

,  גרשון הוברמןהפיזיוטרפיסטפגשה את 1958בקיץ 

ש "ן ע"שהיה ממקימי מרכז הספורט לנכים של איל

הוברמן חשף את זוננפלד  . ספיבק ברמת גן

,  לראשונה לשחייה ככלי טיפולי ושיקומי לנכים

.כשהחלה לעבוד איתו עם נכי פוליו בבריכת גורדון

,  קודם כמדריכה, מאז הפך זה עיסוקה העיקרי

ן רמת  "מאמנת ומרכזת תחום השחייה במועדון איל

שם הדריכה וטפלה בנכי פוליו ושיתוק מוחין  , גן

מגילאי שנתיים ועד בוגרים ונתנה להם את הכלים  

כ  כמדריכה  ומאמנת  "הראשונים לעצמאות ואח

ל בבית הלוחם בתל אביב מיום הקמתו  "לנכי צה

.שנים10-ועד לפרישתה לפני כ1974בשנת 

גם לאחר פרישתה המשיכה זוננפלד להתנדב בבית 

.ל צעירים בשחייה"הלוחם בהדרכת נכי צה

,  עיוורים, משותקים, קטועים,  ל"כמעט כל נכי צה

נפגעי ראש והלם קרב בעשרות השנים האחרונות  

עברו את תחילת תהליך השיקום שלהם בבריכת  

השחייה תחת הדרכתה והם חבים לה את חוויות 

ההצלחה הראשונות ואת הצעדים הראשונים  

.לשיקומם וחזרתם לחיים עצמאיים בחברה

זוננפלד הובילה כמאמנת שחייה את נבחרות  

-1966ישראל  לתחרויות בינלאומיות בין השנים 

משחקים פראלימפים  8-וייצגה את ישראל ב1996

אליפויות עולם , ובאינספור אליפויות אירופה

.ומשחקי המכביה

1925-2017מרגלית זוננפלד 
מאמנת השחייה המיתולוגית הלכה לעולמה
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,  כמי שהובילה את תחום השחייה הטיפולית, בנוסף

השיקומית והתחרותית בישראל  העבירה מהידע  

,  והניסיון שלה להכשרת דורות של מדריכים

פיזיותרפיסטים והידרותרפיסטים  , מורים, מאמנים

.הרצאות וכנסים, קורסים, באינספור השתלמויות

המשיכה  80גם לאחר פרישתה מעבודה בגיל 

זוננפלד לתרום בהתנדבות מהידע והניסיון שלה 

כחברת וועדת השחייה של , בדרכים שונות

ההתאחדות לספורט נכים וכמתנדבת בהדרכת נכי 

והייתה כתובת  , ל צעירים בשחייה בבית הלוחם"צה

.מקצועית לרבים בתחום השחייה לנכים

במים כולם שווים "פרסמה את הספר  2003בשנת 

על תרומתה רבת השנים זוננפלד להיכנס להיכל  ". 

התהילה של הספורט במכון וינגייט וכשחגגה יום  

קבלה בטקס מרגש אות הוקרה והוועד 90הולדת 

.פראלימפי הישראלי וההתאחדות לספורט נכים

המנהל המקצועי של ההתאחדות  רון בולוטין 

קבלה אותי  מרגלית ": והוועד שהיה אחד משחיינה

בפעם הראשונה בבריכה בבית הלוחם כחצי שנה 

.הפציעהלאחר 

שנה מרגלית ליוותה אותי  40מאז ועד היום במשך 

בעשרות תחרויות בינלאומיות והייתה שותפה 

.באכזבותוגם בהצלחות , בהישגים

מרגלית עודדה אותי ללכת וללמוד בקורס מאמני  

שילבה אותי בעבודה לצידה מכן שחייה ולאחר 

כמדריך וכמאמן במועדון ספיבק וכמדריך  

בטיפולים האישיים בשחייה וכמאמן שחייה בבית 

.אביבהלוחם תל 

מרגלית תמיד הייתה הראשונה לתמוך ולפרגן  

הנבחרת תמכה ועודדה שאחליף כשפרשה מאימון 

.הפראלימפיתאותה גם כמאמן הנבחרת 

גם  של כמו , מרגלית הייתה חלק מהמשפחה שלי

ואימנה ושותפה  שגידלה עשרות ומאות השחיינים 

. העצבלשמחות המשפחתיות ולרגעי 

אין לי ספק שכל פעם שאני או כל שחיין אחר  

אתנו  מרגלית תהיה , למיםואימנה נקפוץ שגידלה 

".ובלבבזיכרון 


