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הישג החודש
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קובי ליאון מבית הלוחם תל אביב 

.  הוכתר כאלוף הסבב העולמי באופני יד

זאת לאחר שזכה במדליות בתחרויות הסבב 

.דרום אפריקה וספרד, שהתקיימו באיטליה

זכה , בתחרות האחרונה שהתקיימה בספרד

נגד השעון  במירוץקובי במקום הראשון 

.  כבישבמירוץובמקום השלישי 

הישגים שהבטיחו לו את המקום הראשון  

אלוף הסבב זאת  , הכללי בסבב ואת התואר

.  השנה השנייה ברציפות

מאיר כרמון ואילן  : המאמנים של קובי

אולמן  



מה קרה  
?ביולי
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אליפויות ישראל  

אלופי ישראל בבדמינטון•

מבית הלוחם  גורודצקינינה –כסאות גלגלים •
חיפה

ודני אלעד  ואן'ארגיוסי –כסאות גלגלים זוגי •
מבית הלוחם חיפה

עודד חבשוש מבית הלוחם תל אביב–עמידה •

דביר נגר ומנשה מיכאלי מבית  –עמידה •
הלוחם ירושלים

ניסים לוי מבית הלוחם  –סניוריםעמידה •
ירושלים  

בדמינטון

אלופי ישראל בטניס שולחן זוגות•

זאב גליקמן ובועז טביב מבית  : עמידה' רמה א•
הלוחם תל אביב

ודוד  ירמנקואלכסי: כסאות גלגלים' רמה א•
גבריאל מבית הלוחם חיפה

וערן  עמידןאברהם : עמידה' רמה ב•
מבית הלוחם באר שבעקורלשטיין

סגל מבית הלוחם  מכאל: נכים לא מסווגים•
מבית הלוחם ירושליםמרציאנובאר שבע ודוד 

טניס שולחן  
זוגות

קיץ–אלופי ישראל בשחייה •

ן חיפה"ענבל פיזרו מאיל-מטר חזה 100•

ן חיפה"מאילמליארמרק –מטר חזה 100•

ן חיפה"שלבי מאילאיאד–מטר גב 100•

ן חיפה"אראל הלוי מאיל–חופשי 50•

ן רמת גן"מאילממיסטבלובאיציק –חופשי 50•

ן חיפה"אראל הלוי מאיל–מטר חופשי 100•

ן חיפה"שלבי מאילאיאד–מטר חופשי 100•

ן חיפה"מאילגירנקוורוניקה –גב 50•

ן חיפה"מאילדדאוןעמי –גב 50•

שחייה

אלופי ישראל בהרמת כח  •

מבית הלוחם ירושלים  כצמןפולינה-נשים •

'  רומנו'שי זבדה ממכבי -גברים מסווגים •

הרצליה  

אליאור ממן מבית הלוחם  -גברים לא מסווגים •

חיפה  

הרמת כח



מה יקרה  
?באוגוסט
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ ובעולם בחודש אוגוסט

בהשתתפות יואב  –בשפילדתחרות שחייה 1-5/8
ולינסקי  

CPטורניר סיום העונה  טניס שולחן לנפגע 4/8
מועדון ספיבק רמת גן  –ופגיעות אחרות 

מועדון ספיבק רמת גן  –סיום ליגת סל גל 7/8

אליפות אוסטריה הפתוחה בטניס בכסאות  10-14/8
בהשתתפות איתי ארנליב–גלגלים 

ג"נתב–פרידה מהמשלחת היוצאת לריו 30/8

יוליחודש–!חדשישראלישיא

ניפץחיפהן"מאילמליארמרק

במאהבשחייהישראלשיאאת

בשחייהישראלבאליפותגבמטר

.2016קיץספידו

1:18:55:מרקשלהזמן

בייננסוןיעקב:מרקשלהמאמן



ביקור בבית  
הנשיא

האולימפיםהמשלחות הישראליות למשחקים 

והפראלימפים התארחו בבית הנשיא
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עבורםבמיוחדשעוצבוהייצוגייםבבגדיםלבושיםכשהם

הגיעו,ברילחברתבנעליונעולים,בגירחברתידיעל

לקבלתהמדינהנשיאמשכןאללריוהמשלחתחברי

האולימפיתהמשלחותלספורטאישנערכהחגיגיתפנים

.לריויציאתןלקראתוהפראלימפית

מירי,והספורטהתרבותשרתבנוכחותהתקייםהטקס

,פינטוסרדיניהאנריקהבישראלברזילשגריר,רגב

,כרמייגאל,פרננדזדניאלהברזילאיהתרבותנספח

הוועדר"יו,אבובןדני,האולימפיהוועדר"יו

,האולימפיהוועדל"מנכלוסטיגגילי,הפראלימפי

חברי,הפארלימפיהועדל"מנכסספורטסניסים

ל"מנככמווידידיםוהפראלימפיתהאולימפיתהמשלחות

שלהשיווקמנהלת,קרייןקומרישראלסמסונג

חברתבעלירייךמשפחת,לויליפניקאנהסמסונג

ל"מנכ,נורשלטיחברתשלהבעליםנורמשה,בגיר

מנהלתמשהבןודיצהקראוסיהודהירושליםדןמלון

.הרשתשלהלקוחותמועדוני

במרצכם":ואמרהספורטאיםאלפנההמדינהנשיא

אתםכיהוכחתםלמצוינותהמתמדתובשאיפתכם

בספורטישראלמדינתאתלייצגביותרהראויים

."הכבודכללכםמגיעכךועלהבינלאומי

ההתחרות":אמר,הפראלימפיתהמשלחתולחברי

ומאתגרתדורשתקשהמוגבלותעםבשילובהספורטיבית

ועבודהנחישותשבעזרתלנומוכיחיםאתם.יותרהרבה

בלתי,מדהימיםספורטיבייםלהישגיםלהגיעאפשרקשה

היאישראלמדינת.הפיזייםהקשייםאתלנצח,נתפסים

מביאיםתמידאתם.העולמיהפראלימפיהספורטמחלוצות

לנושהביאהייצוגיתספורטמשלחתאתם,לאומיכבודלנו

זותהיה,השנהגם.ביותרהגדולהמדליותמספראתכהעד

כאשר,וערביתיהודיתנציגותעםמשלחת,חלוציתמשלחת

רוחלנונותניםאתם,ספורטאיותהןמהספורטאיםמחצית

הכדורעכשיו,יקירי.ישראליתגאווהוהרבהתקווהשל

הרבה,כבודהרבהעםאלינושובו,לכםתודה,אצלכם

,האולימפיתהמשלחתלחיי.טובותתחושותוהרבהמדליות

."לחייכם,הפראלימפיתהמשלחתלחיי

הגעתם":רגבמיריכ"חוהספורטהתרבותשרתוהוסיפה

ואחדאחתכלאך,שוניםספורטומענפיחברתייםמרקעים

משותףהשראהמקורמייצרים–יחדוכולכם–בנפרדמכם

."והצליחועלו,בכםגאה,בכםשמחהאני.כולהלישראל

שרגאהטניסאיהדגלנושאייצגהפראלימפיהסגלאת

האירועבפתחעומדיםאנושניםארבעכל":שאמרויינברג

לפנישובאנווהנה,הספורטאיםבחיינוביותרהחשוב

הזהבמעמדהיהחלקנו,בריוהאולימפייםהמשחקים

בפעםגם.מרגשמאודוזההראשונההפעםזוולחלקנו

זושהעיקראומרים.נכוןשזהליתאמינו,הרביעית

אתלהגשיםואחתאחדלכלמאחלאניאבל,ההשתתפות

".המדינהחלוםאתואולישלוהחלום

נושא הדגל שמשפחתו באה איתו  , שרגא וינברג
לשמוע את נאומו
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גיבושון  
המשלחת
2016לפני ריו 

יומיים גיבוש לחברי המשלחת לריו  

8

המשיכוהמשותפתוהתמונההנשיאאצלהטקסבתום

דןבמלוןמגבשיםליומייםהפראלימפיהסגלחברי

שלהבית",דןמלונותרשתכאורחי,ירושלים

.ין'בבייגהמשחקיםמאז"הפראלימפיםהספורטאים

המפנקיםהמלוןבחדריוההתמקמותהחלוקהלאחר

רונימפימקצועיותלהרצאותהספורטאיםהקשיבו

שללריוהמשלחתומנהלהמקצועיהמנהלבולוטין

לעדכונים,ההישגיהספורטמתאמתלנדרויעלהוועד

הזיקהליתושהקשורבכלהרפואהאנשימפי

.המשחקיםבזמןולהתנהלות

–הנחההפראלימפיהוועדל"מנכסספורטסניסים

שלשיתוףהשארביןשכללהמגבשתהכרותפעילות

,עליהםשהשפיעספורטיביתבדמותהמשלחתחברי

ועודל"בחולטיולהמלצות,היותלמידיםאיזה

עלקצרההרצאה,המשלחתחברישמעו,בהמשך

מפיהפורטגזיתוהשפההברזילאיתהקולינריה,ריוהעיר

4למעונייניםשהציעו,בישראלברזילתרבותמרכזנשות

.השגרירותבאדיבותפורטוגזיתשיעורי

דני,הפראלימפיהועדר"יושלבברכתוהסתייםהערב

שפרצה,אומןחסידימחבורתנבהלשלא,אבובן

-נח-נבריקודופתחההמדינהדגליעםדבריובמהלך

ולאחלהספורטאיםאתלשמחבמטרה,סוערנחמני

.בריוהצלחהלהם

לית"ומנכ,לאריאיציקהטוטול"מנכלברךהגיעועוד

מלגהשהבטיחה,שפיראבילי,ירושליםאוניברסיטת

עםמריושיחזורמילכלחינםאחתלימודיםלשנת

.מדליה

,בגירחברתשלהמעצבתביטמןענתגםבאירוענכחו

.החברהשלהבעליםרייךונחום

להנחיותהמשלחתחבריהקשיבוהשניהיוםבבוקר

מרתקלפאנלוהאזינוהביטחוןאנשישלמקיפות

פסקל:ותיקיםספורטאים',שם'היושכברמיבהשתתפות

בולוטיןורוןכהןדרורויינברגשרגא,ברקוביץ

רון.קודמותבשניםהפראלימפיםבמשחקיםשהשתתפו

לתתמנתעל,בהםשזכומדליותהביאואףושרגא

'מרגישזהיךאשלתחושהלספורטאים

ולאחרלמשלחתסלוגןבכתיבתהתנסוהמשלחתחברי

אתשילווההסלוגןנבחר,ההצעותביןסוערותבחירות

.בהמשךוייחשףהנבחרת

בהתנדבותהונחוסלוגןלכתיבתוהפעילותהפאנל

.'גיתןנירם'מחברת–גבעעדיידיעלרבובכישרון

השראהשיחתהיתההשניהיוםשלשהשיאספקאין

בהתנדבותשהגיע,זאביאריקהמדליסטמפיומוטיבציה

.ההישגימהספורטשלוהתובנותעללספר

חברתשלהספורטציודאתהספורטאיםקבלופרידהלפני

מחברתספורטנעלי,עבורםבמיוחדשעוצב'ספידו'

רודי'חברתשהעניקהאופנתיותשמשומשקפי'ברוקס'

.'קט'פרוג

"...שלכםבידייםהכדור":הנשיאשאמרכמועכשיו

איתי ארנליבבשיחת מוטיבציה עם אריק זאבי 



תגובות  
מהפייסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לזכיית נבחרת הכדור שער 
במקום הראשון בטורניר ידידות ביפן
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השאלון

נותני חסות –דיצה בן משה וחיים רייך

10

של'הבית'דןמלונותרשת,שלנוהחסותמחברותשתייםשלהקרובהחיבוקאתמקרובמכיריםכולנו

.לריוהמשלחתשלהרשמיתהמלבישה,בגירוחברת,הפראלימפיםהספורטאים

מיוחדיםפרויקטיםמנהלתמשהבןדיצה-דןבמלונות:הםנהניםאנחנוממנוהחםהחיבוקעלהאחראים

שלאמתחבר,הבעלים,רייךחיים-בגירובחברת,נשמהשכולהדןמלונותרשתשלהלקוחותומועדוני

הפראלימפיהספורט

?מתי התחיל הקשר שלכם עם הוועד הפראלימפי

הקשר המיוחד שכולל את אימוץ הנבחרת  

הפראלימפית על ידי מלונות דן התחיל כבר  

זו כבר האולימפיאדה  . ין'לפני המשחקים בבייג

2012-לונדון ב, 2008-ין ב'בייג! השלישית שלנו

!בריו2016והנה עכשיו אנחנו ב

שנים משפחת רייך רכשה את 5לפני כ 
חלק בלתי  , הפעילות העסקית של חברת בגיר

העובדים  , נפרד היה ההון האנושי של החברה
שהמשיכו לעבוד והועסקו על ידי החברה  
החדשה ויחד עם זאת גם את התחייבויות  

שאחת מהם הייתה לתת חסות , החברה
אני יכול להעיד באופן אישי .  למשלחת

, ששמחנו גם באולימפיאדת לונדון וגם עכשיו
לקראת ריו להעניק את  , כשפנו אלינו בשנית

.החסות למדי הנבחרת

מורן סמואל , משפחת רייך עם יעל ארדדיצה בן משה עם איתי ארנליב
ופסקל ברקוביץ



השאלון

המשך  -נותני חסות –דיצה בן משה וחיים רייך

11

?למה להעניק חסות דווקא לספורטאים הפראלימפים

מלונות דן מתחברים בקלות למהות של ספורט  
אנחנו מעריכים ומודים , הפראלימפי

לספורטאים על ההשראה שהם נותנים לעובדי 
מעבר  למצויינותבכך שהם שואפים , רשת דן

.לכל הקשיים

?איזה חוויה זכורה לך במיוחד מהקשר הזה

במיוחד הרגעים בהם ראינו את הספורטאים  
בכל פעם שחבר הנבחרת  . מקבלים מדליות

אנחנו במלונות  , הפראלימפית זוכה במדליה
התרגשות  , שייכות, דן חשים גאווה רבה

שהבחירה של מלונות דן , גדולה ותחושה
הינה  , לאמץ דווקא את הנבחרת המובחרת הזו
הבחירה הנכונה והמתאימה ביותר ללב 

.לנשמה ולמלונות דן

?בשידורים מריו ועל ריותצפה  /תצפיהאם 

?  המלצות לפני הנסיעה? בקרת בריו

גאווה גדולה לראות את הספורטאים הנפלאים  
והמשלחת כולה שנראים היטב ולבושים כמו משלחת  

שמייצגת את מדינת ישראל ולדעת שיש לנו חלק 
.גדול בזה

הדיוור השוטף לאורך כל הדרך בה מספרים לנו על  

ההישגים של הספורטאים הוא נפלא אך זכור לי 

במיוחד גמר הכדורסל שנכחתי בו עם כל בני 

לראות את החתירה למצוינות ולהישגיות כל . משפחתי

,  אחד בפני עצמו ויחד כקבוצה למרות כל המגבלות

.העבירו לנו שיעור לא קטן

ואוסיף לחוויות הזכורות לי  , אצפה! ברור
.למרות פער השעות,אשתדל לפחות בחלקם .מהמשחקים הקודמים

הטיול  "שחזרה מ, אבל רוני ביתי, אני לא הייתי
תגיעו  : בדרום אמריקה מוסרת לכם" אחרי צבא

תתענגו  ,  שזה חוף משגע, למורו דה סאן פאולו
שזה גלידה מתוקה וטעימה בצבע , אסאימנת 

..מאכל גן עדן, סגול עם פירות וסוג של גרנולה

עדין לא



חסויות
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של חברות החסות
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לאורךהפראלימפיםהספורטאיםשלהישגיהם

אלההישגיםעללחזורוכדירביםהםהשנים

והמשחקיםעולםאליפויות,אירופהבאליפויות

לאימונים,אדיררצוןלכוחנדרשיםהם-פראלימפים

מיוחדיםלמיתקנים,איכותייםלמאמנים,רציניים

.מאודיקרולציוד

זקוקים,אלהכלשלמימושלאפשרמנתעל

הפראלימפיוהוועדנכיםלספורטההתאחדות

,לצערנוואלה,ומוסדותיהמהמדינהרביםלמשאבים

.להגיעמבוששים

ההבטחותולמרות,בזמנושהוגשצ"הבגלמרות

,האחרונותהשניםעשרבמהלךשהורעפוהרבות

הפראלימפיהספורטביןשוויוןהושגלאעדין

עדיןההיסטוריוהעיוותנמשכתהאפליה,ואולימפי

.תוקןלא

החברותתמיכתשללאלכולםברורכברהיום

ההתאחדות,הפראלימפיתהמשפחהאתהמאמצות

הכנתשלבמשימהלעמודיכולותהיולאוהוועד

ולמשחקיםהבינלאומיותלתחרויותהספורטאים

.שניםלארבעאחתהשיאאירוע,הפראלימפים

יותרגבוהיםהפראלימפיםהספורטאיםשלהצרכים

שלהםוהחשיפההאולימפיםהספורטאיםשלמאלו

עלמקלהשהיארקלאהחסותחברותתמיכת.פחותה

מבורכתחשיפהמביאהגםהיא,התקציביתהמעמסה

.והספורטאיםהפראלימפיהוועדפעילותשל

שלהבינלאומיהגולףמרכזל"מנכבעבר,דודבןאלון

גיוסמאחוריהחיההרוחהוא,בקיסריהישראל

עשייתובשלורק,האחרונותבשניםהמשאבים

האישיתהתערבותו,העסקייםקשריו,המבורכת

הוועדנהנה–בנושאמשקיעשהואוהנשמה

.במשקהמובילותהחברותשלמתמיכתןהפראלימפי

מירי  חכשרת התרבות והספורט , אלון בן דוד
מנהלת השיווק של , לויליפניקרגב ואנה 

סמסונג ישראל
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בעצםתרצהמסחריתשחברהלמה,אלון

?פראלימפיבספורטלתמוך

שוקפלחימחפשותובעולםבארץהחברותכל

למותגהעדפהשייצרו,ובידולמיצובוכן,חדשים

לספורטאיםהחסות.מתחריהםפניעלשלהם

ושיווקיקהילתי,חברתימהלךהיאהפראלימפים

.משולב

הואחברתיתלמובילותחברתיתאחריותביןההבדל

מי.רגלכדורבקבוצתלהתקפההגנהשביןזהכמו

גוליםיספוגלאאוליהגנהשחקניעםרקשמשחק

באחריותשיסתפקומי!!!ינצחלאפעםאףגםאבל

.רביםולהישגיםמעשיועללקרדיטיזכהלאבלבד

המובילותהחברותלי"למנכידועכברזהכיום

.לשניהםזקוקיםהםרגלכדורקבוצתשכמובמשק

לקוחותעםלהתמודדנאלציםעסקיםהנוכחיבעידן

העסקיםמשפיעיםאיךלדעתהדורשיםוצרכנים

מעורביםהםכמהועד,והסביבההחברהעלשלהם

.ופועליםחייםהםבהלחברהותורמים

אתמובילה,ודיווחמעורבות,לשקיפותהדרישה

כמרכיבלחברהמחויבותלשלבהמצטייניםהעסקים

.שלהםהעסקיתבאסטרטגיהמרכזי

קרובבישראלכיוםמונהוהמוגבליםהנכיםקהילת

זוקהילה.פוטנציאלייםלקוחותשלאישלמיליון

הגדוליםהצריכהממגזריאחתהיאבעולםוגם,בארץ

למהפכהחברותמאודהרבהאצלוגורמתביותר

.השיווקיתבתפיסה

מודלהם,הפראלימפיםהספורטאיםשמייצגיםהערכים

ובעצםהזאתהגדולהלקהילהוהשראההערצה,לחיקוי

עסקיתחברהשכלערכיםבעצםוהםמאחר,לכולנו

.איתםמזוההלהיותרוצה

שתומכותחסותחברותלנוישבארץגםלשמחתי

רגישותםאתמבליטאחדשמצד,הפראלימפיבפרויקט

הנכיםלמגזרנהדרחיבורלהםנותןשניומצדהחברתית

.והמוגבלים

קנייהכוחהמהווה,ואוהדתענקיתבאוכלוסייהמדובר

למעןעסקיםשלמנצחשילוב,מסחריתחברהלכלעצום

.מטרהמוכווןשיווקעםקהילה

המדיהבאמצעותמביאותהמאמצותשהחברותברגע

ישראלולעם,בפרטהזאתהקהילהלידיעתהציבורויחסי

התדמית,לסיפוקמעברמקבליםהםתמיכתםאת,בכלל

.נהדרהשקעההחזרגםהמותגוערכיות

נוכחות לספונסרים במשחקי הכדורסל  
המשודרים בטלוויזיה  



חסויות
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לךזכוריםמיוחדיםאנשיםאו,מיוחדיםסיפוריםאיזה
?בתחוםשנותיךמכל

עדאותנומלוויםשחלקם"נשמהשחקני"כמהליזכורים
.היום

מקסימהאשהאריסוןשרי'הגבהיאמבחינתיהראשונה
אריסוןקרןאתשפתחהלפניעודקשראיתהשיצרתי

המצוקהעלממנישמעההיא,ב"בארהכשהייתהבישראל
אתמידופתחהאתונהאולימפיאדתלקראתהספורטאיםשל

בקבלתאישיתאותנווליוותהאנשיהאתהפעילה,ליבה
מבחינתיונשארההייתהאריסוןשרי.הנשיאשערךהפנים

לתמיכהשנרתמוהארגוניםמביןהראשונההאורקרן
בצעדיוהיההקהילהלמעןעסקיםכשהמושג,בספורטאינו

.בארץהראשונים

ביותרהנפלאיםהאנשיםאחדאתהכרתי2005בשנת
כרטיסיחברתל"מנכשהיהל"זהילווילאריה,בחיישפגשתי
.קארדלאומיהאשראי

הםסמסונגעםיחדהעולמיתויזהשחברתלצייןחשוב
.העולמיהפראלימפיהוועדשלהגדולותהחסותחברות
לווהצעתיאדירהכימיההראשונהבפגישהכברבינינונוצרה
להתרשםכדיבאנגליההבינלאומיתויזהלאליפותלנסוע

אחתפגישהואחריהתרגשותמלאחזראריה.הנכיםמספורט
ין'בייגלאולימפיאדתהדרךכלאתךהולךאניליהודיע

המדהיםוהצוותאריהרגעמאותו!!!מרכזישותףכספונסר
אתאחדמצדלקדםאפשראיךאתנויחדהזמןכלחשבושלו

הציבורשלהמודעותאתלקדםשניומצד,הספורטאים
,מגוונותבצורותהתבטאההשותפות.הפראלימפילספורט

להכנותיועדוהכנסותיהשכלהצגה,לספורטאיםמתנות
המובילהספורטאתרשלצמודהחסותומימון,המשלחת

ONE.גדולהמשלחתיחדכשארגנוהיהמבחינתיהשיאאבל
מימןאריה.ין'בייגלאולימפיאדתשלנוהספורטאיםהורישל
היהוזה,בסיןטיוליםכולל,שלהםהשהייההוצאותכלאת

שלצערייקראיששלביותרמרגשמחווהבעיני
.וכואביםאבליםכולנואתוהשאירצעירמאדבגילנפטר

,ימימהמימיםשלייקרהחברהעודכאןלהזכירחייבאני
רשתהנהלתעםבקיסריהשליהמשותפתהעבודהמתקופת

,כולנושל'אימא'והנפשידידתלהיותשהפכה,דןמלונות
אתשמייצגתדיצה.ארוכיםלחייםשתיבדל,משהבןדיצה

אותנושמלווההחיההרוחהיא,מולנודןמלונותרשתהנהלת
מטפלת,אולימפייםקמפיינים3כברוחוםבאהבה

כלאתבכךוהדביקה,גבולותללאבמסירותבספורטאינו
שלהביתלהיותשהפכה,הזאתהייחודיתהרשתמנהלי

.בישראלהפראלימפייםהספורטאים

?ליבךאתשבתהייחודיתיוזמהאיזה

השיווקמנהלתעםבפגישההייתהליביאתששבתההיוזמה
שכבר,לויליפניקאנה,ישראלסמסונגשלהמקסימה

ליאמרהחדשהחסותכחברתבינינוהראשונותבישיבות
שלייחודיפרויקטלפתחאיךשנחשוברוצהשהיא

וחוליםנכיםילדיםעםיחדשלנוהפראלימפיםהספורטאים
.אליהםמחוברתסמסונגשחברתהחוליםבבתי

עםמוביליםספורטאיםשלמפגשיםליצורהייתההמטרה
מודללהםלשמשהאישייםהסיפוריםובאמצעותהילדים
סמסונגעובדיגםכאשרלדרךיצאהפרויקט.והשראהלחיקוי

השראההרצאתלשמועהגיעוואףאליונרתמוהבכירים
שאנהלשמועשמחנובהמשך,סמואלמורןשלנומהחותרת

הספורטאיםהקולגותאתגםהזההמרגשלפרויקטרתמה
עלבתקשורתכנראהנשמעמאדובקרוב,האולימפיים

.לכולנומכינהשאנהההפתעה

?נגמריםהפראלימפיםשהמשחקיםאחרייוםעושיםמה

וכל,טוקיוקמפייןאתלבנותמתחילים.מחדשהכולמתחילים
ישתוולאמהמדינההתמיכהוכספייתוקןלאשהעוולזמן

הוועדשמקבללכספים
חברותבאמצעותשלנולספורטאיםלסייעניאלץ,האולימפי

סיכוישוםהפראלימפילספורטאיןשבלעדיהן,החסות
ויותריותרליוםמיוםההופכת,העולמיתבזירהלהתמודד
.מקצוענית

שרי אריסון עם ענבל פיזרו

המשך-דודראיון עם אלון בן 



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  השחייה במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Olympic:התחרותאתר Aquatics Stadium.
.Barraבאזור
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8-17/9/2016:התחרותימייתאריכי

נשים280וגברים340–620:משתתפיםמספר

זהבמדליות152

:תעודת זהות

שחייהענף 

בספורטביותרהמסורתייםהספורטמענפיאחד

מרומאכברהמשחקיםמתוכניתחלקהיה.הפראלימפי

יכלומשותקיםספורטאיםרקזובתקופה,1960בשנת

.להשתתף

-1976במהמשחקיםהחלוהשחייהבענףשינוים

ראיהושרידיעיוורים,קטועיםשחייניםכאשר,טורונטו

נוספותנכויותהחלובהדרגה.התחרויותלמעגלהצטרפו

נכותבעלישחייניםמתחריםוכיוםבמשחקיםלהיכלל

.קוגניטיביתונכותראיהושרידיעיוורים,פיזית

גב,חופשיבסגנונותפזיותלנכויותקטגוריות10,בשחייה

שחיינים.חזהבסגנוןנוספותקטגוריות9,ומעורבפרפר

וקטגוריה.קטגוריות3-למתחלקיםראיהושרידיעיוורים

.קוגנטיביותלקויותעםלשחייניםנוספת

לקפוץיכוליםהפיזילמצבםבהתאםמסוימיםשחיינים

מעבר,המיםמתוךהמשחהאתלהתחילאומהמקפצה

ולכןסיועללאלזנקיכוליםשאינםשחייניםקיימיםלזה

מרפההשריקהועם,הזינוקקועלאותםמחזיקהמאמן

ראייהולקוייעיווריםשחיינים.שחייתואתמתחילוהשחיין

קלהטפיחהבצורתהתרעהמקבליםלקירהגיעתועם

האדםהואהמכה.ספוגשבקצהומקלעםהראשעל

ועליוהבריכהלסוףהגיעכיידעשהשחייןלכךהאחראי

אתלתרגלעליהםלכן..הגמרבקולגעתאולהסתובב

.ביניהםהתזמון

400ועד50–מבאירועיםמתחריםונשיםגברים

.בפרפר'מ100ועד50-וחופשיבסגנון'מ

ועד'מ150ביןנעיםהמרחקיםאישיבמעורב

עלרקנבחרותלאהקבוצותבשליחים.'מ200

הניקודהגבלתפיעלגםאלאהמהירותבסיס

.הקבוצתי

מקבל התראה בעזרת מקל, בטרזיו השחיין העיוור 
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:שחיינים5ישראלאתייצגו,בריובמשחקים

ענבל,המדליותועתירתהוותיקה,המובילההשחיינית

המשחקיםאלולענבל.בריוגםאותנותייצגפזרו

,ואירופהעולםבאליפויותמדליותומלבדהרביעיים

,אתונה)הפראלימפיםמהמשחקיםמדליות8לענבל

200,חופשי'מ50,100,200תשחהענבל.(ולונדוןין'בייג

.חזה'מ100-ואישימעורב'מ

במקוםוסייםבלונדוןגםאותנושייצגמישלביאיאד

'מ200-ו,גב'מ100-ו50-בבריוגםאותנוייצג,הרביעי

.חופשי

,הארדבמדלייתאירופהבאליפותשזכתההלויאראל

.חופשי'מ400-ו50,100ותשחהבריואותנותייצג

אירופהבאליפותארדמדליותבשתיזכהולינסקייואב

,חזה'מ100,חופשי'מ100-בבריואותנווייצג,האחרונה

אישימעורב200-וגב'מ100

תייצג,הישראליתהמשלחתצעירתוק'גרדיציוליה

-וחופשי'מ400-ו100-ב,בריובמשחקיםלראשונהאותנו

.אישימעורב'מ200

יעקבהמאמןאצלמתאמניםויוליהאיאד,ענבל

רםנחהמאמןאצלויואבואראלבייננסון

המשך -השחייה במשחקים הפראלימפים ענף 

מדליות 3שם זכתה ב–עם המדליה מלונדון , ענבל
ארד



חנוכת בריכת  
בית הלוחם תל 

אביב
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לחנוכת הבריכה בבית הלוחם תל אביבוהפראלימפים הגיעו השחיינים האולימפיים 

השחייהנבחרותבהשתתפותשחייהתחרויות

אתחנכוישראלשלוהפראלימפיתהאולימפית

תלהלוחםביתשלהחדשההשחייהבריכת

.אביב

ברכולתחרויותקודםשהתקייםבטקס

השחייניםאתהפראלימפיםהשחיינים

,לריולפניהםחודשהיוצאיםהאולימפיים

.תשורותלהםוהעניקו

הפךחלקם,ל"צהנכיאלפימשמשתהבריכה

להישגיםוהגיעחייםלדרךהבריכהאת

.בינלאומיים

בהוהושקעווחציכשנהארכההבריכהבניית

.והעולםהארץיהדותתרומתשקליםמיליון38

בריכה,אולימפיתבריכהכוללהמתחם

ריצהמסלול,ראשונהטיפולית-הידרותרפית

,(בעולםושני)בישראלמסוגוראשון,מיימיתת

ילדישללמענםשעשועיםוגןפעוטותבריכת

.הנכים

עלהפראלימפיםבמקציםשהתקיימהבתחרות

הראשוניםבמקומותזכוהכלליהדרוגפי

פיזרווענבל(גברים)ממסטבלובאיציק

.(נשים)



ליגת  
כדורשער

2015-2016לשנת הכדורשער סיכום עונת 

רכזת הענף–טוויטושיראלמאת 
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פעילות הכדורשער בארץ מתפרסת מקריית שמונה ועד לבאר 

שחקנים ושחקניות שמתוכם נבחרים הטובים 70ישנם כ, שבע

נבחרת הבנים ונבחרת  ( שתשתתף בריו)ביותר לנבחרת הבנות 

.העתודה

שחקנים  24כשנים וישנם 5השלוחה פועלת : שבעשלוחת באר 

והשחקנית  עבד רוני אבו ושחקניות כאשר שניים מתוכם השחקן 

בשנה האחרונה שתי  . נבחרת ישראלשחקני הםרוני אוחיון 

הפגינו התקדמות מקצועית והגיעו  הקבוצות המשחקות בליגה 

עוזרת  , אבנעיםורד : מאמנת השלוחה. והרביעילמקום השלישי 

.דודבן ליהיא: מאמנת

שלוחה חדשה וצעירה ששמה דגש  : שמונהשלוחת קריית 

בשנה  , השלוחה מונה עשרה שחקנים ושחקניות, מקצועי וחברתי

,  האחרונה הם קיימו ערבי גיבוש רבים ואימונים אחת לשבוע

השנה  בתחילת , בשלוחה זו ההתקדמות הייתה משמעותית ביותר

יכולות הראו הם רק למדו לגלגל את הכדור ולקראת סוף השנה 

.וללא ספק עוד נראה התקדמות בהמשךמתקדמות משחק 

שחקנים  9השלוחה מונה , מוותיקות הענף: העמקשלוחת ניר 

שחקנים קטנטנים כולם משתייכים לנבחרת  3מלבד , ושחקניות

מאמן  . הקבוצה הגיעה למקום השני בליגההשנה העתודה 

.כהןשניר : השלוחה

שלוחה קטנה  , השלוחה החדשה לשנה זו: שלוחת ספיבק

שלוחה זו עוד בפיתוח וגדילה  , שמונה כחמש שחקנים ושחקניות

מאמנת  . ואנחנו מצפים לראות אותם שנה הבאה גם בליגה

מזרחיאורי : מאמןעוזר סבינה: השלוחה

מתאמנים  זו בשלוחה : הלוחם תל אביבשלוחת בית 

בבית  , ולרוב מצטרפים אליהם גם שחקני הנבחרתהסניורים

הלוחם מתקיימים שני אימונים בשבוע כאשר לכל אימון  

רז שוהם: השלוחהמאמן . מגיעים שחקני הנבחרות

הכדורשער בהובלתו של  הבית של : בית חינוך עיוורים

ומחנות  האימונים בבית חינוך מתקיימים , שאבי דויטש 

את משחקי  מארח ' בית חינוך 'בנוסף לזה , לנבחרתהאימונים 

. אימון ללינה וארוחותדואג לתנאי ו, הליגה שאורכם יומיים

2015-2016מצטייני הליגה לעונת 

אבנעיםורד : מאמנת השנה 

מחמידאילהם: מלכת השערים

רוזיןמיכאל : מלך השערים

כפיר בר: שחקן מתקדם

מרים  : שחקנית מתקדמת



פרחי ספורט

פרחי ספורט–הפנינג סיום -מחנה קיץ 
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פראלימפיםספורטפרחי50כהתכנסויוליבחודש

עלהעמקנירבוויצוספורטיבילהפנינגהארץמרחבי

.קיץבמחנההפעילותסיוםאתלחגוגמנת

שמעו,הצהריםאחרראשוןביוםהגיעוהספורטאים

.בריכהבמסיבתוחגגוהרצאות

במגווןוהתנסולקבוצותהספורטאיםחולקו,השניביום

,שערכדור,בדמינטון,ש"טנ,וקשתחץ:ספורטענפי

.ואתלטיקהודו'ג

שונותמעריםחדשיםחבריםלהכירזכו,הספורטאים

.חדשותחברויותונוצרובארץ

ר"יועםיחדשחשףהבדמינטוןענףרכזאורןאבי

הפראלימפיהענףאת–חבשושעודדהבדמינטוןענף

כמהעדלראותהופתענו":החוויהאתסיכם,החדש

חלק,הבדמינטוןבענףהתעניינוהספורטפרחי

אולי,יודעומילשחקמנתעלושובשובחזרומהילדים

בענףישראלאתשייצגהספורטאייצמחמכאן

.2020בטוקיוהפראלימפיםבמשחקיםהבדמינטון

היאאותםהספורטפרחיעםשהגיעהאקרםאורית

התלהבושהספורטאיםסיפרה,אשדודבאזורמרכזת

חוויהעברו,והבדמינטוןוקשתהחץמענפימאוד

עםלילדיםשגםכךעלמאודושמחומגבשת

חבריהםכמואימוניםמחנהנפתחפיזיותמוגבלויות

היכולותאתביטוילידילהביאיכלושבו,לכיתה

טל בן דויד: צילם.שלהםוהמנטליותהספורטיביות



עוד קצת 
...מחודש יולי
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