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הכחהרמתמאמן,ל"זברונראברהםנפטרהחודש

אותה,חניכתו,בררוזןממיכלביקשנו.המיתולוגי

אתלשתףתקדיםחסריבינלאומייםלהישגיםהוביל

:בפייסבוקעליושכתבהמה

��ברונר��

!!!תבואימיידלע

ביקשתהאחרונהבשיחה

!!!!זכיתי

.אהבתינישקתיחיבקתיהגעתי

!החייםלכלאבאזהמאמן

יודעשמכירמי,הקולמפס,מחייחלקהייתשנה31

"מיוחד"וסגנוןמיוחדקוללךשהיה

!!!הסוףעדזההסוףעד-ו

,משקולותלהרמתגבולותבליאהבהביהשרשת

,רצינית,קשוחהלמכונהאותיהפכתאיתךלעזאזל

.בענףויושראכותבמקצועיותפשרותוחסרת

לחיצת='בנץ)��בעולם'בבנץגאוןיחידאחדהיית

Benchחזה Pressהספציפיההרמהסגנון)

שלךהמקצועיתהעיןבלי��תודה

המוזהבלתוארזוכההייתילא

בהיסטוריהלשורה

.והעולמיתהארצית

.ולך��איתךחולקתגאווהשלקג100

.תודה

רגע לפני , ל מבצע בדיקות אחרונות"זברונראברהם 

.שחניך שלו מבצע את ההנפה



באליפותזכהוהחודשלהצטייןממשיךיסעוראסף

ניצחמילאדעדנאןחברו.בטאקוונדוהפתוחהטורקיה

התחרותאתוסייםהעולמיהגביעבסבבקרבלראשונה

שרעבייחיעםאצלמתאמניםשניהם.החמישיבמקום

.לחימהאומנויותשרעביבמועדון

:החודשקרומצוינותעלהמעידיםנוספיםאירועיםשני

גןרמתן"אילספיבקממועדוןבסקי'ברדיצאדםהטניסאי

לראשונהניצח,2013משנתהעולמיבסבבהנמצא

מיקיהיפני,בעולםהראשונהמהעשירייהספורטאי

זכה,אגב,טאקויה.בעולםחמישיהמדורג,טאקויה

–אדםשלהמאמן.2022בשנתהפתוחהישראלבאליפות

.סלעעופר

קבעהאביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליההקלעית

ברובהשכיבהכדור60-בחדשישראלישיאהחודש

אתרקלאיוליהשיפרהבכך.נקודות625.8טוטוחופשי

גםאלא,לההשייךנכיםלספורטההתאחדותשלהשיא

לטלשייךשהיה,הישראליתהקליעההתאחדותשיאאת

.סטריקגיא–יוליהשלהמאמן.אנגלר

אתלהוקיר,במצוינותלתמוך,תשתיותלבנותנמשיך

.הישגיהםואתאותםשיכירוולדאוגהמצטיינים

שמחפוריםחגבברכתשלכם

רצאביאהודח"רו

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו05

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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,יקריםוקוראיםקוראות

,והיסודייםהמקצועייםהמאמניםמאחדנפרדנוהחודש

–בישראלהכוחהרמתענףעלרבותשהשפיע

.ל"זברונראברהם

וההירתמותהישירותעםיחד,והקפדנותהרצינות

יהי.שלנולמאמניםומודללרגלינונריהיולמשימות

.ברוךזכרו

נבחריטקסאתלקייםיכולנולא2020שבשנתלאחר

כלאתכמעטשהשביתההמגיפהבשל,השנה

שמנו,בזוםטקסערכנו2021שבשנתולאחר,הפעילות

2022למצטייניונתנומאחורינוהקורונהאתסוףסוף

.'השנהנבחרי'בטקסלהםהראויהמקוםאת

מיקיהחדשוהספורטהתרבותלשרלהודותברצוני

עםנפגשנו.החמותמילותיוועללטקסהגעתועלזוהר

אתגריעללשוחח,הטקסלפניימיםמספר,השר

אמיתיורצוןקשבתאוזןומצאנובארץהנכיםספורט

זו.חדשיםגבוהיםלשיאיםבארץהספורטאתלהביא

עלטרופרחיליכ"חהיוצאלשרלהודותגםההזדמנות

והספורטאיםהספורטלמעןלאותללאעבודתו

.הפאראלימפים

מועדוניופרויקטרחבהתשתיתדורשתהצטיינות

ולהתאחדותלנוהמשותף,ספרייםהביתהספורט

.הזוהתשתיתאתבדיוקיוצר,הספרבתישלהספורט

עםלתלמידיםספורטתחרויותמשלביםזהבפרויקט

אתהתחלנו.הארציותהספורטבתחרויותמוגבלויות

בענףבודדיםספורטאיםעםשניםכמהלפניהפרויקט

אליפותבמוקדמותהשתתפוכברוהשנההאתלטיקה

!תלמידים50-כבאתלטיקההארץ
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שלהעולמיבסבבמשחקברדיצבסקיאדם2013משנת

אחד',אופן'קלאסגלגליםבכסאותטניס,ITPה

בספורטביותרוהתובענייםהתחרותייםהקלאסים

.לסוגיוהפראלימפי

1מספרכמחבטמעמדואתאדםביסס,השניםבמשך

עלהניצחונות.בינלאומיTOP25-40ושחקןישראלשל

בלנצח'כמעטים'הרבהלצדנדיריםהיוTOP20שחקני

.ביותרהבכיריםאת

בארץנושףהצעירליסובסרגיכאשר,עכשיודווקא

הפוטנציאלמהסוףסוףלהראותאדםהצליח,בעורפו

.להגיעיכולהואולאןשלו

התחיל,בריטניה–בבולטוןשנערךITF2הטורניראת

Guilhemעלבנצחוןאדם Laget22שמדורגהצרפתי

7-6הראשונהבמערכהמרגיזהפסדלמרות,בעולם

ולנצח'הכמעט'אתלהעיף,לעצמולחזוראדםהצליח

4-6,2-6.

ואלוףבטורניר1המדורגאתאדםפגש,השניבסיבוב

Takuyaהיפני(הפתוחההאליפות)ישראל Mikiאשר

.פעמים3כבראדםאתוניצחבעולםחמישימדורג

ויכול3-6,2-6שניצח,אדםאתהרשיםלאכנראהזה

שחקןעלניצחון:נוסףמשמעותידרךציוןלעצמולסמן

TOP 5.

Enriqueלספרדיהפסידבהמשך Siscar Meseguer6-

ובכושרבעולם24הבמקוםאדםמדורגכרגע.3,6-4

ומגיע20ההמקוםאתחוצהאותולראותנקווההזה

הפראלימפייםלמשחקיםבזמןבדיוק,חדשיםלשיאים

שלהשלישייםהמשחקיםיהיווכאשרשאם2024בפריז

.2020וטוקיו2016בריושהשתתףאדם

גלגליםבכסאותטניס

ענקבניצחוןבסקי'ברדיצאדם

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיתלמה 

:אדםאתשאלנו,הניצחוןלאחר

?לנצחהצלחתהפעםלמה?השתנהמה-

משולבתבעבודהוהתאמנתיעבדתיכיאותונצחתי-

דניאליאיתמרהמאמןעוזר,סלעעופרהמאמןעם

לתוצאותהביאכברוזההפסיכולוגיתואפרת

.ברמהועליהיפות

?היכולתאתמשמריםאיך-

שיותרבכמהולהתחרותכרגיללעבודממשיך-

העבודהאתלממשקשה,תחרויותבליכיתחרויות

.הקשה

?להמשךהתכנוןמה-

הכי20לטופולהיכנסטורניריםשיותרכמהלעשות-

יכולתמבחינת.למעלהלהמשיךומשםשאפשרמהר

רקאבל,10-12לטופלפחותשייךשאנייודעאני

.לשםאותילהביאיכולותתחרויות

אדם במשחק במשחקים הפראלימפיים טוקיו  : בתמונה

2020  .
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הכריזונכיםלספורטוההתאחדותהפראלימפיהוועד

2022לשנתהמצטייניםהספורטאיםעלהחודש

שתרמולמיהפראלימפיהוועדעיטוראתוהעניקו

.בישראלהפראלימפיהספורטלקידוםשניםבמשך

,זוהרמיקיוהספורטהתרבותשרהשתתףבערב

נותניםשלנוהפראלימפיים״הספורטאים:שאמר

.הרכלעללטפסשניתןומוכיחיםלכולנוהשראה

רקהםבעולםלישראלמביאיםשהםוהכבודהמדליות

החתירהעללהםרוכשיםשאנוהעצוםלכבודקטןסימן

.והמכשולים״הקשייםכנגדוההצלחהלמצוינות

פריצת'אותהענקתבעתנרשםבמיוחדמרגשרגע

שהעפילה,זיקרימעייןהצעירהלטניסאית'השנה

.הארדלסגלונכנסהבעולם21-הלמקוםהשנה

ובנותיואביו,אלמנתו,זיקרילמעייןהעניקוהאותאת

בפיגועשנרצח,ל"זלופןברקהקיאקיםמאמןשל

.אביבבתלדיזינגוףברחובאפרילבחודששארעהרצחני

וכספורטאיכמאמןשנותיוכללאורךחיפש,ל"זברק

הענקת.צעיריםבספורטאיםותמךחדשיםכישרונות

שנתיתלמסורתמעתהתהפוךהשנהפריצת'אות

.ברקשלזכרואתותנציח

אריאלהשחייןנבחרהמצטייןהצעירלספורטאי

העולםאליפותלגמרשהגיע,חיפהאילןחבר,מליאר

.בפורטוגלשהתקיימה

הקיאקחותרתנבחרההשנהשלהצעירהלספורטאית

השישילמקוםשהגיעהא"תהלוחםמביתאילתטליה

העולםבאליפותהשביעיולמקוםאירופהבאליפות

.בקנדהשהתקיימו

א"תהלוחםביתחברותהכדורשערנבחרתבנות

הארדבמדליתשזכו,עיווריםחינוךביתשלוהשלוחות

אותאתקבלו,בפורטוגלשהתקיימההעולםבאליפות

.הקבוצתיההישג

נבחר,הארדמדליתאלאותןשהוביל,שוהםרז,מאמנן

.השנהלמאמן

,חיפהמאילן,דדאוןעמיהשחייןהואהשנהספורטאי

שהתקיימההעולםבאליפותזהבמדליותבשלוששזכה

.בפורטוגל

מביתרנוי'ציוליההקלעיתהיאהשנהספורטאית

העולםבאליפותארדבמדליתשזכתהאביבתלהלוחם

אתהבטיחהוכברהאמירויותבאיחודשהתקיימה

.בפריזמקומה

הולצמןנדב : צלם. מקבלת את הפרסרנוי'ציוליה : בתמונה

הולצמןנדב : צלם. מקבל את הפרסדדאוןעמי : בתמונה
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שכיהן,דקלשוקיר"לדהוענקהפראלימפיהוועדעיטור

והוביל2017-2021בשניםהפראלימפיהוועדר"כיו

בתוכן,הספורטאיםשללמענםרבותופעילויותיוזמות

שיתופיהרחבת,טכנולוגיתמדעיתיחידההקמת

ספורטאיתוהשתתפותשוניםגופיםעםהפעולה

.החורףבמשחקיפעםאילראשונהישראלית

תמיכהעל,רדסון'ריציימס'לגניתןנוסףעיטור

,מעשורלמעלהבמשךהפראלימפיבוועדמשמעותית

תחרויותכגון,שונותפעילויותומימוןליווי,כךובתוך

שהתקיימהבטניסהעולםואליפותשניםלאורךטניס

שלהכבודר"יו,החברהבשםקבלהאותאת.בישראל

.רדסון'ריציימס'גמבעלידנוסאנדרו,הפראלימפיהוועד

רצאביאהודח"רו,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

והוקרההצדעההיאהערבשלתכליתו":אמר

החשובבנושאהעוסקיםולכללמאמנים,לספורטאים

,מטרותספוראיןבתוכוהחובק'פראלימפיספורט'

אני.ותקציביםחסויותנותני,ספורטאים,מקצועאנשי

הואעיסוקהשכלמערכתבראשלעמודגאהכךכל

ספורט,האוכלוסייהחלקיבכלשנוגעספורט-ספורט

ביןמבדילשאינו,ומגדריםדתות,קצוותביןשמחבר

מערכת.לנשיםגבריםוביןאחרתדתבןלביןיהודי

עםאנשיםולאומצוינותהישגיות,נחישותשרואה

".מוגבלות

:בירנבאוםאלי,הפראלימפיהוועדר"יו

,ישראלמדינתשלהפראלימפייםהספורטאים"

הספורטאיםהם,הקמתהמאזהמדינהאתשמייצגים

ביותרהגדולהמדליותכמותעםביותרההישגיים

העולםבאליפויות,באולימפיאדות,הישראליבספורט

מחויביםהפראלימפיבוועדאנחנו.אירופהובאליפויות

,שלנוהמופלאיםהספורטאיםשלהצרכיםלכללדאוג

.הפראלימפי״הספורטשלההמשךלדורוכמובן

הולצמןנדבצלם.קבוצתיתבתמונההפרסזוכיכל

לופןפריצת השנה עם משפחתו של ברק , מעיין זקרי

הולצמןצלם נדב . ל"ז

שותף  לקידום הספורט הפראלימפיהוועד הפראלימפי 

הוועדעיטורזוכהדאנוסאנדרו–רדסון'ריציימס'גמבעלי

:הפראלימפי

מהוועד,כךכליוקרתיפרסלקבלהואגדולכבוד"

.הפראלימפי

להישגיםלהגיעיכוללאספורטאיאף,בספורטכמו

כדימשותפתובעבודהשלמהבקבוצהצורךויש,בעצמו

יימס'מגהאנשיםלכלמוקדשהזההפרס.להצלחהלהגיע

יימס'גביןהיחסיםמערכתאתלהפוךשעזרורדסון'ריצ

.הפראלימפי״הוועדלביןרדסון'ריצ
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גלגליםבכסאותכדורסל

האירופיותהליגות

ומאורדגמיןראדימשחקיםבההאיטלקיתפורטו▪

גמרלרבעמעפיליםוהםהשניבמקוםסיימהלסרי

הטורנירלחמישייתנבחרגםראדי,האלופותליגת

האסיסטיםבקטגורייתקבוצתואתמובילראדי-

.הריבאונדיםבקטגורייתומאורוהחטיפות

שי,ויגודהעמיתמשחקיםבההאיטלקיתי'אמיצ▪

הבתיםשלבאתסיימו,בהוואברהיםברביבאי

היורוקאפגמרברבעישחקוהםוגםהרביעיבמקום

,בקליעותבקבוצתם3בטופנמצאיםועמיתשי.2

.ואסיסטיםריבאונדים

ספיבקבאדיבותבהתקפהקאסםחמזאהשלהתמונה

.גןרמתן"איל

אתכוללים,גלגליםבכסאותבכדורסלהיבשתמפעלי

רמתן"אילספיבקמשחקתבוהאלופותליגתמפעל

2יורוקאפ,חיפההלוחםביתמשחקתבו1יורוקאפ,גן

לאבו3יורוקאפ,אביבתלהלוחםביתמשחקתבו

,העפלהומשחקיישראליותקבוצותכרגעמשחקות

להשתתףשרוצותחדשותקבוצותנרשמותאליו

.כרוםדל'מגנרשמהזהלמפעל,השוניםבמפעלים

שלמשכלולמורכב,השוניםלמפעליםהשיבוץ

בליגותותוצאותהשוניםבמפעליםהעברתוצאות

גםכללהקבוצותדירוג,הקורונהבשל,המקומיות

.מוקדמותשנים

לשתףהאפשרותהואבמפעליםשקייםייחודיאלמנט

הקבוצהשלדווקאולאוהמועדוןשלשחקנים

שחקניכללהשתתףיכוליםבעצםוכך.הרשומה

.גןרמתן"אילשחקנירקולאגןרמתספיבק

–הבכירההליגהשלהבתיםשלבהתקייםהחודש

:האלופותליגת

,דרורליאורמאמןאותהגןרמתן"אילק"ספיב▪

משם,הרביעיבמקוםהבתיםשלבאתסיימה

.2יורוקאפגמרלרבעמעפילים

קלעמשחקובכל:שיאנתוניהציגפקרמןמקס▪

.נקודות17בממוצע

בליגתלראשונהשיחקו,קאסםוחאמזהדגןטל▪

האלופות

.הטורנירחמישייתגביעאתמקבלראדי,בתמונה

גןרמתן"אילספיבקבאדיבותהתמונה
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טאקוונדו

טורקיה,באיסטנבולהעולמיהסבבאליפות

באדיבותהתמונה,והמדליהאסף,בתמונה

.טאקוונדולהישראליתההתאחדות

לחימהאומנויותשרעביממועדון(ק״ג58)יסעוראסף

יריבנצחהגמרבחצי,מספרדיריבהגמרברבעניצח

אותושזיכהמה,מיפןליריבהפסידובגמרנוסףספרדי

.הכסףבמדלייתלבסוף

ממועדוןמילאדעדנןסייםק״ג63המשקלבקטגורית

ניצחעדנן.החמישיבמקוםלחימהאומנויותשרעבי

שמיניתבשלבהעולמיהסבבבתחרותלראשונה

הפסידהגמרברבעאךממצריםיריבניצח,הגמר

בוזטקהמחמיטהעולםאלוףוסגןאירופהלאלוף

.הטורקי

.שרעביויחיעםיסעוראסף,רוסינוברומן:בתמונה

.טאקוונדולהישראליתההתאחדותבאדיבותהתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 
טורקיה,איסטנבול,הנשיאגביע

שלהאסוןבצלהתקיימה,העולמיהסבבאליפות

אמנםהיההאליפותמקום,במדינההאדמהרעידת

התחרותאתלבטלהוחלטאך,הרעשממוקדירחוק

אתרקולקייםהאולימפייםהספורטאיםעבור

.הפראלימפייםלספורטאיםהתחרות

לחימהאומנויותשרעביממועדון(ק״ג58)יסעוראסף

הגמרחציבשלב,ממקסיקויריבהגמרברבעניצח

.היפנייריבניצחובגמרטורקייריבניצח

לחימהאומנויותשרעביממועדון(ק״ג63)מילאדעדנן

שניצחלאחרהחמישיבמקוםהתחרותאתסיים

רבעבקרבאך,טורקימקומייריבהגמרשמיניתבקרב

.בעולם3המדורגמאוזבקיסטןליריבהפסידהגמר

.שרעבייחיעם–ועדנןאסףשלהמאמן

שתיבבטורקיהנפתחהבטאקוונדוהתחרויותשנת

מכווניםשהםהראוהישראליםוהלוחמיםתחרויות

.גבוה
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גלגליםבכסאותטניס

BOLTON INDOOR ITF3

.מפגרההספורטאיםחזרו,הבדמינטוןבענףגם

.הפתוחהספרדבאליפותוהשתתפו

אצלמתאמנתאשרחיפההלוחםמביתקיגורדיצנינה

והפסידההבתיםבשלבאחדניצחוןנצחהפוגץלאון

.משחקיםבשני

ראובןאצלמתאמןאשרירושליםהלוחםמביתלויאמיר

.הגמררבעשלבעדהתקדם,מוזס

אשראביבתלהלוחםמביתאפינוגנובקונסטנטין

שמיניתבשלבנוצחפוליפקרבהקסניהאצלמתאמן

.הגמר

בטורנירהגמרשמיניתבשלבנוצחווקונסטנטיןאמיר

.הזוגות

גברים–'אופן'

הראשוןבסיבובהפסיד(בעולם24)ברדיצבסקיאדם

Kouheiליפני Suzuki(19בעולם)7-5,2-6:מערכות3ב,

Caseyלאמריקאיהפסיד(בעולם30)ליסובסרגי.6-2

Ratzlaff(15בעולם).ביתאתוניצחיפההתאוששאך

GaetanMenguyעלנצחונותלאחר,התנחומים

MaartenTerוההולנדי(בעולם21)הצרפתי Hofte(71

.(בעולם

קוואד

הראשוןבסיבובהפסיד(בעולם21)וינברגשרגא

(בעולם16)GregorySladeלבריטי

עיליאת(בעולם24)סעדוןיוסיניצח,הישראליבדרבי

הסלובקיידיעלהשניבסיבובנוצחאך(בעולם22)חיות

TomasMasaryk(14בעולם).ניצח,הניחומיםבטורניר

Petterהשוודיאתעילי Edstrom(46בעולם)הפסידאך

.(בעולם31)RichardGreenלבריטיהתנחומיםבגמר

נשים

אתהשניבסיבובנצחה,(בעולם21)זקרימעין

הגמרברבעאך(בעולם65)SilviaMorottiהאיטלקייה

EmmanuelleMorch(19הצרפתיהידיעלנוצחה

זוגבתעםיחדמעייןהעפילההזוגותבטורניר.(בעולם

.הגמרחצילשלבעדבריטית

בדמינטון

.חזרו הישראלים לסבב העולמי, לאחר פגרה של חודשיים

BOLTON INDOOR ITF2

גברים–'אופן'

סרגי,הגמרלרבעהעפילברדיצבסקיאדםכאמור

לספרדיהראשוןבסיבובהפסיד(בעולם30)ליסוב

EnriqueSiscar Meseguer(32בעולם).

BOLTON INDOOR ITF2-המשך

קוואד

Thomasאתהשניבסיבובניצח(בעולם24)סעדוןיוסי

Hugueninהגמרברבעהפסידאך(בעולם35)הצרפתי

(בעולם21)חיותעילי.(בעולם6)הבריטיליפטוןלאנדי

.השניבסיבוב(בעולם30)AlbertoSajaלאיטלקיהפסיד

נשים

הבריטיתאתהשניבסיבובנצחה,(בעולם21)זקרימעין

RobynLove(64בעולם),הצרפתיהאתהגמרברבע

EmmanuelleMorch(19בעולם)הגמרבחצינוצחהאך

LucyShukerהבריטיתידיעלשעותמשלושיותרלאחר

.(בעולם10)

עופראצלומתאמניםגןרמתן"אילמספיבקושרגאאדם

אצלומתאמניםגןרמתספיבקמאילןוסרגימעיין,סלע

ומתאמןאביבתלהלוחםמביתחיותעילי.לנקריעפרי

.אביבתלהלוחםמביתיוסי,ביכלרנמרודאצל
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עיטורים

המופתאותקבלתעלאבובןדנילחברנוברכות

.הביטחוןמשרדשלהשיקומי

לנכיםמוענקהביטחוןמשרדשלהשיקומיהמופתאות

לחברהבחזרהותורמיםקשהמפציעהשהשתקמו

.השראהמעוררבאופן

ודנירייכלרענבל,עארידהשריףל"סא:נבחרוהשנה

.אבובן

לספורטהישראליתההתאחדותר"יוהיהאבובןדני

להובלתרבותותרםהישראליהפראלימפיוהוועדנכים

.בישראלהפראלימפיהספורט

:בטקסאמרקלימןעידןד"עו,ל"צהנכיארגוןר"יו

בלחימהישראליותשלמופתהםודניעראידה,ענבל"

,בשירותםשהפגינוהלבאומץ.ובשיקוםבפציעה

לשיקוםומחויבותםבשיקומםהאישיותהעוצמות

הנכותקהילתבקרבגדולאורהםהנכיםחבריהם

,לעולםנגמרלאל"צהונכינכותשלשיקומם.והנכים

השיקומיהמופתאותבהענקתלהשתתףממניגאהואין

ואחיותיהםאחיהםבשיקוםחייהםאתשהשקיעולאלה

.המדינה״למעןונפשםמגופםתרמואשר

הישראליתהנבחרתחזרתלאחרשצולמהבתמונה

שרההגברת:2016בריוהפראלימפייםמהמשחקים

שרת,אבובןדני,נתניהובנימיןהממשלהראש,נתניהו

שזירידורון,רגבמירי(2016בשנת)והספורטהתרבות

.סמואלומורן

היוםבלשכתוארחזוהרמיקיוהספורטהתרבותשר

ח"רונכיםלספורטהישראליתהתאחדותר"יואת

לחיאניאביהתאחדותר"יומ"מאת,רצאביאהוד

.סספורטסניסיםההתאחדותל"ומנכ

שלהענפההפעילותעלסקירהלשרניתנהבפגישה

נושאים'מסהועלוהשרבפני.בישראלהנכיםספורט

הנכיםלספורטהמודעותבהגברתהצורך:ובהם

ספורטלענפיהתקציבהגדלת,הישראליתבחברה

לשיתופיבישראלהספורטגופיהירתמות,הנכים

.פעולה

הספורטקידוםולחשיבותלצרכיםהבנהגילההשר

.מוגבלויותעםאוכלוסיותבקרב

משמעותיתלהגדילמטרהלעצמוששםהדגישהשר

ובכללם,בישראלבספורטהעוסקיםשלמספרםאת

.מוגבלויותעםספורטאים

הנכיםספורטממועדוניבאחדלבקרהוזמןהשר

העבודהאחרמקרובלעמודיוכלבובישראלהפעילים

.הנכיםספורטבענפישנעשיתוהערכיתהמקצועית

עללשרמודהנכיםלספורטהישראליתהתאחדות

לספורטלהירתםוהמוכנותהפתיחות,ההקשבה

.בתפקידוהצלחהלוומאחלתבישראלהנכים

מפגשים

רצאביהשר מיקי זוהר ואהוד , אבי לחיאני, בתמונה
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שולחןטניס

החורףאליפות–אחרותופגיעותCPנפגעי

,גןרמתן"אילספיבקבמועדוןשנערכההחורףבאליפות

עםספורטאיםגםבניהם,משתתפיםעשרותהשתתפו

עלמשחקכגוןמיוחדותהתאמותנעשולהם,קשותנכויות

.השולחןבצדדיתמיכהעםרשתללאשולחן

בתמונה שצילם יהושוע  

הזוכות והזוכים, אוניקובסקי

:הםהמנצחיםמשחקיםסבבי3אחר

.חיפההלוחםמביתגבריאלדוד|גלגליםכיסאותגברים

.גןרמתן"אילמספיבקלוימיטל|עמידהנשים

.גןרמתן"אילמספיבקגורדוןאביב|עמידהגברים

.אביבתלהלוחםמביתלויאיציק|'בדרג-עמידהגברים

תלהלוחםמביתאלקוביעופר|'גדרג-עמידהגברים

.אביב

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימדיקססול 

ידאופני

רוכבי אופני יד מבית הלוחם תל אביב ומבית הלוחם  40כ 

.חיפה פתחו את מרתון תל אביב במקצה חצי המרתון

בשני , מבית הלוחם תל אביבחסדאיעמית במקום הראשון 

יוסי פולק  מבית הלוחם חיפה ובשלישי הואשמיכאל 

.  מבית הלוחם חיפה

התמונה של עמית ומאיר על קו הזינוק באדיבות מאיר  

כרמון

הדירוגמשחקי

שחקן טניס שולחן, בתמונה שצילם אוריאל שטרית
שני שחקני טניס שולחן  , בתמונה שצילם אוריאל שטרית

בהפסקה
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גלגליםבכסאותכדורסל

קיסוסחיים-לגביעבדרךבינייםסיכום

ובמהלךהקודמתהשנהשלדצמברחודשבסוףשםאי

טורנירשלהגמררבעשלבהתקיים,הנוכחיתשלינואר

שבסופם,חוץ-ביתבשיטת,2023לעונתהליגהגביע

.מיוחדותהפתעותללאהאמתולמעןפורהפיינלנקבעו

צמדאתפתחואביבתלל"צהשלהתותחניםקבוצת

בשכונת,בלבןלבושיםהגמררבעשלבשלהמשחקים

כרוםאלד'מגקבוצת,החדשההעולהאתאירחובואפקה

.בשחורשבאו

הסלאבלהמארחיםקטפוהמשחקשלהבינייםכדוראת

נענהאשרמהצפונייםחמדאןמהראןשלהיההראשון

הראשוןהרבע.מהתותחניםניימרקכפירשלועבירהבסל

שלטובההתקפיתתצוגהבזכותצמודלהיותהמשיך

.א"תל"לצה15-19ובסופוהשחורים

לזכותראשוןסלקלע,כרוםאלד'מגשלהנדללירן

הצליחוהמארחים.השניהרבעלתוךדקותשתי,קבוצתו

גל,סופוולקראתספרתי-דולפערהרבעאמצעעדלברוח

אליהוזיושלוחצילצעדמוצלחאסיסטהוסיףגומא

.לתותחנים23-35ובמחצית

חמדאןמהראןשלבסלהואאףנפתחהשלישיהרבע

שיתוףעםיחדבהגנהמדרגהעלייתאך,האורחיםלזכות

והפערמנחםונדבהלפריןלשחרלוילירןביןפעולה

.למארחים31-51עלעמדהרבעבסוף

עםכרוםאלד'מגשחקניפתחו,הרביעיהרבעאתגם

וסלחמדאןמהראןלידילויטהערןשלמדויקתמסירה

מהדוושההרגלאתהורידולאהתותחניםאך.ברבעראשון

מקדמהעםירדו,ההתמודדותובסוףההתקפהשל

.בסיום43-72,הגומליןלקראתלמדימבטיחה

האורחיםהכנסתבממלכתהתקייםהגומליןמשחק

מוללבןלבושיםכרוםאלד'מגשחקנישלהמפנקת

להשליםמקווים,בכחולשבאואביבמתלהתותחנים

.הגמרלחציהעפלה

השתלטוהפתיחהשלהבינייםכדורשעללמרות

ועלוהסלאתמלתקוףחדלולאהמקומיים,האורחים

,א"תל"צהשלגומאגל.הראשוןהרבעבאמצע5-6ליתרון

לאזהאבל,שאהיןסלאחאתניטרל,נדירההגנהבתצוגת

מינוריופערחמדןומחמודחמדאןמהראןשלמטווחמנע

.לתותחנים13-12,הרבעבסוף

סלאחאבל,בהגנהנחושיםלפרקטחזרוהצדדיםשני

מן.בתמונהקבוצתואתלהשאירדאגהמקומישאהין

כמהכולל,ההתקפיבצדקבוצתיתעבודה,השניהעבר

טויטוולדרורמנחםלנדבאליהוזיושלאסיסטים

.26-18בתוצאהמסתיימתוהמחצית

עםבצבעפעמייםוחגגחדמההפסקהחזרחמדןמוחמד

מצד.סליםלשנישתורגמובהתקפהחוזריםכדוריםשני

וארבעמהשדה5/5יחדדייקוניימרקוכפיראליהוזיו,שני

ראשונהשלשה.36-24כברהשלישיהרבעלתוךדקות

ולקראתלויטהערןוהשחקןהמאמןשלבמשחקויחידה

.לאורחים44-31האחרוןהרבע

אליהוזיואתשחררהטויטודרורשלחכמהחסימה

שלהאותהיהוזהנאהרול-אנד-לפיקהלפריןושחר

,51-33שלשיאלפערעדהמגרשאתלשטוףהתותחנים

,חמדןמחמודשלמידיוהמארחיםשלראשוןסלאחרי

וחציבצעדרוןשישלנוסףסל.לסיוםדקותחמש

לחצישמעפילהאביבתלל"צהלקבוצת61-35ובסיום

.הגמר

קבוצתחברי;המשחקיםצמדשלהמספריםבסיכום

36%שלבשיעורנקודות39יחדקלעו,כרוםאלד'מג

אסיסטים15וחילקוריבאונדים35קטפו,מהשדה

ל"צהשלהתותחנים,השניהעברמן.למשחקבממוצע

,מהשדה44%שלבשיעורנקודות67ניפקו,אביבתל

בממוצע,אסיסטים25-בופינקוחוזריםכדורים40אספו

.למשחק

-כרוםאלד'מגשחקניבקרב;בלטוהאישיתברמה

אסיסטים5וחילקנקודות12שקלעחמדאןמהראן

-ונקודות11שלדאבל-דאבלעם,שאהיןסלאח,בממוצע

58%)נקודות7עםחמדןמחמוד,חוזריםכדורים12

ערןשחקן/והמאמןריבאונדים9-ו(מהשדהקליעה

אסיסטים6-וריבאונדים10,נקודות7עםלויטה

.למשחק

בממוצענקודות21עםאליהוזיו–התותחניםאצל

כפירשחקן/המאמן,61%שלקליעהבשיעור,למשחק

חטיפות4עלגםאחראישהיה,נקודות13עםניימרק

,נקודות7עםאחדכל,הלפריןושחרגומאגל.בממוצע

,רוןושי,למשחק5עםבריבאונדיםגםשבלטמנחםנדב

הקבוצהאתהובילגםלמשחקנקודות6-משחוץ

.(8)ובאסיסטים(9)בריבאונדים

אתשהבטיחו,אביבתלל"צהשלהתותחנים,כןאם

הגביעבגמרמקוםעליתמודדו,הגמרחציבשלבמקומם

ביתהאחותהקבוצהמול,באפקהמשחקיםבשני

.ש"בהלוחםביתחוסןאתפעמייםשניצחהא"תהלוחם

ספיבקארזקבוצתהיאהגדולותלארבעתנוספתעולה

ראשוןעודדאת,הגמררבעמשחקיבשנישניצחהג"ר

הלוחםבית/חדרהכרישיאתיפגשו"ארזים"ה.לציון

.ג"רספיבקאילןקבוצתעלגברואשרחיפה

חוץ/ביתבשיטתהםאףייערכוהגמרחצימשחקיצמד

.לטובהעלינוהבאמרץחודשבמהלך

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיקרן עזריאלי 
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ה'בוצ

השתלמות

FCבמועדוןה'בבוצראשיתמאמנת,סילבהואנה'ג

Portoבפורטוגלהגדוליםה'הבוצממועדוניאחדשהוא

.לארץהוזמנה

כפולמפגשואנה'גהנחתה,בארץשהותהבמסגרת

עםבשיתוףהמתקייםה'הבוצמדריכיקורסבמסגרת

במכוןלמאמניםהספרוביתנכיםלספורטההתאחדות

.וינגייט

ן"מאילה'הבוצוספורטאימאמניהשתתפו,כןכמו

ן"אילוספיבקלציוןראשןנכיםספורטמועדון,חיפה

ואנה'גלהםשהעבירהומגוונתמיוחדתבפעילותגןרמת

.העשירמנסיונהתרמהובה

אנו.הענףלקידוםומועילהחשובההייתההשתלמות

הרבהועזרתהלהגיענכונותהעלואנה'לגמודים

.שהותהבמהלך

מפגש

אליפותלקראתהילוךמעלה,ה'בבוצישראלנבחרת

האירופאיםמהמשחקיםכחלקשתיערךאירופה

.בהולנדבאוגוסט

שיקוםבמרכזמרוכזליוםנפגשוהנבחרתשחקני

אימוניפיזייםאימוניםשכלל,חיפהן"אילוספורט

עלפריץריטההמנטליתהיועצתשלוהרצאהטקטיקה

.לחץבמצביהתמודדות

מנתעל,לחודשאחתלהיותמתוכנניםהמפגשים

.והמוכנותהעניין,הגיבושאתלהגביר

ארגוןעלויסבךואורנהאזולאילאיציקתודה

.המגוונותהפעילויות

טורניר טו בשבט 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 

שהתקייםבשבטטובטורנירולזוכיםלזוכותברכות

.גןרמתאיל״ןבספיבק

:BC1בהזוכים

גןרמתספיבק-קלנראורית:ראשוןמקום

חיפהאיל״ן-ירמנקוסרגיישנימקום

חיפהאיל״ן-פרוקופנקוניקיטה-שלישימקום

BC2-4בהזוכים

חיפהאיל״ן-חיימובגרשוןראשוןמקום

גןרמתספיבקלוינדב-שנימקום

.גןרמתספיבקכהןדני-שלישימקום

ויסבךאורנה:צילום.לוחעלמדגימה,ואנה'ג:בתמונה

ויסבךאורנה:צילום.BC1בהזוכים:בתמונה
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קליעה

:ירושליםהלוחםביתתחרות

אצלמתאמנתאשראביבתלהלוחםמביתרנוי'ציוליה

והחודששלההמעולהבכושרממשיכה,סטריקגיא

עםירושליםהלוחםבביתהקליעהתחרותאתנצחה

.SH1רובהבקטגוריהנקודות637שלמעולהתוצאה

הלוחםמביתמועלםניסיםניצחSH2רובהבקטגוריית

.621.8שלבתוצאהאביבתל

הלוחםמביתצוובנרגביניצחעומדיםכדור40ברובה

.323.6שלבתוצאהירושלים

חדשישראלישיא

צ׳רנוייוליהקבעההקליעהאיגודשלבליגההחודש

625.8טוטוחופשיברובהשכיבהכדור60בישראלישיא

.נקודות

טלשלהקודםמהשיאנקודות2כשלמטורףשיפור

.סטריקגיאיוליהשלהמאמן.אנגלר

שלוגםמוגבלויותעםספורטאיםשלגםהואהשיא

.מוגבלויותללאספורטאים

החתירהאיגודשלבאולםלחתירהישראלבאליפות

.פראלימפייםלספורטאיםמקצהגםהתקיים

ובגברים8.06.07שלבזמןמילדפלדשחרנצחהבנשים

.דקות6.31.1שלבזמןקלייןאחייהניצח

גםשהואאישישיאקבעוסמואלומורןאחייה,שחר

8.25.4:מורןשלהזמן.שלהםלקלאסהישראליהשיא

.מטר2000לדקות

.לחתירהדניאלמרכזבהתקיימההאליפות

חתירה

סטריקגיא : צלם. במטווח, בתמונה יוליה

אוריאל שטרית: בתמונה חתירה באולם

אוריאל שטרית: בתמונה חתירה באולם
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שחייה

ונוערלילדיםהחורףאליפות

במועדוןונוערלילדיםהחורףאליפותהתקיימההחודש

עשרותהשתתפובתחרות.גןרמתן"אילספיבק

:הבולטותהתוצאותואלוהארץמכלשחיינים

,8קלאסגןרמתן"אילמספיבקציבולבסקיסהר-

,שניות41.41בגב50,שניות34.20בחופשי50:שחה

.דקות1:13.70חופשי100

50:שחתה10קלאסרעננהה.ל.עממרינהאמברוז-

שניות38.16בפרפר50,שניות35.99בחופשי

גב50שחתה,8קלאסחיפהמאילןד'אמגחארוף-

.שניות46.90שלבזמן

חופשי50שחה,2קלאסחיפהן"מאילשומיקוקיריל-

.דקות1:17.00שלבזמן

4כפול25להשליחיםמשחהשלהיוקרתיתבתחרות

ן"אילהשניבמקום,גןרמתן"אילספיבקקבוצתנצחה

רעננהה.ל.עהשלישיובמקוםחיפה

התחרותבתחילת:מסורתישנהרעננהה.ל.עלשחייני

ואומריםמרימיםביחדידייםשמיםכולם,יחדמצטלמים

זאתעושיםהתחרותובסיוםרעננה״עלה״בהצלחה

:האתבתמונהלראותניתן,המדליותעםהפעם,שוב

.רעננהה.ל.עבאדיבותהתמונה.'לפני'

מפגש

שלהעתידלשחייניהשלישיהמפגשהתקייםהחודש

.ישראל

אליוחיפהאיל״ןושיקוםספורטבמרכזהתקייםהמפגש

.הארץמכלצעיריםמצטייניםשחייניםהגיעו

השחייןבודיןחנוךשלהרצאהשמעוהשחיינים

שהסבירבינלאומימסווגשהינוהפראלימפיוהמדליסט

כשיתחילולהםמצפהומההסיווגשיטתעללהם

.בינלאומיותבתחרויותלהתחרות

,הפראלימפייםהמשחקיםעלבסרטצפוהשחיינים

בתחרותוקינחוהכושרובחדרבבריכההתאמנו

.קבוצתית

מספרלמפגשכיהסבירהלאומיהמאמןביננסוןיעקב

לקראתהכנה,מוטיבציהיצירת,חברתימפגש:מטרות

הילדיםאליפותלקראתוהכנההבוגרתבנבחרתשילוב

.המפגשלמחרתשתערךוהנוער

בודיןההרצאה של חנוך –בתמונה 

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיתלמה 



פראלימפיתרכילות

'על רגל אחת'18

גלגליםבכסאותהכדורסלשחקניתסילברמןמרי

שקיבלהלאחראייקוניבמשפטאלבמהמכללתשל

הבריתבארצותהמכללותאליפותטבעתאת

בתוארזכתהלהזכירכםבהאליפות,שלההשנייה

.MVPה

?עליךהמועדפתהאליפותטבעתמה

!הבאההאליפותשלהטבעת-

.הצדדיםמכלמרישלהאליפותטבעותבתמונה

ניתוחעבר,עיווריםחינוךביתל"מנכדויטששאבי

באההתאחדותל"מנכסספורטסוניסיםבברך

לשבץניתן,פראלימפיספורטלאיזהולבדוקלבקר

.שאביאת

גלגליםבכסאותהכדורסללשופטברכות

הכושרמבחניאתשעברקורפרואביהבינלאומי

.קרואטיהבזאגרבהשנתייםוהחוקה

שישפוטהשופטיםממערךחלקאבייהיהבמרץ

.האירופאיתהאלופותבליגת

למשחקיםהשיפוטלעתודתאביהתקבלכןכמו

.2028לס'אנגבלוסהפראלימפיים

.ובהצלחההכבודכל

הראייהמוגבלותעםהאתלט,זלינגרבןל

בניעםיחדשמקומוברורהיה,בריצותשמתמחה

חשבוע"בגדנ,מהמשום.ע"בגדנהרואיםכיתתו

לבניבןהצטרף,מאבקלאחר.מתאיםלאשהוא

לחניךנבחרואףכולםכמוע"הגדנאתעבר,כיתתו

.המצטיין

עםבשבועדווקאמדוברהרי,בןשלמבחינתו

ועושהמקצועןשאתהזהככה,מופחתפיזימאמץ

כחאימוני4ושטחאימוני6)אימונים10בשבוע

(כושרבחדר

באדיבותל"צהמדיעםבןאתרואיםבה,התמונה

.המשפחה



זוםזום 19

,להתנדבות.הפראלימפיתבחוויהאתכםלשתףלנוומאפשריםשלנובפעילויות,מתנדביםצלמיםעשרות

keren@isad.org.ilבמייללפנותמוזמנים

אברמוביץשאולצלם.גןרמתן"אילבספיבקה'הבוצטורניר

תלמידורוןצלם.לחתירהדניאלמרכז,באולםהחתירהאליפות

שיטריתאוריאלצלם,גןרמתן"אילבספיבקשולחןטניסהחורףאליפות
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