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הישג החודש
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שבר את שיא  ' תיקוות'עמותת י "הנתמך עמבית הלוחם תל אביב איתן חרמון 

.העולם לקטועי רגל במרתון

הקודם שעמד שעות ושבר את השיא 2:56:53סיים את מרתון וינה בזמן של , איתן

.  שניות2:57:06על 

לקבוצת  29רצים ולמקום ה 5000מתוך כ189-ה במיקום הכללי הגיע איתן למקום 

.  40-50הגיל 

זהו ניצחון הרוח והנחישות : "ובירכה אותואיתן  שוחחה עם מירי רגבשרת הספורט

במיוחד ביום , הוכחת לעולם כולו. הוכחת שאנו עם חזק ואיתן. הגוףעל מגבלות

שאנו עם חזק ואיתן ולא  , ידי הנאצים-סמלי זה ובמדינה בה נרצחו רבבות יהודים על

הבאת גאווה וכבוד למדינת ישראל ונתת המון תקווה לפצועי ונכי . ניתן להשמידנו

אני גאה בך ומברכת אותך ואת עמותת  . העברת מסר שאסור לוותר ולהיכנע. ל"צה

".ל ובנפגעי פעולות איבה נוספים"בנכי צה, על תמיכתה בך" תקוות'



מה קרה  
?באפריל
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מבית הלוחם תל צביקורוניקה •

אביב הגיעה למקום השלישי  

בליטא ולמקום השני פיוצרבטורניר 

ורוניקה  , בבריטניהר'פיוצבטורניר 

בדירוג  51-ה התקדמה למקום 

ביכלרנמרוד : מאמן. העולמי

טניס   

מבית הלוחם תל  איתי ארנליב •

אביב הגיע למקום השני בטורניר 

Super Series שנערך בדרום

אפריקה

ביכלרנמרוד : המאמן

טניס

בתחרות אתלטיקה לעיוורים ולקויי ראייה שנערכה בהדר  •

בית חינוך עיוורים וההתאחדות  יוסף שאורגנה על ידי 

על מנת לקבוע תוצאת קריטריון  נכים הישראלית לספורט 

:  לאליפות העולם בלונדון הושגו התוצאות הבאות

מבית חינוך עיוורים הטיל כידון למרחק של  סינוטוגיןאיוון 

מבית חינוך עיוורים קבע  סלמונוביץליאב . מטר 26.69

.שניות27.54: מטר200שיא אישי בריצה ל 

מבית  ' קשר עין'מקבוצת , בנוסף השתתפו עשרות רצים

לה"עשל עמותת " קשר עין"חינוך עיוורים ומקבוצת 

1500, מטר400, מטר200: במקצי ריצה ל, מירושלים

מטר5000מטר ו 

אתלטיקה

עם שגריר צביקורוניקה 
אמיר מימון–ישראל בליטא 



מה יקרה  
?במאי
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אלופת המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים–ן רמת גן "איל
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אליפות 
המדינה

ן רמת גן זכתה  "קבוצת הכדורסל בכסאות גלגלים של איל

זכייה שהצטרפה לזכייה בגביע המדינה  , באליפות המדינה

.שנה20לאחר , ובכך השלימה דאבל היסטורי

במהלך הליגה ניצחה בית הלוחם חיפה את רמת גן  

.אך בגמר הפליאוף השתנו יחסי הכוחות, פעמיים

סדרת הגמר של ליגת העל בכדורסל בכיסאות גלגלים  

38-63ן רמת גן "החלה בניצחון חוץ משכנע מאוד של איל

שי ', נק19קלע ליאור דרור הקבוצה והשחקן מאמן 

.כל אחד' נק12לטו עם ועידו שקורי בברביבאי

ניצחה  ג "רן "אילוהיה כבר יותר צמוד השני משחק ה

18שקלע ברביבאישי : ברמת גןבלטו . 45-49בתוצאה 

:  אצל החיפאים הרבו לקלוע', נק14ליאור דרור ', נק

.'נק14לירן לוי ', נק15דותן מישר 

הלוחם  לאורך כל המשחק בית רדפה , במשחק השלישי

ן רמת גן ואף הצליחה לצמצם את ההפרש  "חיפה אחר איל

הרבו  . 42-46: ן רמת גן"אילאך בסיום ניצחה , נקודות3ל 

11דרור ליאור ', נק20שבו עשאהל: לרמת גןלקלוע 

.'נק

8ואיתי אלימלך ' נק20דותן מישר : הלוחם חיפהלבית 

.'נק

היה קשה והיה צמוד : "בתום המשחק אמר עשהאל שבו

. אבל התוצאה הסופית היא שקובעת. לכל אורך המשחק

שנה  21אנחנו שמחים לסיים את העונה עם דאבל ואחרי 

!"היום זוהי התחלה של מסורת. להביא אליפות למועדון



קרן המלגות

07

אלופי המחר של הספורט הישראלי

אירוע קרן  התקיים , בתחילת חודש אפריל

אלופי  "בסימן פישבייןצחיש "המלגות ע

ובמהלכו  , "המחר של הספורט הישראלי

ספורטאים  תעודות הוקרה למגוון הוענקו 

התאחדות  , מצטיינים בקרב הוועד האולימפי

4-של כבהיקף . הפראלימפיוהוועד ת"איל

. ₪מיליון 

הטקס המדליסטית האולימפית  במהלך 

שיתפה מחוויותיה והעניקה  רבי 'ירדן ג

. הרצאה מרגשת על דרכה להצלחה

צחי האירוע נחתם בטקס לזכרו של 

ר הטוטו שנפטר במפתיע לפני "יו, פישביין

במטרה  , הקרןעל שמו נקראת , כשנה וחצי

להנציח את זכרו ואת פועלו למען 

.  הספורטאים הצעירים

: אמר בטקס כיפילוס יוסי , הטוטור "יו

הטוטו גאה לעמוד לצד הספורטאים  "

על , הצעירים ולתמוך בהם על המגרש

".  עד הניצחון-השחייה המזרון ובבריכת 

מהוועד הפראלימפי  ספורטאים 70לכ

שנתמכו מהקרן לאורך השנה הוענקה  

ביניהם גם שחקני נבחרת  תעודת הוקרה 

העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים 

בכדורשערונבחרת העתודה 
נדב כהן יונתן: צלם



ימי חשיפה
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יום חשיפה לספורט הפראלימפי בתל השומר

זכה , ן רמת גן"מאילשקורי שעידו יום לאחר 

הוא  באליפות המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים 

שיקום ילדים בבית חולים  במחלקת התייצב 

.  אדמונד ולילי ספרא לילדים בתל השומר

המחלקה בה שהה כשנה בשל מחלת הסרטן בה  

.  חלה

עידו הגיע ליום חשיפה לספורט הפראלימפי שנערך  

.  לילדים השוהים במחלקה

במהלך יום החשיפה התנסו הילדים בכדורסל 

כאשר אחת  . ובוצ׳יהטניס שולחן , בכסאות גלגלים

שיורה כדורי טניס שולחן רובוט –היתההאטרקציות 

.ומשמשת את הספורטאים באימון

הדהים את הילדים כאשר הדגים כיצד דני בוברוב 

הוא מצליח להתמודד עם מספר רב של כדורים  

.במהירות שיאמהרובוט שנורו 

, נוספיםספורטאים פראלימפים הילדים נפגשו עם 

.שיחקו איתם ושמעו על החוויות שלהם

הגיעה ליום החשיפה החותרת הפראלימפית  בנוסף 

מורן סמואל  זוכת מדליית הארד ממשחקי ריו 

.גלגליםושיחקה עם הילדים כדורסל בכסאות 

החשיבות של קיום יום חשיפה ישירות במחלקות  

לילדים ולהורים  ישרות השיקום היא שכך מגיעים 

שנמצאים בתהליך השיקום ונותנים להם נקודה  

למחשבה ואף לתקווה לגבי היום שבו יצאו ממחלקת  

.השיקום

עם ד״ר דפנה גוטמן רופאה בכירה  שוקריעידו 
במחלקת שיקום ילדים וליאת שרעבי  
פיזיותרפיסטית במחלקת שיקום ילדים



ימי חשיפה
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יום חשיפה בנמל תל אביב–להרגיש נגישות 

קודם היו אלה תלמידי בתי ספר ואחר כך הקהל  

הרחב שהגיעו בהמוניהם אל נמל תל אביב כדי  

להשתתף בהפנינג הנגישות שהתקיים במקום  

.בבקר יום שישי

שנועד להגביר את ההזדהות עם אנשים  , האירוע

,  ולחשוף את הספורט הפראלימפי, בעלי מוגבלות

בשיתוף  ' נגישות ישראל'נערך על ידי עמותת 

הוועד הפראלימפי וההתאחדות הישראלית  

.לספורט נכים

הפנינג הספורט החוויתי שנערך זו השנה  

שדימו  , כלל מגוון פעילויות מאתגרות, השמינית

ההתמודדות עם  את תחושת , עד כמה שניתן

כמו מסלול מכשולים עם כיסא  , המוגבלות

,  הליכה בכיסוי עיניים עם כלב נחייה, גלגלים

.ועודחשיפה לשקט בעולמם של החירשים 

במהלך האירוע התקיימו משט סירות של עמותת 

וטיסת מבנה לאורך חופי תל  , אתגרים מול הנמל

.אביב

2לומדות , בהפניגבאחת הכיתות שהשתתפו 

–ן רמת גן "יה באיל'תלמידות אשר משחקות בוצ

ההפנינג היה הזדמנות להראות לחברי כיתתן את 

הספורט בו הן משחקות ולתת להם להתנסות  

. בספורט מתוך נקודת מבט של ילד עם מוגבלות



ימי חשיפה
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המשך-יום חשיפה בנמל תל אביב –להרגיש נגישות 

ראווה תחנות להתנסות ומשחקי האירוע כלל גם 

,  בכיסאות גלגליםטניס : כמו, פראלימפייםבענפים 

בכסאות  ריקודים , אופני יד, כדורשער עיוורים

בהשתתפות , וכדורסל בכיסאות גלגלים, גלגלים

שחקני נבחרת  ישראל וכדורסלנים אורחים 

בכסאשביקשו לנסות לקלוע לסל כשהם ישובים 

גלעד  , הוותיקגורדון לייזיביניהם , הגלגלים

שני , ליעד סואץוהכדורסלניות ניר אלון , שמחוני

.פלאץקרן מוזס ונגה פלד , פרידמן

הנחה השדר  , את הטקס שהתקיים בצהרי היום

נורית קורן  כ "כשבין המברכים ח, אילדיסאלי 

ראש  , ממקימי השדולה למען אנשים עם מוגבלויות

ראש מנהל הספורט  , רון חולדאיעיריית תל אביב 

,ירון קלייןל חברת אתרים "מנכ, עופר בוסתן

אבי מפקח מחוז מרכז במשרד הספורט 

,ר שוקי דקל"דהוועד הפראלימפי ר "יו, בנבנישתי

ר עמותת נגישות  "ויו, סספורטסניסים ל "המנכ

גם נכים  –כל עוד יש נגישות "שאמר , יובל וגנר

לבלות ולעסוק  , ללמוד-יכולים לעשות הכל 

."  בספורט

נבחרת הכדורשער

נורית קורן, רון חולדאי , ר שוקי דקל"ד

עופר  , ר שוקי דקל"ד, בינבנישתיאבי , בלוטיןרון 
סספורטסבוסתן וניסים 



ימי חשיפה
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ביום חשיפה פראלימפיממכסיקונערים יהודים 

אשר משתתפים  ממכסיקובני נוער יהודים 300כ 

נחשפו  , במשלחת המשלבת ביקור בפולין ובארץ

החודש לספורט הפראלימפי

'  במצעד החיים'בפולין מיד לאחר שהשתתפו 

טסו בני הנוער לארץ והיישר משדה התעופה  

.הגיעו להדר יוסף

התנסו בני הנוער בענפי  , המפגשבמהלך 

כגון כדורסל  , הספורט הפראלימפים השונים

,  כדור שער עיוורים, וטניס בכיסאות גלגלים

.רכיבה באופני יד וריקוד בכיסאות גלגלים

בני הנוער קבלו הדרכה מהמאמנים  

,  לא נרתעו מכיסאות הגלגלים, ומספורטאים

התקשו להיפרד מן המארחים והודו על החוויה  

.המיוחדת והמרגשת

הקשר עם הוועד הפראלימפי הישראלי נוצר 

לפני  ממכסיקובעקבות מפגש שקיימו צעירים 

כשנתיים בסיומו יצאו עם הבטחה להביא גם את  

ואכן בשנה שעברה  . הוריהם לביקור בישראל

מבוגרים להכרות עם הספורט  150-הגיעו כ

הגיע מספר  , כאמור, השנה. הפראלימפי

כולם בני נוער יהודים בגילאי  , 300-המבקרים ל

17-20.



השאלון
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מרוצההכיאניאבל,למהלהסביריודעלא
ליאין.חופשימטר100-בשעשיתימהתוצאה

.אותישימחהכיזהאבל.הגיוניהסבר

.חדשיםלשיאים,ביננסוןיעקבהמאמןשלחניכיו,חיפהאילןשחיינישניהגיעוהחודש

.'ד10:33.00-בחופשי'מ800כשעברהחדשישראלישיאקבעה,19-הבתוק'גורדיציוליה

-בפרפר100',ד2:40.21-בגב200שלמשחהכשסייםישראליםשיאים)!!(ארבעהקבע,17-הבן,מליארמרק

2:23.13-בחופשי200-ו'ד3:16.79-בחזה200',ד1:19.45

שיא השיאים

?עד היוםעבורכם מה השיא המשמעותי ביותר 

הרבהוהרבה,בךשמאמיןמאמן.ואימוניםמאמן
.מאודוממוקדמרוכזלהיותצריךשבהם,אימונים

?מה עוזר להשתפר ולהגיע לשיאים חדשים

ומה,איתילדבראיךיודעביננסוןיעקבהמאמן
אניבעקרון.אותיולדרבןלקדםמנתעללילהגיד

אםגם.משתלמתבסוףקשהשעבודהמאמינה
ללאומתאמניםועובדיםשעובדיםלפעמיםנראה

.מגיעהדברשלבסופוההצלחה–תוצאות

העולםבאליפות'מ400שלבמשחההתוצאה
אתהפתעתי.דקות5.06.61הייתההתוצאה.בגלזגו
היוםעד.בברךפציעהאחריחודשייםהייתיכיעצמי
.הזאתהתוצאהאתלשחזרמצליחהלא,אגב

.לעצורלא!תוצאותלהביא.הזמןכללהשתפר

?להגיעשואפים עוד אתם לאן 

,בכותרותלצאתאולהצהירמתכוונתלאאני
.קצההכי.לקצהלהגיעהיאהמטרהאבל

.יותרעודלדחוףואזשלילמקסימום

מליארמרק גורדיצוקיוליה 



ליגות הכדורסל

'משחקי הפליאוף בליגת העל ובליגה לאומית א
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קבוצותמקומות  ליגה

ן רמת גן  "איל1על

'בית הלוחם חיפה א2על

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 5לאומית א

שבעבית הלוחם באר6לאומית א

עפולה מול בית הלוחם ירושלים7-8'לאומית א

עליון  ביתמקום

ן הרצליה"איל1

ן קריות "איל2

בית הלוחם תל אביב 3

קידום אשדוד4

ראשוניה5

יפו6

תחתון  ביתמקום

חולוןן"איל1

חוסן באר שבע  2

אילן פתח תיקווה  3

בית הלוחם חיפה4

לציוןעודד ראשון5 משחק עודף

משחק עודף

משחק חסר

משחק חסר

'קבוצות הבית העליון והבית התחתון בלאומית ב

משחקים6לאחר 

משחק עודףמשחק עודף



–ליגת 
טניס שולחן  
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:האלופהליגת טניס השולחן הסתיימה בסבב משחקי פליאוף בסיומם הוכרזה 
. הלוחם תל אביבבית 

קבוצה   מקום

1בית הלוחם תל אביב  1

1בית הלוחם באר שבע  2

1בית הלוחם חיפה  3

1בית הלוחם ירושלים  4

2בית הלוחם ירושלים  5

3בית הלוחם ירושלים  6

2בית הלוחם חיפה  7

2בית הלוחם תל אביב  8

3בית הלוחם חיפה  9

2בית הלוחם באר שבע  10

3בית הלוחם תל אביב  11

צ"מועדון הנכים ראשל 12

4בית הלוחם תל אביב  13



אליפות ישראל

ודו עיוורים'אליפות ישראל בג
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החודשהתקיימהפראלימפיודו'בגלנוערישראלאליפות

.ברעננהמטרוווסטבאולםארוכותשניםמזהלראשונה

עיווריםכולםפראלימפייםספורטפרחיהשתתפובאליפות

דודעידןהמאמןשלבהדרכתומנצרת,ראייהולקויי

.ביתןמוטיהמאמןבהדרכתשבעומבאר

ובניהולההישראליודו'הגאגודבסיועהתקיימההאליפות

הישראליתבהתאחדותספורטפרחירכזתמלרורדשל

.נכיםלספורט

:האלופיםולהלן

מבארשרירמור:ג"ק81עדבמשקלהבניםבקטגורית

,שנימקום–שבעמבארבוכרהיקיר,ראשוןמקוםשבע

סוואעגודיע,שלישימקום–מנצרתעראפתאחמד

.רביעימקום–מנצרת

-שבעמבארהםהמנצחיםכל–ג"ק50עדבמשקלבנים

,שניבמקוםפיסחובדוד,ראשוןבמקוםגריןאלישע

.שלישיבמקוםאבוטבולונעם

קארן-שבעמבארכולן,ג"ק75עדבמשקלבנות

אמלי,שנימקוםפינטושירה,ראשוןמקוםפיסאחוב

.רביעימקוםשיטריתוהודיה,שלישימקוםמיולטה

מקוםמנצרתפורסאןחסן–ג"ק38עדבמשקלבנים

ואליהו,שנימקוםשבעמבארדביזהיונתן,ראשון

.שלישימקום-שבעמבארסולומון

-ג"ק35עדבמשקל,ובנותבנים,המעורבתבקטגוריה

נתנאל–שנימקום,מנצרתחסןחוסןראשוןמקום

מבארשושןבןליהיא–שלישי,שבעמבארסוויסה

.שבעמבארששוןבן–ורביעי,שבע



אליפות ישראל

אליפות ישראל לזוגות בטניס שולחן 
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בביתהחודשהתקיימהלזוגותשולחןלטניסישראלאליפות

:ישראלאלופיואלוחיפההלוחם

בעמידה'רמה א
יאיר כרמלי ואביב גורדון: ראשון מקום 

שמואל שור ובועז טביב: מקום שני 
דני בוברוב ואסף גופר: מקום שלישי 

בכיסאות גלגלים'ארמה 
שי סיאדה ושמעון חתם: ראשון מקום 

חן ברוך ואלון ניגרי: מקום שני 
ושמואל בן עשור ודוד גבריאל: מקום שלישי 
אטייהאורן אילוז ואלי : מקום רביעי 

בכיסאות גלגלים'רמה ב
פיכטמןוגינדיסקירפקהולרי : ראשון מקום 

גורסקיגאולה סירי ונתי : מקום שני 
ואושרי אבוקסיסדקסהאדם : מקום שלישי 
אבנר בטיסט ורפי מנצור  : מקום רביעי 

בעמידה 'ברמה 
ואלי נזר    חנדלידוד : מקום ראשון 

דני ירמיהו ופיליפ יקר: מקום שני 
אבירם מיטל ואבנר כהן: מקום שלישי 
קמיניץשמואל כהן ואהרון : מקום רביעי 

רמה  אנכים לא מסווגים שחקנים 
'אנגמשה מור ורוני : מקום  ראשון

אילן אביבי ויעקב חן               :שנימקום
יששכר מורד ומישל            : מקום שלישי
יוסי לב ומשה בן חמו   :  מקום רביעי

'ברמה נכים לא מסווגים שחקנים '
לגזיאלכהן ויגאל ציון : מקום  ראשון

בן שושן ומשה כהן       יצחק :שנימקום
שמואל ועמיחי גואטה        רונן : שלישימקום 
והדר בהט פלץיונה : רביעימקום 



פרחי ספורט

ליעד בן דויד–נעים להכיר 
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' בפרחי ספורט'משחק כדורסל 13בן .ליעד

.אשדוד מיומה הראשון של הקבוצה

ליעד מרצה בפני  , נוסף על היותו שחקן בקבוצה

לרפואה על  וסטודנטים , תלמידים בבתי הספר

הגופנית  הפעילות חשיבות המוגבלות שלו ועל 

.ומשחק הכדורסל עבורו

,  התלמידים של בית סיפרובמועצת ליעד פעיל 

ובזכות הרצאותיו ילדים רבים הצטרפו לקבוצה 

.חברתייםומתגברים על קשיים 

" נח זה ללוזרים": ליעדהמוטו של 

אביו של ליעד אמר שהפעילות של  , בן דויד.טל

של  ילד '–ליעד מזכירה לו את השיר של מוקי 

:  'אבא

וזה הזמן שלך לזרוח  "

,  בהכולולדעת ולגעת 

,  לטרוף את העולם

. אל תפחד ליפול

" לךהכול מחכה רק , ילד שלי

ליעד  ": המחוז סיפרה על ליעדרכזת . אורית

הוא . גם בימים עמוסים וקשים, תמיד מחייך

".הרישמיוהמעודד , של הקבוצה' הדבק'
טל בן דויד: צלם


