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03
הישג החודש

הפועל ירושלים – אלופי מקצה השליחים

השחיינים הצעירים של הפועל ירושלים זכו במקום
הראשון והיוקרתי במשחה השליחים  100מטר מעורב
נשים וגברים .שנערך באליפות החורף לבריכות קצרות

לילדים ונוער שהתקיימה בחודש ינואר במועדון איל"ן
רמת גן.
קבוצת הפועל ירושלים סיימה במקום הראשון לאחר
שסיימה את המקצה ב  01:48:29דקות .למקום השני
הגיעו שחייני איל"ן רמת גן ולמקום השלישי הגיעו
שחייני איל"ן חיפה .כן השתתפו קבוצות ממועדון
השרון ,רמת אליהו וקבוצות נוספות לאיל"ן חיפה ואיל"ן
רמת גן.
זו היא הפעם הראשונה שהמועדון מירושלים משתתף
בתחרות שחיה פראלימפית וזאת במסגרת קבוצת פרחי
ספורט שהוקמה השנה במקום ,את הקבוצה מאמנת
שקד פרחי.

04
מה קרה
בינואר?
אירועים ותחרויות שהתקיימו בינואר

ורוניקה צביק ,מבית

בסבב הראשון של

כ  20רוכבי אופניי יד

הלוחם תל אביב ,הגיעה

משחקי הדירוג בטניס

וטנדם מבית הלוחם תל

למקום הראשון בבית

שולחן שהתקיים בבית

אביב ,השתתפו במירוץ

התנחומים באליפות

הלוחם חיפה ,השתפו

אורים .קובי גרשוני הגיע

אריזונה הפתוחה בכסאות

עשרות ספורטאים מכל

ראשון בזמן של 55:27

גלגלים .מאמנה של

רחבי הארץ

דקות

ורוניקה :נמרוד ביכלר

השחיינית ענבל פיזרו בקמפיין של בנק הפועלים
הנהלת בנק הפועלים בחרה בשחיינית הפראלימפית ענבל
פיזרו ,להיות אחת הפרזנטוריות בקמפיין החדש של הבנק
'פועלים איתכם בכל החלטה' ,שמתמקד בהחלטות פיננסיות
מרכזיות בחיים של ישראלים.
השחיינית ,חברת איל"ן חיפה ,זוכת  9מדליות פראלימפיות,
ורק לפני חודשיים חזרה עם שתי מדליות ארד מאליפות
העולם בשחייה שהתקיימה במכסיקו סיטי.
הבחירה בפיזרו כפרזנטורית היא החלטה אותה הוביל מנכ"ל
הבנק אריק פינטו ,בעברו הלא ממש רחוק ,מאמן נבחרת
הכדורסל בכיסאות גלגלים של ישראל.
מנכ"ל הוועד הפראלימפי ניסים סספורטס אמר" :זוהי
התרגשות גדולה לנסוע ברחבי הארץ ולפגוש את ענבל על
שלטי החוצות .זהו עוד שלב חשוב בדרך לשוויון מלא
ולקבלת האחר".
צילום באדיבות בנק הפועלים

05
מה יקרה
בפברואר?
אירועים ותחרויות בחודש פברואר
 1-2.2ליגת כדורשער | בית חינוך עיוורים
 1-3.2איל"ן רמת גן – שלב הבתים ,מוקדמות גביע
אירופה לאלופות בכדורסל בכסאות גלגלים | גרמניה
 8.2אליפות החורף בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין
ופגיעות אחרות | איל"ן רמת גן
 4-9.2עמי דדאון ,בשאר חלבי ,אראל הלוי ומרק מליאר
באליפות קניה בשחייה
 9.2פתיחת קורס מדריכי בוצ'יה |
איל"ן רמת גן
 8-11.2נינה גורדיצקי ואמיר לוי ,אליפות ספרד הפתוחה
בבדמינטון

 10.2סבב  3ליגת טניס שולחן | בית הלוחם באר שבע
 23.2מחזור  – 2ליגת קליעה | בית הלוחם ירושלים
 23.2פתיחת קורס מדריכי רוגבי | איל"ן רמת גן
 23.2סטריטבול אתנה | ראשון לציון
 19-25.2אדם ברדיצבסקי ושרגא וינברג אליפות בריטניה
הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים | בולטון

 24.2סבב שני – משחקי הדירוג בטניס שולחן | בית
הלוחם באר שבע

06
השאלון
שינוי גובה המלגה לספורטאי הסגל
לאור ההכרה בספורט הפראלימפי כספורט מועדף ,הכרה שתביא להגדלת התקציבים ,ובתוך כך גם הגדלת
המלגות החודשית לספורטאים ,פנינו לשתי שחקניות כדור שער ,האחת נמנית על סגל הכסף ,והשנייה שחקנית
עתודה.
מה היה גובה המלגה החודשית עד לינואר ?2018
לא היתה

 ₪ 2000בחודש
ועכשיו?

₪ 1000

 ₪ 4500בחודש
מה תעשו עם התוספת הזו?

כנראה שאקח שיעורים פרטיים ,כי
בגלל האימונים והתחרויות אני מפסידה
המון שיעורים .הכסף הזה גם ישמש
אותי לתשלום עבור הנסיעות לאימונים.

התוספת הזו תאפשר לי להתאמן בצורה מקצועית
יותר ,תביא אותי לביצועים טובים יותר ולהישגים רבים
יותר .מצידי ,הכסף הזה כולו יושקע באימונים .זוהי
קפיצת מדרגה גבוהה מאוד עבורנו ,ואין לי ספק
שהתוצאות יראו בשטח.
ומהי קפיצת המדרגה הבאה?
ברור שמדליה באליפות עולם ומדליה
בטוקיו!

רוני אוחיון ,בת  ,19עוסקת בענף הכדורשער כבר
 6שנים ,נמנית על סגל הכסף

פאריז 2024

מרים בן דוד ,בת  ,15עוסקת בענף הכדורשער 3.5
שנים ,נמנית על נבחרת העתודה

07

שחייה

אליפות החורף בבריכות קצרות לילדים ובני נוער
החודש התקיימה בבריכת השחייה במועדון איל"ן רמת
גן אליפות החורף בבריכות קצרות לילדים ונוער.
האליפות נפתחה בהקראת שבועת השחיינים ,שבועת
השופטים ושירת התקווה .השנה החלה מסורת חדשה
לזכרה של 'אם השחיינים' מרגלית זוננפלד ז"ל שנפטרה
בגיל  .92הוחלט לכבד את זכרה בהענקת גביע נודד
לשחיין המתמיד שיבחר על ידי המאמנים .השנה נבחר
השחיין :סהר ציבלובסקי מאיל"ן רמת גן ,והגביע הוענק
לו עלי ידי שני שחייני העבר שהיו חניכיה של מרגלית:
חנוך בודין ורון בלוטין .חשוב לציין שמרגלית הקפידה
להגיע לתחרות זו כל שנה ,להעניק מדליות לשחיינים
הצעירים ולעודד אותם.
קארן ליבוביץ סווט רכזת ענף השחייה בהתאחדות
שריכזה את התחרות סיפרה" :אליפות החורף לילדים
ונוער פתחה את שנת  ,2018מעל  65ילדים מ 10-מועדונים
שונים ,קפצו למים עם אנרגיות מדהימות ורצון לשחות
הכי טוב שרק אפשר והקפיצו את כל באי התחרות לעודד
ולהתרגש יחד איתם.
התחרות התקיימה במרכז הספורט איל"ן ר"ג ,זו השנה
השניה ,התחרות נוהלה על ידי יחד עם אלכס פרימק
מאמנת השחייה של איל"ן ר"ג.
מס' הילדים השנה היה גדול מפי  2מאשר בשנה שעברה,
והחוויה הייתה אדירה ומיוחדת לכל הנוכחים.
ענף השחייה הפראלימפי נמצא במגמת התפתחות
וצמיחה מספר' הילדים הוא המדד הראשון המעיד על
התקדמותנו בדרך הנכונה.
תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה".

08
כנסים
בתנופה קדימה – כנס הערכות ארגונית ומקצועית לספורטאי
ומאמני הסגלים
'החודש התקיים כנס הערכות מקצועית וארגונית לספורטאי
ומאמני הסגלים תחת הכותרת 'בתנופה קדימה' ,במטרה
לעדכן את הספורטאים הוותיקים והצעירים בשינויים
שיוטמעו בוועד ובהתאחדות החל משנה זו ,ובמקביל לחדד
את הנהלים הקיימים.
הכנס נפתח בדברי ברכתם של יו"ר הועד פראלימפי ד"ר
שוקי דקל שהזכיר לכולם שהספורטאים הפראלימפים
חותרים למצוינות ואינם מסתפקים בפחות ממדליית זהב,
והמנכ"ל ניסים סספורטס שעדכן בנושא ההכרה של
משרד התרבות והספורט בספורט פראלימפי כענף מועדף
ושוב בקש להודות ליו"ר היוצא ,דני בן אבו ,על פעילותו
לקידום המהלך הזה במשך שנים ארוכות .מ"מ יו"ר הוועד –
אפרים זינגר ציין גם הוא שהמטרה היא מדליית זהב.
בהמשך הביא סגן ראש מנהל הספורט ,אבי בנבנישתי,
את ברכתם של השרה מירי רגב ושל ראש מנהל הספורט
עופר בוסתן.
הנוכחים ,בהם ספורטאי סגל ,ספורטאי עתודה ,מאמנים,
ראשי ענפים ואנשי מקצוע ,האזינו בתשומת לב לדברים
שנשאו ד"ר רון בולוטין המנהל המקצועי ,ויעל לנדר
מתאמת היחידה לספורט הישגי ,שגם הנחתה את האירוע,
בנושא החובות והזכויות של ספורטאי ומאמני הסגלים,
השינויים מרחיקי הלכת בגובה המלגות החודשיות,
והמעטפת הרפואית.

09
כנסים
בתנופה קדימה – כנס הערכות מקצועית לספורטאי הסגלים
הדס חפץ ,מנהלת המשרד חידדה את נוהל יציאת

בכנס ,הוכרז לראשונה על שיתוף הפעולה בין

המשלחות לחו"ל .תוך שהיא מסכמת את שנת

ההתאחדות לחברת  .manage2uהחברה מתמחה

 .2017בשנת  2017יצאו כ  60משלחות ,כ  540איש

בפיתוח אפליקציות לעולם הספורט ובמטרה לקדם

ל כ  2700ימים .המשלחת הגדולה ביותר היתה של

את הספורט הפראלימפי גם דרך העולם הטכנולוגי,

 21איש לאליפות אירופה בכדורסל בכסאות

פותחה אפליקציה ייעודית להתאחדות.

גלגלים שהתקיימה בטנריף ,כאשר המשלחת הכי

ספורטאי ומאמני הסגלים השונים יחלו בשבועות

מורכבת היתה המשלחת שטסה למקסיקו ונקלעה

הקרובים להשתמש באפליקציה אשר תאפשר הזנה

לרעידת האדמה.

של נוכחות באימונים לספורטאים ולמאמנים ,הזנה
ועדכון תוכניות אימונים באופן שוטף ,קבלת הודעות

לאחר הפסקת קפה ,עדכנה ענבל פיזרו ,נציגת

מההתאחדות ,אפשרות לשיתוף כתבות ,תמונות ותוכן

הספורטאים ואשת הקשר בינם ובין הנהלת הוועד,

בין הענפים השונים ועוד.

בנושא אמנת הספורטאים ,ורופא ההתאחדות ד"ר
רמי זק עדכן בנושאים הקשורים בתחום הרפואי.
לקינוח – התקיימה הרצאתו המרתקת ומעוררת
ההשראה של השחיין המעוטר ,חנוך בודין ,שסיפר
על דרכו מאז נקטעה ידו במלחמת לבנון בגיל 20
ואיך למד במהלך השנים להפוך את החיסרון
ליתרון (ואפילו להשתתף בתוכנית ראליטי
אתגרית).
היה מעודד לראות את השילוב של ספורטאים
וותיקים ומעוטרים לצד ספורטאים צעירים שרק
התחילו את דרכם וכרגע רק הראו את הפוטנציאל
לעתיד לבוא.

האפליקציה תהיה נגישה גם לספורטאים ליקוי ראייה
ועיוורים.
כתוצאה מהחיבור המוצלח בין ההתאחדות לבעלי
החברה ,אפליקציית  manage2uתתווסף לספונסרים
התומכים בהתאחדות.

10
כנסים

כנס סיכום שנה – 'אתנה'
החודש התקיים הכנס לסיכום שנת  2017של ההתאחדות
הישראלית לספורט נכים 'ואתנה' .מיטב הספורטאיות
הפראלימפיות של ישראל הגיעו למרכז הכנסים של 'ארץ
ישראל יפה' בתל אביב לחגוג את סיום השנה ולקבל את
המלגות המוענקות מטעם 'אתנה'.
הספורטאיות התבקשו לרשום את המשפט שנותן להם
השראה ולהצטלם איתו ,כאשר בסוף הכנס חיכתה להן
הפתעה :קליפ שהורכב מהצילומים .אורית קלנר שחקנית
הבוצ'יה המופיעה בעמוד השער של עיתון זה ,המשחקת את
משחק הבוצ'יה בעזרת רגלה רשמה :לבעוט זה החיים .מורן
סמואל החותרת שרק לפני חודש זכתה בתואר 'ספורטאית
השנה' רשמה" :אם תסתכלי על מכשול כמכשול ,הוא יפיל
אותך ,אם תסתכלי עליו כאתגר ,תעשי את המקסימום
לעבור אותו".
בנוסף התחלקו הספורטאיות למספר קבוצות ,כאשר כל
קבוצה התנסתה במזוודת בריחה – המקבילה לחדר בריחה
ותוך פחות משעה הצליחו לפתור את החידות ולהוכיח שהן
מוצלחות גם בספורט וגם בפתרון חידות.
שולה כהן ,יו"ר ועדת ביקורת של ההתאחדות אמרה
בסיום ":חלפה שנה של עשייה אינטנסיבית שבה הושגו
הישגים מרשימים בכל תחומי הספורט לנשים בין ברמה
הארצית ובין ברמה הבינלאומית .אין לי ספק ,כחברה
בוועדה לנשים בספורט הנכים ,מיום הקמת הועדה בשיתוף
ובתמיכת אתנה ,עשינו כרבת דרך משמעותית .סגל
הספורטאיות ההישגיות נמצא על סדר היום על המפה יום
יום .לסיכום מרגש היה לראות את כולן בכנס ,ולחוש את
'הביחד" בקרב הספורטאיות שלנו....יישר כח לכולן !

11
אתנה

אתנה  -הפרויקטים המרכזיים של שנת 2017
הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל ,שם

"אתנה ג'וניור שחייה" | פרויקט שהתחיל ב2017

לעצמו למטרה להביא לשינוי חברתי ומגדרי בתרבות

וימשיך ב .2018במסגרת הפרויקט מוקמת קבוצת

הספורט בישראל בדרך שתבטיח את השתתפותן

נשים בשחייה בהדרכתו של מאמן הנבחרת יעקב

המלאה של ילדות ,נערות.

בינננסון ורכזת ענף השחייה קארן סווט

במהלך שנת  2017התקיימו מספר פרויקטים מיוחדים:

ליבוביץ.

"אתנה מנטוריות" | פרויקט שהכין ספורטאיות

"אתנה מקצועית" | פרויקט שחרט על דגלו

בכירות להיות מנטוריות עבור ספורטאיות צעירות

במשך שנים לקדם ולתעדף נשים ע"י סיוע במימון

שאותן הן ילוו במהלך  .2018שיראל טויטו רכזת

השתתפות בקורסי סיווג ,שיפוט והדרכה .שיראל":

אתנה בהתאחדות ":פרויקט זה יקר לליבי ולא הייתי

במהלך השנה יצאו  7נשים לקורסים שונים ובזכות

יכולה להרים אותו ללא עזרתה ובעיקר תמיכתה של

הידע שרכשו אני מאמינה שיובילו בענפים שבהם

יעל לנדר מהיחידה לספורט הישגי שלאורך השנה

הן פעילות".

ליוותה אותי בין אם זה בפרויקט ובין אם זה בכל

הצפי לשנת  2018הוא להתמקד בהעצמה נשית

פרויקט אחר" .לפרויקט זה חברו ענבל פיזרו ,אראל

דרך כח הקבוצה .כאשר הכוונה היא לפתוח

הלוי ,ליהיא בן דויד ,אלהם מחמיד וענבל בכר

קבוצות כאלו

הפרויקט הובל ע"י הפסיכולוגית הילה הראל.
"אתנה ג'וניור כדורסל" | בעקבות הצלחת טורניר
הסטריבול בתחילת שנה הוקמה קבוצת בנות בהובלת
מורן סמואל ,הקבוצה נפגשת אחת לחודש ומגיעות
אליה בנות צעירות ,הקבוצה פועלת בסיוע פרחי
ספורט ומרכז ספורט השפלה שנותנים את האולם
"אתנה ג'וניור כדורשער" | פרויקט המקדם את
נבחרת העתודה של הכדורשער ,הנבחרת מתקדמת
ומשתפרת ואף השתתפה השנה באליפות העולם עד
גיל  .19את הנבחרת מובילה המאמנת ורד אבנעים.

בענפים המובילים.

12
כדורסל
בכסאות
גלגלים
ליגת העל בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר  10מחזורים

נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות
גלגלים ,נפרדה משחקנית הנבחרת
מעין זקרי וזאת בשל שינוי החוקים של
איגוד הכדורסל בכסאות גלגלים הבין
לאומי שלא מאשר יותר נבחרות
מעורבות .מעין היתה שותפה למשחקי
הנבחרת באליפות אירופה האחרונה
ובמכביה .תודה מעין.

13
כדורסל
בכסאות
גלגלים
ליגת לאומית א' בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר  7מחזורים

ליגת לאומית ב' בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר כמה מחזורים

14
הפינה
לשיפוטכם
מה הוא חוק  3שניות וכיצד השופט אוכף אותו – זיו רדומסקי
סעיף  26בספר החוקים :שחקן התקפה לא ישהה

לדוגמה :שחקן עם הכדור מנסה לזרוק לסל ,ידוע

בתוך אזור ההגבלה יותר מ 3-שניות ,כאשר קבוצתו

שהשחקן חייב למקם עצמו "ולהתארגן" לזריקה ,זה

שולטת בכדור ושעון המשחק הולך( .הדבר נוגע

ברור שכל תהליך זה יכול לקחת יותר מ 3-שניות לכן

לשהייה בתחום ובמצב זריקה לסל)

אנחנו מתעלמים מהספירה של השניות .מצד שני אם

פירושים לחוק :שחקן נחשב מחוץ לתחום ההגבלה

השחקן מושך את זמן ההתארגנות שלו מעבר למידה,

כאשר כל הכיסא (כולל כל הגלגלים) מחוץ לתחום

לדוגמה אחרי שהרים את ידיו עם הכדור לזריקה מוריד

ההגבלה.

אותם שוב להתארגן מחדש ,פה יש יתרון לא חוקי ברור

הרעיון מאחורי החוק :רוצים משחק יותר מהיר ,עם

ועל השופט לשרוק להפרה של  3שניות.

הרבה תנועה במגרש והרבה זריקות לסל .החוק מונע

דוגמה נוספת :שחקן הכלוא בין  2שחקנים יריבים,

מהקבוצה בזבוז זמן וניסיון לשחק משחק איטי.

מנסה לצאת ולא יכול .בעת שהוא יקבל מסירה מחברו
לקבוצה ,שחקן זה הופך להיות מעורב במהלך והשהות

לשופט בחוק זה יש הרבה מאוד שיקול דעת ,המטרה

שלו בתוך תחום ההגבלה מהווה הפרה של החוק .לכן

שלנו כשופטים היא "להפריע" למשחק כמה שפחות.

גם במקרה זה השופט חייב לשרוק הפרה.

לכן על השופט להפעיל את שיקול הדעת שלו לאורך
כל המשחק.
הכללים המנחים :שחקן שמנסה לצאת מהתחום אינו
יוצר יתרון ולכן הוא נחשב לשחקן שאינו משפיע על

Loglig – ISAD

המהלך.

Basketball

שחקן שכלוא בין שני שחקני יריב ואינו יכול לזוז ,כל
עוד אינו מעורב במהלך ההתקפה ,הוא נחשב כשחקן
שאינו רוכש יתרון ולכן "מתעלמים" ממנו.
הכלל שמנחה את השופט ,במקרה של חוק זה הוא,
עד כמה השחקן שנמצא באזור ההגבלה רוכש יתרון
ועד כמה יתרון זה משפיע על המשחק.

מוזמנים להוריד את
אפליקציית הליגות
בכדורסל בכסאות
גלגלים בחינם

15
כדורשער

שלושה ניצחונות לנבחרת ישראל בכדורשער בסבב האירופאי
נבחרת הגברים של ישראל בכדורשער יצאה לסיבוב

כזכור ,ענף הכדורשער מיועד לעיוורים וללקויי

שני בליגה האירופאית ,שהתקיים במשך יומיים

ראייה .במהלך התחרות משחקים הספורטאים עם

בבודפשט ,הונגריה.

כיסוי עיניים על מנת להשוות את רמת העיוורון
שלהם ,כשאת מיקום השער הם מזהות על פי סימון

במחזור הנוכחי היו לנבחרת שלושה משחקים,

על המגרש ,ואת מיקום הכדור הם מזהים על פי

ושלושתם הסתיימו בניצחון ישראל .הנצחונות העלו

הפעמונים שבתוכו.

את הנבחרת למקום השלישי מתוך שש נבחרות.
הנבחרת נצחה את נבחרת הונגריה ,8-13 :את נבחרת
אנגליה  ,8-9ואת נבחרת מונטנגרו .4-14
לנבחרת השייכת לדרג ב' האירופאי ,הטורניר מהווה
תרגול בהגנה ,הכנה לקראת אתגר העלייה לדרג א'
והזדמנות לאפשר לשני שחקני עתודה צעירים
להשתלב באימוני הנבחרת הבכירה.
המאמן רז שוהם" :נבחרת ישראל משחקת בליגה
אירופאית בדרג השני ברמתו .בסיבוב הראשון
הנבחרת ניצחה שני משחקים והפסידה שלושה.
בסיבוב השני ,כבר היינו הרבה יותר טובים וניצחנו את
כל שלושת המשחקים .המטרה היא לבנות את
השישייה הכי טובה בהרכבים שונים לקראת אליפות
אירופה שתתקיים בחודש ספטמבר השנה".
המשלחת להונגריה כללה את שוהם המאמן ,הצוות
המקצועי שניר כהן עוזר המאמן ופביאן סוחוביצקי,
והשחקנים מבית חינוך עיוורים :מיכאל רוזין ,מחמוד
מאחג'נה ,אוסמה אבו עיאש ,ניב בן איש ואור בן
דוד ,אליו מצטרף הכלב הירו.

16
פרחי ספורט
איש הברזל מעניק את גביע הניצחון 'לפרח ספורט'
איש הברזל בר רדנסקי שניצח מבין הישראלים

יוני עצמו סיפר ":המפגש עם הזוכה בתחרות

בתחרות איש הברזל שנערכה בחודש ינואר

במקום הראשון ,בר רדנסקי ,גרם לי להרגיש

באילת ,החליט להעניק את גביע הניצחון 'לפרח

בעצמי איש הברזל בחיי היומיום שלי על רקע

הספורט' יוני ,גרימר .יוני תלמיד כיתה ט' ,שחקן

הדושן.

בוצ'יה,

חולה

במחלת

דושן,

מחלה

גנטית

התמודדות
הפעולות

היומיומית
היומיומיות

עם

מחלת

הפשוטות

אינן

מובנות

המתאפיינת בחולשה וניוון שרירים.

מעליהן ,כמו גם פעולות של רכיבה ו/או ריצה.

בר אמר לאתר האינטרנט שוונג"" :ביום חלוקות

המגן שבר העביר לי מסמל בשבילי כוח

הגביעים מיד ידעתי שאת הגביע שהרווחתי

ועוצמה".

בתואר אלוף ישראל לשנת  2018אחרי  3.8שחייה
 180אופניים בהרי אילת המאיימים והאין סופיים
ו 42.2ריצה ,אעניק לילד (יונתן) המתוק אשר
נתפס לי בעיניים ומילא אותן בדמעות" סיפר
רדנסקי" ,מה כל הסיפור הזה של התחרות הזו
שעורכת בין  8-16שעות ,בזמן שאותם תינוקות,
ילדים ומבוגרים נלחמים כל יום כל חייהם .הגביע
ותואר 'אלוף ישראל' אינם שלי אלא של יונתן.
הוא ושאר הילדים האלו הם אלופי ישראל… יותר
מזה! אלופי העולם!".
אמו של יוני סיפרה ":יוני מאוד רצה להגיע
ולראות את התחרות ,והבטחתי לו שאעשה את
מירב המאמצים לרדת לאילת ,ואכן קיימתי את
הבטחתי .האירוע מאוד ריגש אותו .הדבר תרם
לו לביטחון העצמי שלו .יוני מאוד אוהב את ענף
הספורט בוצ'יה ומשתדל לא לפספס אף אימון.

