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הישג החודש

03

ניצחון המסוגלות  

: שייך לשלושת המדליסטים מהמשחקים הפראלימפים בריו, הישג החודש

פאולה  : המאמנת של מורן, מבית הלוחם תל אביב שזכתה במדליית ארד בחתירהמורן סמואל 

.  גריזטי

.סטריקגיא : המאמן של דורון, מבית הלוחם תל אביב שזכה במדליית ארד בקליעהדורון שזירי 

.ביננינסוןיעקב : המאמן של ענבל, ן חיפה שזכתה במדליית ארד בשחייה"מאילענבל פיזרו 

היכולת להסתגל לאתגרים  : דבר אחד משותף לשלושתם–למרות שמדובר בענפים שונים לגמרי 

כל אחד מהם  , בנוסף לכך שבשנה האחרונה שלושתם התמודדו עם פציעות ומחלות. ולנצח אותם

: היה צריך להסתגל למה שקרה בשטח

התמודדה עם רוח צד חזקה שבעיקר מקשה על סוג הנכות שלה ולא על סוג הנכות של מורן 

.  יריבותיה

.שהצריך מאמץ גדול יותר בשלבי הגמר, התמודד עם שינוי החוקהדורון

מקצה  , מעורב200את המדליה השיגה במקצה ה, התמודדה עם ריבוי מתחרות חדשותענבל 

.  שמעולם לא התחרתה בו קודם במשחקים פראלימפים

.היו מסוגלים להתעלות ולנצח' money time'ובשלושתם הגיעו לרגע השיא של כל ספורטאי  



מה קרה  
-בספטמבר 

?אוקטובר
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מקוםענףשם הספורטאי

8אופניים כבישליאון יעקב

6השעוןנגדאופניים ליאון יעקב

13בוציהנדב לוי

3חתירהסמואל מורן

9חתירה זוגיראובן  י'ומגנגרנוי 'יוליה צ

1סיבוב טניסארנליב איתי

1סיבוב טניסאדםברדיצבסקי

1סיבוב טניסוינברג שרגא

4טניס זוגותאיתיוארנליבוינברג שרגא 

11טניס שולחןבוברוב דני

9טניס שולחןחגית בריל

5טניס שולחןטביב קרולין

13טניס שולחןסיאדה שי

9טניס שולחן קבוצתיטביבוקרוליןחגית בריל 

,חמרניגל , מחאמידאילהם
,  בן דוידליהיא, אדיקהירדן 

אברבאיהרוני אוחיון וסיון 
7כדור שער

נפסלמרתוןירקוני גדי

8קיאקיםברקוביץ פסקל

3מצבים  3קליעה דורון שזירי

9שכיבה50קליעה דורון שזירי

בן יעקב שמעון , אפרתי ארנון
וכהן דרור

8סונאר-שייט 

11סקאד-שייט משה והגר זהבי  

2016ריו –תוצאות הספורטאים במשחקים הפראלימפים 



מה קרה  
-בספטמבר 

?אוקטובר
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מקום  מקצהשם הספורטאי

20חופשי100יוליהגורדיצוק

13חופשי400יוליהגורדיצוק

19חופשי200יוליהגורדיצוק

13אישי100ורוניקהגירנקו

13חזה50ורוניקהגירנקו

10חופשי100הלוי אראל

8חופשי400הלוי אראל

11חזה50הלוי אראל

10חזה  100ולינסקי יואב

7מעורב200ולינסקי יואב

15חופשי100ולינסקי יואב

12חזה100ולינסקי יואב

7חופשי200איציקממיסטבלוב

6חופשי50פיזרו ענבל

6חזה100פיזרו ענבל

5אישי200פיזרו ענבל

3מעורב200פיזרו ענבל

5חופשי50פיזרו ענבל

11חזה100איאדשלבי 

11חזה50איאדשלבי 

8חופשי200איאדשלבי 

, ולינסקי יואב, הלוי אראל
איאדפיזרו ענבל ושלבי 

עלו שליחים מעורב
לגמר

2016ריו –תוצאות השחיינים במשחקים הפראלימפים 



מה קרה  
-בספטמבר 

?אוקטובר
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זכתה במקום  צביקורוניקה •

רקסהאםהראשון בטורניר

שנערך בבריטניה ביחידים  

ובמקום השני בזוגות

טניס

זכתה במקום  כרמית דור •
הראשון באליפות תאילנד  

זכה  אביב גורדון , הפתוחה
במקום השני באותה אליפות

בית הלוחם תל אביב  באליפות •
הפתוחה השתתפו עשרות  

ספורטאים

טניס שולחן

מבתי  עשרות רוכבי אופניים •

הלוחם ובית חינוך עיוורים  

סובב תל במירוץהשתתפו 

אביב

אופניים

מבתי הלוחם  ספורטאים 21•

,  השתתפו במרתון ברלין

חלקם בריצה וחלקם באופני  

יד

מרתון

השתתפה באליפות אירופה, נבחרת הכדור שער של הגברים

לאחר ניצחונות יפים על , וסיימה במקום הרביעי' דרג ב

.   פולין וספרד, רוסיה:נבחרות

,אור בן דוד, איתם ישראלי, רוזיןמיכאל : שחקני הנבחרת

.  נה'מחאגרוני אבו עבד ומחמוד , פרזריקרדו

שניר כהן : עוזר מאמן, רז שוהם: מאמן



מה יקרה  
?בנובמבר
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש נובמבר

טנדםאופני במירוץספורטאי בית חינוך עיוורים ישתתפו 1-5/11
שנערכת באילת  בספורטאידה

לינור קלמן מתחרה בגביע העולם בסייף  9-12/11

מחזור ליגה ראשון בטניס שולחן יערך בבית הלוחם תל  12/11
אביב

בבריטניה בטניס  Bathאיתי ארנליב מתחרה בטורניר 14-19/11
בכסאות גלגלים  

יתחרו בטורניר פראג  סטוקולואסף ברדיצבסקיאדם 23-27/11
כיה'בטניס בכסאות גלגלים בצ

טורניר קליעה בבית הלוחם תל אביב25/11

בטניס  המסטארסאיתי ארנליב מתחרה בטורניר 27/11-4/12
בכסאות גלגלים בבריטניה



פוסטים
מהפייסבוק

על המשחקים הפראלימפים בריולפוסטיםתגובות נבחרות 

08



גביע ליגת סל גל 

זכתה בגביע ליגת הסל גל–' סטאר קידס רמת גן'

09

המדינהבגביעזכתה'גןרמתקידססטאר'קבוצת

.גלגליםבכסאותגלסלליגתשל

'לציוןראשוןמרי'נקבוצתאתבגמרנצחההקבוצה

33-24.

השלישיבמקוםזכתה'גןרמתקידסשוקו'קבוצת

-32'לציוןראשוןאריות'קבוצתאתשנצחהלאחר

20.

:בסיוםאמר'קידססטארקבוצת'קפטן,דגןטל

״.שהשתתפוהקבוצותלכלרבהתודה,טוב״שיחקנו

השחקניםכאשר,טובהברוחהתנהלוהמשחקים

אוגוסטשבחודשלאחר,שובלהיפגששמחו

.הליגההסתיימה

,המשחקיםאתשפט,אשרששוןאושרהשופט

עלאותםועודדבסיום,בשחקנים'תורההרביץ'

.ולשחקלהתמידבחירתם

'קידסמסטאר'פקרמןמקס:נבחרהמצטייןלשחקן

.רםטל:'קידססטאר'שלמאמנה

.שטריתבןדור:'הנמרים'שלמאמנם

.האירוחעלגןרמתספיבקלמועדוןתודה



ליגות הכדורסל

קבוצות ליגות הכדורסל ושיטת המשחקים

10

'לאומית ב'לאומית אליגת העל  

ן הרצליה"אילן חיפה"איל'בית הלוחם חיפה א

ן חולון"אילן רמת השרון"אילן רמת גן"איל

ן יפו"אילבית הלוחם באר שבען תל אביב"איל

ן פתח תיקווה"אילבית הלוחם חיפה כרמיאל'בית הלוחם חיפה ב

ן קריות"אילבית הלוחם ירושליםבית הלוחם ירושלים

בית הלוחם חיפהבית הלוחם תל אביב'בית הלוחם תל אביב א

בית הלוחם תל אביבחוסן באר שבע'בית הלוחם תל אביב ב

חוסן באר שבע(  בית הלוחם חיפה)עפולה שלום ראשון לציון 

:שיטת המשחקים
פליאוף + שני סבבי ליגה 

.עליון ותחתון

:שיטת המשחקים
פליאוף + שני סבבי ליגה 

.עליון ותחתון

לציוןעודד ראשון

קידום אשדוד

ראשוניה

:שיטת המשחקים
שני סבבי ליגה לפי 

.צפון דרום: מחוזות
שלושת הראשונות מכל 

,מחוז עולות לבית עליון
השאר לבית תחתון

. בכל בית שני סבבים



השאלון
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,ישראלשלהראשונההמדליה,הרבהכךכלהיוכיאחדאירועלהגדירקשה
בהחלטהידייםעלארדשלההבןאתלוקחתהיאשבווהרגעסמואלמורןשל
דווקאאבל,ירקוניגדישלהמרתוןסיוםנקודתגם.מאודעוצמתירגעהיה

זוכהברזילאישחיין,דיאזדניאל."ישראלי"אופטריוטילאברגעאבחר
זה,מטורפיםהדציבלים,באקסטזההקהל,בבריכה(רבותמיניאחת)במדליה

לראותיכוליםאנחנוכמה,לשאוףלאןיש,כמדינה,לנוכמההבנתיבוהרגע
כזה,אמיתילחיקוימודלהואנכהספורטאיכמה,וללמודהברזילאיהעםאת

אנחנוכמה.שלולהישגיםלהגיעורוציםעליומסתכליםקטניםשילדים
.לזהלהגיעכדיעבודההרבהעודלנווישמשםרחוקים

המטרה שלנו כתקשורת הייתה לסקר את המשחקים באובייקטיביות  
כמובן שכשאתה מכיר את הנפשות  . תוך כדי חשיפה מכסימלית שלהם
אבל אני לאו דווקא לוקחת את זה  , הפועלות אתה מתחבר אליהן יותר

למקום של השפעה על הסיקור אלא למקום של להביא לקוראים  
שונה ממה  , מזווית אחרת, ולצופים שלך את האדם שהוא לא מכיר

שאתה  , אלא את הפן האנושי שלו, שהוא רואה בטלוויזיה בתחרות
. מגלה תוך כדי ההיכרות איתו

וארדסמואלמורן
ללא.המדליותבטקס

הרגעיםאחדספק
בספורטהמרגשים
.הישראלי

ONEבאתרראשיתומפיקהכתבת,נוףליאתזהותשאלותשאלנו,בשאלוןהפעם
רשותשליח',בורשתהראשוןהערוץושדרכתב,וילדאווליאןלריוהערוץשליחת
.לריוהשידור

האנשים שסיקרו את המשחקים הפראלימפים

אם כי , כמו בכל סיקור, כן
הקפדנו לדווח עניינית על הישגים 

וכישלונות ולהתייחס לספורטאי  
.כספורטאי ולא כבעל מוגבלות

החוויה הכי עוצמתית שנשארה לך מריו  

?סיקור/האם ההכרות האישית עם הספורטאים משפיעה על הדיווח



בדמינטון  

זכתה במדליית הארד באליפות אירופהגורדיצקינינה 

12

במדלייתזכתהחיפההלוחםמביתגורודצקינינה

שהתקיימהבבדמינטוןאירופהבאליפותהארד

.באמסטרדם

מתחרה,שופניהמקבלעםהמתאמנת,ורודצקיג

.שחקניות11התחרובה,גלגליםבכסאבקטגוריה

21מספורטאים140באליפותהשתתפוכ"סה

.מדינות

שלושהכלאתנינהניצחההמוקדםבבית

לרבעועלתהבביתראשונהסיימה,המשחקים

רוגנןאלקהאתניצחההגמרברבע.הגמר

2המדורגתידיעל2-1נוצחההגמרובחצימגרמניה

.קנובלאוךולסקההגרמניה,בטורניר

המשחקיםלתוכניתלראשונהייכנסהבדמינטון

מהווהגורודצקישלוההישגבטוקיוהפראלימפים

.הפראלימפילסגלכניסהקריטריון

מאוכזביםנשמעוומאמנהגורודצקי,ההישגלמרות

גאהאני":שופניהמקבלהמאמן.התחרותבתום

למשחקלהגיעלנינהשמגיעהרגשתיאבל,בהישג

והאמנוהשנייהבמערכהבמיוחדנלחמההיא.הגמר

".אפשרישזה

הדבר":הוסיףחבשושעודד,הבדמינטוןועדתר"יו

ראינו.הקריטריוןאתהשיגהשנינההואביותרהחשוב

הענףלחיזוקרביםמשאביםמקדישותהנבחרותשכל

ואנוללמודמההרבהלנושישהבנו,בארצותיהם

הנבחרת.בנושאמאודהרבהלהשקיעחייבים

שנבנהוחזקהאיכותיתלנבחרתבסיסהיאהנוכחית

בהחלטאךקשהמשימהזוהי.לטוקיושנגיעעד

".השגהוברתאפשרית



ריקודים   

שלל מדליות לרקדני בית הלוחם תל אביב

13

באליפותאביבתלהלוחםביתלרקדניהצלחה

המתקיימתגלגליםבכיסאותבריקודיםאירופה

.מדינות14בהשתתפות,בסלובקיה

הסולובקטגוריתכסףבמדלייתזכתהזינגרויטל

ובמדלייתסלונייםבריקודים(גלגליםבכסאלבדה)

הרקדןעםשרקדההפריסטיילבקטגוריתארד

.זיושוןוהכוריאוגרף

כסףבמדלייתזכוקוטיקונטליהגרינפלדאדם

הרשימהאתומסיימים,הפריסטיילבקטגורית

ארדבמדלייתשזכווקסומיטלדהאןשלמה

.הלטינייםהריקודיםבקטגורית

הישראליתהנבחרתשלוהכוריאוגרפיתהמאמנת

.פייטליכרילנההיא

קומביקטגורית,סולובקטגוריתמתקיימותהתחרויות

בכסאוהשניעומדהאחד,רקדניםמזוגהמורכבת

בכיסאותהרקדניםשניבה–דואווקטגוריתגלגלים

.גלגלים

שמחלת,28,זינגרויטלאמרההתחרותבתום

בלתינזקלהגרמהשנהחציבגיללקתהבההסרטן

:גלגליםבכסאאותהוהותירההשדרהבעמודהפיך

כאןהאווירה.הענףשלשיאאירועהיאהאליפות"

עדכניתוהמוזיקהמופלאהארגון,מחשמלת

מבוקררצופיםימיםשלושהלרקודקללא.ומלהיבה

כלאת.בהישגיםוגאיםנהניםאנחנואבללילהועד

הנבחרתומאמנתהכריאוגרפיתבנתההריקודים

ובמתחבהתרגשותאיתנושהיאפייטליכרילנה

".ובניצחונותבהכנות
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על,מההתאחדותגולדברגלימורעםנפגשנו

להכנותבהקשר,שלההתפקידעללשמועמנת

.2020טוקיולקראתהתחילושכבר

בתפקיד2007משנתבהתאחדותעובדתלימור

עלואחראית(נשיםפרויקט)אתנהמתאמתשל

וסגליחדשיםענפיםפיתוח,ספציפיאיתור

.עתודה

העיקריתמטרתי2020סגלעלאחראיתבתור"

פוטנציאלבעליצעיריםלספורטאיםלאפשר

ולהישגיםעצמילמימושולהגיעניסיוןלרכוש

הקריטריוניםלקביעתוכמובןשניתןככולגבוהים

."שלהםבענףהפראלימפילסגל

האחרונותבשניםשליבעשייה,משמעותיחלק"

מהענףספורטאיםהעברתהואפרינושאשכבר

פוטנציאללהםישבולענףמתחריםהםבו

"יותרגבוהיםלהישגים

ועלהשניםעםועולההולכתהמקצועיתהרמה"

השוניםבענפים"הנישות"אתלמצואחשובכן

"הצלחהפוטנציאלישבהםהשונותובקטגוריות

2020ההכנות למשחקים הפראלימפים בטוקיו 

אך,בארץמאודמפותחהיהשבעברהענפיםאחד

ענףהואפעיליםספורטאיםבוואיןכמעטהיום

אירועי177כהתקיימובריו.הקלההאתלטיקה

ירקוניגדי).באחדרקהשתתפהוישראלמדליות

נחזיר'ריושלקראתמקווהלימור(במרתוןשהשתתף

זהבענףספורטאיםונצמיחונפתח'ליושנהעטרה

לענפיםמתוכננתטוקיולקראתנוספתהתמקדות

:הפראלימפיםלמשחקיםיכנסושלראשונההחדשים

.ובדמינטוןטקוואנדו

אתשואלתשאנישאלה":לימוראומרתלסיכום

שהופךהרכיבמהו:שניםכמהכברעצמי

,למצוינתמטובהנבחרת,למצויןמטובספורטאי

האם?מדליסטיםשעושההזההדברמהו

מעטפת?נדירהמנטליתיכולת?רביםאימונים

.ומקצועיתנדיבה

להפוךמנסהאני,התשובהבליאפילו,בינתיים

."ומצויניםמטוביםצעיריםספורטאים
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ספורטפרחישלהראשונההעונהלאחר

והפוגהיומייםבןספורטבמחנהשהסתיימה

מחודשיםבכוחות'ספורטפרחי'חזרו,קצרה

.חדשהפעילותלעונת

לחזורשמחושהילדיםכךעלדיווחוהרכזים

לראותהיהניתןוכיחבריהםאתולפגושלפעילות

לאורךשנרקמווהחברותהידידותקשריאת

.הקודמתהשנה

,חדשותהתחלותשלחודשהיהספטמבר

בשפרעםחדשותקבוצותנוספולפרויקט

בכיכובהחדשבפרסוםיצאנו,כןכמו.צ"וראשל

לילדיםלהגיעבמטרה,לפעילותפיזרוענבלשל

אתלהעבירמוזמניםהנכם(הבאבעמוד).נוספים

.רלוונטייםוילדיםלהוריםהפרסום

שבעבארשלוחתשלהפעילותמתוךהתמונות

היושלאחדשיםענפיםבשניהילדיםהתנסובה

בכיסאותכדורסל:בשלוחהשעברהבשנה

.ש"וטנגלגלים
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