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שבית הספר  -השוני בין בית הספר למציאות הוא "
.  מלמד אותך שיעורים ולאחר מכן נותן לך מבחן

המציאות נותנת לך מבחן ולאחר מכן מלמדת אותך 
."  שיעור

,  כמו שנאמר" על הנייר", סיימתי רשמית20.6.2017ב
היה לי טקס  . שלי" התיאורטיים"שנות הלימוד 12את 

מרגש מלא בנאומים וחברות לספסל הלימודים שעם 
חלקן העברתי יותר מחמש עשרה שנה במערכת  

הייתי מוקפת  . החינוך ועם חלקן פחות משלוש
4קיבלתי אפילו שי נחמד ו, באוכל טוב, במורים

שעות של עייפות וקריסה למיטה ברגע שהגעתי  
.  הביתה

אני לא אהיה אחת מבין אלו שיגידו שהן לא מאמינות  
כי אני מאמינה ופותחת ידיים רחבות  , שזה נגמר

אני חושבת שלכל . מר משהו-לקבלת הסוף המתוק 
ולאחר יותר מחמש עשרה שנות לימוד , דבר יש סוף

במערכת החינוך מגיע לי קצת לעבור למערכת  
אבל זה לא מה שאני . אחרת ולצאת לדרך משלי

.  מתכוונת לדבר עליו

איך זה . שאיפות ושינויים, אני רוצה לדבר על ציפיות
?קשור אחד לשני ולסיום הלימודים שלי

מאז שעליתי לחטיבה התוכנית שלי הייתה מאוד 
להיות  , אני הולכת לשרת בצבא במודיעין: ברורה
זה  80בכל המבחנים ושפחות מ100להוציא , סופרת

. אולי, בחיים' יבלא חיובי ושמתי בצד להגיע לכיתה 

לא יצאתי , הייתי בתקופה ממש קשה מבחינת נפשית
כל החוויה של בית ספר חדש ולהכיר  , כל כך מהבית

שוב אנשים ולהסביר לכולם על הלקות ראייה שלי 
יותר מדי עומס ולחץ נפשי וציפיות שאני  ... ו... ו... ו

כדי להתאים את עצמי  , צריכה לעמוד בהם
.  לסטנדרטים של עצמי ושל ההורים

שחקנית כדור שער בפוסט מרגש–רוני אוחיון 

ן מבית חינוך  רוני אוחיו–הפעם בחרנו בהישג החודש בהישג שהוא מעבר לספורטיבי 
פרסמה פוסט חושפני ומרגש על הדרך  , שחקנית נבחרת ישראל בכדור שער, עיוורים

והבחירות שעשתה כספורטאית  

המצב ; דברים התחילו להיות קצת שונים' בכיתה ח
בו . התחלתי טיפול פסיכולוגי, הנפשי שלי התדרדר

זמנית נכנסתי לכדורשער ובאימון הראשון שנבחרת  
: אמרתי לעצמי, ישראל נשים באו לעשות משחק ראווה

אני רוצה  , לא יודעת מתי, אני רוצה להיות בנבחרת"
ופתאום  , זו הייתה הבטחה לעצמי." להיות בנבחרת

אולי אני בכלל אעשה שירות  -התוכנית שלי השתנתה 
אני רוצה להיות ספורטאית  , לאומי בסוכנות היהודית

אני רוצה לשפר לעצמי את  , וסופרת ולטייל בכל העולם
ב עם ציונים "אני רוצה להגיע לכיתה י, המצב הנפשי

.טובים

הגעתי  ' בכיתה ט-לאט דברים התחילו להשתנות עוד 
לעתודה של נבחרת ישראל נשים ולאחר כמה חודשים 

התחלתי לטוס והמצב הנפשי שלי החל . עליתי לנבחרת
אבל היה לי קצת קושי לשמור על מצב  , להשתפר

או לעמוד בסטנדרטים הלימודים , חברתי בבית הספר
. שלי

התחלתי  , כל החיים שלי הפכו להיות מלאי ספורט
הכרתי חברות מדהימות ורציתי  , ללכת לתנועת נוער

גם מבחינת תפיסת  , להפוך לגרסה יותר טובה של עצמי
.דימוי גוף

לאחר הזכייה שלנו במשחקי העולם סיאול ', בכיתה י
שאני רוצה להיות , לאולימפיאדהוהעלייה שלנו 2015

לכן אני לא רוצה  . שחקנית בשלשה הראשונה בנבחרת
גם התוכנית שלי ללכת לסוכנות , לעשות צבא סופית כן
פראלימפית  כי להיות ספורטאית , היהודית הולכת לפח

זה להקריב מעצמך ולהתאים לעצמך את סגנון החיים  
הבנתי שאני זורקת את כל תוכניות הסייבר . לספורט

את לימודי הערבית שרציתי  , שהתקבלתי אליהם
אבל , להתחיל וקצת להוריד את הסטנדרטים בלימודים

.  לא בהרבה
ההורים שלי היו בהלם שאני לא הולכת לצבא ושאני 

אבל לא , לא ידוע איפה-רוצה לעשות שירות לאומי 
.  בסוכנות היהודית
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המשך  –שחקנית כדורשער בפוסט מרגש –רוני אוחיון 

א הפכתי להיות שחקנית בשלשה הראשונה  "יבכיתה 
הייתי  . 2016והתחלתי להפנים שאני הולכת לשחק בריו 

צריכה לנסות לעמוד בסטנדרטים של עצמי בלימודים 
תוך כדי כל הבגרויות והמעקב  , ולהתאמן באופן קשוח

.  הפסיכולוגי שהתחלתי מחדש

.  הרצון לשינוי בער בי באופן מלא
-לא הייתי חודש בלימודים , השנה שיחקתי בריובתחילת 

הולכת להיות  אולימפיאדה בהתחלה חשבתי ששנה אחרי 
התחלתי  . אך לא, יותר רגועה ואני אוכל להשקיע בלימודים

לקלוט לאחר הנפילה שלנו ברבע שהמסע שלנו לטוקיו 
הולך להיות יותר אינטנסיבי והולכות להיות לנו הרבה  

. תחרויות השנה

במבחנים לאחר החזרה שלי לאורך  70ו80התחלתי לקבל 
זה לא כי לא -המחצית וקיבלתי את הציונים האלו באהבה 

מעצמי והשמונים היפהפה  100%אלא שנתתי , השקעתי
אני לא יודעת גם . הזה היה המאה אחוזים שלי באותו רגע

גם שכחתי , או הממוצע שלי, מה הציונים שלי בבגרויות
עבודות השנה כי הייתי בתחרויות ובאימונים  2-3להגיש 

. ועזרתי בשלוחה של באר שבע

כרגע הציפיות , אני לא יודעת אם אני הולכת להיות סופרת
! שלי הן להיות פסיכולוגית

אני הולכת לעשות שירות לאומי בירושלים באתגרים  
!למרות שההורים שלי רצו שאעשה בעיר מגוריי

ואני לא חוויתי את כל חווית  פראלימפית אני ספורטאית 
חצי מהשנים בחטיבה ובתיכון בכלל  -התיכון באופן מלא 

.לא הייתי בבית הספר
.אין לי חברות הכי טובות מספסל הלימודים

.אני לא ביליתי בטיולים שנתיים וסיורים
למרות שלא הייתי בכל , בהכתרה שלי נתתי את כל כולי

.החזרות אלא רק באחרונות ובקושי השתתפתי
או סייבר ואני לא הולכת להיות , לא למדתי ערבית

.  במודיעין

אני טסה בכל העולם למרות לא , אני בנבחרת ישראל
אני פעילה , יש לי חברות מכל הארץ, באופן שחשבתי עליו

שנים בלי ללמוד חצי מהזמן בבית  12אני סיימתי , חברתית
.  הספר ובלי סדרה של מאיות בתעודת בגרות

היו לי כל , התוכניות שלי לא הלכו כמו שחשבתי אף פעם
כך הרבה קשיים בדרך ושינויים חדים הופיעו בכל רגע  

אולי לא . יפה-שלי יפה הוורודות וניפצו לי את הציפיות 
אין לי תעודה מושלמת כמו , למדתי יותר מדי בבית הספר

שרציתי פעם אבל אני הכי גאה במה שהשגתי ולמדתי יותר  
.ממה שחשבתי

:מה למדתי
!המרבלקבל שינויים באהבה ולהפיק מהם את למדתי 

למדתי שהרצון שלי להיות אדם יותר טוב חזק יותר מכל  
(!גם מדיכאון)דבר בעולם 

!באותה מידה100ו70למדתי לחבק 
למדתי שאני הרבה יותר שווה מכל מספר ששמים לנו 

למדתי שללמוד לא בהכרח אומר  ! בסוף על התעודה
,  אלא לבחון את עצמך, לעשות מבחנים שמחברים לך

!להבין מה הטעויות שלי ואיך אני משפרת אותן
אלא , למדתי שמורים טובים לא מלמדים את החומר טוב

!מעבירים לך ערכים ושם בשבילך ברגעים קשים
!למדתי לקבל את עצמי עם כל הפגמים

למדתי שצריך להשקיע בהגשמת התוכניות שלך ובו זמנית  
!כי הכל יכול להתהפך ברגע', להכין את תוכנית ב

לרכוש  , לשלוט בכעס שלי, להיות סבלנית, למדתי לאהוב
לא נשאר  כישלונות ושניצחון לאהוב , לעצמי הרגלים

.לעולם וגם בו יש טעויות
!  למדתי שתמיד אפשר להשתפר

!למדתי להקריב הרבה למען מטרות
,  להתחשב בדעות של אחרים-למדתי להקשיב לעצמי 

!אבל בסוף להקשיב רק ללב שלי
שלי והחלומות  השיגעונות למדתי לרדוף אחרי , והכי חשוב

!  הגדולים בכל מחיר והשקעה
!התמדה ויכולת מביאים לתוצאות תמיד, למדתי שרצון

שנות לימוד ואולי קצת יותר ולמדתי הרבה  12אני סיימתי 
יותר בחוץ מאשר במערכת החינוך הרי מה למדתי באמת  

?  במערכת החינוך
מחשבת  , עברית, אנגלית, ספרות, למדתי מתמטיקה

,  אזרחות, היסטוריה, ספורט, ע"תושב, ך"תנ, ישראל
. כימיה, ביולוגיה

תלמדו , למדתי שזה רק מידע ותמיד טוב להחזיק מידע
.  אבל זה לא חשוב יותר ממה שתלמדו מחוץ לכיתה, טוב

לא " תיאורטי"שנות לימוד 12סיימתי , אז אני רוני אוחיון
התוכניות שלי  , בדרך הכי מושלמת ושציפיתי בשבילה

מצידי שהשתנו , השתנו מאה אלף פעם אבל לא אכפת לי
. עוד מאתיים אלף פעם

, אני רודפת אחרי החלומות שלי ואני עדיין לומדת מעשית
(:איתכם לא יודעת מה 

אני מרימה את גביע מלכת השערים  בתמונת השער 
זו הייתה אחת המטרות האישיות שלי , לליגה לאומית

!  השנה ורציתי להשיג את הגביע הזה הרבה זמן
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במרכז  בטורניר ספיבק שנערך •

:זכוהטניס בתל אביב

ן רמת "מאילברדיצבסקיאדם 
שרגא  , בקטגוריית האופן גן 

,  בקוואדן רמת גן "ווינברג מאיל
מבית הלוחם תל צביקורוניקה 

ברדיצבסקיואדם אביב בנשים 
ן רמת גן  "מאילסטוקולואסי 

בזוגות

טניס

בטורניר סיום העונה  •

בבית הלוחם תל שהתקיים 

,  קלעים30השתתפו כ , אביב

מבית  רמי הללי הצטיינו 

מבית ועופר צור הלוחם חיפה 

הלוחם תל אביב

קליעה

הילדים והנוער  באליפות •

ן  "באילבשחייה שנערכה 

השתתפו עשרות , רמת גן

.שחיינים

שחייה  

בטורניר הקיץ לנפגעי  •

שיתוק מוחין ופגיעות  

ן  "באילאחרות שהתקיים 

השתתפו עשרות , רמת גן

ספורטאים

טניס שולחן

'  האופן'במשחקי •

למסווגים השתתפו 

עשרות ספורטאים  

בבית בטורניר שנערך 

הלוחם תל אביב

טניס שולחן 

בסבב הגביע העולמי שנערך  •
זכתה רביעיית  , בפולין

מבית וההגאית החותרים 
במדליית  הלוחם תל אביב 

מבית  שמוליק דניאל. הארד
שהתחרהירושליםהלוחם 

.13בסירת יחיד הגיע למקום ה

חתירה

בגמר גביע המדינה לקבוצות שנערך בבית הלוחם תל אביב  

לאחר שגברה בגמר על בית הלוחם תל אביב זכתה קבוצת 

כן השתתפו בשלב המוקדמות  . ן רמת גן"אילקבוצת 

מבית הלוחם חיפה ומועדון ספורט נכים ראשון  קבוצות 

לציון

טניס שולחן

, באליפות אירלנד הפתוחה•
מבית הלוחם איל בכר זכה 

,  מדליות ארד2תל אביב ב
.  אחת ביחידים ואחת בזוגות

מבית הלוחם  גורודיצקינינה 
מבית הלוחם ואמיר לוי חיפה 

ירושלים הגיעו עד שלב רבע  
הגמר ביחידים ובזוגות 

מעורבים

בדמינטון



מה יקרה  
?ביולי

06

אירועים ותחרויות קרובים

28/7
אליפות ישראל  

| בהרמת כח 
בית הלוחם תל אביב

3/8
טורניר סיום העונה  

בטניס שולחן  
לנפגעי שיתוק מוחין  

| ופגיעות אחרות 
אילן  –מועדון ספיבק 
רמת גן  
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אליפות ישראל  

|  בשחייה 
בריכת וינגייט בשיתוף  

איגוד השחייה  

אירועי המכביה

בית הלוחם תל  | קדם מכביה –סטריטבול טורניר 5.7

16:00אביב משעה 

טקס פתיחה בירושלים  6.7

.רעננה, 2ח "הפלמ-" מור מטרו ווסט"תיכון | טניס שולחן 
רבע גמר+ שלב הבתים 17:30משעה 11.7
10-5מיקום משחקי 10:40משעה 12.7

מדליית ארד12:40, חצי גמר11:20
16:30טקס סיום , הגמרים יערכו בצהריים

,  1אלמליחרחוב -מרכז הטניס | טניס בכסאות גלגלים 
ירושלים  ', קטמון ט

שלב הבתים16:00משעה 11-12-13.7
גמר זוגות , חצי גמר יחידים–8:00משעה 14.7
גמר( שעהידועה טרם ) 16.7

בריכת השחייה בווינגיט| שחייה 
17:00משעה 9-10-11-12.7

9:00משעה 11-12.7
ובאתר  הפייסבוקשעות מדויקות יפורסמו בדף 

,  29רזיאל –אולם סליגסברג | כדור סל בכסאות גלגלים 
ירושלים

11:00-14:30שלב הבתים 9.7
13:00-16:30שלב הבתים 10.7
13:00-16:30שלב הבתים 12.7
15:00-16:30חצי גמר 13.7
11:00-13:00מדלית ארד 16.7
13:00-15:00גמר 16.7

טקס סיום בלטרון17.7
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ברכה בן אברהם–אליפות ישראל באופני טנדם 

"  חורשת העיוורים"רוכבים רואים ועיוורים נפגשו ב100-מיותר 

ביער בן שמן כדי להשתתף באליפות הארצית הראשונה של 

.  רכיבת שטח לאופני טנדם

כחלק " כן ולא"בית חינוך עיוורים ואורגן על ידי המרוץ 

האירוע  .  בחודש יונישהתקיים "  בליינד דיי"מהפעילויות של 

,  הקרן הקיימת, בית חינוך לעיווריםבחסותהתקיים 

התאחדות הישראלית  , איגוד האופניים, המרכז לעיוור

.  והמוסד לביטוח לאומי, לספורט נכים

:  הארץהשתתפו במירוץ קבוצות רכיבה לאופני טנדם מרחבי 

עניים  ( רוכבי השרון וצפון, מרכז)כן ולא קבוצות 

מנשר וזוג " גלגל אור"קבוצת , מהגליל העליוןלשניים 

.  רוכבים  מטים מצמן

ל המרכז הישראלי לכלבי "מנכ, נח בראוןלראות את שמחנו 

ואת חברינו הרוכבים  , נחייה יחד עם מתנדבים רבים מהמרכז

.    שהגיעו לבקר באירועה "מעמותת פעול

צוותים התייצבו עם אופני הטנדם שלהם כדי להתחיל  60כ 

מ במסלול ביער במסלול  שדרש מהם  "ק9של המרוץ את 

.  כושר גופני יחד עם לא מעט מיומנות טכנית ברכיבה

,  ניווטו בשבילים מתפתלים,  הרוכבים דהרו בעליות וירידות

.והתמודדו במסלול שהיה מאתגר ומרגש לכל רוכב אופניים

בארגון מקצועי למופת בעזרת שופטי איגוד  גל -ד גיא בן"עו

עם מוסיקה שהוסיפה לאווירה  טמיר  שחר  DJ-האופניים ו

.  החגיגית במשך כל האירוע

המשתתפים והאורחים התכנסו לכיבוד המרוץ אחרי סיום 

גביעים חולקו לזוגות  .  ולטכס חגיגי של חלוקת הגביעים

הגברים וזוגות המעורבים שזכו שלושת המקומות הראשונים  

-45בוגרים מגיל ,  45צעירים עד :  לפי שלוש קטגוריות גיל

.   60וותיקים מעל גיל , 60

רשימת האלופים

45גברים עד גיל 

מרכז' כן ולא'–רוזמןשי כהן ובני 

45זוגות מעורבים עד גיל 

שרון' כן ולא'–ניצן פרידמן ושרי עילם 

60-45גברים גילאים 

שרון  ' כן ולא'–גלעד כוכב ואורי באשה 

60-45זוגות מעורבים גילאים 

מרכז  ' כן ולא'–גולן לוי ורחלי אדמון 

60גברים מעל 

מרכז' כן ולא'–מוטי רגב וראובן ברון 

60זוגות מעורבים מעל 

שרון' כן ולא'–זיו לוי ורונית מועלם 

ProducShaneשיין סרטים ירון : צילום
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המשך-ברכה בן אברהם –אליפות ישראל באופני טנדם 

ציין שבית חינוך  , ל בית חינוך עיוורים"סמנכ, דוייטששבי 

את כל פעילויות הספורט לעיוורים בארץ  מארגן עיוורים 

ההתאחדות הישראלית  , הפראלימפיועובד בשיתוף עם הועד 

אנו רוצים להודות .  "ואגודת האופניים בישראללספורט נכים 

,  אילן סיון, מוטי רגב: לכל מי שעזר לארגן את האירוע

והמתנדבים הרבים מהמרכז הישראלי לכלבי נחייה שעזרו  

."  ותמכו

ל ההתאחדות הישראלית לספורט  "מנכ, ניסים סספורטס

,  התלהב מהאווירה החמה והחגיגית ששררה באירוע, נכים

.   והפכה אותו לאירוע מיוחד

ל המרכז  "מנכ, בליסטוקנתי בנאומו בטכס חלוקת הפרסים 

הגדול ביותר בפעילות  האתגר : "ציין, לעיוור בישראל

אלא התגברות על , הספורט היא לאו דווקא הקשיים הפיסיים

."  האתגרים הנפשיים

הראשון לאופני טנדם שטח מוכיח שרוכבים עם  המרוץ  

,  רוכבים–עיוורון ולקויות ראייה  נמצאים בשטח עם כולם 

.  ונהנים מספורט הרכיבה  יחד עם עמיתיהם הרואים, מתחרים

!  אנו מקווים לראות הרבה אירועים דומים בעתיד

ProducShaneשיין סרטים ירון : צילום
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אליפות ישראל בטניס שולחן

זו השנה  התקיימה אליפות ישראל בטניס שולחן 

.ראשון לציון–השלישית במועדון הספורט לנכים 

שולחנות  10כמאה ספורטאים וספורטאיות התחרו על 

בקלאסיםעל תואר אליפות ישראל לנכים מסווגים 

.  השונים

לית החדשה של רשות "המנכ, גרביבת אל הגברת 

לצפות הגיעה הספורט העירונית של ראשון לציון 

.התנסתה בעצמה וחלקה גביעים, במשחקים

העירונית  החברה , צ"עיריית ראשל: באירוע תמכו

מרכז לציוד  –ל"רשע, צ"לתרבות פנאי וספורט ראשל

נכים ולורד  אבזור רכבי –מ"אצ, צ"ראשלשיקומי 

.  סנדביץ

ספורטאי , גבי ימינישמחה גדולה התרחשה כאשר 

שנה במועדון נכים ראשון לציון זכה  30הפעיל כ

ובעצם שבר בצורת של מספר  . 5באליפות לקלאס 

.  שנים למועדון

הספורטאים ניצלו את  , במקום שררה אווירה נהדרת

המפגש השנתי להחליף חוויות עם חברים ותיקים 

.ולהתעדכן

עם שחקן ראשון לציוןגרבי בת אל הגברת 

שחקני בית הלוחם חיפה בתמונה קבוצתית

אנשי ראשון לציון חוגגים את שבירת בצורת  
האליפויות
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2017-אלופי ישראל בטניס שולחן 

נחום שמיס 10קלאס גברים 

הלוחם חיפהמבית 

ברילחגית 1-3נשים קלאס 

הלוחם ירושליםמבית 

קרולין טביב  5נשים קלאס 

רמת גןן "מאיל

כרמית דור 6-10נשים קלאס 

הלוחם תל אביבמבית 

חן ברוך 1-2גברים קלאס 

הלוחם חיפהמבית 

שמוליק בן עשור  3גברים קלאס 

הלוחם חיפהמבית 

שי סיאדה 4גברים קלאס 

רמת גןן "מאיל

גבי ימיני 5גברים קלאס 

ספורט נכים ראשון לציוןממועדון 

דני בוברוב 6גברים קלאס 

רמת גןן "מאיל

שמואל שור 7גברים קלאס 

הלוחם תל אביבמבית 

יאיר כרמלי 8גברים קלאס 

רמת גן  ן "מאיל

אביב גורדון  9גברים קלאס 

רמת גןן "מאיל
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מהפך  –יה 'אליפות ישראל בבוצ

אף אלוף , יה שהתקיימה החודש'באליפות ישראל בבוצ

!לא שמר על תוארו מהשנה הקודמת

משחקי האליפות היו צמודים וניכר היה כי הרמה עלתה  

.גם בטקטיקה וגם בדיוק, מהשנה הקודמת

,  משחקונים לא מעטים הוכרעו על חודו של מילימטר

כאשר השופטים נעזרו במחוגות ומטרים על מנת לקבוע 

.איזה כדור קרוב יותר

השתמשו הספורטאים  , על מנת לזכות בתואר באליפות

בחישובים טקטיים שלקחו בחשבון את היכולות של חברי  

מיקומם ביחס לכדור ומספר הכדורים שנשאר  , הקבוצה

.  ובאסטרטגיות של הגנה והתקפה

ן חיפה בשורותיה  "זכתה קבוצת איל–בתואר הקבוצתי 

איימן, יואב דהן, הכהןברייטמןאל -בת : שיחקו

ן רמת  "לאחר שניצחה את אילזידאניד'ואמגמסאלחה 

אורית  , איציק אזולאי: גן שהורכבה מהספורטאים

1-3ן רמת גן כבר הובילה "איל. קלנר ורינה אשכנזי

אך בסיבוב הרביעי הצליחה , לאחר שלושה סיבובים

יתרון  , 3-4חיפה להפוך את הקערה על פיה ולהוביל 

לאחר כדור אחרון ומכריע שזרק  , 4-7שצמח עד הסיום ל 

שלפני , יואב. לקבוצתוהנצחוןיואב דהן שהבטיח את 

ל  "זעקיבא פרבר שנה זכה בתואר הזוגות יחד עם 

התלבט האם להתחרות השנה ולבסוף , שנפטר השנה

בסיום המשחק  , החליט להתחרות בתחרות הקבוצתית

אמר יואב שאם עקיבא צופה עליהם מלמעלה הוא היה 

בת אל אמרה בסיום  . שמח ואומר להם כל הכבוד

ואורנה  " עשינו דבר גדול, אין לי אוויר: " בהתרגשות

המאמנת של חיפה אמרה שהיא גאה בשחקנים  ויסבך

.שלה שנתנו משחק מעולה
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המשך  -מהפך –יה 'אליפות ישראל בבוצ

:  ן רמת גן שהורכבה מהצמד"בתואר הזוגות זכתה איל

:  ן חיפה"שניצח את הצמד מאילנדב לוי ומשה חיים 

.מוצפירפי חנן ומוריס 

לאחר שהשתמש באסטרטגיה  2-5הצמד הרמת גני ניצח 

יה 'ההגנה במשחק בוצ. בה נדב מתקיף ומושיקו מגן

נעשית על ידי כך שמוותרים על השגת נקודות ומכוונים  

את הכדורים למקומות אסטרטגיים שחוסמים את היריב  

.  מלהשיג נקודות

בכיר שחקני ישראל  –המשחק החמיא נדב לוי בסיום 

נתן  –של הגמר  MVPלדעתי מושיקו הוא ה : "לשותפו

ולשחקני חיפה שהיו יריב קשה " משחק הגנה מצוין

.ומאתגר

הנכות הקשה יותרדרגת  BC1בקלאסבתואר היחידים 

אורית  ן רמת גן לאחר שניצח את "מאילמשה חיים זכה 

זו היא הפעם  . 3-7ן רמת גן "גם היא מאילקלנר

וזאת  ' אלוף ישראל'הראשונה בה זוכה משה בתואר 

לאחר שבגמר בשנה שעברה הפסיד לאורית קלנר את  

.התואר

ן רמת  "מאילנדב לוי זכה  BC2-4בתואר היחידים דרגת 

.1-7ן רמת גן "מאילדני כהן סולל גן לאחר שניצח את 

גם גמר זה היה שחזור הגמר של שנה שעברה וגם כאן  

הדיח האלוף החדש נדב לוי את אלוף השנה שעברה דני  

.כהן סולל

התחרות הראשונה של נדב לאחר המשחקים  היתהזאת 

,  חזרתי מריו: "הפראלימפים בריו והוא אמר בסיומה

זה לא קל , לאטחוזרים לאט , הגלגלים עוד לא משומנים

".להיות בפסגת האולימפוס ולהתחיל הכול מהתחלה
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כדורשער

הסתיימה באופן רשמי שנת החודש -ליגת הכדור שער 

במפגש של השלוחות מכל , בכדור שערענפה פעילות 

אשר התקיימו  , למשחקי סיכום הליגה, רחבי הארץ

.בבית חינוך עיוורים בירושליםבמרכז הספורט הארצי 

3-המאמנים והמלווים הגיעו במהלך השנה ל, השחקנים

בהם התקיימו  , בני יומיים, מפגשי ליגה מרוכזים

.המשחקים בתנאי פנימייה מלאים

הייתה ההתקדמות  , מה שאפיין השנה את משחקי הליגה

שאותה הפגינו הקבוצות לאורך  , הגדולה ברמת המשחק

.כל הדרך

:עלטבלת ליגת 

בית חינוך עיוורים  : 1מקום 

מרכז: 2מקום 

נבחרת נשים: 3מקום 

א"בית הלוחם ת: 4מקום 

העמקויצו ניר : 5מקום 

רוזיןמיכאל -שערים ליגת עלמלך 

טבלת ליגה לאומית

ש נוער  "ב: 1מקום 

ויצו ניר העמק: 2מקום 

א"תבית הלוחם : 3מקום 

ש בוגרים"ב: 4מקום 

גליל עליון: 5מקום 

בנותעתודה נבחרת : 6מקום 

אבו עבדרוני : לאומיתמלך השערים ליגה 

אוחיוןרוני : לאומיתמלכת שערים ליגה 

שחקן שלוחת ויצו ניר  , דורון חודדה: שחקן מתקדם

העמק ושחקן עתודה

שחקנית שלוחת באר  קארין: שחקנית מתקדמת

שבע ושחקנית מובילה בנבחרת עתודה
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טורניר ירושלים בכדורשער

יתקיים בבית חינוך עיוורים 24-26/7בתאריכים 
טורניר בינלאומי בכדור שער 

וטקס הסיום 17:00בשעה 26/7משחק הגמר יתקיים ביום רביעי 
18:00בשעה 

פרטים נוספים בהמשך   

למספר טורנירי הכנה לקראת  הנשים יצאה נבחרת 

.אליפות אירופה שתערך בספטמבר בפינלנד

במדליית הארד בטורניר הכנה שנערך  הנבחרת זכתה 

זכתה  , מחמידאלהאם, הנבחרתכאשר קפטן , בשבדיה

.  של הטורניר' מלכת השערים'בתואר 

במדליית ארד נוספת זכתה הנבחרת לאחר שנצחה  

.בטורניר ידידות בליטא

.  הנערך במדרידיצאה לטורניר בינלאומי הגברים נבחרת 

,  פורטוגל: בשלב הבתים גברה הנבחרת על נבחרות

בשלב חצי הגמר הפסידה . 19הונגריה וספרד עד גיל 

לנבחרת ספרד הבוגרת ובמשחק על המקום השלישי 

נצחה את נבחרת בריטניה וזכתה בארד  



כנסים ומינויים בוועד הפראלימפי

15
כנסים 

והשתלמויות

ניסים  ל הוועד הפראלימפי הישראלי "מנכ

בולוטין  רון והמנהל המקצועי סספורטס

יצאו לכנס השנתי של הוועד הפראלימפי  

לתחילת  קודם , שנערך בפולין, האירופאי

במחנות  ובולוטיןהדיונים סיירו סספורטס 

.ובירכנאוהריכוז אושוויץ 

ייצגה את הספורטאים הישראלים בכנס של ענבל פיזרו 

ומורן סמואלספורטאי הוועד הפראלימפי העולמי 

ייצגה את החותרים הפראלימפים  

ראטקו–ר חדש לוועד הפראלימפי האירופאי "נבחר יו
ל הוועד "מנכ, ניסים סספורטס. מקרואטיהקוואיק

לאחר ההכרזה על  –הפראלימפי העניק לו חמסה במתנה 
בחירתו

ון פטרסון'ג: רוני וניסים עם הנשיא היוצא



אליפות 
אירופה
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שמיני באליפות אירופהמקום -בכדורסל נבחרת ישראל 

את אליפות  בכדורסל בכסאות גלגלים סיימה נבחרת ישראל 

מקום שאמנם  , במקום השמיני, אירופה שהתקיימה בספרד

אך פספס במקום אחד את המקום ממנו ' השאיר אותה בדרג א

. מקבלים כרטיס לאליפות העולם

שנתיים  : "קפטן הנבחרת אלון דור און אמר בתחילת האליפות

אנחנו מקווים  , לאחר אליפות אירופה שבה סיימנו במקום השמיני

ומאמינים שהסגל כבר יותר בשל ומנוסה ויחד נצליח לעשות את  

ולהשיג את הכרטיס לאליפות  5-7הקפיצה בדירוג למקומות 

יש לנו נבחרת מגובשת שמגיעה ללא רגשי נחיתות  . העולם

."להתמודד עם כל הרמות והקבוצות באליפות

:בשלב הבתים שיחקה הנבחרת את המשחקים הבאים

סגנית אלופת אירופה  –במשחק הראשון מול נבחרת טורקיה 

.  90-37ומקום רביעי במשחקים הפראלימפים הפסידה הנבחרת 

.  ריבאונדים7נקודות והשיג 6קלע דותן מישר 

במשחק השני פגשה הנבחרת את אלופת אירופה ומחזיקת  

נבחרת בריטניה  –מדליית הארד מהמשחקים הפראלימפים 

אך לאחר מחצית  , במשחק שהתחיל צמוד86-43והפסידה 

נקודות שקלעה 4נקודות לעומת 29קלעו הבריטים , שקולה

הפרש ממנו לא הצליחה הנבחרת  , הנבחרת ברבע השלישי

14הצטיין בשורות הנבחרת קלע , אלון דור און הקפטן. לחזור

.ריבאונדים6נקודות והשיג 

נבחרת  , נבחרת ברמתה, במשחק השלישי פגשה הנבחרת

ידעה להרים את  , שבדיה ולמרות שני ההפסדים הלא קלים

נתן משחק עשהאל שבו . 53-66הראש במאני טיים וניצחה אותה 

.  ריבאונדים9נקודות ו24מצוין עם 

פגשה הנבחרת את נבחרת ליטא שעלתה מדרג  , במשחק הרביעי

ידעה , נקודות במחצית2ב למרות שהליטאים הובילו . 'ב

נקודות  19קלע אלון דור און . 54-65הנבחרת להתעלות ולנצח 

קלע  ברביבאישי , חטיפות5אסיסטים ו6, ריבאונדים12והשיג 

.חסימות4אסיסטים ו 2, ריבאונדים6נקודות והשיג 17



אליפות 
אירופה
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המשך-שמיני באליפות אירופה מקום -ישראל בכדורסל נבחרת 

את שלב הבתים סיימה ישראל במקום הרביעי

ובשלב רבע הגמר פגשה הנבחרת את הראשונה בבית  

לנבחרת  הנבחרת הפסידה , נבחרת הולנד: המקביל

18: אלון דור און-לקלוע לישראל הרבה 63-49: ההולנדית

.נקודות

לה  , פגשה הנבחרת את פולין5-8במשחקים על מקומות 

.נקודות37קלע , במשחק ענקשבו עשהאל , 89-72הפסידה 

במשחק ההזדמנות האחרונה להשגת הכרטיס לאליפות  

למרות משחק  , פגשה הנבחרת את נבחרת איטליה, העולם

59-53הפסידה הנבחרת לחימה שהיה צמוד לכל אורך הדרך 

הרבה לקלוע . וסיימה את אליפות אירופה במקום השמיני

.ריבאונדים9נקודות ו 20:שבועשהאל : לישראל

באליפות לאחר  נבחרת טורקיה זכתה לראשונה בתולדותיה 

.שנצחה את בריטניה בגמר

.  הולנדלמקום השלישי הגיעה גרמניה לאחר שנצחה את 

,  המאמןאוטלנגיאריאל : תודות לכל הצוות המלווה והתומך

מארק  , מנהל הנבחרתדוד קורן , עוזר המאמןיריב גולד 

אלון  , ספורטרפיסטיתדורית משרקי , מלווה טכניאיגנהולץ

וניסים  מאמן הכושר שרון לייב , מנטלייועץ שליט

.ל הוועד הפראלימפי שבא לעודד ולתמוך"מנכסספורטס 

ישראלי נוסף שהשתתף באליפות הוא  

שזכה יניב חדד השופט הבינלאומי 

לשבחים רבים ואף שפט במשחק המרכזי  

.על מדליית הארד של הגברים

(עומד במרכז, בתמונה)

:הפייסבוקתמונות מדף 

EuroTenerife WB 2017



השאלון
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השואהאתששרדולהוריםבןשהואכמי

פההקימו,המדינהקוםעםלישראלועלו

שעברהבמשפחהוכבן,בנים4וגידלובית

להיכנסהתחושה,ישראלמלחמותכלאת

הפאראלימפיהספורטכנציגלאצטדיון

גדולהלהיותיכולהלא,דרךוכפורץ

.יותרומעצימה

ישראלוייצוגפציעה,מלחמה,צבא,ציונות

ציוניהםביותרהגבוהיםבמעמדיםבספורט

.ישראלמדינתשלבחייהעצומיםדרך

זוכת מדלית ארד במשחקים  , 2015אלופת העולם לשנת . חותרת, סמואלמורן לקראת המכביה שאלנו את 

, שיאן, שחיין, בודיןחנוך ואת ' 20-נושאי הלפיד במכבייה המשבעת להיות אחת שנבחרה , הפראלימפים בריו

13-הבמכבייה להדליק את הלפיד 1989בשנת שנבחר , זהב2מהן , אלוף עולם ובעל שמונה מדליות פראלימפיות

על הדלקת הלפיד

הדלקת לפיד המכביה

?איך הרגשת שהודיעו לך כשנבחרת להשתתף בטקס

אתלשאתגםזהספורטאימלהיותחלק

ולחגוגבהמנוןלהתגאות,המדיםעלהדגל

שלהפתיחהטקס.המיוחדיםהטקסיםאת

הערכיםכלאתבאמתמכילהמכביה

ושלהספורטשלוההיסטורייםהמודרניים

גדולכבודזהו,לכן.יחדגםיהודילהיות

שלשניםארוכתממסורתחלקלהיות

מכלובשונהבינלאומיתספורטחגיגת

שלהמאחדהממדגםקיים,אחרתתחרות

פה,יחדזהאתהחוגגיםיהודיםאלפי

הווה,עברמסמלמבחינתיהלפיד.בישראל

העםבתולדותוגםבספורטגםועתיד

היהודי

בודיןחנוך מורן סמואל
גלסמןקית: צילום



המכביה

20הספורט הפראלימפי במכביה ה 

19

תכלול תחרויות  יולי שתפתח בחודש 20-המכבייה ה

טניס טניס שולחן , שחייה: ענפים פראלימפיםבארבע 

בכסאות גלגליםוכדורסלבכסאות גלגלים 

השחייה יתקיימו במסגרת התחרויות הרגילות  תחרויות 

ל  "כשבין השחיינים הבולטים שיגיעו מחו, במכון וינגייט

יאנוס  והמדליסט ההונגרי , מתיו לויהאוסטרלי 

.י'אסצ

שחיינים מבית הלוחם תל אביב קבעו הקריטריון  מספר 

,  הרגילות במכבייה בשחייההמסטרסלתחרויות 

שיתחרה גם במשחים הפראלימפים  , בטרזיו ביניהם 

.המסטרסוגם במשחי 

יתקיימו יחד , טניס שולחן בקטגוריית עמידהתחרויות 

ל  "מחו. רעננה, במטרו ווסטעם התחרויות הרגילות 

וברק מזרחי  , ישראל סטרויגיעו המדליסט הברזילאי 

.שייצג את אוסטרליה בריו

הכדורסל בכיסאות גלגלים ישתתפו ארבע  בתחרויות 

,  ב מחוזקת בשחקנית בריטית"נבחרת ארה. קבוצות

ועוד שלוש קבוצות ישראליות שיורכבו משחקני נבחרת  

שחקנים מבית הלוחם ירושלים ושחקנים  , העתודה

.נוספים

בירושלים באולם סליגסברג יתקיימו המשחקים 

בנוסף יתקיים  . שהונגש בסיוע הטוטו במיוחד למכבייה

ל  "טורניר שלשות ידידותי בהשתתפות השחקנים מחו

.ושחקנים ישראלים בבית הלוחם תל אביב

תחרויות הטניס בכסאות גלגלים יתקיימו במרכז הטניס 

קונסטנטין  בירושלים בהשתתפות הטניסאי 

ן ירושלים ובית "מרוסיה וטניסאים מאילאפינגנוב

הלוחם ירושלים  

ביולי באצטדיון  6טקס הפתיחה יתקיים 

בין נושאי הדגל יהיו הספורטאים  . בירושליםטדי 

אסף יסעור ואיתן חרמון ובין שבעת  : הפראלימפים

הספורטאים שישתתפו בהדלקת לפיד המכבייה גם  

זוכת מדלית  , מורן סמואלהחותרת המדליסטית 

.הארד במשחקים בריו

שנה לאיחוד העיר  50תהיה בסימן 20-המכבייה ה

מדינות 80-ספורטאים מ7,000ירושלים וישתתפו בה 

-ספורטאים מישראל שיתחרו ב2500ולצידם, בעולם

,  נוער:  ענפי ספורט שונים בארבע קטגוריות40

.  ופראלימפימאסטר , פתוחה

בנוסף יתקיימו אירועי ספורט משולבים עם הציבור  

,  מן ותחרות שחייה במים פתוחים-כמו המכבי, הרחב

טקס נעילת  . שבהם ישתתפו גם ספורטאים חובבים

ביולי בלטרון כפתיחה של  18-המכבייה יתקיים ב

.למדינת ישראל70חגיגות 



פרחי ספורט

משחה ראווה של פרחי ספורט באר שבע

20

שיתוף הפעולה בין בית הלוחם באר שבע  

החודש הגיע , לשלוחת פרחי הספורט בעיר

.לשיאו במשחה ראווה

תחרות בבית הלוחם באר שבע לליגה במסגרת 

פתחו שחיינים מובילים  , למקומות עבודה

התחרות בשני מקצי את מנבחרת פרחי הספורט 

.  ראווה

שמתאמנים  10-18השחיינים הינם ילדים בגילאי 

זו השנה השנייה בבית הלוחם שמארח את  

הילדים בזרועות פתוחות ומעניק חווית אימון  

.מהנה ומקצועית, ביתית

תודה של ילדיי ומאמני  בהכרת האירוע נפתח 

הפרויקט לבית הלוחם והמשיך בשני מקצי 

לעידוד של כל  השחיינים הצעירים  זכו . השחייה

הקיפו , השחיינים והמעודדים שעמדו על הרגליים

את הבריכה ולא הפסיקו לעודד עד שאחרון 

.השחיינים הגיע לסוף המקצה

ומאמן  אבנעיםורד : רכזת השלוחה הינה

.יבינסקימתי : השחייה הינו

תודה לבית הלוחם ולעומד  זו היא הזדמנות להגיד 

תומר  למנהל אגף הספורט , מולכוגילי בראשה 

ולכל עובדי בית הלוחם באר שבע על  סבג 

.האירוח ועל הבית החם לילדי הפרויקט


