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שלדעתיהשיראתלצטטברצוניהחנוכהחגולכבוד

להצלחותהסיבהאתביותרהטובהבצורהמתאר

:הפראלימפיהספורט

ִאיםָאנּו" ֵלילֹותַלִפיִדיםנֹושְׂ .ֲאֵפִליםבְׂ

ִחים ִביִליםזֹורְׂ ֵלינּוִמַתַחתַהשְׂ ַרגְׂ

רּוִמי –ָלאֹורַהָצֵמאלֹוֵלבֲאשֶׁ

תִיָשא ִלבֹוֵעיָניואֶׁ ָיבֹואָלאֹורֵאֵלינּווְׂ !וְׂ

ןַפְך-ָלנּוָקָרהלֹאֵנס.... מֶׁ .ָמָצאנּולֹאשֶׁ

ַלע נּוַבסֶׁ ִהי-ָדםַעדָחַצבְׂ !אֹורַויְׂ

בירנבאוםאלישלכם

והוועדנכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

הישראליהפראלימפי

ר  "משולחן היו03

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 

,המקצועיתהמעטפתאנשי,וספורטאיותספורטאים

.רבשלום,יקריםהנהלהחברי,והארגוניתהרפואית

ליוםוהגענווקיימנושהחיינו:לברךברצוני,בראשית

בחיקישנפלההגדולהמהזכותונפעםנרגשאני,הזה

בחרההישראליהפראלימפיהוועדשהנהלתלאחר

דקלשוקיר"דלחברילהודותברצוני.הוועדר"ליואותי

תהליכיםכיספקליואיןכהעדר"כיוכהונתועל

איתייחד.הדרךלאורךאותנוילווכהונתובזמןשהחלו

משכברהנכיםספורטוידידידידי,מקוםכממלאנבחר

.מטלוןמוץהימים

:שותפיםהיינולהםפוליטייםבמהלכיםאופייןהחודש

בראשותוחבראניבהלספורטהלאומיתהמועצה•

שלבתקצובהרפורמהאתאישרהפינטואריקשל

,הישגיםעלדגשששמהרפורמה,טרופרחיליהשר

מוגבלותעםאנשיםקידום,נשיםבספורטהשקעה

ספקליאין–בפריפריההספורטוהגדלתוחיזוק

ואתככללבארץהספורטאתתקדםזושתוכנית

.בפרטהפראלימפיהספורט

אותנואירחדוידסוןסימוןכ''חהספורטשדולתר"יו•

בכנסתשערךהישראליהספורטלכבודבאירוע

שיצטרךוההשקעההעזרהכלאתלווהבטחתי

בארץהספורטאתלקדםמנתעלמאיתנו

פאריזלמשחקיהכדורשערנבחרותשמספרלמרות•

שישהראתההנשיםנבחרת,8ל10מהוקטן2024

באליפותהארדבמדלייתוזכתהלסמוךמיעל

אחתמילהרקאומרשלהן1מספרוכאוהדאירופה

אבנעיםורדהמאמןעוזרת,שהםרזלמאמן

אלי הישראלית לספורט נכים ר ההתאחדות "יו:  בתמונה."שאפו":הבנותונבחרת

ריבקיןנועם : צלםסימון דוידסון כ"וחבירנבאום

:  פניות לאלי ניתן להעביר דרך המייל

office@isad.org.ilאו ישירות בטלפון :

0544336392
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ספרד| אליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים 4-12.12

גאורגיה| כחאליפות העולם בהרמת 4.12

בית הלוחם חיפה| תחרות חנוכה בשחייה  5.12

קליפורניה| אליפות העולם בגלישה 7-11.12

טורקיה|  אליפות העולם טקוואנדו 11-12.12

בית הלוחם חיפה| פתיחת ליגת טניס שולחן 11.12

מרכז הטניס  | אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים 14-17.12

רעננה

ספיבק רמת גן| CPאליפות החורף טניס שולחן לנפגעי 16.12

בית הלוחם ירושלים| תחרות קליעה 24.12

בית הלוחם חיפה| משחקי הדירוג טניס שולחן 25.12

בית הלוחם תל אביב| אליפות ישראל בשחייה 26.12
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כדורשער

.  נבחרת ישראל עם האלופה נבחרת רוסיה, בתמונה

.צילום שרי בן דויד

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

,2020בטוקיוהפראלימפייםהמשחקיםלאחרכחודשיים

.בטורקיהבכדורשעראירופהאליפותנערכה

,בטוקיוהשישימהמקוםמאוכזבתשחשההנבחרת

.הפודיוםעללסייםהפעםקיוותה

בצורהמשחקיהבכלהנבחרתנצחההבתיםבשלב

:מרשימה

צרפתנבחרתעל3-10ניצחון•

(דקות18לאחר)אוקראינהנבחרתעל1-11ניצחון•

גרמניהנבחרתעל0-6ניצחון•

(דקות16לאחר)יווןנבחרתעל1-11ניצחון•

–בריטניהנבחרתאתהנבחרתפגשההגמרברבע

נבחרתאתלפניימיםכמהשנצחה'הענקיותקוטלת'

הקודמתבאליפותהפתעהשרשמהזווהיתהטורקיה

משובחהגנהמשחק.רוסיהאתהגמרברבענצחהכאשר

דקותוחצישלוששרקלכךגרםהנבחרותשתישל

הבריטיהשעראתלהבקיעדוידבןליהיהצליחה,לסיום

אתשחתםבשער,שובזאתעשתהדקות2ולאחר

.הישראליתלנבחרת0-2עלהמשחקתוצאת

המארחתידיעלהישראליתהנבחרתנוצחההגמרבחצי

הטורקיות,בגרותהרבההראתההנבחרת.7-6טורקיה

לברוחהצליחולאאךהמשחקכללאורךהובילו

.הועילללאאך,ושובשובשצמצמולישראליות

בנות.דנמרקאתהנבחרתפגשההארדמדלייתעלבקרב

דקות14לאחרוכברהדניתהנבחרתאת'פירקו'הנבחרת

.הארדבמדלייתוזכו0-10ניצחוענייןסגרו

,מזרחיאורי,מחמידאלהם,דוידבןליהי:הנבחרתסגל

.מלכהונועהאוחיוןרוני,חמרניגל

,מהירמשחקהיהדנמרקנגד":רזהמאמןאמרבסיום

כדילעשותצריךמהידענומשחקבכול.ואגרסיבימדויק

."להמשךכוונותהצהרתהואהזההטורניר.לנצח

להשתתףהזכותאתלהנתןבטורנירישראלשלהדירוג

.הבאהבשנהשתתקייםהעולםבאליפות

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו,בירנבאוםאלי

לבנותהכבודכל.כולנועבורגדוולהגאווהזוהי":אמר

צפינו.נפלאהעבודהעושיםאתם.ולורדלרז,הנבחרת

להשתתףובזכותבמדליהשהסתייםמרתקבטורניר

!"בכןגאה.העולםבאליפות

ביתומועדוןעיווריםחינוךביתממועדוןהןהנבחרתבנות

.אביבתלהלוחם

ורד:המאמןעוזרת,שהםרז:המאמן:המקצועיהצוות

ודילןדוידבןשרי:מלווים.משרקידורית:מעסה.אבנעים
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המדורגללאאירופהבאליפותהשתתפהישראלנבחרת

(באירופה3ובעולם7)לוינדבהנבחרתשל1מספר

מסיבותמהאליפותשנעדרגןרמתן”אילספיבקממועדון

אוכללאאישיותמסיבותלצערי“:מסרנדב.אישיות

בלחזורמקווה,הקרובהאירופהבאליפותלהשתתף

סומך,לנבחרתהצלחהמאחל.מחודשיםבכוחות2022

לא,לפחדלאוהעיקרוהעיקר:השירכמאמר.עליכם

"ישראלאלאל…כלללפחד

ה’הבוצלענףהכרטיסיםכמותכיהתבשרנולאחרונהרק

ולראשונהעלתה2024בפריזהפראלימפייםבמשחקים

שמגבירמה,לנשיםגבריםביןהפרדהתהייהבמשחקים

לפאריזהכרטיסאתלהשיגבסגלהספורטאיותסיכוייאת

אלובתגןרמתן"אילספיבקממועדוןקלנראורית.2024

דרכןאתסיימואמנםחיפהן"אילממועדוןהכהןברייטמן

.להמשךחשובניסיוןצברואך,הבתיםבשלב

אתסיימווויךודדיחיפהן"מאילירמנקוסרגיגם

.הבתיםבשלבהאליפות

במקוםהבתיםשלבאתסייםחיפהן"מאילחיימובגרשון

.קרואטיליריבהפסידשם,הגמרלשמיניתוהעפילהשני

.ולצרפתלפורטוגלהנבחרתהפסידההקבוצתיבטורניר

.הצרפתיםמולמצויןממשחקלהתעודדיכולההנבחרת

זאתשעשתהלזכורישאך,6-5נוצחהאמנםהנבחרת

.שלה1מספרהשחקןללא

עוזר,ויסבךאורנה:מאמנת,חגאיברוך:ראשימאמן

.אזולאיאיציק:המשלחתמנהל,הרליךקי’ג:מאמן

TOYOTAמנותני החסות לספורט הפראלימפי

ה'בוצ

צילום גל כליפא. נבחרת ישראל בטקס הפתיחה: בתמונה

!ישראלית באליפות אסיה

התקיימה בדובאי אליפות  12.11-20.11בתאריכים 

.ה'אסיה בבוצ

הוזמנה לשפוט  אורנה וייסבך השופטת הבינלאומית 

:באליפות וביקשנו ממנה להגיד כמה מילים

היה לי הכבוד להיות השופטת הישראלית הראשונה  "

.ה'אי פעם שמוזמנת לשפוט באליפות אסיה בבוצ

בתחרות השתתפו מדליסטים פראלימפים מטוקיו 

.ושחקנים חדשים שזו להם תחרות ראשונה

זאת הייתה התחרות הראשונה שבה הופרדו משחקי  

כן יושמו חוקים חדשים  הנשים ומשחקי הגברים וכמו

.שנכנסו אחרי טוקיו

".האירוח היה מעולה ואדיב והאווירה הייתה מיוחדת
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הוועדר"כיודקלשוקיר"דשלהקדנציהסיוםלרגל

איתוערכנו,שניםחמשלאחרהישראליהפראלימפי

.ראיון

איזה,ר"כיוכהונתךבמהלךתהליכיםמספרהובלת

הפראלימפייםהמשחקיםעללדעתךישפיעהכימהם

?2032בשנת

חשוביםמאודתהליכיםמספרהובלתי,צודקתאתאכן

עלישפיעהכימהלשאלתך,שליהקדנציהבמהלך

2032בשנתלאולימפיאדההפראלימפייםהמשחקים

?שבאוסטרליהבבריסבן

מהלכיםכמהשישחושבאני.מעניינתשאלה...וואאוו

הואישפיעהכידעתיולפי,2032-לבדרךשישפיעו

.וחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידההקמתשלהמהלך

רווייםונעשיםהולכיםהחייםוכללשםצועדהעולם

יצאנושאנחנושמחואני.ובחדשנותבטכנולוגיהותלויים

.לדרך

?ר"כיומעבודתך,עצמךעללמדתמה

אנילךאשיבבטרם?עצמיעללמדתימהשואלתאת

מגיבורי,הנפלאיםמהספורטאיםקבלתימהלךאומר

.בראששהכולוהשראהכוחהמוןמהםקבלתי.שלנוהעל

במשךאבל,שוניםמסוגיםובעיותקשייםלהכילידעתי

"הכלה"יכולתלישישעצמיעללמדתיר"כיוהשניםחמש

שכדילמדתיועוד.בחייםפרופורציותעלגםלמדתי.גדולה

,דרךעםלבואחשובקדימהאותוולהניעארגוןלהנהיג

.כךעלגאהואנישעשיתימהזה.ויעדיםמטרות

?בארץספורטארגונישלרים"ליולךישעצהאיזה

מטרותעם,"דרך"עםולבואבצדהאגואתלהניח,ראשית

לארבעעבודהתוכניתשלמשותףבתהליךולגבשויעדים

בבדבד.לדרךולצאתהמקצועייםהעובדיםעם,שנים

בארץהרוחבאירגוניעם"networkingברשת"לעבוד

הספורטבמשפחתנוכחיםלהיותכדי.ובעולם

.ובעולםבארץ

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

?הנכיםספורטלמעןשעשיתמשמעותיהכיהדברמה

נושאיםהרבההובלתיכי.חשובהכימהלךלומרליקשה

Miles-לשניםדרךכאבנישיישארוומשמעותייםחשובים

Stoneהפראלימפיולספורטלספורטאים.

:חשוביםהכיהםשבעינישלושהאצייןלשאלתך

עלינווכתביםמצלמים,יודעיםשהיוםכוונתי-"מיתוג"ה(א)

אפשרשאיהיוםרואיםאנחנו.בעברמאשריותר

.הפראלימפימהספורטלהתעלם

,השומר-בתל"שיבא"הרפואיהמרכזעםההסכמים(ב)

טיפוליםלמתןאביב-בתל"רעות"חולים-ביתעםוההסכם

.VIPבמסלוללספורטאיםרפואיים

וההסכמים,וחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידההקמת(ג

-תלאוניברסיטתועם"למצוינותאדמססילבןמכון"עם

החוצהובמבטZoom-In-פנימהבמבטנושאיםאלו.אביב

Zoom-Out,מדינותעםהבינלאומייםההסכמיםחתימת

.(המיתוגגם)וזהבעולםמעמדנואתשמחזקהתיכוןהים

בכנס טכנולוגיות  ר שוקי דקל וענבל פיזרו "ד: בתמונה

2017
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?מצטעראתהמהעל

דברשוםעלמצטערלאממשאני?מצטעראנימהעל

עבורישהיוהשניםחמשבמשךשעשיתימהמכל

תהליכיםעלגאהאני,הואנהפוך.ומאתגרותמרתקות

,צעדנושבה"הדרך"ועלשהבאתיהתמורותעל,שהובלתי

נכסי-צאן"שהםהישגיםולצדןשהשגנוהמדליותואיתם

.בישראלהפראלימפילספורט"ברזל

מטכסוהיא,אחתאכזבהלישהייתהבכנותלךאומרכן

.שתכננוכפיהתנהלשלא"הפראלימפיהוועדעיטור"

הענקתוהואבספורטמסוגווחדשמיוחדרעיוןהבאתי

כי,וזמןאנרגיההמוןבכךהשקעתי.ראוייםלאנשיםעיטור

בוועדשלנומהפסגותאחתבזהראיתירוחיבעיני

לאשזהבתחושהאני.האולימפיתובשנההפראלימפי

הרעיונותביןגםהואהטכס.אותיאיכזבוזה.קרה

אבל.הפראלימפיהוועד"מיתוג"לומסייעיםשמקדמים

קבענולהזכירכם.המשכיותלכךשתהיהמקווהאני

הקיץבאולימפיאדתפעם,לשנתייםאחתיוענקשהעיטור

ויקבליתוקןשזהמקווהאני.החורףבאולימפיאדתופעם

אולימפיאדתבשנתהבאהבשנהוכבר.הראויהכבודאת

.החורף

שלנוהפראתוןבאמצעותההזדמנותאתלנצלרוצהאני

אנשיםעםעבדתי.לבדזהכלאתעשיתישלאולומר

בראשלעמודזכיתי.ומסוריםחרוצים,מקצועייםנפלאים

לינתנוהספורטאיםעםוביחד.נפלאהחבורהעםאירגון

אני.אפשריושהכולהאמונהאתביונטעווהשראהכוח

.ליבימעומקלכולכםלכולםמודה

לכולכםשיהיה.החייםבמעגליניפגששעודבטוחני

.הדרךבהמשךבהצלחה

שנה 50ר שוקי דקל נואם בבית הנשיא לציון "ד

1968למשחקים הפראלימפיים בתל אביב 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

ולסיום שיחקנו משחק אסוציאציות

מאבק כנגד ממשלת מלזיה וביטול  |  מלזיה•

.  האליפות במלזיה

.מדליות זהב פראלימפיות בטוקיו-6|   זהב•

חכמה ונחישות, גאווה| ישראל•

8-"קבלות"מאמן מעולה עם |  יעקב בנינסון •

.מדליות בטוקיו

על אמיתיים-גיבורי| גלגלים-כיסא•

לחלום ולשאוף רחוק ". דרך חיים"כ|   חזון•

וגבוה

!!!היסטוריה|  החורף-משחקי•

...התמודדות ופרופורציות, אתגר|  קורונה•

כמו בשיר  ...קשה לי לומר על עצמי| שוקי דקל •

ובכל זאת  " רק על עצמי לא ידעתי לספר"

אצטט חלק ממה " המתקילה"לשאלתך 

אוהב  , איש של אנשים:..."שכתבו ואמרו עלי

מציב מטרות  " דרך"מוביל , יצירתי, אתגרים

...ויעדים ושואף להשגתם
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ר"יושיזםהישראליהספורטלמעןההוקרהבאירוע

דוידסוןסימוןכ"חבכנסתהספורטלמעןהשדולה

אלי.החדשיםהראשיושבישנישלבמעמדשהתקיים

ארדויעלהישראליהפראלימפיהוועדר"יובירנבאום

.בישראלהאולימפיהוועדר"יו

מורןכמו,הדורותמכלבכיריםספורטאיםנכחובאירוע

מיקי,חתואללידיה,ברקוביץפסקל,סמואל

ורביםאן’זסילבי,מכנסעודד,ברודיטל,ברקוביץ

.אחרים

אליהפראלימפיהועדר"יואמרשלוהברכהבדברי

חייליםאנחנו.הספורטלקידוםהכלנעשה":בירנבאום

הספורטלפיתוחנעשהשנדרשמהכל.סימוןשלך

."בישראל׳

כאשרשלבילאיאדבנאומההתייחסהארדיעל

לאפשרכדימספיקעושיםלאכחברהאנחנו":אמרה

באפשרותםשאיןילדים,לספורטלהצטרףלילדים

במגזרגם,בעינייםאשעםילדהפסדנו,לחוגיםלשלם

אני,מהאוכלוסייה20%מפספסיםאנחנו,הערבי

ערבינציגלהםשהיההפראלימפיתבמשלחתקינאתי

.במדליותשזכה

הפאנלממשתתפותאחתשהיתהסמואלמורן

שאניחשובהכיהדבר":אמרהבאירועשהתקיים

הםמהאוכלוסייה10-15%שנכוןשזההיהאמרתי

אוילדלהשישאמאבשבילאבל,מוגבלותעםאנשים

לילדלהעניקרוצהוהיא100%זהמוגבלותעםילדה

לאפשרזההמדינהשלוהתפקידאפשרויות100%שלה

."תחוםובכלבספורט.זהאתלה

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

נועם:צלם.מכנסועדדביננסוןיעקב,בירנבאוםאלי

ריבקין

ריבקיןנועם:צלם.ארדויעל,בירנבאוםאלי

.ברקוביץופסקלשפיראירן,סמואלמורן,מרגליתתומר

ריבקיןנועם:צלם
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הישראליהפראלימפיהוועדלהנהלתבחירות

נבחרו,הישראליהפראלימפיהוועדר"יובחירתעםיחד

:הבאיםהתפקידבעליגם

עוד.צ.נ.אולנציגהמקוםלממלאנבחר,מטלוןמוץמשה

ודנהבקרציפי,אלימלךאיתי:צ.אנכנציגינבחרו

ברקחיה,זינגראפריםנבחרון"איללנציגי.פנחסוב

.דויטששבתאינבחרחינוךביתוכנציגאריהבןויעקב

שי,דהאןשלום,כהןשולה:נבחרוביקורתוועדתלחברי

.פרישווסרורןיצחקיהרצל,בסטבן

.אלימלךאיתי:נבחרהכספיםוועדתר"ליו

ח"רו:שובנבחר,הפראלימפיהוועדשלחשבוןלרואה

.קונפינורונן

.יחזקאליחזי:שובנבחר,הפראלימפיהוועדלגזבר

ה הבינלאומית 'וועדת הבוצ

בישראלה'הבוצענףר"יו,אזולאילאיציקברכות

5חבריםבהנהלה.הבינלאומיתה'הבוצלהנהלתשנבחר

איציקכאשר,הנהלהחברי4נבחרוואתמולאנשים

.השנימהמקוםנבחר

לספורטהישראליתההתאחדותר"יובירנבאוםאלי

בהנהלתמועמדותואתלאשרודאגאיציקעםנפגשנכים

האירופאיםלוועדיםפנייהנשלחהכןכמו,ההתאחדות

.במועמדותולתמוךבבקשה

,מההתאחדותשקיבלבתמיכהבחירתואתתולהאיציק

החוקהוועדתכחברועבודתוה'הבוצבעולםמקשריו

,מההתחלהכיווןלשםכיצייןהואכןכמו.הבינלאומית

לחברנבחרבשניות,נבחרלאהראשונותבבחירות

.להנהלהנבחרוכיוםהחוקהבוועדת

ואירועיםפרויקטיםרכזהואאיציקשלהעיקריעיסוקו

ממאמניאחדגםוהואגןרמתן"אילספיבקבמועדון

.במועדוןצה'הבו

צלם אבינועם ולדמן. אנדרו ואלי בסיור בבית הלוחם

ITF–גלגליםבכסאותטניס

המייעצתבוועדהלכהןנוספתפעםנבחרווינרקובי

.גלגליםכסאותבטניסITFהלהנהלתהעליונה

הישראליהפראלימפיהוועדשלהכבודנשיא

מבעלידנוסאנדרוהפראלימפיהוועדשלהכבודנשיא

הועדר"יועםיחדהשבועסייררדסון’ריצג׳יימספרידיוטי

מנתעלאביבתלהלוחםבביתבירנבאוםאליהפראלימפי

המתקניםואתהעניפההפעילותאתמקרובלהכיר

.במקום

כנשיאלכהןימשיךדנוסכיבירנבאוםהודיעהסיורבמהלך

והודה,2024פריזמשחקיעדהפראלימפיהועדשלהכבוד

.האישיתמעורבותוועלהמתמשכתהתמיכהעללו

, מטלוןמשה מוץ 

ר  "ממלא מקום יו

הוועד הפראלימפי  

הישראלי

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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ס  נ Iכ . B . S . A

הספורטשלהגגארגוןIBSAמקייםלשנתייםאחת

המדינותכלנציגיביןמפגשראייהולקויילעיוורים

במפגשהשתתף,ישראלנציגדויטששאבי.החברות

איחודעםקשריםליצירתאותווניצלבירדןשנערך

ולהעמקתלארגוןהצטרפושלראשונההאמירויות

שתארחמרוקוגםביניהן,אחרותמדינותעםקשרים

ליצורבמטרהמישראלראשונהמשלחתבקרוב

.ראייהולקויילעיווריםבספורטפעולהשיתופי

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

היווניהפראלימפיהוועדר"יועםבירנבאוםאליבתמונה

שאבי דויטש ומוחמד עלי נציג איחוד האמירויות: בתמונה

ס  נ Eכ P C

אלי , ניסים סספורטס: בתמונה

ר רון בולוטין"בירנבאום וד

אתהמאגד,האירופאיהפראלימפיהוועדשלEPCכנס

הפראלימפיבוועדהחברותהאירופאיותהמדינות

ייצגוישראלאת.בקפריסיןהשנההתקיים,הבינלאומי

.בולוטיןרוןר"ודסספורטסניסים,בירנבאוםאלי

האירופאיותהנבחרותהופעתאתסיכמובכנס

וישראל2020טוקיושלהפראלימפייםבמשחקים

משמעותיתקפיצהשעשוהמדינותכאחתהוזכרה

.זכובהןהמדליותבכמות

אמרהישראליהפראלימפיהועדר"יו,בירנבאוםאלי

לחזק,האירופאיותהוועדותראשיאתלהכירששמח

איתםויווןמקפריסיןחברינועםהפעולהשיתופיאת

ולגלותפעולהשיתוףהסכמיעלמזמןלאחתמנו

אותםעםמתמודדיםבאירופהגם,דברשלשבסופו

.איתםמתמודדיםבישראלשאנואתגרים
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טניס בכסאות גלגלים

טניס שולחן

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 

בןשמוליקזכהשולחןבטניסהפתוחהצרפתבאליפות

ארדבמדליית(3קלאס)חיפההלוחםמביתעשור

.הצרפתיל'אדגי"עהגמרבחצישנוצחלאחר

מהביתעלה(2קלאס)חיפההלוחםמביתברוךחן

יותם.הצרפתיברוןי"עהגמרברבעונוצחהמוקדם

השתתףחיפההלוחםמביתהואאףשיינפלד

.הבתיםבשלבנוצחאךבינלאומיתבתחרותלראשונה

.מרקויאירהמאמןומדריךמלווההשחקניםאת

.יאירוהמאמןהמדליהעםשמוליקבתמונה

גיא ששון מקבל את  , בתמונה
גביע המקום השני

לסבבחזר-גןרמתן"אילספיבקממועדוןששוןגיא

בטורנירהשניבמקוםוזכהגלגליםבכסאותהטניס

.בזוגותוגםביחידיםגם,אקוודור-גוויקילשלר'הפיוצ

דירוג הישראלים הבכירים בטניס בכסאות 

6.12גלגלים בעולם נכון ל 

| 37-גיא ששון  | 30–בסקי 'אדם ברדיצ: אופן

86–ליזובסרגי 

30יוסי סעדון | 13–שרגא ויינברג : קוואד

61–מעיין זקרי : נשים
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בישיבההכדורעףענףהקמת

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

יניבדרורצלם.היםבחוףהתנסות

בארץהפועליםהפראלימפייםהספורטלענפי

.בישיבהכדורעף–חדשענףמצטרף

רק,בעמידההכדורעףלמשחקמאודדומההמשחק

כאשר,יותרקטןמגרשעל,בישיבהנעשהשהוא

.מונמכתהרשת

שחקניותהוזמנובחיפהשנארחחשיפהלאירוע

SHE"חופיםכדורעףמטורניר SPORT"להצטרף

דומהאכןהמשחקשאומנםגילוהן.ולהתנסות

הצורך.אחרותמיומנויותנדרשותאךלכדורעף

עללניידותוגםהכדורלהנעתגםבידייםלהשתמש

.במיוחדלמאתגרהמשחקאתהופךהמגרש

בקידוםחלקשלוקח,אוראולגהובילההתנסותאת

.בישראלהענף

נפגעאשרכדורעףושופטמאמן,שחקןהואאולג

.ולאמןלהמשיךלומפריעשלאדבר2006בשנת

עיוןביוםלהתקייםמתוכנןהבאהחשיפהאירוע

איגודשלכיוזמהבווינגייט14.01.2022בשיערך

ענףפיתוחרכזת–גומברגאולגהושלהכדורעף

בענףמאמניםדורלהכשירבכוונה,בישיבההכדורעף

עלמידעיקבלוהעיוןביוםשישתפוכדורעףמאמני.זה

סוגי,חוקה,משחקכללי,בעולםהפראלימפיהכדורעף

.השתלמותתעודתבסוףיקבלווועודליקויים

המשתתפיםיתנסוהעיוןיוםשלהמעשיבחצי

.בפועלמשחקים

מאמן הכדורעף , אולג אור
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שולחןטניס

ן חיפה של המאמן  "בתחרות המילניום שיפרו שחייני איל

:  את שיאי ישראל בבריכות קצרותיעקב ביננסון 

02:46.33מטר מעורב אישי 200: וק'גורדיציוליה 

מטר חופשי 400,  2:19.97מטר חופשי 200,דקות

דקות04:48.40

מטר  200, דקות1:19.96מטר חופשי 100: עמי דדאון

5:43.09מטר חופשי 400, דקות02:44.15חופשי 

חופשי  200, דקות01:07.76מטר גב  100: מארק מליאר

דקות2:10.6

אביבתלהלוחםבביתהחודששהתקיימהבתחרות

:נצחו

הלוחםמביתקפלןאורי|סניורים–אוויראקדח

ירושלים

חיפההלוחםמביתאיילשלומי|אוויראקדח

חיפההלוחםמביתמוטידויד|עמידהאוויררובה

אביבתלהלוחםמביתחברהאלי|SH1אוויררובה

אביבתלהלוחםמביתספירמור|SH2אוויררובה

להשיגיש,אירופהלאליפותלסגללהיכנסמנתעל

שלושאונקודות632לפחותשלתוצאהפעמיים

חברהאלי.נקודות631לפחותשלתוצאהפעמים

להשגתאותושמקדמתתוצאה,נקודות632.8השיג

הקריטריון

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

קליעה

הזוכים במשחקי הבית הפתוח בטניס שולחן  

:שהתקיימו בבית הלוחם חיפה החודש

ג"ממועדון ספיבק רקוגןאיגור | עמידה גברים 

ג"רינה אשכנזי מספיבק ר| עמידה נשים 

דוד גבריאל מבית הלוחם חיפה| כיסאות גלגלים 

שחייה

אתלטיקה

אתניזרליאירמתכננים:ספורטאי-ציודממשקי

כדורבהדיפתהכוחאתלמקסםכדיהחדשהמושב

ברזל



כדורסל בכסאות גלגלים15

74דצמבר גיליון 

בכסאותבכדורסלהמדינהגביעטורניריערךהשנהגם

בשידורהתקיימההגביעהגרלת.בנפרדליגהלכלגלגלים

:תוצאותיהואלובדברהנוגעיםלכלישיר

המדינהגביע

גמר

חצי גמר 
------

ל תל "מול ביה
אביב 

ל תל אביב  "צה
מול עודד  
ראשון לציון

חצי גמר

ן ספיבק  "איל
רמת גן מול 

ל  "חוסן ביה
באר שבע

ל חיפה "ביה
מול ארז 

ספיבק רמת גן

העלליגת

. 2021עידו מימון קפטן ארז ספיבק רמת גן והגביע משנת 
בני משי: צלם

'אלאומית

'בלאומית

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

גמר

חצי גמר 
------

ד אל 'מול מג
כרום

ל ירושלים  "ביה
ל תל "מול ביה

אביב

חצי גמר 
------

מול ערבה 
ספיבק רמת גן

אלון ספיבק 
רמת גן מול 
אורן ספיבק 

רמת גן 

גמר

חצי גמר  

רבע גמר  
------

ל תל "מול ביה
אביב

ל חיפה "ביה
מול דקל  

ספיבק רמת גן

חצי גמר  

רבע גמר  
------

ל באר "מול ביה
שבע

רבע גמר  
------

מול שקד  
ספיבק רמת גן

שמינית גמר
ן חיפה "איל

מול כרמיאל

שמינית גמר
שלום ראשון 

לציון מול  
ל ירושלים  "ביה

שמינית גמר
חוסן באר שבע  

דל  'מול מג
כרום



באמצעותהבדמינטוןאימוניאתמייעלים

Makersאירועבמסגרתחדשמכשיר for

Heroes

חם מהמעבדה16
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שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאדמסמכון סילבן 

Makersפרויקטסיוםהחמישיתבפעםהתקייםהחודש

for HeroesעמותתשלRestartל"צהפצועילמען.

25השנהכלל,שניםארבעלפניהצטרפנואליוהמיזם

מתחוםפרויקטיםשלמבוטללאמספרביניהם,מיזמים

.הספורט

Makers of Heroesפתרונותליצירתייחודיפרויקטהינו

עמותתידיעלהמופקל"צהפצועיעבורטכנולוגיים

Restartלמסלולל"צהפצועיהחזרתלמעןהפועלת

.החיים

התכנסו,חפרעמקהאזוריתשבמועצה"ירוק"במתחם

מיטבבתמיכת,מתנדבים200מלמעלה,צוותים25

,אורבס,רפאל)הישראליותוהחברותהתעשיות

חברהתומר,סיסטמטיקס,וויקס,זינגר,סטרטסיס

פיתרוןלמצואבמטרה,(ועודהפועליםבנק,ממשלתית

.ל"צהפצועישהציבולאתגריםטכנולוגי

יצאהמייקרסשפרויקטזהועצם,כאןעדייןהקורונה

רבסיוםאירועולקייםלהיפגשלנווהתאפשרלפועל

.במיוחדלמרגשהשנההמיזםאתהופכיםמשתתפים

חבשושעודדשלבצורךהתמקדהפראלימפיהפרויקט

כךועלהאימוניםזמןלייעולהבדמינטוןמענףלויואמיר

.בכתבהנרחיב

התגייס.בירושליםוגדלנולד,42בן,חבשושעודד

בירךמכדורנפצע–שירותוובמהלךגבעתין"לפלחה

.לבנוןבדרוםהבופורבמוצבמחבליםעםבהיתקלות

והחלהבדמינטוןלענףנחשףהשיקוםמתהליךכחלק

פעמייםזכהעודד.ישראלבנבחרתפעילבאופןלשחק

כיום.ובזוגותביחידיםאירופהבאליפותהראשוןבמקום

.אביבתלהלוחםבביתבדמינטוןמאמןעודד

בואימוןבמהלךונפצעצנחניםן"בפלחהשירתלויאמיר

נפגעכתוצאה.גבועלרבמשקלעםהגולןברמתהחליק

הואאמיר.השמאליתוברגלוהשדרהבעמודקשהבצורה

הבדמינטוןשחקניבכיר,עולםואלוףפראלימפיספורטאי

.בישראל

הצורך

אלהבאימונים.ומפרכיםאינטנסיבייםאימוניםישבבדמינטון

חלק.הכדוריםלאיסוףרבזמןנדרש.נוצהכדוריאלפינזרקים

לפעמים)הכדוריםאיסוףעל"מתבזבז"האימוןמזמןגדול

הכדוריםאתלאסוףמאודקשה,כןכמו!(שעהחציאפילו

.גלגליםבכיסאכשמתניידים

האתגר

ויעילקלפתרוןלמצואבמטרהלריסטארטפנוועודדאמיר

הכדוריםאתיכניסשגם–ואידיאליתהכדוריםאתשיאסוף

.הכדוריםאתשיורהרובוטשרוולי/אחסוןלשרווליישירות

איסוף מאות כדורי בדמינטון באימון: המחשת הצורך



הכנהמפגש

:עיקריותדרישותהועלוההכנהבמפגש

וזריזפשוטלהיותצריךהמתקןהתקנתתהליך•

למשתמשבטיחותי•

מגרשלכליתאים•

ברכבלנשיאהמתקן•

סוללהאו/וחשמלמשקעלהפעילוניתן•

הנוצהבכדוריפוגעולאעדין•

האיסוףלאחרהכדוריםשלפשוטההוצאה•

הפיתוחשלבי

לאיסוףלהשתמשהיההמתקןשלהבסיסיהרעיון

לפגועלאכדישמסתובבותעדינותמטאטאבמברשות

,ומודליםסקיצותמספרלאחר.העדיניםהנוצהבכדורי

באופןלגרוףדורשאחדשמצדפתרוןעלללכתהוחלט

עלעונהשנימצדאךהמתקןלתחילתהכדוריםאתפיזי

:הדרישותשארכל

ולהפעלהלמיקוםוקלפשוט•

לשרווליםישירותכדוריםאוסף•

למגרשממגרשלהעברהניתן•

חם מהמעבדה17

74דצמבר גיליון 

ניתן להסתובב במגרש  איתומכשיר , סקיצה ראשונה

לא הצליח לאסוף את כל הכדורים–אב טיפוס שני 

מנותני החסות לספורט הפראלימפיתלמה 

מבט מהצד–המוצר הסופי 

המוצר הסופי  

מבט  –

מאחור
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הוצגוהפרויקטיםכל,עבודתםאתסיימוכשהצוותים

באואשרנוספיםותומכיםהמתנדבים,הפצועיםלמשפחות

זכתה"אמירצוות"עמדת.השוניםמהתוצריםלהתרשם

הפרויקטיםנבחרוהערבבסיום.רבהלהתעניינות

פנאי,עצמםהחיים,ספורט)קטגוריהמכלהמוצלחים

חביבבפרסזכההבדמינטוןכדוריאיסוףפרויקט.(ונופש

.הקהל

מוזסראובןלמאמןתודה,ועודדאמירלצוותרבהתודה

ל"מנכ,עפרוןלניב,סופוועדמתחילתוהפרויקטאתשליווה

ניפגש.במלאכההעוסקיםולכלריסטארטעמותת

.2022הירוזפורמייקרסבפרויקט

צוות אמיר ועודד

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

סקיצת המודל השני

סקיצת המודל שנבחר

הצגת המכשיר

הצוות עובד על המכשיר



התנהגותי-מחקר פסיכולוגי 

אנו מחפשים סטודנטים , למחקר המתמקד ביחסים שבין מאמן לספורטאי

או לסוציולוגיה המעוניינים לערוך מחקר בתחום  /לפסיכולוגיה ו

ר אסנת פליס דואר  "לפנות לדנוספים מוזמנים לפרטים . הפראלימפי

050-7390093: או בטלפוןosnat@isad.org.il: במייל

איזיקסוןוקרןוויסלילך:צילום

mailto:osnat@isad.org.il


שבועשהאלשלהסרטוןמתוך

דור העתיד20

בספורטעוסקיםאשרתלמידיםשילובפרויקט

2019בשנתשהתחילהספרבתיבאליפויותפראלימפי

.שאתביתרהשנהממשיך,הקורנהבשלוהושהה

הספורטהתאחדות,הגופניהחינוךעלהארציהפיקוח

הישראליתההתאחדותבשיתוףבישראלספרלבתי

ולתלמידיםלמוריםסרטים2הפיקו,נכיםלספורט

בסרטונים.המוריםורתימתהתלמידיםגיוסשמטרתם

סמואלומורןשבועשהאלהבכיריםהספורטאיםקוראים

.לפעילותלהצטרףלתלמידים

באתלטיקהספרייםביתמועדוניםליגת

פראלימפייםלספורטאים

,ברזלכדורהדיפת:התלמידיםיתחרובהןהמקצועות

80ריצת,(ראייהוליקויילעיוורים)מהמקוםלרוחקקפיצה

800וריצת

:התחרויותתאריכי

למרץ10דרום'ט-'זכיתות•

למרץ3צפוןט-'זכיתות•

למאי12גמר'ט-'זכיתות•

במייללהתאחדותלפנותישנוסףלמידע

office@isad.org.ilארציתרכזת(רפאל)ר'בייצלשניאו

:מיילבישראלספרלבתיהספורטהתאחדותמטעם

shani@schoolsport

ברזלכדורהדיפת

74דצמבר גיליון 

גלגליםכיסאותמרוץ

לרוחקקפיצה

mailto:office@isad.org.il


פראלימפיתרכילות

שתתקייםבגלישההעולםאליפותלקראת

באשדודקיימוזקצרודורוןקלנגעדי,בקליפורניה

ממלאים,בוהמסורתיהחולמילויטקסאת

שלהםמהמדינהחול,האליפותמשתתפי

מדינותמכלחולשיכיללמיכלבאליפותשיישפך

ביןוהשלוםהאחווהאתומסמלהמשתתפים

ורמיובאדיר:צילום.הגולשים

'על רגל אחת'21

בצבא הוא עדיין , באזרחות יש לו דרגת אלוף עולם

אלוף העולם והאלוף עמי דדאון השחיין . טוראי

התגייס החודש לצבא לחייל  , הפראלימפי בשחייה

.האוויר

חיכיתי הרבה זמן לשרת את מדינת : "ועל כך אמר

הגיוס הזה מסמל עבורי .ישראל גם בתחום הזה 

את האפשרות להיות גם ספורטאי וגם להשתלב  

במערכת הצבאית ובחברה הישראלית כמו כל  

" .צעיר וצעירה במדינה

, אני שמח בשביל עמי: "אמריעקב ביננסון מאמנו 

אני בטוח שיצליח לשלב בין המחויבות החדשה  

למדינה דרך הצבא עם המחויבות שלו למדינה דרך  

"השחייה

החודשהגיעהקלישעינתחיפההעירראשת

אתמקרובלפגושמנתעלחיפהן"איללמועדון

מטוקיושחזרההפראלימפיתהשחייהנבחרת

יעקבהנבחרתמאמןואתמדליותשמונהעם

.ביננסון

את,המועדוןהנהלתאתפגשההאירועבמהלך

הצעיריםהשחיינים,האלופיםשלהבאהדור

הנבחרתחבראת,וביננסןעםהםגםהמתאמנים

עמיבטוקיוכסףואחתזהבמדליותשתיזוכה

השחייניתואת,ל"לצההחודששהתגייס,דדאון

שפרשהפיזרוענבלהמדליותעטורתהוותיקה

.מכברלא

.וייסלילךצילום



חמש שנים של עשייה22
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הוועדר"יו–דקלשוקיר"דשלכהונתותקופתסיכום

כפי2017-2021השניםביןהישראליהפראלימפי

.ידועלשסוכמה

מהעשייההעיקרייםהתחומיםאתבפניכםלהציגבחרתי

הםוהנההאחרונותהשניםבחמששלנוהמבורכת

:לפניכם

2020–אולימפיאדת טוקיו 

בגללאבל,שניםארבעבןהואאולימפישמחזורנזכיר

אולימפיאדת,בשנההאולימפיאדהודחייתהקורונהמגפת

שליהקדנציהוכך.2021באוגוסטהתקיימהטוקיו

מרתקותשניםחמשהיואלו.שנהבעודהתארכה

חסריהישגיםלנוהיושבסופומדהיםמסעשלומאתגרות

6,זהבמדליות6וביניהןמדליות9שלשללעםתקדים

הושמעהוברקעעל-אלישראלדגלהונףפעמים

הישגים.אחתארדומדלייתכסףמדליות2ועוד,"התקווה"

שנים33מלפני,1988–בסאולאולימפיאדתמאזהיושלא

.כךעלגאהואני

–18ובהם,ספורטאים-33מנתהשלנוהנבחרת

,ודרוזיםמוסלמים,יהודים.ספורטאים15-ו,ספורטאיות

שבפעםלצייןשמחאני.בישראלהחברהשלייצוג

אתייצגמשפרעםשלביאיאד,ערביספורטאיהראשונה

שתיעםמדהיםבהישגוזכהבאולימפיאדהישראלמדינת

,לספורטאיגדולכבודזהאכן.פראלימפיותזהבמדליות

.ישראלולמדינתשפרעםלעיר,למשפחתו,שלבילאיאד

בשפרעםס"והמתנהספורטומנהלהעירראש.בשפרעם

"חפלה"וחגיגהשלבילאיאדמכובדתפניםקבלתערכו

.ענקית

.ומארק והמדליות בהן זכואיאדהנשיא עם : בתמונה

עצומהלהתרגשותגרמוטוקיובאולימפיאדתספורטאינו

בראשישראלדגלהתנופףפעמיםשש.שלמהלמדינה

עדמרגשהיהזה,"התקווה"המנוןהתנגןכשברקעהתורן

מיכלורעייתוהרצוגי'בוז-יצחקמרהמדינהנשיא.דמעות

בהשתתפות,הספורטאיםלכבודמיוחדתפניםקבלתערכו

היהשאמור)הממשלהראש,טרופרחילימרהספורטשר

נשאתי.ברכתואתושלחהתנצלהאחרוןברגע(להשתתף

לשר,הממשלהלראש,המדינהנשיאלכבודוהודיתינאום

.והספורטהתרבות

וחזרנו,ריבליןרובי-ראובןהנשיאבברכתלטוקיויצאנו

ר"יוגם.הרצוגי'בוז-יצחקהנשיאברכתעםפניםלקבלת

מרגשתפניםקבלתלכבודנוערךלוימיקיכ"חהכנסת

למושבכפתיחההמועדאתוקבע,שבכנסת"שגאלאולם"ב

אירועהיהזה.4.10.21-בהיוםבאותוהכנסתשלהחורף

והספורטהתרבותשרהשתתפובטכס.מאודומכובדחגיגי

.רביםכנסתות/וחברי

ר שוקי דקל נואם בבית הנשיא בטקס קבלת המשלחות  "ד

2020לפני אולימפיאדת טוקיו 
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הישגלהדגישרוצהאניבהםגאהשאניהמדליותבצד

זכינוהראשונהבפעם.התקשורת-המדיהוהואנוסף

מהעלובמיוחדהתקשורתאמצעיבכלמקיפהלחשיפה

בכךשבחולכללתודהראוייםהם.הספורטבערוץשעשו

שידורעםהפראלימפיבחוויהישראלעםאתששיתפו

וגרמו.התקווהוהמנוןהדגל,ההישגיםעםהתחרויות

מיליוניםויותרשיותרשמחאני.דמעותעדלהתרגשות

מופתשהםספורטאנושלההצלחותאתוחווצפובארץ

גבולותשאיןוהוכיחו,ולבוגריםלנוער,לילדיםוהשראה

."לאפשרי–אפשריהבלתי"אתהפכו.אפשריוהכול

.המדליותבצדהישגעודזהולדעתי

ספורטמנהלי,עריםראשיאליפוניםהחשיפהבעקבות

ספורטומרכזימועדוניםלפתוחומבקשיםברשויותונוער

משרדיקרי,המדינהעלדעתילפי.מגבלותעםלילדים

למנףעלינו.ועודבטחון,רווחה,ספורט,חינוךהממשלה

היוזמותאתולקדםשיצרנוהגלאת...היום...עכשיו

.האלוהמבורכות

מיתוג הוועד הפראלימפי

אתלמתגהיהשעשינוהחשוביםוהמהלכיםהמטרותבין

עםמצוינותדגלועלשחרטכגוףהפראלימפיהוועד

לשינויפעלנו.השראהומעוררימצויניםספורטאים

מקצועייםגורמיםעםהתייעצנו.בישראלבציבורתודעתי

שלחשיפההפראלימפיבוועדהטמעתי.בזהלטפלכיצד

ישוהמצולמתהמשודרת,הכתובהבמדיהולנראות

.ומשאביםמאמציםבזהלהשקיעויש,רבהחשיבות

שישיודעאני.שינוילעשותוהצלחנודרךעשינולשמחתי

לצייןושמח.שםכבראנחנואבל,לעשותדרךעוד

הספורטאיםשלבחשיפהניכרשיפורלראותשהתחלנו

וכותביםמצלמים,שמשדריםרואיםכבראנחנו.,שלנו

נושאהואהזההנושאכידוע.שלנוהספורטאיםעליותר

אני.אותוולטפחבולהשקיעלהמשיךוצריך,מתמשך

גםתהיהומדליותהישגיםלנושיהיוברגעסבוראישית

.יותרעלינוויכתבוגדולהחשיפה

גיוס תקציבים וחסויות

הכספישמצבנובסיפוקלצייןיכולאנישליבקדנציה

המקוםזהאין.קודםשהיהמהלעומתהכרללאהשתפר

פיהגדלנושבתקציביםרואיםאנחנואבלמספריםלציין

לשרתלהודותהמקוםכאן.בעברשהיהממהשלושה

מודהואני,עמנושהטיבהרגבמיריכ"חוהספורטהתרבות

והגדיל,רגבמיריהשרהאתשהחליףטרופרחילילשרגם

לוועדכמושלנוהתקציביםלהשוואתופעללעשות

רוצהאניהתקציביםלהגדלתבנוסף.ועודהאולימפי

לשינוישגרמתיוהואשהשגנווחשובנוסףהישגלהדגיש

לספורטביחסההחלטותמקבליבקרבתודעתי

עלגםשהשפיעמהפך.בכללהנכיםולספורטהפראלימפי

חנויותרשתכמו.וכלכליותעסקיותמחברותחסויותגיוס

בחסותו.ג"בנתבפרי-הדיוטיחנויות,"רדסון'ריצימס'ג"

שלוהבעליםהמנהל,דאנוסאנדרומרשלובאדיבותו

יהודיתממשפחהשהואדאנוסאנדרומר."רדסון'ריצימס'ג"

בהנהלה.נלהבוציוניערכיאדםהוא,מקנדהוציונית

."2020טוקיולמשחקיכבודנשיא"לאותולמנותהחלטנו

ליהודהדאנוסאנדרומר.אחדפהאושרהואלשמחתי

כילזכורצריך.לושהענקנוהכבודעלגדולהבהתרגשות

היוהשמיים,נסגרועסקיוכלהקורונהמגפתבעקבות

לאורךאיתנוהיההואזאתכלאףעל.ועודלטיסותסגורים

הספורטאיםובשםבשמילבבכללומודהואני,הדרךכל

.וההנהלה

אנדרו  

אלי , דנוס

בירנבאום

ר שוקי "וד

דקל  
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חברת":הםלתודהוראוייםשגייסנונוספיםחסותנותני

ביטוחכללביטוח"החברת","דןמלונות-רשת","על-אל

חברת,"פלסטיקכתר"חברת,"שטראוס","ופיננסים

שהכסףהוכחתי.ועוד"הפועלים-בנק","טויוטה"הרכב

אתלצטטשמחאני.ועשיתיאמרתי.מכשוליהיהלא

שלההאחרוןהביקורתח"בדושהדגישההביקורתועדת

בארץהכלכליהמצבכאשר,הקורונהשבשנתציינהשבו

לגייסהצלחנואנחנוקרסומהעסקיםחלק,נעצרובעולם

כבודתעודתזו.אחרתשנהמכלחסויותשלושהפי

המשיכוהם,הכלכליהמצבשלמרותעסקיםבעלילאותם

חלקלהםשישספקליאין.הדרךכללאורךבנוותמכו

והחזרנואכזבנולאאכן.ספורטאנוובהישגיבמדליותגדול

.ליבימעומקלהםמודהאניכולנובשם.לתרומהתמורה

חדשנות וטכנולוגיה בספורט הפראלימפי, מדע

.החייםתחומיבכלבטכנולוגיהרוויבעולםחייםאנחנו

נמצאוברובוטיקהבטכנולוגיהשימוששלמואץתהליך

לחדשנות,למדעיחידהלהקיםהחלטתי.בספורטגם

לעמודדוארפליסאסנתר"דאתמיניתי.ולטכנולוגיה

מסורה,מקצועיתבחורההיאאסנת'דר.היחידהבראש

יכולאני,לדרךיצאנו.לספורטאיםאישיתמחויבותומלאת

והחדשנותהטכנולוגיה,המדעלעולםשנכנסולציין

.הנכונהובדרךשםואנחנוהפראלימפיבספורט

סילבןמכון"עםפעולהלשיתוףהסכםעלחתמנובבדבד

,אביב-תלשבאוניברסיטת"בספורטלמצוינותאדמס

להנדסהמהפקולטהשיינוביץמיקי'פרופשלבניהולו

פיקחגי'פרופשלבניהולוובהמשך.ולביוטכנולוגיה

-השבאירגוןאירופהממדינותכמה.לרפואהמהפקולטה

EPCוהטכנולוגיההמחקרבתוכניותהתעניינותגילו

.שלנו

עלחתמנו.טכנולוגיים-מדעייםפעולהלשיתופירצוןהביעו

פורטוגלעם.קפריסיןועם,יווןעםפעולהלשיתופיהסכם

אתלדחותבקשוהםהקורונהבגלל,ההסכםאתהשלמנו

.הפורמאליהחתימהטכס

המובילהמרכז"שיבא"-הרפואיהמרכזעםהסכם

בישראל

הבטחנו,"במרכזהספורטאי"שאצלנושקבענוכפי

הסכםעלחתמנו""VIPבמסלולרפואיטיפוללספורטאים

שנבחרהשומר-בתל"שיבא"הרפואיהמרכזהנהלתעם

במקוםודורג,בארץביותרהטובהחוליםלביתמכברלאזה

למרכזשלנוהחיבור.כבודשלמקוםאכן–בעולםהעשירי

הטכנולוגיהועםהרופאיםמיטבעם"שיבא"הרפואי

.חשובהישגהוא.הציעשיכוליםבעולםמהמתקדמות

הטיפולואתהזמינותאתלספורטאיםלהבטיחהצלחנו

"שיבא"שכמוגדולרפואישמרכזטיפוליוברצףתוריםללא

גאהשאנימהלךזהלספורטאים"VIPטיפול".להעניקיכול

שיבאהרפואיהמרכזהנהלתעםההסכםעלחתמנו.בו

המשנה,קרייסיצחק'פרופהכלליהמנהלובראשם

רמיר"ודרז-דובנובגל'פרופ,אפקארנון'פרופל"למנכ

'הפרופ.ענקחיבוקעםאותנושקיבלולצייןיכולאני,זק

אמר,"שיבא"החוליםביתשלהכלליהמנהל,קרייסיצחק

בבנייןלבנהלנוהוספתם":ההסכםחתימתבטקס

."כךעלגאיםואנחנו,דגלנועלשחרטנוהמצוינות

לאחר חתימת ההסכם עם שיבא, לחיצות היד
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אביב-בתל"רעות"השיקומיהחלים-ביתעםהסכם

ברמת-הרפואיתהמעטפתובמסגרתמטרהאותהמתוך

עבורומיוחדנוסףהסכםעלחתמתי,לספורטאנוVIP-ה

"רעות"השיקומיהחוליםביתעםהשחייהנבחרות

,אלבוקרקדב'פרופהחוליםביתמנהלעם,אביב-שבתל

ולסיווגלשחייההמומחהגםשהואחרותירפי'פרופועם

כךעלומברךשמחאני.(קלסיפיקציות)שחיינים

ללאומיידימקצועיולטיפוללזמינותזוכיםשספורטאנו

עבורםומשמעותיגדולהישגזה.המתנהוללאתורים

הסכמי שיתוף הפעולה

אתהציגריימון.החזוןלגיבושחשובהתרומהלישהייתה

בקפריסיןבלימסולשנערךבקונגרסוהמטרותהחזון

נובמברבחודשבקפריסיןבבחירותאגב.2021בנובמבר

-הלנשיא.האירופאילנשיאאחדפהנבחרריימון2021

EPCראויאכןהואדעתיולפי.

הסכמים לשיתוף פעולה עם יוון וקפריסין

23.4.21-בבארץמקורונההתחלואהבמצבשיפורכשחל

ומקפריסיןמיווןהפראלימפיהוועדנשיאיאתהזמנתי

-גולדןבמלוןבנצרתקיימנוהטכסאת.ההסכמיםלחתימת

יווןשגרירהשתתפוובוומרשיםמכובדהיההטכס.קראון

מינהלראש,קפריסיןמשגרירותהתרבותנספחי,בישראל

חשוביםואורחיםוהספורטהתרבותממשרדהספורט

.נוספים

בארץEPCכנס ה 

לאחר חתימת ההסכם עם רעות, לחיצות היד

בישראלEPCאירוח הקונגרס האירופאי ה

הוועדיםראשישלהבינלאומיהקונגרסאתבארץארחנו

101השתתפושבוEPC-ה-מאירופההפראלימפיים

וקבלנומוצלחהיההקונגרס.מדינות47-מוחבריםחברות

הקונגרסבמהלךעוד.רביםתודהומכתבישבחיםכךעל

ר"הדוחדשנותטכנולוגיה,למדעהיחידהולמנהלתאלייפנו

.פעולהושיתופימידעמאיתנווביקשודוארפליסאסנת

.EPC-השלהחשובהלוועדהנבחרתישבקונגרסאוסיףעוד

שמחתי.לאירגוןוהיעדיםהמטרות,החזוןלגיבושהוועדה

ליאמרהתודהבדברי.הוועדהלדיונישליהניסיוןאתלהביא

,מהולנדבלונדלריימוןמרהוועדהר"יו
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ראטקומרהקרואטיIPC-ה-האירופיהנשיאעםבשיחה

ביןהסכמיםלחתימתהרעיוןאתלוהצעתי'קובביץ

שמחהוא.שחתמנוההסכםכדוגמתאירופהמדינות

אחדשלדוגמאלולשלוחממניוביקשברעיוןותמך

.אירופהמדינותלכלשלחוהואלושלחתיההסכמים

ליזוםמתכווןשאניהאירופאילנשיאהודעתיזובשיחה

היםלמדינותמשותףשיהיהבינלאומיאזוריספורטאירוע

מרוקו,פורטוגל,קפריסין,יוון,ישראלבהשתתפות.התיכון

הוועדנשיא.בוותמךמהרעיוןהתפעלהוא.ועוד

מצויןרעיוןשזהליאמרלאזלומהונגריההפראלימפי

הבלקןלמדינותדומיםהסכמיםלקייםיפעלוהוא

מאיחודדאבי-באבוהפראלימפיהוועדעםקשרים

האמירויות

יחסיכינוןעלהרשמיתההכרזהעם,2020בספטמבר

ומדינתישראלמדינתבין"אברהםהסכמי"ועםשלום

הפראלימפיהוועדלנשיאפנייהיזמתי,האמירויותאיחוד

,האמליאלמוחמדמרדאבי-באבוהאמירויותאיחודשל

הצעדעל(M.B.Z)זיאדבןמוחמדהמלךואתאותובירכתי

האמירויותלאיחודישראלמדינתביןוהחשובהאמיץ

הספורטובמיוחדהספורטביניהםרביםבתחומים

מרדאבי-מאבוהפראלימפיהוועדנשיא.הפראלימפי

בתשובתוליוכתב,המכתבעלליהודה,האמליאלמוחמד

הספורטולקידוםביננוהקשריםלהידוקישמחשהוא

נערכיםהםהקרובהשבתקופההוסיףהוא.הפראלימפי

להיפגשישמחולכשיסיימו,הספורטבמיבנהלשינויים

.פעולהולשתףאיתנו

הסכם לשיתוף פעולה עם מרוקו

מרבמרוקולעיווריםהספורטפדרצייתמנשיאפניהקבלתי

קיימנו.פעולהלשיתופיוהצעההזמנהובוי'האנצאליאסיר

למפגשאותנווהזמיןחזרוהואבזוםהכרותישיבתאיתם

הקשריםלהידוקבמרוקושתבקרמשלחתמיניתי.במרוקו

.פעולהולשיתופי

2022-ין  'אולימפיאדת החורף בייג

שבפעם,היאהפראלימפילוועדשהבאתיהיוזמותבין

נבחרתתשתתףישראל-מדינתשלבהיסטוריההראשונה

בשנתין'בבייגהחורףבאולימפיאדתהפראלימפיתישראל

עםגבהשהרימוכאלההיו.היסטורימהלךזהו.2022

תוכלשלנוכמוחמהמדינההכיצד,אירוניותהערות

לאאנחנושאמרוהיו?חורףבאולימפיאדתלהשתתף

עם.ועודסקימסלוליעםמושלגיםהריםאיןולנואירופה

תשתתףישראלשנבחרתלצייןשמחאניהציניותכל

.2022-מרץבחודשין'בבייגהחורףבאולימפיאדת

-הסקי"גלישהבענףאותנותייצגוספישיינאהספורטאית

באולימפיאדתשתשתתף50-ההמדינהאנחנו."האלפיני

מאמיןאני!!!עובדההיסטוריהממשזו,ין'בייג

...ותראוחכו.במדליהתזכהשיינאשלנושהספורטאית

אליפות עולם בטניס על כיסאות גלגלים"אירוח 

מארחתישראלשמדינתמאליומבןולאשנהבכללא

העולםאליפותאתלארחשנבחרנושמחאני.עולםאליפות

הטניסאיגודעםבשיתוףגלגליםכיסאותעלבטניס

לטניסהישראליוהמרכזהשרון-רמתעיריית,הישראלי

נבחרת.2019מאיבחודשנערכההתחרות.השרון-ברמת

בחילטייס)גרשונינועםהשחקניםעם,שלנוהזוגות

,ויינברגושרגא,לונדוןמאולימפיאדתהזהבמדליסט,(האוויר

השניבמקוםכסףבמדלייתזכושלנוהמעוטרהטניסאי

.המכובד
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נשיא הוועד הפראלימפי של איחוד האמירויות  , האמלימכתב התשובה של מר מוחמד אל 
.ר הוועד הפראלימפי הישראלי"ר שוקי דקל יו"למכתבו של ד
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2020-הפראלימפיהוועדעיטור

הוועדעיטור"הענקתוהיאשהבאתיחדשהיוזמה

במשךאותנושמלוויםולמוסדותלאישים"הפראלימפי

ראוייםשהםחשבתי.כסףובשווהבכסףומסייעיםהשנים

הספורטלקידוםפועלםעלמיוחדיםולהוקרהלתודה

המועמדיםעלשתמליץעיטורועדתהקמנו.הפראלימפי

לראש.טוקיואולימפיאדתלפני,2020לשנתלעיטור

,אחיטובנוריתבדימוסהשופטתכבודנבחרההוועדה

מצוינתועדהזוהכוללדעת.נוספיםמכובדיםוחברים

.ומכובדת

בעיצומה  , א"בזמן חגי תשרי תשפ, 2020בחודש אוקטובר 

סיימה ועדת העיטור בראשות כבוד  , של מגפת הקורונה

את עבודתה ובחרה לקבלת נורית אחיטוב השופטת 

את  , בקטגוריית אישים ויחידים" עיטור הוועד הפראלימפי"

התרבות והספורט  , שרת החינוךלימור לבנת ' הגב

שר המדע התרבות והספורט  , מתן וילנאיאת מר , לשעבר

ובקטגוריית מוסדות . לשעבר

".מלונות דן-רשת"וארגונים נבחרה 

.  אכן בחירה ראויה ומכובדת

"  העיטור"קיימנו את טכס הענקת 

הטכס היה  . אביב-במלון דן בתל

את הטכס  . מכובד ומלא הדר

המיוחד הנחה המנחה ושדר  

.מנחם פריהפופולארי ' רשת ג

בתמונה עיטור הוועד

.ניסנבאוםמר רונן -ל רשת מלונות דן "מנכ: בתמונה

,  השופטת בדימוס נורית אחיטוב, בירנבאוםאלי : בתמונה

ר שוקי דקל"לימור לבנת וד

השופטת בדימוס נורית  , בירנבאוםאלי : בתמונה

ר שוקי דקל"מתן וילנאי וד, אחיטוב
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עלהטילה"מלזיהממשלת"שהחרםכנגדמאבק

השחייהנבחרת

לרגעהנחתילאהאינטנסיביתהעשייהכדיותוךלביןבין

נבחרתמעלהחרםלהסרתמלזיהכנגדהמאבקאת

המטהעבודתלהרחיבהמקוםכאןלא.שלנוהשחייה

,מהעולםיהודיותקהילותעם,החוץמשרדעםשניהלתי

עם,שלנוידידיםהפראלימפייםהוועדיםנשיאיחבריעם

אניהמאבקשלבסופו.ועודהבינלאומיהאולימפיהוועד

אנדרומרהבינלאומיהפראלימפיהוועדשנשיאשמח

אתלבטלתקדיםוחסרתאמיצההחלטהקבלפארסונס

נבחרת.לאנגליהאותהולהעבירבמלזיההאליפות

להםנתנה"והעולםבאליפותהשתתפהשלנוהשחייה

.טוקיולאולימפיאדתכרטיסיםבשמונהוזכתה..."בראש

...היסטוריהכברזהוהשאר,יודעיםהכולהתוצאותאת

.כךעלגאהואני

היכל תהילה ובית הוועד הפראלימפי בישראל

אין,לדורותיהםלספורטאנולאומיביתלהקיםנחושאני

בהנהלתחברבהיותיעודבזהעסקתיחדשנושאזה

פניתי.שנים14לפניאבו-בןדניעםהפראלימפיהוועד

הם."אדריכלים5-ווי"ממשרד,גנדלרמידדלאדריכל

פיעלהתהילההיכלשלוהדמיהתוכניתלנוהכינו

עבודהעשוהם.להםשנתנוהמיוחדיםוהצרכיםהנתונים

ישכעת.מאודלהםמודהאניכךועלתמורהוללאנהדרת

המשימהועכשיו,נפלאהמצגתוגםהדמיהחוברתבידנו

.לבנותנוכלשעליוקרקעשטחאיתורהיאהחשובה

עלכרמייגאלמרהאולימפיהוועדר"יועםשיחותקיימתי

לספורטאיםאחדלאומיביתביחדלבנותהרעיון

מלאביתיהיהזה.הפראלימפייםולספורטאיםהאולימפיים

אמרכרמייגאלמר.לדורותיהםלספורטאיםותפארתהדר

.אותונקדםבואמצויןשהרעיוןלי

הדמיית בית הוועד הפראלימפי

-וללוס2024פריזלאולימפיאדתהפניםעםממשיכים

2028-לס'אנג

,(2021)זושנהבסוףתפקידיאתלסייםעומדאניאמנם

המשכיותועלרצףעללשמורמאודליחשובזאתעםיחד

ומאחלמקווהאני.להצלחותאותנושהובילההדרךשל

ההצלחהאתולמנףקדימהלהמשיךאחרילבאים

כילדרךולצאתידייםלשלבצריכים.יותרגבוהותלפסגות

אולימפיאדתוהיאקרובהואהבאוהיעד,זמןהרבהאין

לאולימפיאדתההכנותבבדובד,2022-בין'בבייגהחורף

בגללהתקצרהזמן.כאןכברשהיא2024בשנתפריז

נובמברחודשבתחילת.שניםמשלושפחותוישהקורונה

ועםטרופרחילימרהספורטשרעםנפגשנו(2.11.21)

מינהלראשבוסתןעופרעם,פרויליךרזמרל"המנכ

שלהבינייםוסיכוםח"דובפניהםהצגנו.וצוותוהספורט

.בטוקיוהישגינו

ולנוכחיםלשראישיתהודעהומסרתיהמפגשאתניצלתי

תפקידיאתמסייםאניטוקיומשחקיסיוםעם":ואמרתי

שנתובגלל,שניםלארבעבאתי,הפראלימפיהוועדר"כיו

שקבלתיאומריםיש),שניםחמשמסייםאניהקורונה

(..."טובההתנהגות"עלנוספתשנה
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ולשבחיםלתודהראויים.הספורטאיםלטובתופעלוהתעלו

עםביחדהפסיכולוגיםהרפואיים,המקצועייםהצוותיםגם

,בולוטיןרוןר"דהמקצועיהמנהלשלבניהולוהמאמנים

הספורטאיםאתוהכינופשוטיםלאבתנאיםשפעלו

לעבודתםוהשכרההוכחההםוהתוצאות.לאולימפיאדה

המינהליהצוותשללאקובעאני.המוצלחתולתרומתם

,"האנושיההון"קוראשאנימה,המקצועיוהצוות

כולם.אליהםשהגיעולהישגיםמגיעיםהיולאהספורטאים

.ענקולחיבוקלתודה,להערכהראויים

בראשלעמודבחלקישנפלההזכותעללהםמודהאני

פסגותאלבדרךאותוולהובילהישראליהפראלימפיהוועד

הואהחינוך,מסעהיאההצלחה"...שזוכרואני.חדשות

!!!אנשיםאוהבאניוהרי"!!!המטרההואהאדם,הדרך

"המגבלותומעל-לגבולותמעבר"יחדיוצעדנוואכן

לחיצת יד לשגריר יפן בישראל 

חיליהשראדונילךותחילה,לכםלהודותרוצהאני

ברגעיםאיתנושהייתכךעללבבכללךמודהאני,טרופר

שעשיתמהכלעלתודה.המרגשיםוברגעיםהקשים

משרדל"מנכפרויליךלרזתודה.שאתהמיעלותודה

ידידיהספורטמינהללראשתודה,והספורטהתרבות

רבהתודה,שלכםהנפלאהצוותולכלבוסתןעופרהיקר

וכפי,ופורשהתוצאותעלוגאהשמחאני!!!לכולכם

ואניכןאכן."בשיאפורש"אני"...בספורטלומרשנוהגים

הדרךאתשימשיכואחרילבאיםומאחל.כךעלשמח

בטוחואני.הפראלימפיהספורטאתיותרעודויעצימו

.תודה.החייםובמעגליהספורטבמעגליניפגששעוד

סיכום

ומרתקותנפלאותשניםחמשלסכםהעתהגיע...הואזה

ביותרהמוצלחתשהייתהטוקיואולימפיאדתסיוםעם

אני.שנים33מלפני1988סאולאולימפיאדתמאזעבורנו

ר"כיושכהונתימודהאני.ומאתגרתנפלאהתקופהמסכם

היותרחיימתחנותאחתהיאהפראלימפיהוועד

הדרךעלוגאהרבבסיפוקאחורהמביטאני.מרתקות

והובלתישיזמתיהאתגריםועלשעשינוהמיוחדת

לומריכולאני.מרתקמסעהיהזהכולנועבור.להשגתם

הספורטבארגוניגםתודעתילשינוישגרמנובוודאות

לומראפשראזהתוצאותפיעלנשפוטאם.בעולם

היאהדרך"שוהוכחנו.נכונההייתהצעדנושבה"הדרך"ש

..."בונוס"ההןוהמדליות."ההצלחה

הספורטאיםולהורילמשפחותלהודותרוצהאניולסיום

חלקלהםשישוהבכיריםהראשוניםהשותפיםהםשהם

.להםומצדיעהלבמעומקלהםמודהואני,במדליותגדול

בוועדהמינהלילצוותלהודותנעימהלחובהמרגישאני

,סספורטסניסיםל"המנכשלבהנהגתוהפראלימפי

במקצועיותאיתיביחדוצעדושהובלתיבדרךשהאמינו

הםהמאתגרתהקורונהבשנתבמיוחד.כץאיןובמסירות



חמש שנים של עשייה06

74דצמבר גיליון 

תמונות נוספות של עשייה פראלימפית


