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הישג החודש
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נעם גרשוני : שהורכבה מהשחקניםנבחרת ישראל בטניס בכסאות גלגלים 

ן  "מאילופטריק בן אוריאל ן רמת גן "מאילשרגא וינברג , מבית הלוחם תל אביב

המאמן של  אברמובופיני מאמן הנבחרת מרטין גילברט : מהמאמנים. חיפה

.קובי וינר: ומנהל הנבחרתלוטבקיובל : פטריק ממאמן הכושר

טורניר המקביל לגביע דיוויס ונחשב –זכתה במקום השני בטורניר גביע האומות 

!לאליפות העולם

2-0ואיטליה 2-1ארצות הברית : בשלב הבתים ניצחה הנבחרת את נבחרות

2-1נצחה הנבחרת את נבחרת יפן , בשלב חצי הגמר

2-1בשלב הגמר נכנעה הנבחרת לנבחרת בריטניה 



מה קרה  
?במאי
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עשרות ספורטאים השתתפו  •

בטורניר האביב בטניס שולחן  

ופגיעות אחרות  CPלנפגעי 

במועדון ספיבק רמת גן שהתקיים 

טניס שולחן

התקיימו משחקי חצי הגמר  •

יה בסיומם  'באליפות ישראל בבוצ

האישיים  לגמריםנקבעו העולים 

הקבוצתיים ושל שחקני הזוגות

יה'בוצ

בבית  בטורניר בדמינטון •

השתתפו  , הלוחם חיפה

עשרות ספורטאים בטורניר  

יחידים וטורניר זוגות

בדמינטון 

זכה  , באר שבע הפתוחהבאליפות •

,  הקוואדבקטגוריית שרגא ווינברג 

בקטגוריית האופן ניצח הארגנטינאי  

נועם  ניצח ' ובאופן בלדסמהאגוסטין

מבית הלוחם תל אביבנקש

טניס

התקיימה  , לראשונה מזה שנים רבות•

בית הלוחם  אליפות הארץ בסייף ב

מבית  בהשתתפות סייפים ירושלים 

הלוחם ירושלים ובית הלוחם חיפה

סייף

בבית הלוחם  בתחרות קליעה •

.  השתתפו עשרות קלעיםחיפה 

יוליה  : במקצים העיקריים ניצחו

ארנון כץ , יהודה נבון, רנוי'צ

ועופר צור

קליעה 

בבית הלוחם תל אביב  בתחרות הרמת כח שנערכה 

מבית הלוחם  כצמןפולינה. משקולותמרימיהשתתפו עשרות 

.קילו118: קבעה שיאי ישראלי חדש, ירושלים

טומילובולרי : פולינהמאמנה של 

הרמת כח



מה יקרה  
?ביוני
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש יוני

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

4
אליפות הנוער

רמת  –בשחייה 
גן 

567
אליפות ישראל  

–בטניס שולחן 
ראשון לציון

89
אליפות ישראל  

תל –בקליעה 
אביב

אליפות ישראל  
בן –בטנדם

שמן 

10

111213
טורניר ספיבק 

יד  –בטניס 
אליהו

14
טורניר ספיבק 

יד  –בטניס 
אליהו

15
ישראל  אליפות
רמת –בבוציה

גן
טורניר ספיבק 

יד  –בטניס 
אליהו

ליגה לאומית  
–כדור שער 
ירושלים

16
טורניר ספיבק 

יד  –בטניס 
אליהו

טקס סיום  
ליגות כדורשער  

ירושלים–

17

181920
מוקדמות גביע  

טניס שולחן –
תל אביב–

2122
גביע לקבוצות  

טניס שולחן –
תל אביב–

2324

25262728
'  אופן'משחקי 

–טניס שולחן 
תל אביב

29
–אליפות הקיץ 

CPטניס שולחן 
גןרמת–

30



Israel open

06

אליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים

ור"ויל "ר ארגון נכי צה"יוחיים בר קהל רב שכלל את 

ל היוצא של "המנכדני גלי , ההתאחדות לספורט נכים

נכח  , ממקימי המרכזפורמן ואיאןמרכז הטניס הישראלי 

שהותירו השנה את הטניסאים  , במשחקים המרתקים

, ן רמת גן "מאילויינברג שרגא . הישראלים מאחור

לראשונה מאז החלו התחרויות לא , הותיקהמדליסט 

.העפיל לגמר

גבר  ( קוואד)במשחק הגמר בקטגורית הנכות הגבוהה

הישראלי מבית  חיים לב הברזילאי על סילבהימנטו

המתאמן עם  , לב. 0:62:6הלוחם באר שבע בתוצאה 

אמר בתום  , בבית הלוחם באר שבעפודולסקיולאדי 

המשחק כי מזג האוויר הסגרירי והרוחות החזקות פגמו  

.מאוד במשחק

מדרום אפריקה  אוונס מריפה גבר , בקטגוריה הפתוחה

.1:64:6הארגנטינאי קסקואסקוולעל 

מברזיל שגברה על מיירהנטליה אלופת הנשים היא 

.2:61:6מארגנטינה בתוצאה פלורנסהמריה 

טניסאים  60השתתפו , קובי וינראותה ניהל , באליפות

,  דרום אפריקה, ברזיל, ארגנטינה, אנגליה)מתשע מדינות 

והיא נערכה  ( קולומביה וישראל, צרפת, יוון, הונגריה

אחד  , קולינספיטר במרכז הטניס ברמת השרון לזכרו של 

שבסוף ימיו היה מרותק  , מידידי מרכז הטניס הישראלי

לאחר מותו החליטו בני משפחתו להעניק  . גלגליםלכסא

נותנת חסות . חסות לטורניר הטניס בכיסאות גלגלים

אנדרו  הבעלים . רדסון'יימס ריצ'נוספת הייתה חברת ג

הטורניר הזה מחזק את מה שאנחנו מאמינים  "אמר דנוס

.  אין קושי שהוא בלתי אפשרי–רדסון 'יימס ריצ'בו בג

".מוכיחים זאת מידי יום, הטניסאים, ואתם



מחזיקת גביע המדינה ברוגבי בכסאות גלגלים–ן הרצליה "איל

07

גביע הרוגבי

43-37הרצליה ניצחה את איל״ן רמת גן איל״ן 

לאחר מחצית  , הרוגבי בכסאות גלגליםבגמר גביע 

פתחה הרצליה  , להרצליה22-20ראשונה שקולה 

. פער שנשמר עד הסיום

שערים  17: שלומי ספיבק: הרבו להבקיע להרצליה

מוטי צדקיהו  : שערים ולרמת גן15ושיר תרזה

.  שערים25

עוזר המאמן והשחקן של הרצליה  שלומי ספיבק 

״אני מודה לשחקנים על המאמץ הזמן  :אמר בסיום

ומעריך אותם  ומשקיעים ההשקעה שבאים מרחוק 

.״על המלחמה

לאחר  –ן הרצליה גם זכתה באליפות הליגה "איל

12שסיימה את שלב הליגה במקום הראשון עם 

ולאחר שנצחה  . הפסדים בודדים3ניצחונות ו 

ן תל אביב בשלב חצי  "בשלבי הפליאוף את איל

.  ן פתח תיקווה בשלב הגמר"הגמר ואת איל

דותן דורון: צלם



אליפויות 
ישראל
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ל"זסלומונוביץאליפות ישראל בחץ וקשת על שם יורם 

הקים את ענף הקשתות לנכים  סלומונוביץיורם 

בישראל כשהחל לראשונה את הפעילות בבית  

...הלוחם תל אביב בשנת

יורם היה מאמן הנבחרת והוביל את הקשתים  

.בינלאומייםהפראלימפים להישגים 

יורם פעל גם לשילוב של הקשתים הנכים בתחרויות  

עם קשתים ללא נכות

...הוא נפטר לאחר מחלה קשה בשנת

את מנצחיחםאנחנו סלומונוביץביחד עם משפחת 

זכרו בתחרות מסורתית גדולה בה מתחרים קשתים  

.ביחדנכים ושאינם נכים 

הושגו התוצאות  2017באליפות החץ וקשת לשנת 

:  הבאות

:מטר18מתחילים ל –קומפאונדבקטגוריית 

נקודות625–גבי מושיץ1מקום 

י'ורז'דזר ז2מקום 

להב יעל3מקום 

:מטר50–גברים –קומפאונדבקטגוריית 

נקודות626–אילן זלצמן1מקום 

דנימוסקוביץ2מקום 

לנדאו דב3מקום 

:מטר30–סניורים–קומפאונדבקטגוריית 

נקודות636–ברון ליאו  1מקום 

שטח יוסף2מקום 

שמעוןינוביץ3מקום 



ימי חשיפה
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אתנה הולכות רחוק  -תחנות חשיפה לספורט הפראלימפי 

הפרויקט הלאומי  –באירוע השנתי של אתנה 

בו השתתפו כ  , לקידום ספורט הנשים בישראל

נשים הפעילה ההתאחדות הישראלית  15,000

מספר תחנות חשיפה  , כמידי שנה, לספורט נכים

.לספורט הפראלימפי

יה 'בוצ, גלגליםבכיסאות התנסו בכדורסל הנשים 

כיסתה  ' עיוורת'כאשר ה–וריצת עיוורים עם מלווה 

.  את עיניה בכיסוי עיניים

בין מפעילות התחנות ניתן היה לראות את 

בעלת  –סימונה גורן החותרת הפראלימפית 

יה'בבוצילקות ראייה ואת השופטת הבינלאומית 

.אורנה ויסבך

מתאמת  –טוויטושיראל : את האירוע סיכמה

:אתנה של ספורט נכים

כיסא  הפחד והרתיעה מלשבת על למרות "

או לכסות עיניים הבנות התגברו על  הגלגלים 

זכינו להרבה  , הכול ולקחו חלק בתחנות ונהנו

".נכיםחשיפה טובה והגדלנו מודעות לספורט 



השאלון
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ליברורוהיה2015בשנתפההייתי.שנייהפעם
.חוזרשאני

פעם ראשונה בישראל ואחרים  זו לחלקם הייתה , לאליפות ישראל הפתוחה הגיעו השנה טניסאים מתשע מדינות

,  מדרום אפריקה, מריפהואוונס מבודפסט הונגריה , פרקושלסלו : שניים מהםראיינו . חוזרים לכאן שנה אחר שנה

ראשון בתחרות ואכן זכה באליפות בקטגורית האופןשדורג 

שחקני טניס בכסאות גלגלים בינלאומיים

?בישראלשלכם בטורניר זו פעם ראשונה 

מרגישאני,לכאןלחזורשמחתי
.חדשותחוויותאוסףאנישככה
,נהדרהאוכל,מיוחדתהיאישראל
לידממשהואהמלון.נהדרוהמלון

מה.שופינגוישמסעדותיש,קניון
?יותרצריך

?אביבמה מיוחד בטורניר בתל 

הזרהטניסאיאני.לישראללהגיעשפוחדיםכאלהישאולי
.האינתיפאדהשהתחילהאחרילישראלשהגיעהראשון

מה'לעצמיאומרתמידאניאבל,לכאןלהגיעפחדוהרבה
המלונותאתאוהבמאודאני.הלאהוממשיך'יהיהשיהיה

.היםשפתעלממששהיהטלמלוןאתאהבתיבמיוחד,כאן
אתאוהבאני.תחרותאחריבקיץליםלרדתתענוגזה

.חומוסאוהבמאודמאודואני,האנשים

לכאןמגיעאני.שלי12מספרהתחרותזו,לאממש
ביחידיםפעמיםשלושזכיתיואפילו2003מאז

.אופןבישראל

שכשמזגברור.כאןשליהקודמתהפעםלעומתפהקרירממשהפעם
המשחקעלמשפיעלאאוירמזגאבל.נחמדיותרהרבהזהנעיםהאוויר

בהחלטרוחות,רוחותלהוציא.כלוםמרגיששלאעדמרוכזכךכלאני,שלי
..רצויתמידשלאבכיווןעפיםהכדורים,המשחקעלמקשות

?חמסיןביום הראשון היה , איך לשחק טניס במזג אויר ישראלי

זה.מכבידמאודאוירמזג
שלהאביבלאממש

.כאןבודפסט

מריפהאוונס פרקושלסלו 



ליגות הכדורסל
מיקום סופי

ליגת העל  
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עליון  ביתמקום

ן הרצליה"איל1

ן קריות  "איל2

בית הלוחם תל אביב 3

קידום אשדוד4

ראשוניה5

ן יפו"איל6

תחתון  ביתמקום

חולוןן"איל1

לציוןעודד ראשון2

בית הלוחם חיפה3

חוסן באר שבע 4

אילן פתח תיקווה  5

'לאומית ב

קבוצותמקום 

ן רמת גן  "איל1

'בית הלוחם חיפה א2

בית הלוחם תל אביב  3

ן תל אביב"איל4

שלום ראשון לציון5

בית הלוחם ירושלים  6

'בית הלוחם תל אביב ב7

לאומית אליגה 

קבוצותמקום 

ן רמת השרון"איל1

באר שבע ספיבק2

ן חיפה"איל3

חיפה כרמיאל  4

בית הלוחם תל אביב 5

שבעבית הלוחם באר6

עפולה7

בית הלוחם ירושלים8



והישגים  מדליות 
בינלאומיים

מדליות באליפות סלובניה 

הפתוחה בטניס שולחן

12

מדליית כסף לפסקל  

ברקוביץ בתחרות קיאקים 

ארדבמדלייתזכהגןרמתן"מאילגורדוןאביב

שמחוןבןעידו:אביבשלמאמנו.אישית

עםיחדקבוצתיתארדבמדלייתגםזכהגורדוןאביב

.הארדבמדלייתשזכואביבתלהלוחםמביתשורשמואל

גליקמןזאב:שמואלשלמאמנו

הארדבמדלייתזכתהירושליםהלוחםמביתברילחגית

:חגיתשלמאמנה.רוסיתשותפהעםיחדהקבוצתית

.גורביץמיכאל

יחדקבוצתיתכסףבמדליתזכהגןרמתן"מאילסיאדהשי

שמחוןבןעידו:שישלמאמנו.קרואטיזוגבןעם

אוניקובסקייהושוע:צילום

בתחרות גביע העולמי בקיאקים שנערך בעיר סגד בהונגריה  

.א במקום השני"מבית הלוחם תפסקל ברקוביץ זכתה 

ששיפר  , מבית הלוחם חיפהרון הלוי גם השתתף בתחרות 

.את שיאו האישי והיה במרחק של חצי שנייה מעלייה לגמר א

רונית שקד: צילום

 מבית הלוחם תל אביב הגיעו למקום  כרמית דור וענבל בכר

מאמנם של  . השישי באליפות העולם בטניס שולחן לקבוצות

זאב גליקמן  : כרמית וענבל

לינור  הגיעה , בתחרות בינלאומית בסייף שהתקיימה בהולנד

ברוסובניקודניאל 13מבית הלוחם ירושלים למקום ה קלמן 

. 17במקום ה

  נבחרת ישראל בכדורסל בכסאות גלגלים קיימה מחנה אימונים

בהולנד יחד עם הנבחרת המקומית

 הכנה לקראת  לטורנירייצאה –נבחרת הכדורשער בנות

כתבה נרחבת בגיליון הבא  –אליפות אירופה 

תחרויות נוספות



מדליות 
בינלאומיות

הישגים מצוינים ושיאים בטורניר בינלאומי בחתירה
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המשחקיםמאזבחתירההראשוןהבינלאומיבטורניר

תוצאותוהשיגהישראלנבחרתהשתתפהבריוהפראלימפים

.שבאיטליהבגבירטההתקייםהטורניר.מצוינות

מטר2000לנערכיםשהמקציםהראשונההפעםהיאזו

ליצורמנתעלוזאת,בעברנהוגשהיהמטר1000במקום

.האולימפיתלתחרותדומהתחרות

המקומותכאשר–תחרותסבבי2התקיימובטורניר

הפעםוזאתהיות,העולםלשיאייסודשיאיקבעוהראשונים

2000במרחקהתחרופראלימפיםשספורטאיםהראשונה

.מטר

מדלייתאתקטפהאביבתלהלוחםמביתסמואלמורן

התוצאהאתקבעההשניבסבבכאשר,פעמייםהזהב

.דקות11:10:05:עולםכשיאשהוכרזהשלהביותרהטובה

טניסאיבעברושהיהירושליםהלוחםמביתדניאלשמוליק

היאזו.יחידבסירתוהתחרההחתירהלנבחרתהצטרף

13הבמקוםהתחרותאתסייםוהואשלוהראשונההתחרות

שיאגםשמהווהזמן,דקות11:26:07:שלבזמן–הכללי

.חדשישראלי

תלהלוחםביתמחותרימורכבתאשרהחותריםרבעיית

ליושיגריןסימונה,קלייןאחיה,חצורברק:אביב

הראשוןהסבבאתסיימה,סאסלאהוההגאיתמזרחי

שהעניקהשלישיבמקוםהשניהסבבואתהרביעיבמקום

בתוצאההשעוןאתעצרההרבעייה.הארדמדלייתאתלהם

.חדשישראלישיא–7:41:01של

בחתירהכוחםלראשונהניסומזרחיליושיקלייןאחייה

שיא-דקות8:32:07שלבזמןהשנילמקוםוהגיעוזוגית

.חדשישראלי

עוזרשלבסיועוגריזטיפאולה:מאמנתהנבחרתאת

מרגוליןדימא:המאמן



פרחי ספורט

אולימפיאדת הילדים
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ג בעומר התקיימה  "גם השנה בל, שנהכמידי 

השנה היא הייתה  , הילדים הארציתאולימפיאדת 

.בסימן המכבייה הבאה עלינו לטובה

מתקיימת  העשירית שהאולימפיאדה זו השנה 

.השלישיתואנחנו לוקחים בה חלק פעיל זו השנה 

כדורסל בכסאות  , השתתפנו בשני ענפיםהשנה 

.גלגלים ושחייה

:  מהמרכזים בילדים בכדורסל הגיעו כשלושים 

.צ ירושלים אשדוד ורמת גן"ראשל

:  מהמרכזים  בילדים ובשחייה הגיעו כעשרים 

.שבע חיפה ירושלים ועמק חפרבאר 

נהנתה  גאיה : "גאיה אמר בסיוםגדי אבא של 

"הכלתודה רבה על , מאוד

כבוד : "הוסיפה שזה הוארחלי אמא של אסתר 

".גדול

זה לצד זה  , השתתפות באירועים בהם מתחרים

ילדים עם מוגבלות פיזית וילדים ללא מוגבלות  

תורמת לשניהם ומטמיעה את התפיסה כי , פיזית

. כל אחד יכול לממש את עצמו דרך הספורט


