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הישג החודש
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הכדורסלן הפראלימפיליאור דרור

הביא את קבוצתו לזכייה בגביע  , ן רמת גן"מאמן ושחקן איל, ליאור

המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר שניצחו בגמר את בית  

הוא  , הנקודות שקלע ליאור25מעבר ל . 46-64הלוחם תל אביב 

נטע את האמונה בקבוצתו והחזיר להם את הביטחון וזאת כמה 

ימים אחרי שהפסידו על חודו של סל לבית הלוחם חיפה  

.  בהתמודדות על העלייה לגמר הפליאוף

הבטיחה  , ן רמת השרון שליאור מאמן"קבוצת איל, בנוסף לזכייה זו

.'את המקום הראשון בליגה לאומית ב



מה קרה  
?במרץ

04

הגיע לחצאי הגמר  ארנלייבאיתי •
ITF1בשני טורנירים בדרגת 

בארצות הברית  

זכה בטורניר באר שרגא וינברג •
בועז קרמר  , ITF3שבע בדרגת 

זכה במקום השני

הגיע למקום  ברדיצבסקיאדם •
,  ברמת גןהפיוצרהשני בטורניר 

למקום הראשון הגיע לה פרטה  
טניס בכסאות  הספרדי

גלגלים

OPENדרגת , נבחרת ישראל•
הגיע למקום השני במוקדמות גביע  

בטורניר שנערך  , האומות
הישג שהעניק לנבחרת  , בתורכיה

את הזכות להשתתף טורניר גביע  
האומות שיערך במאי ביפן   

טניס בכסאות  
גלגלים 

זכתה בכרטיס  , חגית בריל•

.  1-2האחרון לריו לקלאס 

טניס שולחן

בבית הלוחם תל אביב נערכה  •

השתלמות למאמנים ולשופטים עם 

:  השופטת הבינלאומית מרומניה

במהלכה התקיים  . מליאה, מריאה

גם מחזור ליגה  

הרמת כח 

הגר ומשה  צמד השייטים •

השיגו את הכרטיס  ,זהבי

הסונארבדגם , האחרון לריו

שייט

זכה במדליית  , דורון שזירי•

הכסף בירי שלוש מצבים 

בתחרות הגביע העולמי  

בבנקוקשנערכה 

קליעה 

סיים את אליפות  , נדב לוי•

העולם שנערכה בסין  

ובכך השיג  5-8במקומות 

את הכרטיס למשחקים  , גם

הפראלימפים בריו

יה'בוצ

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?באפריל
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ בחודש אפריל

בית הלוחם ירושלים–ליגת הקליעה 8/4

אליפות ישראל הפתוחה בטניס  11-15/4
מרכז הטניס רמת השרון–בכסאות גלגלים 

מועדון  –CPאליפות האביב בטניס שולחן 14/4
ספיבק רמת גן  

בית  –פלי אוף ליגת טניס השולחן 16/4
הלוחם תל אביב  

מועדון ספיבק  –יה 'אליפות ישראל בבוצ18/4
רמת גן 

משחקי הבית הפתוח בטניס שולחן  19/4
בית הלוחם תל אביב    –למסווגים 

סדרות הפליאוף בליגת  | מאי –אפריל 
הכדורסל בכסאות גלגלים



מה יקרה  
?באפריל

ל בחודש אפריל"אירועים ותחרויות צפויים בחו
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מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

צרפת1-11אליפות אירופהעמית דרורחץ וקשת

הונגריה1-4תחרות שחייה שחייני הנבחרתשחייה

הולנד3-8תחרות שחייהשחייני הנבחרתשחייה

דרום אפריקהITF Super Series5-9ארנלייבאיתי , וינברגשרגאטניס

איטליה5-10פרי  גראנדסולמביץליאב , אבי סולומוןאתלטיקה

איטליה20-22תחרות קריטריוןהחותריםרביעייתחתירה

צרפת20.4-2.5היירשבועהסונארצוות שייט

בית הלוחם  , ן רמת גן"אילכדורסל 
חיפה

בוסניה, ספרד21-24יורוליג

איטליה22-25תחרותקובי לאוןידאופני

פורטוגל30.4-7.5אליפות אירופהנבחרת ישראלשחייה



תגובות  
מהפייסבוק

על גמר הגביעלפוסטיםתגובות נבחרות של הגולשים 
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גמר גביע 
המדינה

ן רמת גן מחזיקת גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים"איל
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להכילהספיקולאלקהלפתוחיםשהיוהיציעיםשני

גביעגמרלמשחקשהגיעוהאוהדיםאלפיאת

בביתשהתקייםגלגליםבכיסאותבכדורסלהמדינה

,הראשוןהרבעשאחריבהפוגה.לציוןבראשוןמכבי

.נוסףיציעלפתוחהמארגניםנאלצו

שרת,היוהאירועאתבנוכחותםשכיבדוהאורחיםבין

הכנסתר"יוסגנית,רגבמיריכ"חוהספורטהתרבות

ל"מנכ,הטוטור"יוסגןפרידמןרוני,קורןנוריתכ"ח

דודוהספורטמנהלראשסגן,לאריאיציקהטוטו

יוסףפרסהנשיאשללשעברהאישיעוזרו,מלכא

נכיארגוןל"מנכרונןחיים,אנגליאיראבי(וחא'ג)

מאי,אביבתלהלוחםביתמנהלתחיוןאורה,ל"צה

הבעליםנורמשה,סמסונגחברתנציגתבינשטוק

,בגירחברתשלהבעליםרייךוחיים,נורשלטישל

אתחסותכחברותמלוויםהאחרוניםשלושהכל

ל"מנכמ"מפינטואריקגםוהיו.הפראלימפיהוועד

,המשחקשלהפרשןתקןעלשהגיעהפועליםבנק

תלהלוחםלביתלפרגןשבארייסבןוהכדורסלן

.החדשהקבוצתו,אביב

לאמעולםכירגבהשרהאמרההמשחקבמהלך

היאוכי,גלגליםבכיסאותכדורסלבמשחקצפתה

חוויהזוהי".הכדורסלניםבפניהכובעאתמורידה

".שהגעתישמחהואניעבורימיוחדת

:אמראבובןדני,נכיםלספורטההתאחדותר"יו

".שלנוהחיזוקשחקןהיארגבמירי"

תגיעשהשנההבטיחההשרהכיאבובןהוסיףעוד

לעצמאותנכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.כלכלית

ראשונהפעםזוהייתההכנסתר"יולסגניתגם

מבטיחהואני"גלגליםבכסאותכדורסלבמשחק

,קורןאמרה,"שלכםהפעילותאתוללוותלהמשיך

עםאנשיםזכויותלמעןהשדולהמקימתגםשהיא

.מוגבלויות

גברה,1בערוץישירבשידורשהועברבמשחק

46-64:בתוצאה,א"תהלוחםביתעלגןרמתן"איל

.במחציתא"תהלוחםביתלזכות27-24לאחר

,שקולהמשחקהיההראשוניםהרבעיםבשלושה

האחרוןברבע.במהלכיוואיטיהחטאותרצוף

-41משוויוןהיתרוןאתלהגדילג"רן"אילהצליחה

.בסיום46-64-להשלישיברבע41

ועשהאלנקודות25עםדרורליאורג"ברבלטו

לקלועהרבההלוחםבבית.נקודות18עםשבו

.(נקודות27)שמחוןבןאבי

,לגמרמגיעותהקבוצותשתיבההרביעיתהשנהזו

השתייםביןהמפגשהסתיים2015בשנתוגם

.גןרמתאילןשלבניצחונה



גמר גביע 
המדינה

ן רמת גן מחזיקת גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים"איל
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השאלון

מאמני כדורסל–וליאור דרור אוטלונגיאריאל 

10

עלזהותשאלותמספר,הקבוצותמאמניאתשאלנו,לדרךיוצאהגביעשגמרלפניקצת
:גלגליםבכסאותהכדורסלעתידועלהגביע

?הגביעלקראת גמר מה התחושות 

מהקבוצה המתמודדת מולך בגמר ' גונב'את איזה כדורסלן היית , אם היה אפשרי
?הגביע

ביום  , הראש שלנו עוד לא בגביע כל כך
שלישי משחק מכריע לעליה לגמר  

הפלייאוף מול חיפה ולאחר מכן נתפנה  
לגביע

אנחנו לא עוסקים בגניבות אבל בהחלט מעריכים את  
שחקני היריבה ואת כישוריהם כמו אבי בן שמחון שקשה  

שחקן נהדר ומנוסה ששיחק בנבחרת  , לעצירה בגלל גובהו
כמו כן את מורן סמואל הנהדרת ובכלל אפשר  . בעבר

לעבור אחד אחד באמת שחקנים טובים מאוד שמשחקים  
.מנוסים ועובדים יפה יחד, באותו הרכב שנים רבות 

משחק  . תמיד יש התרגשות לקראת גמר גביע
אחד שמרכז כמות אמוציות וריגושים גדולה  

שהפסדנו בגמר בשנה שעברה  לאחר . מאוד
.מקווים לנצח השנה

אני אוהב את כל השחקנים שלי ומעריך  
לא הייתי מחליף שום  , אותם מקצועית

.שחקן בשחקן משום קבוצה אחרת

מאמן  , אוטלונגיאריאל 
בית הלוחם תל אביבקבוצת 

מאמן  , ליאור דרור
רמת גןן "קבוצת איל

השינויים בקבוצה שנעשו או הצפויים להיעשות בעתיד

השינויים אצלנו נעשים מעונה לעונה שמטרתם בעיקר 
לפנות לשחקנים הצעירים את הבמה ולעזור להם לצבור  

השנה צירפנו לקבוצה  . ניסיון ברמות הגבוהות והבינלאומיות
שחקן צעיר שהתחיל לא מזמן את דרכו )את תומר יצקן 

עוד שחקן צעיר מנבחרת  אליזרובויהושע ( בנבחרת
למעשה הסגל משלב שחקנים צעירים לצד  . העתודה

.מהעברשחקני נבחרת מנוסים 

בשנה הבאה נעלה לקבוצה  
הראשונה מספר שחקנים  

צעירים שצברו ניסיון בקבוצות  
העתודה שלנו והגיעו לרמה  

.טובה

?איך לדעתך אפשר להביא עוד צעירים בעלי מגבלה להצטרף לקבוצות הכדורסל

לשדר יותר  . בעזרת חשיפה ובעזרת התקשורת
ולחפש  , ולא רק של ענף הכדורסל, משחקים

חבר׳ה צעירים במערכת החינוך הרגילה דרך 
במסגרות של  , שיתופי פעולה עם משרד החינוך
(.שיקום)חוגי ספורט ובתוך בתי החולים 

בכדי להביא צעירים צריך עבודת שטח רצינית  
יחסי  . כ טיפוח קשר לאורך זמן"אח, לאיתור

צריך לייצר  . ציבור טובים של אנשים מתאימים
במיוחד בשלבים הראשונים כדי , הרבה גירויים

.למשוך את הצעירים לענף



הטור של אלון 
און –דור 

סיכום כדורסל בכיסאות גלגלים באירופה  : תמונת מצב

על הליגה הספרדיתוקצת 

11

את אחד הרגעים היפים בכדורסל חודש מרץ סיפק 
כיסאות הגלגלים באירופה כאשר קבוצות מכל  

(  מקצועניות וחובבניות-חצי, מקצועניות)הדרגים 
ארבע קבוצות . ומכל המדינות האירופיות נפגשו

ישראליות השתתפו במפעלים האירופאים על פי 
דירוג מוקדם של היסטוריה ותוצאות בשנים 

הטורנירים האלה מותחים את השחקנים  . האחרונות
והקבוצות עד קצה גבול היכולת כאשר מתנהלים  

לכל קבוצה ומעבר  )!( ארבעה משחקים ביומיים 
הכושר הפיזי , לרמות הכדורסל השונות בין הקבוצות

.מהווה גורם מכריע בהרבה מהמשחקים

מדליית הארד בגביע  זוכת , א"בית הלוחם ת
השתתפה  , אירופה השני ברמתו לפני שתי עונות

ולכן גם פגשה בהמבורגבטורניר המוקדמות הגבוה 
אביב  -הקבוצה החזקה מתל. קבוצות מהדרג הראשון

לא יכלה לרמה הגבוהה והפסידה את ארבעת  
טורס-משחקיה למרות קרבות צמודים עם פורטו

.  הצרפתיתהייר-האיטלקית ו

שבצרפת וקיבלה  לגרנובליצאה בית הלוחם חיפה 
פתיחה טובה עם שני . בית עם קבוצות שוות לה

,  ניצחונות הבטיחה לה השתתפות בשלבים הבאים
13אך הפסד בתחילת היום השני לרוסים בהפרש 

יצר בית משולש עם הטורקים במשחק  , נקודות
2-חיפה אמנם ניצחו את הטורקים ב. האחרון בבית

נקודות לאחר הארכה אך בעקבות הפרש סלים 
אשר  , שלילי סיימו במקום השלישי והמעט מאכזב

שולח אותם לטורניר גמר הגביע הרביעי אשר ייערך  
.בבוסניה בסוף אפריל

לטורניר בטולוז יצאה , גן-רמתן "אילקבוצת 
שבדרום צרפת והגיעה לשם כקבוצה העדיפה עם  
סגל משולב של שחקנים מבוגרים וצעירים ומספר  

הקבוצה  . רב של שחקני נבחרת בשנים האחרונות
וניצחה בגאון את כל איכזבהגן לא -החזקה מרמת

כולל מותחן מול המארחת על המקום  , משחקיה
,  שחקן נבחרת ישראל, עשהאל שבו. הראשון בבית

!! שבו-שאפו ל–אף לקח את תואר מצטיין הטורניר 
אשר  , גן תמשיך לטורניר גמר הגביע השני-רמת

הספרדית בסוף אפריל לאחר  וויאדוליד-יתקיים ב
בגמר הגביע  במקום הרביעי שבשנה שעברה סיימו 

מעניין יהיה לראות את הקבוצה  . השלישי המכובד
.האטרקטיבית בבית הגמר

הייתה  המוקדמות בטורניריהקבוצה האחרונה שהשתתפה 
אלבסטההטורניר התקיים בעיר . בית הלוחם ירושלים

הספרדית וירושלים הגיעה אל הטורניר כאנדרדוג רציני  
שחקנים זרים  7-עצמה היא קבוצה עם כאלבסטהכאשר 

.  אלופת אירופה, שחקני נבחרת אנגליה4שמתוכם 
הקבוצה הפסידה את משחקיה אך המשיכה לצבור ניסיון  

.ותק במפעלים האירופיים-ו

שתיים מתוך ארבע הנציגות הישראליות ימשיכו , לסיכום
גן בספרד  -רמת, לייצג את הכדורסל שלנו בבתי הגמר

גן תפגוש את הלגיונר הישראלי  -רמת. וחיפה בבוסניה
–וויאדוליד-מהיחידי אשר משחק בשורות המארחת 

הקרב המרתק ייערך ככל הנראה לקראת  . און-דוראלון 
און עצמו יפגוש שם גם את קבוצתו  -דור. ערב חג הפסח

.  זכה באליפות צרפת בעונה האחרונהאיתה, מו–לשעבר 
מרגש ואטרקטיבי כאשר  , הטורניר צפוי להיות מעניין

הקבוצה המקומית תנסה להעפיל לגמר ואולי לזכות בגביע  
.  השני בפעם הראשונה בתולדות המועדון

גמר שולחת בסך טורניריהמדינה בה יתארחו שני , ספרד
המדינה עם –הכל שבע קבוצות לשלבי הגמר השונים 

עובדה זו מצביעה על ! מספר הנציגות הרב ביותר באירופה
. און משחק בה-חוזקה של הליגה הספרדית אשר דור

און וקבוצתו מתקרבים לשלבי -דור, בליגה הספרדית עצמה
הסיום כאשר ארבעה משחקים נותרו עד סוף הליגה  

הסדירה וכאשר ארבע קבוצות מתחרות עם מספר נקודות  
,  בילבאו, וויאדוליד)זהה על המקום האחרון לפיינל פור 

(.  קנרייה-וגראןבאדחוס

הכבוד לקבוצות הישראליות על טורנירים יפים כל 
הגמר  בביתי נקווה שישיגו תוצאות טובות גם , באירופה

. השונים



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

טבלאות הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים
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נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

1733רמת השרוןן "איל1

1729קידום אשדוד2

1628בית הלוחם חיפה3

1727יפון"איל4

1726תל אביבהלוחםבית5

1626כרמיאל6

1521חוסן באר שבע7

1720עודד ראשון לציון8

1719ן הרצליה"איל9

1718ן חולון"איל10

סדרות הפליאוף–ליגת העל 
בית הלוחם תל אביב מול בית הלוחם חיפה  | 1-2מקום 
ן תל אביב"ן רמת גן מול איל"איל| 3-4מקום 
'בית הלוחם ירושלים מול בית הלוחם חיפה ב| 5-6מקום 
ל תל אביב "בית הלוחם צה| 7מקום 
חוסן באר שבע  | 8מקום 

סדרות הפליאוף–פלי אוף עליון –'  ליגה לאומית א
בית הלוחם באר שבע–בית הלוחם תל אביב | פליאוף עליון 

ראשון ספיבק –ן חיפה "איל
בית הלוחם ירושלים–עפולה | 5-6מקום 



טניס  
שולחן

פראלימפיטבלת הליגה לטניס שולחן 

13

משחקי הפליאוף יתקיימו באפריל

זוכי סבב משחקי הדירוג 

כסאות  סוג
גלגלים

כסאות  
גלגלים

כסאות  עמידה
גלגלים

כסאות  
גלגלים

עמידה

/  גברים 
נשים

גבריםנשיםגבריםמעורבנשיםגברים

'רמה ב'רמה ב'רמה ב'רמה א'רמה א'רמה ארמה

שמואל  זוכה
בן עשור

גאולה 
סירי

כרמית  
דור

חיים  
קמחי

יהודית 
פנחס

אדם 
אמיר



חגיגת בר 
מצווה

נער בר המצווה תרם לנבחרת העתודה של ישראל בכדורסל  

בכיסאות גלגלים

14

לפניפנו,שמשמביתאלןנחעזריאלהנערהורי

נכיםלספורטהישראליתלהתאחדותמספרשבועות

גלגליםבכיסאותכדורסלבמשחקצפייהכיוסיפרו

13הבןעזריאלאתמאודריגשה,בקנדהביקורבמהלך

שתתקיים,שלוהמצווהברחגיגתלרגלכישהחליטעד

לנבחרתשקלים13,000לתרוםמבקשהוא,הבאבשבוע

בכיסאותבכדורסלישראלשלהפראלימפיתהעתודה

.גלגלים

ספיבקלמועדוןמשפחתוובניעזריאלהגיעוהשבוע

המורכבת,העתודהנבחרתבאימוןוצפו,גןברמת

חולצתאתקיבל,הנרגשעזריאל.22גילעדמצעירים

התנסה,הצעיריםהכדורסלניםעםהצטלם,הנבחרת

.הנדיבהתרומתואתוהעבירבמשחק



אליפות ישראל  
באתלטיקה  

לעיוורים

2016אליפות ישראל באתלטיקה לעיוורים ושרידי ראייה לשנת 
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ישראלאליפותנערכתבה,השנייההשנה,זוהי

.ראייהושרידילעיווריםבאתלטיקה

100כהגיעויוסףבהדרבאצטדיוןשנערכהלאליפות

אתלעודדמנתעלמשפחהובניאוהדים,צופים

.מלוויהםואתהרציםהספורטאים

חינוךביתלמועדוןמשתייכיםאשרהספורטאים

ידיעללווחלקםכאשר,מקציםבמספררצו,עיוורים

חינוךביתמועדוןשל'עיןקשר'קבוצתחברי

חיבורידיעלנעשהעיוורלספורטאיהליווי.עיוורים

אסורלמלווהכאשר,הרצים2ביןקצרחבלבעזרת

.העיוורהספורטאילפנילרוץ

השיגבה,מטר1,500הבריצתהיההאירועשלשיאו

תוך,אירופהלאליפותהקריטריוןאתסולומוןאבי

אתשהשיגלאחרהאישישיאואתשוברשהוא

.דגןאסףליווהאביאת,דקות4:48:10:התוצאה

אימוניםממחנהחזר,שבועלפניכי,אביאמרבסיום

לאעודשגופולכךשגרםמהבאתיופיהגבוהבאזור

במלוארץלאהואולכן,בארץלריצההתאקלם

יותרמהרלרוץשיוכלמשוכנעהוא.שלוהיכולת

לאליפותהקריטריוןאתלהשיגשהצליחשכמוומאמין

.לריוהקריטריוןאתלהשיגיוכלאירופה

2016לשנתהארץאלופי

סלומוןאיתי:מטר100ריצת

סלומוןאיתי:מטר200ריצת

סלומוביץליאב:מטר800ריצת

סולומוןאבי:מטר1500ריצת

ולהגיעשובשיאואתלשבור,אבייצטרךכךלשם

להשאירמנתעלדקות4:32לפחותשללתוצאה

.סיכוילעצמו

אתלהשיג,סלומוביץליאבכשל,מטר800הבריצת

להשיגוינסהוהוא,אירופהלאליפותהקריטריון

.באיטליהפריהגרנדבתחרות



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  האתלטיקה במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

copacabanaאצטדיון:התחרותאתר

ישיבהמקומות60,000באצטדיון
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8-18/9:התחרותימייתאריכי

(נשים440מתוכם)1,100:משתתפיםמספר

מדינות120מ

זהבמדליות177

:תעודת זהות

האתלטיקהענף 

הענפיםמשמונתאחדהנוהאתלטיקהענף

-בהראשוניםהפראלימפיםבמשחקיםשהתחרו

נושאיאירועים25בהספורטאיםהתחרושם,1960

ענףהינוהאתלטיקההיוםועדמאז.מדליה

.המשחקיםבתוכניתביותרהגדולהספורט

:הספורטאיםמתחריםבהםהאתלטיקהתחרויות

מטר800,מטר400,מטר200,מטר100:ריצות,
,4X400,שליחים4X100,מטר5000,מטר1500

מרתון

לרוחקוקפיצהלגובהקפיצה:קפיצות

זריקת,ברזלכדורהדיפת:וזריקותהדיפות
ייחודי)אלהזריקת,כידוןהטלת,דיסקוס
(פראלימפילספורט

:שללקטגוריותמתחלקותהנכויות

ועיווריםראיהשרידי

נפגעיCP–ויושביםעומדים

גמדים

קטועים

שדרהעמודפגיעות,פוליו)גלגליםכסאות
(וקטועים

שכליתמוגבלים



לקראת 
2016ריו 
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במדליותבעברזכו,הישראליםהספורטאים

הזהבמדלייתכאשר,מזהב38מהןרבות

בהפראלימפיםבמשחקיםהושגההאחרונה

1988.

11בזכתה,העברספורטאית,רוביןציפורה

המשחקיםבשבעת.ארד5וכסף3,זהבמדליות

בתחרויותהשתתפהבהםהפראלימפים

הדיפת,דיסקוסזריקת,כידוןהטלת:האתלטיקה

.5וקרבאלהזריקת,ברזלכדור

מחזיקאשר,אביבתלהלוחםמביתירקוניגדי

(2:48:56)לעיווריםמרתוןלריצתהישראליבשיא

במשחקים.לריוהכרטיסאתלהשיגמנסה

וסייםגדיהשתתףבלונדון2012בהפראלימפים

בקטגוריית.משתתפים19מתוך13הבמקום

הספורטאיםאתאחדו,גדימתחרהבההנכות

עם(גדישלהקטגוריה)מלאבאופןהעיוורים

שמקשהמה–ראייהשרידיבעליהספורטאים

.המדליותלטווחלהגיעמאוד

מספרכאשר,ו'אזצ'גיוסףמאמןגדיאת

פעםכל–בריצהאותומלוויםרואיםספורטאים

הבולט,בחבללגדיקשוראשראחדמלווה

מותרבריוהמרתוןריצתב).פרחייחהואשבהם

(מלווים2עדלהחליף

המשך -האתלטיקה במשחקים הפראלימפים ענף 

אביהוא,לריולהגיעשמנסהנוסףספורטאי

השיגשלאחרונה,עיווריםחינוךמביתסלומון

בריצתאירופהבאליפותלהשתתפותהקריטריוןאת

אביאת.(זהבעיתוןנפרדתכתבהראו)מטר1500

רץאותוליווהבעברכאשר,דגןאסף,כיוםמלווה

.סטאיןהיילהישראלשיאןהמרתון

גדי ירקוני וחי פרחי

סטאיןוהיילהאבי סלומון 



פרחי ספורט

הפנינג פרחי ספורט בבאר שבע 
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.שבעבבארספורטפרחיהפנינגהתקיים,מרץבחודש

לספורטחדשילדיםקהללחשוףהייתהההפנינגמטרת

הקיימיםהספורטפרחיילדיאתולחשוף,הפראלימפי

.התנסוטרםבהםחדשיםלענפים

שלספורטמפרחימרביתם,ילדים120-כהגיעולפעילות

.הבדואיתוהפזורהשבעבארשלוחות

שניביןראווהבמשחקצפוהילדיםהפעילותבתחילת

להדהומרטין,יושינבוימוטו'פוגמקצועייםטניסשחקני

.פונט

תחנותביןועברוהילדיםהתנסוהפעילותבמהלך

.ועודיה'בוצ,ידייםאופניעלרכיבה,מתנפחים

חלקלקחושבוענקתופיםמעגלהייתההאחרונההפעלות

.הפעילותילדיכל

,בהתנדבותהפעילותאתליוומיתראזוריס"ביתלמידי

.פוריםלכבודלמשתתפיםמנותמשלוחיוחלקו

ארז,ההפניגאתשארגןשבעבארהלוחםלביתתודות

–דרוםשלוחתרכזת–אבנעיםורד,הטניסמאמןשנקר

.האירועאתשליווהרביםולמתנדביםספורטפרחי
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ל "זפרלהעוזי לזכרו של 

ר"יודני בן אבו , מילים שנשא לזכרו של עוזי

:ההתאחדות והוועד

משפחת ספורט הנכים כואבת את הליכתו של עוזי 

.  מאתנו ומשתתפת בצער המשפחהפרלה

וההתאחדות ספורט הנכים איבדו הפראלימפי הוועד 

היה מהמובילים והאחראים למהפכה  אשר , מרכזיעוגן 

,  הלך מאתנועוזי , במדינהלמען הספורטאים הנכים 

יום בכל אולם החזון שלו והמורשת שלו מוטמעים יום 

.הן כנכים והן כחברה, אחד מאתנו

עוזי לקח את המקרה האישי שלו כאבא לבת עם 

להיות אבא לאלפי נכים והביא אותם  הפך , נכות

.לניצחון הרוח על הגוף

זכו לעשרות מדליות במהלך  ן "אילספורטאי מרכז 

יש חלק חשוב ביותר בכל מדליה ולעוזי , השנים

.ומדליה שהושגה

,  לפני כחודשיים בטקס פרס השרה לספורט הישראלי

זכה עוזי לפרס מפעל חיים על תרומתו לספורט 

.הנכים

הוא התקשר אלי ממיטת חוליו בהתרגשות גדולה  

.ארגוני הנכיםלהודות לכל וביקש ממני 

היום עוזי אנחנו כאן להודות על מי שאתה ועל מה  

.שהיית עבורנו

.תודה עוזי

סגנית אלופת  ענבל פיזרו , מילים שנשאה לזכרו של עוזי

אירופה בשחייה

השחייה ברצוני להגיד כמה מילים אישיות ובשם נבחרת 

שהיה מנהל המרכז פה מעוד לפני , חיפה על עוזין "אילשל 

.שנה24לפני ן "לאילשאני עצמי הגעתי 

שמפעל חייו היה ההקמה של מועדון זה היה מנהל  , עוזי

.קשוח ולא פשוט לפעמים

הייתה לו דאגה תמידית וחשש אמיתי לקיום של המועדון  

ולהוציא ממנו כספים לדברים שאנו ראינו בהם  . ולהכנסותיו

אך אם כל , חשיבות עליונה היה על גבול הבלתי אפשרי

תמיד ידענו שכל הקשיחות הזו הייתה מתוך  , הקושי

.  לעתיד המועדוןאכפתיות 

אך בעשר  . ההישגיופחות בספורט , עוזי האמין בשיקום

בזכות בניה של יחסי עבודה ואמון , שנותיו האחרונות

הוא התרכך מעט והתחיל  , בייננסוןבמשך שנים עם יעקב 

יוכל להועיל ואף  ן "הישגי באיללהאמין שפיתוח ספורט 

.  להרים את המועדון

הוא מעולם לא התערב בהחלטות המקצועיות אך ידע 

.לכוון ולייעץ ולישר את יעקב

2012בהמשך עוזי אף התלווה אלינו לאולימפיאדה ב

.2013ולאליפות עולם ב

של השחייה את צמיחתה של נבחרת שאפשר עוזי הוא זה 

ותמך בזאת ובזכותו נבחרת זו היא החזקה בארץ  ן "איל

.  ומחזיקה את ענף השחייה ההישגית בארץ

.הוא יחסר לנו מאוד והיום אנחנו שוחים לזכרו
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ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והועד  

הפראלימפי הישראלי וקרן תמיכה בספורט נכים ואבי  

לרמן מתכבדים להודיע כי מר אבי לרמן אשר שימש  

ועד היום יסיים את  2013ל גופים אלו ממחצית "כמנכ

.עבודתו בתקופה הקרובה

ההתאחדות והועד מודים לאבי על תרומתו ומסירותו  

לספורט הנכים בישראל ומאחלים לו הצלחה רבה בכל  

.התפקידים שימלא בהמשך

טל בן חיים: צלם


