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הישג החודש

03

מבית הלוחם תל אביב זכתה במדליית הזהב ליחידים ובמדליית הכסף כרמית דור 

.  10לזוגות באליפות הונגריה הפתוחה בטניס שולחן בקלאס 

:  בעולם8במשחקי היחידים גברה כרמית המדורגת 

יריבות הונגריות2על בשלב הבתים 

הישראליתענבל בכר נצחה את בשלב חצי הגמר 

ההונגריתביקסקביטיניהנצחה את בשלב הגמר 

:וביחד ניצחוענבל בכר במשחקי הזוגות שיתפה פעולה כרמית עם 

ואמריקאית–צמד הונגריות וצמד של הונגרית : בשלב הבתים

.מקזחסטןהישראלית ובת זוג שגיא סיארהמענת צמד שהורכב : בשלב חצי הגמר

.מה שזיכה אותן במדליית הכסף, בשלב הגמר הפסידו לצמד הונגריות

זאב גליקמן: כרמית וענבלשל מאמנן 



מה קרה  
?במרץ

04

האומות בבית  בקדם גביע •
שהתקיים  האירופאי 

בפורטוגל הגיע נבחרת ה  
OPENלמקום החמישי.

מבית הלוחם  צביקורוניקה •
למקום  הגיעה תל אביב 

פיוצרהשלישי בטורניר 
.ושני בזוגותבצכיה

טניס   

מבית  לינור קלמן הסייפת•

הגיעה  , הלוחם ירושלים

בתחרות סבב  7-למקום ה 

הגביע העולמי שהתקיימה  

באיטליה

סייף

בטורניר בדמינטון בבית •

השתתפו  , הלוחם ירושלים

עשרות ספורטאים בטורניר  

יחידים וטורניר זוגות

בדמינטון 

בטורניר הקליעה שנערך •

בבית הלוחם תל אביב

השתתפו עשרות  

ספורטאים

קליעה

הקבוצות שעלו לגמר  •

:  הגביע ברוגבי

ן  "ן רמת גן ואיל"איל

הרצליה  

רוגבי 

בטורניר הסבב העולמי  •
גורדיצקינינה בספרד זכתה 

מבית הלוחם חיפה במדלית  
מבית  איל בכר. הארד

הלוחם תל אביב העפיל  
לרבע הגמר

בדמינטון

פוגץלאון : ומאמנהגורדיצקינינה 
ראובן מוזס: ומאמנואיל בכר 



מה יקרה  
?באפריל
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש אפריל

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

2
גמר3משחק 

פליאוף  
כדורסל

3456
גמר  4משחק 

פליאוף  
כדורסל 

במקרה  )
(הצורך

78
ליגת טניס 

בית . שולחן
הלוחם חיפה

910
ערב פסח

11
פסח

12
חול המועד

13
חול המועד

14
חול המועד

15
חול המועד

16
חול המועד

17
פסח שני

18
מימונה

19
אתלטיקה 
קריטריון  

הדר  –ללונדון 
יוסף  

20
גמר  5משחק 

פליאוף  
כדורסל 

במקרה  )
(הצורך

2122
–אופני יד 

רעננהמירוץ

2324
יום הזיכרון  

אהשול

2526
אליפות ישראל  

טניס –בזוגות 
בית .שולחן
חיפה  הלוחם

2728
הפנינג  יום

בשיתוף נגישות 
נמל . ישראל

תל אביב

29
פליאוף ליגת 

–טניס שולחן 
בית הלוחם 

ירושלים



מחזיקת גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים–ן רמת גן "איל
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גביע המדינה

אוהדים רבים מילאו את היציעים במשחק גמר גביע  

מכבי שהתקיים בבית המדינה בכדורסל בכיסאות גלגלים 

אוהדי שתי הקבוצות  , רבים מהם בני נוער, בראשון לציון

.קבוצות אילן רמת גן ובית הלוחם חיפה-שהגיעו לגמר 

,  המשחק שהחל באיטיות הפך החל מן הרבע השלישי

למהיר ומותח והסתיים , לחיפה22-25שנפתח ביתרון 

שזוכה בפעם השלישית , 49-57בניצחונה של אילן בתוצאה 

.ברציפות בגביע המדינה

(  12)ועשהאל שבו ( 22)ליאור דרור הרבו לקלוע 

את הסל האחרון והמרגש במשחק  קלע צעיר  . ן"מאיל

הנער  , השחקנים על המגרש כדורסלן אילן רמת גן

.וחצי14-בן ה, ארתור חסון

ל  "מנכ, עופר בוסתןבין הצופים נראו ראש מנהל הספורט 

ר החדש של ההתאחדות לספורט  "היו, איציק לאריהטוטו 

ח  "ר אילן רו"יו, דני בן אבור היוצא "היו, חיים ברנכים 

מ  "מ, עמירם הלויר איגוד הכדורסל "יו, רצאביאהוד 

הספורט  מפקח משרד , משה רווחראש עירית רמת גן 

עוזרו האישי לשעבר של הנשיא  ,   אבי בנבנישתיבמרכז 

.אנגלאבי יאיר ( וחא'ג)יוסף פרס 

היה  , שהועבר בשידור ישיר בערוץ הראשון, המשחקפרשן 

שהיה , פינטואריק , ל בנק הפועלים"לא אחר מאשר מנכ

.בעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים



מחזיקת גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים–ן רמת גן "איל
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גביע המדינה

' גלגלי ראשון'–להקת הופיעה במחצית המשחק 

ממועדון ספורט נכי ראשון לציון בריקוד משולב של  

רקדניות עומדות ורקדניות ורקדנים היושבים בכיסאות 

רוני סימן טוב: הכוראוגרף של הלהקה. גלגלים

הוקרה  גביעי כמו כן חולקו במחצית המשחק 

לנבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים שזכתה 

.  22במקום השישי באליפות אירופה לנבחרות עד גיל 

ל החברה  "מנכ–אלי פולק את הגביעים חילקו 

וניסים  העירונית לתרבות ספורט ונופש ראשון לציון 

ל ההתאחדות הישראלית לספורט "מנכ–סספורטס

נכים



פרויקט  
השחייה
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ימים מרוכזים לשחייני העתיד

ביוזמת  , מסורת חדשה החלה של ימים מרוכזים

.ענבל פיזרוהפראלימפית המדליסטית 

אחת לחודש נפגשים שחיינים צעירים ממרכז  

ן חיפה והן ממרכזי ספורט ברחבי  "הספורט איל

הארץ עם שחייניי הנבחרת הצעירה והבוגרת  

. ן חיפה"של איל

:  את הימים המרוכזים מלווה צוות מקצועי רחב

רכזת הענף  , ביננסוןיעקב , המאמן הלאומי

,  סווט’ קארן ליבוביץהשחייה ומאמנת 

ומדריכות  ענבל פיזרו , השחיינית הפראלימפית

ונטליה  קוריסטניההשחייה והכושר 

.  גוטקובסקי

המרוכז נחשפים השחיינים  הימים במסגרת 

המגיעים מטווח רחב של רמות  , הצעירים

.המקצועילחיי השחיין , שחייה

לאחר  , 7:00מתחיל באימון בבוקר בשעה היום 

האימון ישנה ארוחת בוקר משותפת ופעילות  

.של כל הנוכחים יחד שמטרתה היכרות וגיבוש

לשלוש  ביום המרוכז הראשון נחלקו השחיינים 

.פינגווינים וחתולי ים, דולפינים, קבוצות

לוגו וסיסמה אשר  , כל קבוצה בחרה צבע

יודפסו על חולצות וילוו את הקבוצה לאורך כל 

.הפרוייקט

לאחר ארוחת הבוקר מתקיימת פעילות  

קבוצתית ובה שומעים השחיינים הצעירים  

מה המשמעות של להיות  –ממקור ראשון 

. ספורטאי פראלימפי מקצועי



פרויקט  
השחייה
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המשך-ימים מרוכזים לשחייני העתיד 

את אחד השחיינים  ענבל פיזרו בכל מפגש מראיינת 

(  אראל הלוי, מור מסרי: לדוגמא)הבכירים 

במהלך הראיון חושפים השחיינים את ההתמודדות  

עם המגבלה הן בחיים האישיים והן בחיים  

.המקצועיים

בנוסף משתפים את הקבוצה במשמעות של להיות  

. שחיין מקצועי בכל תחומיי החיים

השיחה עם השחיינים מאוד מעניינת והילדים 

. מתעניינים ושואלים שאלות, מרותקים

לאחר פעילות הגיבוש ממשיכים לפעילות בחדר  

שם נחלקים לקבוצות קטנות כאשר  , הכושר או יוגה

כל שחיין בוגר לוקח תחת חסותו שחיין צעיר ומנחה  

.אותו במהלך העבודה

לאחר האימון היבש מתקיימת ארוחת הצהריים  

.ומנוחה לקראת תחרות הליגה

בתחרות הליגה מתחרות שלוש הקבוצות אחת נגד  

.תוצאההשנייה לפי ניקוד לכל 

השחיינים  , חוויית התחרות מגבשת את הקבוצות

הצעירים והבוגרים מעודדים אחד את השני וכל אחד 

י התוצאה  ”מרגיש שהוא תורם לקבוצה שלו ע

י כך שהוסיף ”הטובה ביותר שהוא יכול לעשות וע

.ניקוד לקבוצה

,  מאפשרים לילדים הצעירים, הימים המרוכזים

י כך "לפתח קשרים חברתיים וע, להתרחק מההורים

עצמאות ובנוסף לקבל על קצה המזלג את 

.  המשמעות של שחייה תחרותית

ימים המרוכזים מטרתם לבנות את דור העתיד  ה

של השחיינים הפראלימפים ומיועדים לכלל  

.הילדים השוחים בארץ

אנו מזמינים כל ילד שאוהב לשחות להגיע כדי 

.החווייתי והמעשיר, להיות חלק מהיום המקצועי

054-3087650: לפנות לקארןיש 



השאלון
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אחרימהשיקוםכחלקלשחקהתחלתי
במלחמתבצבאנפצעתי.שליהפציעה
.הראשונההמפרץ

עםחזרו,בכרוענבלדורכרמית,המשלחתבנות.בהונגריהשולחןבטניסבינלאומיתתחרותהתקיימההחודש

פעולהישתפוהןבנוסף.הזוגותבקטגוריתלשתיהןמשותפתוכסףלענבלארד,לכרמיתזהב-מדליותשלוש

בסלובניהשתתקייםלנבחרותהעולםבאליפות

שחקניות טניס שולחן 

?למה דווקא טניס שולחן

3שיחקתיהמארגניםשלטעותבגלל
להגיעהצלחתיועדיןמעליקלאסים

היה,במדליהולזכותשלישילמקום
שהיהכך,כרמיתעםלשחקגםמרגש

.הזובתחרותריגושדאבללי

בהונגריהעל התחרות האחרונה ספרו 

הייתההאווירה!נהדרהיההאוכל,מקסימיםהיוההונגרים
יותרועוד,זהבבמדלייתלזכותגדולשכיףוכמובןמצוינת

כללבדרךשהרי,ישראליתזוגבתעםבמדליהלזכותכיף
לימעניקיםהניצחונות.זרותזוגבנותליישהזוגותבמשחקי

טובהחוויההייתההונגריה–ובקיצור,שליביכולותבטחון
.ומרגשת

?תוכניות לימים הקרובים

לשחקאותילימדאחי,בביתטניסשולחןלנוהיה?האמת
הצטרפתי,אותולנצחלהתחילמנתעל.אותיניצחותמיד
...התחילהכלככה,שולחןטניסלחוג

ילדיםגידלתי.מאודארוכההפסקהעםאבל,שנה20
הדוקטורטאתוסיימתי

?אתן  משתתפות בתחרויותכמה שנים 

שנה14כבר

,הבאבחודשלנבחרותהעולםאליפות
אירופהלאליפותאצאשגםומקווה

,ובארץ.לקבוצותהעולםלאליפותיוצאיםוחציחודשעוד
מחרשכברכך,בריאיםשלבמסגרותגםמשתתפתאני

משתתפתמעטועודנשיםפלייאוףגמרלחצייוצאת
.ישראלבאליפות

בכרענבל כרמית דור 



מרתון ירושלים

ירושליםעיוורים במרתון מבית חינוך " קשר עין"קבוצת הרצים של 

11

'ווינר'מרתוןהשביעיתבפעםנערך17/03/17בתאריך

60-מכרצים30,000-מלמעלה.הבינלאומיירושלים

.נשימהעוצרבמסלולרצוהעולםברחבישונותמדינות

,"עיןקשר"קבוצתהרביעיתהשנהזוחלקנטלובמרוץ

מיסודהראיהלקותובעלילעיווריםמקצועיתריצהקבוצת

.עיווריםחינוךביתשל

ללינה,עיווריםחינוךבביתהמירוץערבהתארחההקבוצה

לקראתמודרכתהכנהסדנת,מסורתיתפסטהולארוחת

.הזינוקלנקודתהגיעובבוקרוהשכםהמרתון

השוניםבמקציםרצהומלוויםעיוורים30שמנתההקבוצה

רצורציםחמישה,קילומטרים21רצורציםשמונה:כאשר

.קילומטרים42רץבמיוחדאמיץאחדורץקילומטרים10

לתוכניתצמוד,קבועבסיסעלמתאמניםאשרהרצים

בעליותהתקשולא,מקצועואנשיבמאמןומלווהאימונים

כלבלאקטמוןכבישיאתוכבשוירושליםשלהאימתניות

.קושי

משתתפיםשבהשנתיתמרוציםמתוכניתחלקהינוזהמירוץ

.הקבוצהחברי

הארץברחבישוניםמרוצים15-ככוללתהמרוציםתוכנית

והעולם

הן.גבולותאיןהראיהמגבלתלמרות,הקבוצהלרצי

בתוואיוהןהמרוציםבמספרהן,הקילומטריםבמספר

.השטח

ולעקוב'עיןקשר'קבוצתשלחבריםלהיותמוזמנים

kesher-ayen-עין-קשר-בפייסבוקאחריהם



ליגות הכדורסל

'משחקי הפליאוף בליגת העל ובליגה לאומית א
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קבוצותמקומות  ליגה

ן רמת גן  "אילמול' בית הלוחם חיפה א1-2על

בית הלוחם תל אביב   3על

ן תל אביב"איל4על

שלום ראשון לציון5על

בית הלוחם ירושלים  6על

'בית הלוחם תל אביב ב7על

ן רמת השרון מול באר שבע ספיבק"איל1-2'לאומית א

ן חיפה"מול אילחיפה כרמיאל 3-4'אלאומית

בית הלוחם תל אביב  שבע מול בית הלוחם באר5-6לאומית א

בית הלוחם ירושליםעפולה מול 7-8'לאומית א

'בקבוצות הבית העליון והבית התחתון בלאומית 

לאחר סבב ראשון

עליון  ביתמקום

ן הרצליה"איל1

קידום אשדוד2

ן קריות"איל3

בית הלוחם תל אביב4

ראשוניה5

יפו6

תחתון  ביתמקום

חולוןן"איל1

אילן פתח תיקווה  2

חוסן באר שבע  3

בית הלוחם חיפה4

לציוןעודד ראשון5

משחק חסר

משחק עודף

משחק חסר

משחק חסר



ליגת  
הכדורשער  

לאומית-בליגת הכדורשער השני מחזור המשחקים 
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ניקודתיקוהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

10100030ויצו ניר העמק1

1063119ש נוער"ב2

1064018ש בוגרים"ב3

1046012בית חינוך לוחם4

102717עליוןגליל5

102806נבחרת העתודה  6

:  של הסיבוב השנימלך השערים 

שערים24רוני אבו עבד  

:  מלכת השערים של הסיבוב השני

.שערים9בטי דוידוב 

ליגת העל–בליגת הכדורשער השני מחזור המשחקים 

כאשר כל סבב מתקיים במשך  , החודש התקיים הסבב השני של ליגות הכדור שער
בירושלים בית חינוך עיוורים יומיים בתנאי פנימייה מלאים באירוח של 

ניקודתיקוהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

861119עיווריםחינוךבית 1

842214מרכז2

831413בית הלוחם3

833211נבחרת הנשים4

80711ו ניר העמק "ויצ5

:  מלך השערים של הסיבוב השני

שערים31רוזיןמיכאל 

:  מלכת השערים של הסיבוב השני

.שערים17בן דויד ליהיא



טורנירים בין  
לאומיים

כדורסל כסאות גלגלים  -2017יורוליג 
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,2יורוליגבמוקדמותשיחקהחיפההלוחםביתקבוצת

אתלהשהקנהדירוג,בביתהשניבמקוםסיימה

השלישיהמפעל,ברינקמןווילילגביעההעפלה

.באירופהבחשיבותו

הרביעילמפעלהעפילהאזשעברהמשנהיפהשיפור

.בטורקיהאפרילבסוףיערךהגמרטורניר.בחשיבותו

בולססיטיןאתחיפהפגשההראשוןבמשחק

.ומותחצמודבמשחק58:60אותהוניצחה,הגרמנית

בו,מבוסניהוורבסKKIמולהיההשניהמשחק

.51:72חיפההפסידה

,חיפההלוחםביתהפסידההשלישיבמשחקגם

יש,35-77אלבסטהBSRהחזקיםלספרדיםהפעם

ללאהמוקדמותבביתראשוניםסיימושהספרדיםלציין

הפסדים

ראהבTSKמולהיהוהאחרוןהרביעימשחקה

ששלטהואחריניצחוןחייבתהייתהחיפה.מטורקיה

במקוםסיימה,59:54ניצחה,המשחקכללאורך

.בריקמןווילילגביעהעפילהוכאמורהשני



אליפויות 
ישראל
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בשחייה  החורף אליפות 

ארבעים שחיינים ממספר מועדונים ברחבי הארץ 

בענף השחייה . בשחייההחורף באליפות השתתפו 

אליפות החורף : אליפויות בשנה 2נערכות 

ישראל מטר ואליפות 25בבריכה קצרה של 

האליפות  . מטר50של בבריכה אולימפית 

. חייםחיפה שבקריית ן "בבריכת אילהתקיימה 

נפתח בטקס קצר שבו הוענקו גביעים האירוע 

מרק  . לשחיינים הצעירים הבולטים של השנה

ועמי הוכתר לשחיין המצטיין של השנה מליאר

.קיבל את גביע תגלית השנהדדאון

במשחים שנערכו בדרגות נכות שונות בלטו 

חניכיו של , ן חיפה"השחיינים הצעירים מאיל

200שחה מליארמרק . עקב ביננסוןהמאמן י

יוליה , דקות2:49.06-מטרים מעורב אישי ב

', ד1:16.28-פרפר ב100סיימה וק'גורדיצ

'  ד2:33.74-חופשי ב200סיימה גירנקוורוניקה 

וולפרטרון , הצעיר ממכבי ויסגל רחובותוהשחיין 

100-ניצח במקצה ל, גיא שחרשל חניכו 14-הבן 

.דקות1:30.02חזה בזמן של ' מ

הגיעה ענבל פיזרו המדליסטית הפראלימפית 

את . לתמוך בשחיינים הצעיריםלאליפות כדי 

ר ההתאחדות  "הגביעים והמדליות העניקו יו

המנהל , חיים בר, נכיםהישראלית לספורט 

ר ועדת  "יו, בולוטיןרון , ההתאחדותהמקצועי של 

הספורט  מתאמת , פיטר פיזרו, השחייה

יעל לנדר , הפראלימפי ביחידה לספורט הישגי

.חיפהן "מרכז הספורט אילמנהל פרקיסושחר 

מוקדם יותר החודש בתחרות בקרה בבריכה 

:בווינגייט נקבעו שיאי ישראל חדשים

100-עם שיא ישראלי חדש בוק'גורדיציוליה 

דקות1:17.49פרפר 

גב  50-עם שיא ישראלי חדש בגירנקוורוניקה 

דקות1:13.63



משחקי  
הדירוג
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תוצאות שלושת סבבי משחקי הדירוג בטניס שולחן

עשרות ספורטאי טניס שולחן השתתפו  

בשלושת סבבי התחרות של משחקי הדירוג

:ולאחר שקלול התוצאות הוכרזו הזוכים

גברים  –גלגלים כיסאות 'רמה א

שי סיאדה: מקום ראשון 

חן ברוך:מקום שני 

אילוז ודוד גבריאלאורן :מקום שלישי 

נשים  –כיסאות גלגלים 

טל פרל:ראשון מקום 

אתי טרי:מקום שני 

שרעביוזקליןיהודית פנחס : מקום שלישי 

עמידה  ' רמה א

אסף גופר: מקום ראשון 

בועז טביב: מקום שני 

שגיאסיארהשמואל שור וענת : מקום שלישי 

גברים  –גלגלים כיסאות ' רמה ב

אלכס שלס: מקום ראשון 

סקריפקהולרי : מקום שני 

מוטי נגר וחזי יחזקאל: מקום שלישי 

גברים–עמידה  'ברמה 

אלי נזר: מקום ראשון 

בועז ארד: מקום שני 

אבידןוארז פלץיונה : מקום שלישי 

חזרושולחןבטניסהפתוחההונגריהאליפותמ

.מדליותשללעםספורטאינו

ענבל,זהבבמדליתדורכרמיתזכתה,ביחידים

.בארדטביבובועזארדבמדלייתבכר

,בכסףבכרוענבלדורכרמיתזכו,בקבוצות

ענת.בלגיזוגבןעםבכסףזכהגבריאלדויד

מקזחסטןזוגבתעםבארדזכתהשגיאסיארה

.רומניזוגבןעםבארדזכהטביבובועז



פרחי ספורט

ודו לפרחי ספורט'מבחן מעבר חגורות בג
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,ראייהולקויילעיווריםהמיועדהפראלימפיודו'הגענף

.בהתאחדותצעירענףהינו

שעברהשנהבמאילהתאמןשהחלוש"בתלמידי

מחגורהלמעבר28.03האחרוןשלישיביוםנבחנו

.צהובהללבנהלבנה

–עצמםמהילדיםפחותלאשהתרגשוהילדיםהורי

:לנוסיפרו

אנימרגשמאודהיההטקס":יקירשלאימאנטלי

אישיבאופןמודהאני,ביקירמשמעותישינוירואה

."אבנעיםורדולרכזתביטןמוטי1מספרלמאמן

,מאודאותיריגשהטקס":נועםשלאימאיהודית

ליגרםזה.הרצוןבפניעומדלאדברששוםהבנתי

.ומכשולמשימהבכללעמודיכולשבנילהבין

"ילדנוכלפיוהאכפתיותהרצוןעלתודה

היההחגורותקבלתטקס":נתנאלשלאימארחל

".אלופיםממש,ילדנואתלראותנהנינו,ומדהיםמרגש

דוגמאזאת:הוסיפהספורטפרחירכזתמלרורד

המאמניםהילדיםשהשקיעושהמאמץלכךמוצלחת

ההזדמנותאתלנצלרוצהגםאני,פירותנושאוההורים

שתבחןנצרתספורטפרחילקבוצתבהצלחהולאחל

פרחישםשישיותרותיקהקבוצהזוהי,באפריל

:ירוקותלחגורותמעברעללראשונהשייבחנוספורט


