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יפן  | אליפות העולם בדמינטון 29.10-5.11

יוון| ר טניס בכסאות גלגלים 'פיוצ3-6.11

איחוד האמירויות| אליפות העולם בקליעה 17.11/ 6.11

ישראל| פתיחת עונת הכדורסל בכסאות גלגלים 6.11

ספרד| אליפות העולם בטניס שולחן 8-12.11

כיה'צ| ר טניס בכסאות גלגלים 'פיוצ9-12.11

פורטוגל| גברים בכדורשער ' אליפות אירופה דרג ב12-20.11

ספיבק רמת גן| ר טניס בכסאות גלגלים 'פיוצ15-18.11

הונגריה| סייף בכסאות גלגלים 17-20.11

17-20.11ITF3 צרפת| טניס בכסאות גלגלים

תל אביב| אליפות ישראל בבדמינטון 18.11

טורקיה| שני טורנירים טניס בכסאות גלגלים 22-30.11

פרו| בדמינטון 29.11-4.12

פולין| אליפות אירופה בסייף 29.11-4.12

רמת גן | טורניר טניס שולחן 29.11



אתמכירלאבספורטלעסוקשמעוניןמיגםלעתים

כך.מוגבלותעםכספורטאיבפניוהעומדותהאפשרויות

טריאתלוןבמועדוןשהתאמןראייהלקוינער,למשל

בתחרותבחייולראשונהעתההשתתף,אולימפי

.פראלימפית

מוגבלותעםנוערובניילדיםאיתורשעניינההמשימה

היאשלהםהספורטיביהפוטנציאלאתממציםשאינם

:האתרדרךאלינואותםלהפנותמוזמניםאתם.בנפשנו

ISAD.ORG.ILאתיחשפוההתאחדותשלהמקצועאנשי

לענפיםאותםיכוונו,בפניהםהעומדותהאפשרויות

.ומרתקחדשעולםעבורםויפתחו,המתאימים

שלכם

רצאביאהודח"רו

נכיםלספורטהישראליתההתאחדותר"יו

ר  "משולחן היו04

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיהטוטו 
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.יקריםוקוראיםקוראות

רקהפעילותאבל,מתקצריםהימים,כאןכמעטהחורף

מהפגרהאטאטיוצאיםהספורטאים.מתגברת

.ותקווהבזיעהמתמלאיםשובוהמגרשים

בענפיםהפעיליםהספורטאיםעשרותאותםלצד

מגיעים,ובעולםבארץבתחרויותהמשתתפים,השונים

רביםעדיןישנם,וגאוהכבודומביאיםחדשיםלשיאים

המגבלהבגללספורטיביתפעילותמכלהנמנעים

.שלהםהפיזית

אדםלכללאפשר"שתפקידנואומרההתאחדותחזון

אתלממשבראייהמוגבלותאופיזיתמוגבלותעם

".שלוהספורטיביהפוטנציאל

משימההוא,נוערובניילדים,חדשיםספורטאיםאיתור

הניצבותלאפשרויותמודעיםאינםרבים.פשוטהלא

ניתןמוגבלותעםשגםדעתםעלמעליםולאבפניהם

.תחרותיבספורטלעסוק

עםצעירהאוצעירשמכירמילכלקוראאנימכאן

אוהמגבלהסוגמשנהולא,כלשהיפיזיתמגבלה

לפעילותלהצטרףניתןכיליידעחשוב,חומרתה

בכישוריםצורךאיןוכיהארץרחביבכלספורטיבית

אתיתאיםההתאחדותשלמקצועיצוות.מוקדמים

למצטרפים.המגוריםולמקוםהמגבלהלסוגהפעילות

.חייםמשנהחוויהמובטחת

אוקטוברבחודששהתקיימההאתלטיקהבליגת

,מוגבלויותעםצעיריםספורטאיםלראשונההשתתפו

האיתורעבודתבזכות,בפניהםנפתחחדששעולם

ישבוהמשתתפיםמןחלק.ההתאחדותאנשישעשו

הספרבביתגופניחינוךמשיעוריפטורקיבלו,בבית

מרכיבלהיותיכולשספורטלעצמםתיארוולא

לגבהיםאותםלקחתיכולשספורט,בחייהםמשמעותי

.עליהםחשבושלא

ספורטאים על קו הזינוק  
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אחריגםחדשיםלשיאיםלהגיעשניתןלהםלהראותרציתי"

ישראלנבחרתמאמן,ביננסוןיעקב,סיפר"קשהפציעה

לוחמיםעםהחודששנפגשלאחר,פראלימפיתבשחייה

השיקוםלמחלקתלטיפולשהגיעו,גפייםקטועי,מאוקראינה

.שיבאהחוליםבביתהאורטופדי

נכה,בודיןחנוךהעברשחייןעםיחדלביקורהגיעביננסון

8בוזכההראשונהלבנוןבמלחמתידואתשאיבדצהל

יוליהוהשחיינית,הפראלימפייםבמשחקיםכשחייןמדליות

,לארץבצעירותהועלתהבאוקראינהשנולדהוק'גורדיצ

.מלידהמוםבשללברךמתחתרגלקטועת

,חודשיםכמהלפנישנפצעוהלוחמיםאתפגשוהשלושה

עללהםוסיפרובאוקראינההמתרחשעלמהםשמעו

ההתמודדותועלופרוטזהקטיעהעם'עצמםהחיים'

.המנטלית

לאשהחייםהראנו,תקווהלהםשנתנוחושבאני":ביננסון

אבל,פשוטיםלאאתגריםבפניהםשעומדיםנכון.נגמרים

ויכוליםנמשכיםשהחייםהמסראתשהעברנומקווהאני

".עליהםחלמושלאלמקומותאותםלהוביל

הפראלימפיבספורטביותרהמצליחותהמדינותאחת

,2020טוקיוהפראלימפייםבמשחקים,אוקראינההיא

מדליות24עםמדליותבצבירתהשישילמקוםהגיעההיא

.זהב27וכסף47,זהב

רוסיהפלישתאחריקצתשהחלוין'בבייגהחורףבמשחקי

בוהמשחקיםלפברואר16בהחלההפלישה)לאוקראינה

במבצעלהגיעהאוקראיניםהספורטאיםנאלצו(למרץ4

עצמםעלהתעלוהאוקראיניםהספורטאים.מיוחדחילוץ

8וכסףמדליות10,זהבמדליות11וקטפואלובמשחקים

לעומת)למדינהמדליותבצבירתהשניבמקוםוסיימוארד

.(השישיבמקוםסיימושם2018בהמשחקים

הפראלימפיהספורטמצבעלשערכנומבדיקה

הפעילות,ומדאיגהעגומהתמונהעולה,כיוםבאוקראינה

ואנשיבוטלוהפיתוחפעילויותכל,מושבתתהארצית

.גויסורביםמעטפת

לשמורהבכיריםהספורטאיםמצליחים,הקשייםכללצד

.זוקשהבתקופהלמדינתםגאווהולהביאהגחלתעל

מדינותשלואירוחתרומותידיעלזאתעושיםהם

עושיםספורטאי/נבחרתכלכאשר.אותםשמאמצות

לדוגמאכך.אישייםקשריםסמךעלעצמאיבאופןזאת

מקוםלנבחרתלמצואדאגהבדמינטוןנבחרתמאמן

שעות,במגוריםחודשים3במשךלהםשעזרהבצרפת

הספורטאיםפגשובקנדה.בקנדהתחרותומימוןאימון

האירוחאתעצמהעלשלקחהחזקהאוקראיניתקהילה

אליפותלפנישבועות3.נוספותתחרויות2ומימוןשלהם

למחנההאוקראיניםאתהיפניםהזמינו,ביפןהעולם

.וציודתלבושותכולל,הכוללהםלממןודאגואימונים

אתלבנותאוקראינהתצטרך,המלחמהמצבכשיסתיים

יהיוהםאחדבנושאלפחות,מחדשהעתידודורהתשתיות

שלומורשתלחיקוימודליםלהםיחסרולא:מסודרים

לייצגוהאתגריםהקשייםכללמרותשהצליחוספורטאים

.ובגאווהבכבודאוקראינהאת

יוליה והחיילים האוקראינים, חנוך, יעקב: בתמונה

שותפים לקידום הספורט הפראלימפימשרד הספורט 



בעולם06

85נובמבר גיליון 

הנבחרת עם המדליות ודילן כלב הנחייה: בתמונה

כדורשער

אוחיוןרונישלהפייסבוקעמודמתוך

��בברליןהאומותבגביעזהבמדליית

שתיערךהעולםלאליפותמתקרביםשאנוככל

.יותרואינטנסיביותלמדויקותהופכותההכנות,בדצמבר

בושהיובברליןהכנהטורנירעשינו,האליפותלקראת

.בדצמברבפורטוגלהעולםבאליפותשיהיוקבוצות7כ

,קבוצותשלללמידהמדהימהאפשרותהייתהזאת

זמןהצעירותלשחקניותולתתשוניםהרכביםלנסות

.בעולםמהטובותקבוצותנגדמשחק

חזקות,למדויקותוהפכנונהדרטורנירהיהזה

אתקטפנו,ובסוף.למשחקממשחקיותרועוצמתיות

�🂪🕇�הזהבמדליית

עודעצמנואתלשפרהולכות,הביתהבחזרהעכשיו

שלמדנומהכלבעזרתהעולםאליפותלקראתיותר

��✊!מתמידיותרחזקותלחזורובכךהטורנירדרך

,המגרשעלהבאהקרבעד

�🂪�רוני

האומותגביע

JAMES RICHARDSONמנותני החסות לספורט הפראלימפי

הכנההיווהבגרמניהשנערךהאומותגביעטורניר

בה,בדצמברשתערךהעולםאליפותלקראתמצוינת

.הישראליתהנשיםנבחרתתשתתף

בריטניהנבחרתאתהנבחרתנצחההבתיםבשלב

.4-5גרמניהנבחרתואת5-11קנדהנבחרתאת,3-13

העולםבאליפותהישראליבביתתהיהבריטניהנבחרת

.המקבילבביתיהיווהקנדיות

צרפתמולהנבחרתהתקשתהלאהגמררבעבשלב

שיחקהשנייהבמחציתכאשר,2-11נצחהאותה

לביתהמקבילבביתיהיוהצרפתיות.השניההרכב

.העולםבאליפותהישראלי

שיהיוהברזילאיותאתהנבחרתפגשההגמרבחצי

פתיחהולאחרהעולםבאליפותביתבאותואיתן

.5-11ונצחההילוךהנבחרתהעלתה,מותחת

בטורנירהחזקההנבחרתאתהישראליותפגשובגמר

הישראליבביתשתשחקהבריתארצותנבחרת–

הישראליתהנבחרתהראשוןבחצי.העולםבאליפות

אחרפעםמצאהדוידבןוליהיאשלההשעראתנעלה

3הבקיעההאמריקאיותשלבהגנהפרצותפעם

בסיוםהתוצאהמזרחיאורישלשערעםויחדשערים

בהגנתהמשיכההנבחרתהשניבחצי.0-4המחצית

האמריקאיותהצליחולסיוםדקהרקכאשר,הברזל

שערהוסיפהדוידבןליהיא.תנחומיםשערלהבקיע

גביעמחזיקותותוארלישראלמתוק1-5ובסיוםנוסף

.האומות

תלהלוחםוביתעיווריםחינוךמביתהשחקניותצוות

,מלכהנועה,אוחיוןרוני,דודבוליהיא:אתכללאביב

צוות.חמרניוגלמזרחיאורי,סועדסלסביל

ודוריתרייקוערןד'מגמוחמד,שוהםרז:המאמנים

.הפיזיותרפיסטיתמשרקי
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הנבחרת עם גביע ומדליות המקום  : בתמונה

הראשון וגם עם הירו כלב הנחייה של אור

טורניר בינלאומי

כדורשער

מנותני החסות לספורט הפראלימפירשת מלונות דן

בטורנירהשתתפהבכדורשערהגבריםנבחרת

פינלנד,ספרדנבחרותעםיחדבספרדבינלאומי

.ובריטניה

'בדרגאירופהאליפותלקראתהכנההיווההטורניר

הנבחרותוכלבפורטוגלנובמברבחודששתתקיים

ספרדכאשר,באליפותגםישתתפובטורנירשהשתתפו

.ביתבאותוהישראליתהנבחרתעםיחדיהיוובריטניה

בכלהנבחרתנצחההראשוןהמשחקיםבסבב

9-10ופינלנדאת7-12,בריטניהאת2-12:משחקיה

.ספרדאת

הראשוןהבינלאומימשחקואתששיחקחודדהדורון

להכנסהזדמנותלישניתנהשמח״אני:אמרבחו״ל

יותרהרבהכבראהיההבאבמשחק,בטורנירלעניינים

אמר,ראשוןמשחקזהלושגםאישבןניב.״!טוב

.״!לשחקלהכנסרוצהתמידאני״:בסיום

:המשחקיםבכלנצחההנבחרתהשניבסבבגם

.ספרדאת0-8ופינלנדאת7-11,בריטניהאת2-12

טוביםדבריםהרבהלנוהיו":סיכםהמאמןכהןשניר

,לפורטוגלקדימהאיתנוניקחשאותםהזהבטורניר

אחרוניםבחידודיםלהתעסקשבועותשלושהלנונשארו

באליפותגםזההיכולתשנציגכדיהמנטאליובפאן

."אירופה

עלשמחאני":בסיוםאמרמחאג׳נהמחמודהספורטאי

נוספותנבחרותלחוותחיכינוזמןהרבה,הזההטורניר

,לעבודמהעלעודליישאישיבאופן.טורנירשלולחץ

המוןעםחזקהקבוצהלנושישחושבאניאבל

.!"אפשרויות

מחמוד  : הנבחרת כללה את שחקני בית חינוך עיוורים

, ניב בן איש , אור בן דוד, רוזיןמיכאל , מחאג׳נה

. פרז ודורון חודדהריקרדו

עוזר מאמן  מחג׳נהניזר , מאמן הנבחרתשניר כהן 

.  מעסה הקבוצהסוחוביצקיופביאן

תתקיים  ' דרג ב–אליפות אירופה בכדורשער 

.לנובמבר12-20בפורטוגל ב 

אך  , זכתה ישראל באליפות אירופה1991בשנת 

.  'בדרג אהיתהלא 1997מאז 

2021שהתקיימה ב ' באליפות אירופה דרג ב

הנבחרת סיימה במקום  (  נדחתה בשל הקורונה)

.  השמיני

, בריטניה, יחד עם יווןBהנבחרת תשחק בבית 

.  ספרד ושוודיה

23בדירוג העולמי מדורגת הנבחרת במקום ה 

. באירופה14בעולם ובמקום ה 
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גלגליםבכסאותטניס

אופן

PLOCK CUP II–ר'פיוצ–פולין

לחציהעפילגןרמתספיבקממועדון,ליסובסרגי

Kamilהפולניידיעלנוצחשםהגמר Fabisiakבמשחק

כןכמו.7-6,1-6,6-2:לצדמצדעברהמומנטוםבו

הפולניעםיחדהזוגותבטורנירסרגיהשתתף

Tadeusz Kruszelnickiשם,הגמרעדהעפילוהם

'בבדרגששיחקנוסףישראלי.פולניצמדידיעלנוצחו

.גןרמתמספיבקשרונישלום–הראשוןבסיבובונוצח

PLOCK OPEN II–ר'פיוצ–פולין

Dermotידיעלבגמרנוצחליסובסרגי Baileyהבריטי

Tadeuszעםיחד,סרגיזכההזוגותבטורניר.6-4,7-6

Kruszelnickiבגמריפניזוגשניצחולאחרהפולני.

בטורניריםסרגיאתליווה,סטוקולאסיהעברשחקן

.בפולין

ר'פיוצ–צרפת–MONTFERMEILטורניר

בגמרנוצחגןרמתן"אילמספיבק,ברדיצבסקיאדם

Gaetanהצרפתיידיעלהטורניר Menguy0-6,2-6.

.TOP30שחקני3אדםניצחלגמרבדרך

נשים

קוואד

שוויץ-BIEL-BIENNEITF3טורניר

הגמרבחציניצחאביבתלהלוחםמביתחיותעילי

Marioידיעלבגמרונוצחשוויצרייריב

AlfredoNaselli6-1,6-1האיטלקי.

שבאהישראליהשגרירסגןרוזנשטייןלאריאלתודה

.עיליאתלבקר

שותפים לקידום הספורט הפראלימפישיבא 

ABINGDON–ר'פיוצ–בריטניה

גם,בטורנירזכתה,גןרמתן"אילמספיבק,זקרימעיין

.בזוגותוגםביחידים

Abbieהבריטיתמולמעייןהתמודדההיחידיםבגמר

Breakwell.1-6,5-7ונצחה.

Christinaעםפעולהמעיןשיתפהבזוגות

Pesendorferבריטיותצמדניצחוהןובגמרהאוסטרית

3-6,4-6.

5הוביחידיםמעייןשל5ההבינלאומיהתוארהואזה

.בזוגות

מאמןאדםאת,לנקריעפרימאמנתוסרגימעייןאת

.ביכלרנמרודמאמןעיליאת.סלעעופר

.בזוגותפעולהשיתפהאיתהוהבריטיתמעיין:בתמונה
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מנותני החסות לספורט הפראלימפיכלל 

סטר'מנצפריגרנדטורניר

טאקוונדו

אשר',לחימהאומנויותשרעבי'ממועדוןיסעוראסף

,מנצסטרפריבגרנדזכה,שרעבייחיעםאצלמתאמן

.פאריזפריבגרנדשזכהלאחרחודש

ברבעניצחק״ג58עדבקטגוריהשמתחרה,אסף

מכןלאחר,6-24בתוצאההספרדיהלוחםאתהגמר

.האוזבקיהאלוףאת30בהפרשהגמרבחציהביס

.קזאןהטורקייריבואתאסףפגשבגמר

הצליחקזאןאך,0-5אסףהובילשניות40בחלוף

.הקרבלתחילתדקות8-10,2ללצמצם

.לאסף10-13עלעמדההתוצאהנוספתדקהכעבור

הקרבלסיוםשניות37וודקהלצמצםהצליחקזאן

.15-14להובילהצליח

אתהפכהוקזאןאסףשלמהירותבעיטותסדרת

.לאסף19-23לסיוםדקה,שובהתוצאה

אסףאך,24-25ללצמצםקזאןהצליחלסיוםדקהחצי

עדלשמורהצליחעליה,26-30להתוצאהאתהגדיל

.קזאןשלנמרצותהתקפותלמרותהסיום

שרעבי'ממועדוןמילאדעדנןגםהשתתף,פריבגרנד

בהופעתק״ג63עדבקטגוריה'לחימהאומנויות

ידיעלנוצחעדנאן.העולמיפריבגרנדשלוהבכורה

.מאוזבקיסטןלוחם

אתלהראותממשיך״אסף:סיכםשרעבייחיעם

עלשומרכשהואהאחרונותבתחרויותשלוהיכולות

הוא.הפודיוםבראשמסייםתחרותובכליציבות

.״2024פריזלקראתלהשתפרממשיך

באדיבות ההתאחדות  , סקרטובדניס : צילום התמונות

הישראלית לטאקוונדו

אסף והמדליה
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גלגליםבכסאותריקודים

אירופהאליפות

סלונייםבריקודיםאירופהלאליפותישראלנבחרת

הלוחםביתמרקדניהורכבהגלגליםבכסאותולטינים

המאמנתאצלמתאמניםאשראביבתל

.פייטליכרילנהוהכוריאוגרפית

.מדינות15מרקדנים72התחרובאליפות

51מתוךמדליות5בזכתההישראליתהנבחרת

:שחולקו

1קלאס–פריסטייל–קומבי

.הזהבבמדלייתזכוכלאףואוראלמרגליתתומר•

.הרביעיבמקוםסיימוזיוושוןזינגרויטל•

2קלאס–קלאסי–קומבי

.התשיעיבמקוםסיימווישביןואנהמזורגיל•

1קלאס–לטיני–קומבי

.הזהבבמדלייתזכוכלאףואוראלמרגליתתומר•

.ארדבמדלייתזכוזיוושוןזינגרויטל•

1קלאסנשיםפריסטייל

.כסףבמדלייתזכתהמרגליתתומר•

.החמישיבמקוםסיימהזינגרויטל•

.השמיניבמקוםסיימהושביןאנה•

2לאסקנשים

.ארדבמדלייתזכתהוקסמיטל•

1קלאסנשים

.זהבבמדלייתזכתהמרגליתתומר•

.....

RUDYמנותני החסות לספורט הפראלימפי

:בסיוםאמרהפייטליכרילנהוהכוריאוגרפיתהמאמנת

אתונתנושהתאמצושליבנבחרתגאהאני"

הכימבחינתיאבל,לתוצאותלהגיעכדיהמקסימום

!בעצמםיבואווהתוצאותלזהשהגענוהדרךזאתחשוב

אין:לתחוםרבותתרםאשרז״לותיקרקדןשאמרכמו

מביאהקשהעבודהרקקשה״עבודהללאהישגים

."לתוצאות׳

הנבחרת עם המדליות והגביעים מתחרות  : בתמונה

.לטיניהקומבי
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גלגליםבכסאותכדורסל

שגרירים

איטליה

משחקותאשרקבוצות12ישנןהאיטלקיתהעלבליגת

.בתים2בהראשוןהסבבאת

GSDבקבוצתמשחקיםלסריומאורדגמיןראדי▪

Porto Torresליגתאתסיימההקבוצה,האיטלקית

כיום.שנהלפניהשביעיבמקוםהאיטלקיתהעל

3עםהחמישיבמקוםהםמשחקים3לאחר

.הפסדים

משחקיםבהוואברהיםברביבאישי,ויגודהעמית▪

DECOבקבוצת Metalferro Amicacci Abruzzo

העלליגתאתסיימההקבוצה,האיטלקית

3לאחרכיום.שנהלפניהשניבמקוםהאיטלקית

2ואחדניצחוןעםהרביעיבמקוםהםמשחקים

.הפסדים

צרפת

.קבוצות10הצרפתיתהעלבליגת

האלופההיירבקבוצתמשחקזלצמןפלג•

הראשוןבמקוםממוקמתהקבוצהכיום.הצרפתית

.משחקים4מתוךניצחונות4עם

גרמניה

קבוצות10הגרמניתהעלבליגת

הקבוצהכיום,קלןבקבוצתמשחקשבועשהאל▪

5ונצחונות2עםהשמיניבמקוםממוקמת

בממוצענקודות8.5כהעדקלעעשהאל.הפסדים

.למשחק

עם גביע ברביבאימרי סילברמן ושי : בתמונה

שרון רחל הכהן  : צילום. האליפות שנה שעברה

הבריתארצות

קבוצות6ממורכבתהבריתבארצותהמכללותליגת

.בגברים12והנשיםבליגת

שלההשלישיתהעונהאתמתחילהסילברמןמרי▪

.פותחתחמישייהכשחקניתאלבמהבמכללת

6בניצחונות6עםהליגהאתמובילהאלבמה

אלופתאלבמההיתההקודמתבעונה.משחקים

משחקשלMVPלנבחרהמרי,וכזכורהליגה

.הגמר

במכללתהראשונהשנתואתמתחילשקוריעידו▪

.משחקים4מניצחונות4לטקססכרגע,טקסס

הליגהאלופתטקססהיתההקודמתבשנה

.ברביבאישישיחק,ובשורותיה

NURמנותני החסות לספורט הפראלימפי
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אתלטיקה

הפראלימפייםבמשחקיםביותרהגדוליםהענפיםאחד

.האתלטיקהענףהואביותרהגדולהמוגבלויותמגווןעם

במשחקיםישראלשלמהמדליותשלישכמעט

אך,זהמענףמדליותהן(מדליות114)הפראלימפיים

ידיעל2000סידניבמשחקיהושגההאחרונההמדליה

מאז.לרוחקבקפיצהארדבמדלייתדכהשקנזייוגב

יותרלשלוחישראלהצליחהלא2004אתונהמשחקי

.המרתוןבמקצועלרוב,למשחקיםאחדמנציג

שניםולאחרמשמעותיתהתקדמותחלה,לאחרונה

האתלטיםמספרמשמעותיתעלה'שחונות'

.בארץהפראלימפיים

אתלפתחרצוןומתוךהמשתתפיםבמספרהגידולבשל

שהמחזור,אתלטיקהליגתלפעולההשנהחלההענף

.באוקטוברהתקייםשלההראשון

:ישראליםשיאים2הושגוהראשוןבמחזור

השיאאתשברחיפהן"מאילאלכסיינקואלכסנדר▪

לבסוףנקבעהשיא,פעמים3כידוןבהטלתהישראלי

:אלכסנדרשלהמאמנים.מטרים22.88על

.כתבואורון'דורונגמרגריטה

שיאהאתשברהאביבתלהלוחםמביתגורןסימונה▪

שלבזמןהמסלולאתשהשלימהלאחרמטר1500ב

.פילוסוףדהאבי:סימונהשלהמאמן.דקות05:32.90

:הזריקותבענפיהספורטאיםהתחרוהראשוןבמחזור

:ריצות.ברזלכדורוהדיפתכידוןהטלת,דיסקוסזריקת

.עגלותומרוץ'מ1500ו'מ200',מ100

אתלתעדשבאו'בעםצילום'ספרמביתלצלמיםתודה

.וצילמושהגיעוהנוספיםהמתנדביםולצלמיםהליגה

שאול אברמוביץ: צילום, 1500ריצת 

100ריצת 

אלכסנדר מטיל כידון בדרך 

לשיא ישראלי חדש

שותפים לקידום הספורט הפראלימפיאתנה 
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בעםמצילוםהסטודנטיםצילומיאתלטיקה

ליטמןחווה : צילום, מטר1500ריצה ל –קו הזינוק 
נורית ליפשיץ: צילום, מטר100, מרוץ עגלות

,  מטר1500, מרוץ עגלות

בריקמןפישלרגת : צילום

אלמה בן ארי: צילום, הדיפת כדור ברזל

קרן ביטון: צילום, התרכזות לפני הדיפה
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כדורסל

,הליגותשלושתבהחלהגלגליםבכסאותהכדורסלעונת

קבוצות7עם'אלאומיתליגה,קבוצות8עםהעלליגת

.קבוצות11עם'בלאומיתוליגה

העלליגת

:מנובעיםאשרמשמעותייםשינוייםהתרחשובליגה

.ל"בחוהשנהישחקוגןרמתספיבקשלשחקנים6▪

–חדשהקבוצהעםהתאחדהחיפההלוחםבית▪

.חדרהכרישי

העללליגת'אלאומיתמליגהעלתהכרוםדל'מג▪

ותורכבדרורליאורידיעלתאומןגןרמתארזהאלופה

כאשר,פיליפסרותםבחיזוקהעתודהנבחרתמשחקני

.קאמבקיעשהואוליכשחקןנרשםדרורליאורגם

אלוןמהמאמןנפרדה,אביבתלל"צההגביעמחזיקת

המאמןיהיהניימרקוכפירלחיפהשעבראון-דור

.החדש

מצעיריותורכברםטלידיעלתאומןגןרמתן"איל

.ק"ספיבמועדון

גבוההכימכוונת,חדרהכרישי–חיפההלוחםבית

,אוןדוראלוןיתווספווחבורתומישרולדותןשאפשר

.חדרהבאזורשגריםמרקומיכלמימוןעידו

אריאלשלהדרכתותחתאביבתלהלוחםבית

והחזירההוותיקלרמןאביאתלליגהרשמהאוטלנגי

.שמחוןבןואביסמואלמורןאת

להתבססתמשיך,הנדללירןמאמןאותהכרוםדל'מג

בתוספת'אלאומיתמליגהשעלתההקבוצההרכבעל

.כהןינוןשלחיזוק

,שטריתבןדורשלהדרכתותחתלציוןראשוןעודד

מעייןשלההצלחהעםתסתדראיךלראותתצטרך

תמנעהסתםשמןהצלחה,גלגליםבכסאותבטניסזקרי

.מהמשחקיםבחלקלהשתתףממנה

עזריהרחמיםשלבאימונושבעבארהלוחםביתחוסן

.שעברהשנהשהיהבסגלתמשיך

שלשנתייםאחרי":אמרהכדורסלליגותמנהלאורןאבי

אנוהשנה,הקבוצותבסגלימשמעותייםושינוייםקורנה

מבחינתוהןהמקצועיותמבחינתהן,גבוהמכוונים

ולהגיעלעקובכולםאתמזמיןאני.התחרותיות

אתשסייםשלחלשמעוןתודהלהגידברצוני.למשחקים

לוולאחלהקודמתבעונההליגותכמנהלתפקידו

."איתנהבריאות

להתעדכןמנתעל,לוגליגאפליקצייתאתלהורידניתן

שלושתכלשלועודהרכביםמיקומים,במשחקים

LOGLIG:(עלותללא)בחנויותהאפליקציהשם.הליגות –

ISAD BASKETBALL.

מנותני החסות לספורט הפראלימפיכתר 

ארז ספיבק רמת גן חוגגת את אליפות הליגה , בתמונה

בעונה שעברה
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גלגליםבכסאותטניס

ל"זקולינספיטרשללזכרוהבינלאומיר'הפיוצטורניר

לארץהביאגןרמתן"אילספיבקבמועדוןשנערך

.וצרפתהונגריה,יוון,הבריתמארצותמתמודדים

:הזוכיםואלו

:'אופן'קלאסיחידים

–מאמנת,גןרמתן"אילספיבק,ליסובסרגי–אלוף▪

.לנקריעופרי

,גןרמתן"אילספיבק,בסקי'רדיצ'באדם–אלוףסגן▪

.סלעעופר–מאמן

,1-6,בינלאומיתבתחרותאדםאתלראשונהניצחסרגי

.אדםשלפציעהבשלהופסקהמשחק.0-3

:'('קוואד'+'אופן'מאוחד)זוגות

ן"אילמספיבקששוןוגיאליסובסרגי–אלופים▪

.לנקריעופרי-מאמנת,גןרמת

ן"אילמספיבקבסקי'ברדיצאדם–אלופיםסגני▪

.מיווןלזירדס'ורג'וגגןרמת

.משחקנערךלא,אדםשלפציעתובשל

:'קוואד'קלאסיחידים

–מאמן,אביבתלהלוחםמביתארנליבאיתי–אלוף▪

.ביכלרנמרוד

,גןרמתן"אילמספיבקוינברגשרגא–אלוףסגן▪

.סלעעופר–מאמן

.2-6,0-6ניצחאיתי

:נוספותתוצאות

.'קוואד'בהניחומיםטורניראתניצחלבחיים▪

.'אופן'בהניחומיםטורניראתניצחאלימלךמרדכי▪

.העברשחקן,סטוקולאסילראשונהניהלהטורניראת

מנותני החסות לספורט הפראלימפיבנק הפועלים 

פלץתמר : צילום. כהנובאדם ברדיצבסקי וגנדי 

ועופרי לנקריליסובסרגי 
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שחייה

ליוםצעיריםעתידשחייני15נפגשואוקטוברבחודש

.חיפהן"באילשהתקייםמרוכזאימונים

עיניותחתשחייהבאימוןבבוקר6:00בהתחילהיום

והמשיךביננסוןיעקבהלאומיהמאמןשלהבוחנות

.ארגנושהילדיםמשותפתבוקרלארוחת

שלהרצאההצעיריםהשחייניםשמעוהארוחהבתום

העולםבאליפותהכסףמדלייתזוכתגירנקוורוניקה

שאלותושאלוהשתתפוהשחיינים.האחרונה

גיבושמשחקיהקבוצהעברהבנוסף.רבותסקרניות

משם,אריאליוגיליליבוביץקארןידיעלוהכרות

.צהרייםוארוחתכושרבחדרלאימוןהמשיכו

לתחרותהשחייניםהתייצבוקצרהמנוחהלאחר

.היםוחתולי,פינגווינים,דולפינים:קבוצתית

גיבוש,ללמידהפורהכרמהוויםהמפגשים

לכמהאחתיערכודומיםמפגשים.והתמקצעות

.חודשים

שותפים לקידום הספורט הפראלימפירעות 

ידאופני

ממארגנותאחתעםגרשוניוקוביכרמוןמאירבתמונה

האירוע

במרוץהשתתפו,הלוחםמבתיידבאופנירוכבים100כ

חלקם,מ"ק60לבמרחקחלקם.אביבתלטורקיסובב

.מ"ק20למרחקוחלקםמ"ק40לבמרחק

.אריאליגיליצילום.בהרצאהורוניקהבתמונה

דמויותוברקעבבריכההצעיריםהשחייניםבתמונה

.אריאליגיליצילום.האלופיםהבוגריםהשחיינים
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פספסהלא,שניידרלאה,ההתאחדותדוברת

עםהעירייהבבנייןבפריזלהצטלםהזדמנות

והוועדהפראלימפיהוועדשלהלוגואים

לפריזההכנותכימדווחתהיאכןכמו.האולימפי

ומזכרותחולצותלמצואניתןוכברבעיצומן2024

.מופקעבמחירבדוכנים

הגיע , סגן השגריר הישראלי בשוויץרוזנשטייןאריאל 

שהתחרה בשוויץ בטורניר טניס  עילי חיות לבקר את 

.בכסאות גלגלים

באירועהשתתפוU21העתודהבנותנבחרת

ספורטאתהדגימוהבנות״!רחוקהולכות״אתנה

בעלדבר,לענףחשיפהוהביאוהכדורשער

ראייהלקויעםצעירותילדותעבוראדירהחשיבות

.קבוצתיכדורמשחקלשחקשרוצות

וויסאלפואנטהאריאלע״ימאומנותהעתודהבנות

ברהדס:שחקניותפינטושירה:צוות,שופנייה

.ארצירעות,רענןשני,עטיהשירה,ניצן

שלתערוכהלפתיחתהגיעטרופרחיליהשר

במוזיאוןשנפתחהראייהולקוייעיווריםספורטאים

מרבית.'בחשכהדיאלוג'במתחםבחולוןהילדים

אתשצילםקוולרציקגלעדהצלםשלהןהתמונות

ומקצת2020בטוקיוהפראלימפייםהמשחקים

תמונותעםאיזיקסוןקרן,ההתאחדותצלמתשל

:במוזיאוןהדריכו/מדריכיםשגםספורטאיםשל

.דוידבןואורסולומוןאבי


