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הישג החודש
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מארגון נכי שון זיו ובן זוגה לריקודים ויטל זינגר 

ל המתאמנים בבית הלוחם תל אביב זכו  "צה

במדליית הארד באליפות העולם לריקודים על 

.כסאות גלגלים שנערכה ברומא

.  הייתה מרגשת מאודהתחרות :" ...מדבריה של ויטל על הזכייה

הרמה הייתה גבוהה והזכייה שלנו במדליה היא לא מובנת  

!"זה אושר גדול, מדליה, וואללה. מאליה

ערכנו ארבע דקות של קטעים  , רקדנו למוסיקה ייחודית

כמו מלחמת האלים  , הלכנו על משהו יווני. מוסיקליים

אפשר לדבר על מדלייה מבלי אי . בהתאםוהתלבושות היו 

הריקוד הזה  . פיטלכרילנה להזכיר כמובן את המאמנת שלנו 

היא מאמנת אותי . מדהימהכריאוגרפיתהיא . הוא פרי יצירתה

היא  . ואת שון כזוג כבר חמש שנים ואותי לבד כבר שבע שנים

."מאמנת את הנבחרת שלנוגם 



מה קרה  
?בנובמבר
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א  "דורון שזירי מבית הלוחם ת•
גמרים בתחרויות הגביע  2עלה ל 

לירן גבע . העולמי בארצות הברית
הגיע למקום  , מבית הלוחם חיפה

45מתוך 26ה 

קליעה

,  באליפות אירופה בהרמת כח•
שוורץ מבית  פולינההשתתפה 

לדחוק  שהצליחה הלוחם ירושלים 
להשיג  בנסיוןאך כשלה , ג"ק106

כרטיס לריו

פרדי  במחזור הליגה הראשון ניצח •
מבית הלוחם חיפה  פייביש

בתחרות הלא מסווגים

הרמת כח  

,  א"איתי ארנליב מבית הלוחם ת•
,  נוטינגהםהגיע לחצי גמר טורניר 

הבריטי  קוטרילשם נוצח על ידי 
המדורג רביעי בעולם

ן רמת  "בסקי מאיל'אדם ברדיצ•
זכה בטורניר בית הלוחם  , גן

.   שנערך באילת בתואר היחידים
זכו  שמוליק דניאל ואמיר כהן 

בזוגות

טניס בכסאות  
גלגלים

מבית הלוחם חיפה זכה  שמואל בן עשור •
במדליית הזהב עם שותף יפני באליפות 

ובמדליית ארד , בלגיה הפתוחה לקבוצות
במקצה האישי באליפות סין הפתוחה  

שמואל בן עשור  וחן ברוך מבית  •
זכו בריזלאייחד עם שותף הלוחם חיפה 

במדליית כסף באליפות סין הפתוחה  
א  "מבית הלוחם תכרמית דור .לקבוצות 

זכתה בתחרות זו  יחד עם שותפה פולנית  
הכסףבמדליית 

טניס שולחן

ובן  א "ויטל זינגר מבית הלוחם ת•

זכו במדליית  , שון זיוזוגה לריקוד

פריסטיילארד בקטגוריית 

באליפות העולם שנערכה באיטליה  

לריקודים בכסאות גלגלים

ריקוד

ן רמת גן זכה "מאילנדב לוי •

במדליית ארד בטורניר ידידות  

על ידי  , בינלאומי שנערך בריו

הוועדה המארגנת של המשחקים 

הפראלימפים  לקראת משחקי ריו

יה'בוצ

א  "מורן סמואל מבית הלוחם ת•

נבחרה לחותרת הפראלימפית  

של איגוד החתירה  2015לשנת 

הבינלאומי

חתירה

במקום זכתה הגברים נבחרת •

השני בטורניר ידידות לקבוצות  

לאחר  , שנערך בספרד' מדרג ב

,  ספרד: שנצחה את נבחרות

פולין ורומניה והפסידה  , פורטוגל

והונגריהלנבחרות גרמניה 

כדור שער

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?בדצמבר

אירועים ותחרויות בחודש דצמבר
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פתיחת ליגת הרוגבי בכסאות גלגלים2/12

בית הלוחם ירושלים  –תחרות קליעה 11/12

בית הלוחם חיפה–תחרות שחייה 13/12

בית הלוחם חיפה–תחרות בדמינטון 25/12

–טורניר טניס שולחן בקוסטה ריקה 16-19/12
בורובובודני סיאדהשי , טביבקרולין

המסטרסטורניר 2-6/12

בטניס בכסאות גלגלים

בהשתתפות איתי ארנליב  

בפארק האולימפי בלונדון 



אליפות ישראל  
בטניס בכסאות  

גלגלים

2015-אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים 
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OPENQUADזוגות'דרג ב

מקום 
1

בסקי 'אדם ברדיצ
ן רמת גן"איל

שרגא וינברג
ן רמת גן"איל

משה סעדה
בית הלוחם באר  

שבע

שמוליק דניאל  
ואמיר לוי

בית הלוחם  
ירושלים

מקום 
2

אמיר לוי
בית הלוחם  

ירושלים

איתי ארנליב
בית הלוחם תל 

אביב

אלי ביטון
ן ירושלים"איל

וינברג  שרגא
אילן רמת גן 

איתי ארנליב
בית הלוחם תל 

אביב

מקום 
3

כהנובגנדי 
ן רמת גן"איל

שמוליק דניאל
הלוחם  בית

ירושלים

פטריק בן אוריאל
ן חיפה"איל

חיים לב
בית הלוחם באר  

שבע

יעקוב נחמני
בית הלוחם באר  

שבע  

פיני אברמוב  
ופטריק בן  

אוריאל  
ן חיפה"איל

משה סעדה  
ויעקוב אטיאס

באר  בית הלוחם
שבע  



תגובות  
מהפיסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לזכייתו של שרגא  
ווינברג באליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים
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השאלון

לינור קלמן ולירן גבע  
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בכלל יש מעט  . בעיקר העדר בנות בענף
ובספורט הפראלימפי , מאוד נשים בענף הזה

!היחידה בארץהסייפתאני 

,  בגלל שאין נשים נוספות בארץ, שוב
,  אבל בגדול. ל"השתתפתי רק בתחרויות בחו

לפעמים  . לא קשה לי בנסיעות מחוץ לארץ
השעותלהתרגל להבדלי , אולי קצת

אבל מבין גם איטלקית  , עברית ואנגלית
בזכות התחרויות הרבות  , וספרדית ועוד שפות

.  שבהן השתתפתי כשחקן טניס שולחן

שיא עבור  .. ין ולונדון'זיכרונות טובים מבייג
.כל ספורטאי

עכשיו אני במנוחה  , ב"חזרתי מתחרות בארה
וכבר עוד מעט  , עברתי דירה, התחתנתי,  טוטלית

יורם בן מתחיל בהכנות לתחרויות עם המאמן 
.מבית הלוחם חיפהחיים

?מה הקושי בענף

הינם ספורטאים בסגל ,מענף הקליעהולירן גבע מענף הסייףלינור קלמן 
סגל הספורטאים שכבר מעכשיו מתכונן למשחקים הפראלימפים שיערכו , 2020

היא ספורטאית  , הוא ספורטאי ותיק שעשה לאחרונה הסבה. 2020בטוקיו בשנת 
שאלנו  , שניהם עושים את צעדיהם הראשונים בענפי הספורט שלהם. צעירה

:אותם מספר שאלות זהות ואלו התשובות שקיבלנו

אין  , ספורט עדין, זהו ספורט מאוד מנטלי
.מקום לטעויות

.  בינתיים השתתפתי רק בשתי תחרויות
התחרות  אבל , מצויינתהראשונה הייתה 

בעיקר בגלל  , האחרונה הייתה קשה מאוד
.חוסר הניסיון שלי בענף

אני מסתדרת  . רוסית ואנגלית, עברית
.ל עם השפות האלה"מצוין בחו

מתאמנת שנתיים בבית הלוחם  , 24בת , לינור קלמן
רצתה להיות סייפת מאז  . שמשגרה בבית . ירושלים

.שהייתה ילדה קטנה

שלושה  . אני מתאמנת חמש פעמים בשבוע
המאמנים  . ושני אימוני טכניקה, אימוני קרבות

.  פדלובסקיודמטריגלזויקטור שלי הם 
בפברואר אני אמורה להשתתף בתחרות  

.בינלאומית בהונגריה

!וסושי( אנימה)מצוייריםסרטים 

במהלכה  , שולחןטניס קריירה ארוכה באחרי , לירן גבע
נפגע  , ין ובלונדון'הפראלימפים בבייגבמשחקים השתתף 

גר  , 41בן . ולפני שנה וחצי עבר להתאמן בקליעה, בכתף
.בכפר סבא

?מה האסוציאציה כשאומרים טוקיו

?ת/ה דובר/אתאיזה שפות 

?ל"מה הקשיים בתחרויות בחו

?מהי שגרת האימונים שלך



פרויקט  
אגיטוס

המודעות לספורט הפראלימפיהעלאת 
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קיבלהישראליהפראלימפיהוועד

הוועדשלותמיכתואישורואת

באמצעותהבינלאומיהפראלימפי

בשנתלהפעיל'אגיטוס'קרן

ייחודיפרויקטהקרובההלימודים

לספורטהמודעותלהעלאת

.הפראלימפי

לקדםהיא'אגיטוס'פרויקטמטרת

קבלתשלועמדותתפיסותשינוי

הטמעת,בקהילהושילובוהשונה

השראהקבלת,ערכים

.ועודפראלימפיםמספורטאים

העריםבארבעתתקייםמהפרויקט

ספורטפרחי"פרויקטפועלבהם

,שבעבאר,ירושלים:"פראלימפים

.וכרמיאלאשדוד

הנוערלבנימיועדהראשוןהשלב

אשר,ובתיכוניםהבינייםבחטיבות

דרךהפראלימפילספורטיחשפו

פראלימפיםספורטאיםשלהרצאות

בכלספרבתיבחמישה,פעילים

.המוזכרותמהעריםאחת

חשיפהאירועיתקייםהשניבשלב

שיכלולהעירתושביכליוזמנואליו

:השוניםהספורטבענפיהתנסות

שער-כדור,גלגליםכסאותכדורסל

גלגליםבכסאותטניס,לעיוורים

.ועוד

נכונותהביעופנינואליהןהעיריות

,הספרבתיוכןבפרויקטלהשתתף

במהלתתושמחו,היוזמהעלבירכו

.הפראלימפילספורט

,ההתאחדותמטעםהפרויקטלרכזות

,הפתעהנכונהמלרוורדמורןחן

ספרלביתהפרויקטאתהציגוכאשר

.בכרמיאל'פסגות'

למדהבוהספרביתשזהוהתברר

העולםאלופת,סמואלמורן

.בחתירההטרייה

בביתלהרצותשובצהשמורןכמובן

.זהספר



בכסאריקוד 
גלגלים  
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הכירו את ענף ספורט הריקוד בכסאות גלגלים  

מוזרנשמעאוליזה,התחוםמןשרחוקלמי

לאמושךהענףאבל',גלגליםכסאעםלרקוד'

,מקצועייםרקדניםגםאלאבכיסאותנכיםרק

.חובביםורקדניםכוריאוגרפים

,שנה20-כלפניבהיסוסשהתחיל,בארץהענף

נפרדבלתיחלקוהפךרביםהיוםסוחף

.(פראלימפיספורטלאכיאם)הנכיםמספורט

ואחריםן"אילמרכזי,הלוחםבתיכמומועדונים

פועליםרבותובעריםייצוגיותלהקותהקימו

.ריקודיםחוגי

בניעםכללבדרךנעשהגלגליםבכיסאריקוד

עםובקלילותבטבעיותהרוקדים',עומדים'זוג

מתנועעיםוהכסאהגוף.בכסאהנכה

.נעלמתכאילווהנכותמושלמתבהרמוניה

סלוניםוריקודיםלטינייםריקודים,עםריקודי

בסיוע,הגלגליםכיסאותלשפתהותאמו

לשואוהענףאתשהפכו,וכריאוגרפיםרקדנים

ומוסיקהססגוניותתלבושותכולל,ממששל

.סוחפת

וישבייןאנה 

גלגלים  בכסאבני נוער מתנסים בריקוד 
גלסבהנחייתו של מני 



ריקוד בכיסא
גלגלים  
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ענף ספורט הריקוד בכסאות גלגלים  -המשך 

החלוקה.קטגוריותלמספרמתחלקותהתחרויות

,('וכולטיני,סלוני)הריקודלסוגהיאהראשונית

שללקטגוריותחלוקהישנההריקודסוגיובתוך

או,(גלגליםכיסאעלהזוגבנישני)וכיסאכיסא

לרמותמחולקתקטגוריהכל,לבסוף.וכיסארקדן

בפלגשימושפיעלהרקדןנבחןזובקטגוריה.הנכות

.הגלגליםכיסאעםובפעלוליםעליוןגוף

לספורטהישראליתההתאחדותארחה2009בשנת

מטרובאולםשהתקיימה,אירופהאליפותאתנכים

14-מרקדנים100-כבהשתתפות,ברעננהווסט

הנכותהריקודיםרצפתעלכישהוכיחו,מדינות

מסוגליםגלגליםלכיסאהרתוקיםוגםנעלמת

.הריקודמחווייתליהנות

המתאמנים,מוביליםרקדניםמספרישראלבנבחרת

גרינפלדאדםביניהם,פריטלייכרילנהבהדרכת

מזורוגיליוישבייןאנה,קוטיקנטליהזוגוובת

מאליפותשעברהשבועשחזרו,זיוושוןזינגרוויטל

.ארדמדלייתעםברומאשהתקיימההעולם

מחלתבשלגלגליםבכסאמתניידת,28,זינגר

.השדרהבעמודהפיךבלתינזקלהשגרמההסרטן

מורה,רקדןהוא,זיושון,לריקודיםהקבועזוגהבן

בריקודיםגדולאתגרהמוצא,וכריאוגרףלריקוד

.גלגליםבכיסאות

קוטיקובת זוגו נטליה גרינפלדאדם 
רוקדים וואלס

בריקוד שזיכה  , זיווויטל זינגר ושון 
אותם בארד



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

מחזורים  4טבלאות הליגה לאחר 
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נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

ליגת העל 

48ג"ן ר"איל1

47'א א"ל ת"ביה2

47'ל חיפה א"ביה3

46א  "ן ת"איל4

46'ל חיפה ב"ביה5

45ם-ל י"ביה6

45('א ב"ת)א "ל ת"צה7

44ש"חוסן ב8

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית א

47א"ל ת"ביה1

47ן חיפה"איל2

46צ ספיבק"ראשל3

46עפולה4

45ש  "ל ב"ביה5

45ם-ל י"ביה6

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

48ן יפו"איל1

48ן רמת השרון"איל2

46ש"בן"חוס3

35קידום אשדוד4

35הלוחם תל אביבבית5

35כרמיאל6

44צ"ראשל7

44ן הרצליה"איל8

22ן חולון"איל9

11ל חיפה"ביה10



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  במשחקים הכחהרמת ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Riocentro-Pavilion:התחרותאתר 2

נסיעהדקות5:הפראלימפימהכפרהמתקןמרחק

13

8-14/9:התחרותימייתאריכי

(נשים80מתוכם)180:משתתפיםמספר

זהבמדליות20

:תעודת זהות

הכחהרמת ענף 

מהמשחקיםחלקמהווההכחהרמתענף

רקעתבאותה.1964טוקיוממשחקיהפראלימפים

מפוליושנפגעואושידרהבעמודפגיעהעםגברים

,מבעברשוניםמעטהיוםהחוקים.להשתתףיכלו

נכון.הבינלאומיהפראלימפיהוועדידיעלונקבעים

רגלקטועיספורטאיםבמשחקיםמשתתפיםלהיום

נכויותממגווןוספורטאים,רגלייםשתיקטועיאו

סיווגברמתהעומדיםהתחתוןהגוףבפלגמוטוריות

היכולתאתלבחוןהיאהמטרה.מינימליתנכות

שהםתוך,עליוןגוףבפלגהמתחריםשלהפיזית

נכונהבטכניקה,מרבימאמץריכוזיכולתמפגינים

.שכיבהממצבמקסימלימשקללהרמת

קטגוריות10-ולנשיםמשקלקטגוריות10בענף

41היאביותרהנמוכההמשקלקטגוריית.לגברים

רצועה,שוכבהמתחרה.לגברים49-ולנשיםג"ק

התנועה.דחיקהומבצעהתחתונותהגפייםסביב

בליאועם,מהתושבתמוצאהברכאשרמתחילה

מכופףהספורטאי.לחלוטיןישרותבידיים,סיוע

מריםואזהחזהלכיווןהמשקולתאתומורידמרפקים

אתמסייםובכךההתחלתילמצבשובהמשקולתאת

.התנועה

והשארשקילהבזמןהראשון,ניסיונות3לספורטאי

אתלהעלותישניסיוןבכלכאשר,התחרותבמהלך

שיאלשבורבמטרהמאושררביעיניסיון.המשקל

אותומנצח.הסופיתלתוצאהתקףאינואבל,עולמי

שלבמקרה.המקסימליהמשקלאתהדוחקספורטאי

.יותרנמוךשמשקלוהספורטאימנצח,שוויון



לקראת 
2016ריו 
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,כחהרמתענף,בישראלהנכיםבספורט

כאשר,הלוחםבתיבמרכזיבעיקרמתרכז

בהשתתפותתחרויותמתקיימותהשנהבמהלך

.הארץמרחבימשקולותמרימי

,זהבענףמרשימההיסטוריהלישראל

זכו,ברונראברהםבהדרכתישראלספורטאי

.הפראלימפיםבמשחקיםבמדליותבעבר

הינהבישראלכיוםהבכירההספורטאית

,פולינה.ירושליםהלוחםמביתכצמןפולינה

החלה,טומילובולאריהמאמןעםמתאמנת

והייתהשניםכשבעלפניזהבענףדרכהאת

למשחקיהקריטריוןלהשגתמאודקרובה

.2012לונדון

ג"ק116–ישראלבשיאשמחזיקה,פולינה

אך,לריוהכרטיסאתלהשיגניסתה,בדחיקה

נציגותתהיהלאזהשבענףכך.הצליחהלא

.הקרוביםהפראלימפיםבמשחקיםישראלית

המשך -הפראלימפים במשחקים הכחהרמת ענף 



מפגשים  
בינלאומיים
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תמונההציגו,ברזילנציגי,2016בריולמשחקיםבאשר

לדבריהם.הקרובבקיץהמשחקיםלקראתאופטימית

נמצאיםהמתקניםובמרביתהאולימפיבכפרהעבודות

.סיוםבשלבי

אתהזמינה2020טוקיומשחקישלהמארגנתהוועדה

.בטוקיולהתארחIPC-השלהבאההכלליתהאסיפה

זכות2020בטוקיוהמשחקיםבאירוחרואיםהיפנים

ממשלתיתמעורבותישנהביפןכידיווחוהם.גדולה

160שלתקציבלרשותםעומדוכיבמשחקיםמלאה

.דולריםמיליון

הועלו.הכלליתהאסיפהנערכהלהתכנסותהשניביום

כל.היוםבסדרשהוצגוהנושאיםכללהצבעות

כמו.2016-17לשניםהתקציבכולל,אושרוההצבעות

:בריוהמשחקיםלקראתהעיקריותהמטרותהוצגוכן

מיליון3.3מכירת,ספורטענפי22,ספורטאים4,350

.טלוויזיהצופיביליון4,כרטיסים

הכדורגלאתלצרףcpisraשלניסיוןנעשהבהמשך

7Aאיגודפעלמנגד.23'מסכענףהמשחקיםלתוכנית

.המשחקיםלתכניתהענףאתלהחזירל"הבינהשייט

ועדין.זהבשלבלמשחקיםייכנסלאשהכדורגלהוחלט

.המשחקיםלתוכניתיצטרףנוסףענףאםנקבעלא

פרסיםהענקתעםגאלהבערבהסתיימההאסיפה

.הפראלימפיבספורטהשנהלאנשימיוחדים

במקסיקוהשנההתכנסהIPC-השלהכלליתהאסיפה

ר"יו-אבובןדנימייצגיםישראלאתכאשר,סיטי

.הוועדל"מנכ-לרמןואביהפראלימפיהוועד

וחוקיםתקנותהמדינותלנציגיהוצגוהאסיפהבמהלך

לשניםאסטרטגיתותוכניתכספייםדוחות,חדשים

2015-2018.

מתקצבאותו,אגיטוסהבינלאומיהפרויקטהוצגכןכמו

בכתבהפרטים)ספונסריםמערךבאמצעותIPC-ה

.הכוללתמהפעילותנפרדוניהול(נפרדת

החורףמשחקיעלהרוסיהנציגדיווחהדיוניםבמהלך

,הרוסיתבחברהתפיסתילשינוישגרמו,2014י'בסוצ

אתהמשרתיםבעירחדשיםמתקניםלבנייתהביאו

.לנגישההעיראתוהפכוהמקוםאוכלוסיית

בדרוםייערכו2018בשנתהחורףמשחקיכיהוחלט

כל.במרץ9-18בתאריכיםיתקיימוהמשחקים.קוריאה

דקות30שלרדיוסעדשלבמרחקיתקיימוהתחרויות

,סקיכמו-ענפיםארבעה.האולימפימהכפרנסיעה

.בהריםיתקיימוועודסנובורד

היאסין.ין'בבייגייערכו2022-בהחורףמשחקי

.והחורףהקיץמשחקיאתהמארחתהשנייההמדינה

מיליון300-כפעיליםבסין,הסיניםהנציגיםדיווחיפיעל

המשחקיםלקיוםוהתקציבהחורףספורטבענפיאיש

ייערכומהתחרויותחלק.דולרמיליון100-למגיע

קוביית'–האולימפיתובבריכה'הציפורקן'באצטדיון

.'המים

IPC-האסיפה הכללית של ה 



IWBF
EUROPE

IWBFהנהלת ישיבת
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הכוללת,החדשבהרכבהאירופהIWBFהנהלת

ל"מנכלרמןאבימרישראלנציגאתגם

בחודשהתכנסה,הפראלימפיוהוועדההתאחדות

שהתקיימההראשונהלישיבהנובמבר

.גרמניה,בפרנקפורט

ובכללם,רביםהיוהפרקעלשעמדוהנושאים

הדוחותאישורי,האיגודשלהעדכניהכספיהמצב

ועדכוניםהציבורויחסיהשיווקדרכי,הכספיים

אירופהגביעיעלוכמובן,המקצועיותמהוועדות

.מאי-מרץבחודשיםשייערכוהשונים

שתהיהנוספתוועדהלהקיםהחליטהההנהלה

רחבהאסטרטגיתתוכניתבנייתעלאחראית

לארגוןהציבורויחסיהשיווק,הפיננסיםבנושאים

טלוויזיהבערוציהענףלחשיפתדגשמתןתוך

באתריוכןEurosportהדוגמת,אירופאים

.שוניםאינטרנט

ר"יו:הםזובוועדהלעמודשנבחרוהחברים

ר"יומ"מ,(אוסטריה)פפלרוולטרההנהלה

הארגוןגזבר,(אנגליה)טרנקטרמלקולם

.(ישראל)לרמןואבי(איטליה)זפילפרננדו

לבנייתהקרובינוארבמהלךכברתתכנסהוועדה

כשבנוסף,לארגוןהחדשההאסטרטגיתהתוכנית

משחקילשידורכאמוראפשרויותגםהיוםסדרעל

.האינטרנטבאמצעותהשוניםאירופהגביע

הקבוצות הישראליות ביורוליג

'דרג א–יורוליג 

נגד קבוצות  ' תשחק בבית ג, בית הלוחם תל אביב

צרפת ואיטליה, ספרד, מגרמניה

בגרמניה2016למרץ 11בטורניר שיחל ב

'דרג ב–יורוליג 

נגד קבוצות  ' תשחק בבית א, ן רמת גן "איל

צרפת ורוסיה, מגרמניה

נגד קבוצות  ' גתשחק בבית , בית הלוחם חיפה

טורקיה ושוויץ. מרוסיה

בצרפת2016למרץ 11בטורניר שיחל ב

'דרג ג–יורוליג 

נגד קבוצות  ' תשחק בבית ג, בית הלוחם ירושלים

טורקיה ואיטליה, ספרד, מבריטניה

בספרד2016למרץ 11בטורניר שיחל ב



פרחי ספורט

שלוחת באר שבע החלה לפעול בבית הלוחם
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בפרויקטש"בשלוחתומוצלחתטובהבשעה

:חדשבמעןלפעולהחלה'ספורטפרחי'

.שבעבארהלוחםבית

,והמשוכלליםהנגישיםהמתקניםביןהשילוב

הילדיםורצוןהלוחםביתצוותשלהמוכנות

.מסוגוראשוני.מנצחשילוביצרוספורטבפעילות

:ספורטענפיבמספרמתנסיםהפרויקטילדי

אתלבחורמנתעל.ושחייהכדורסל,טניס,יה'בוצ

.ביותרלהםהמתאיםהענף

ההתנסותעלסיפר,השחייהמדריך,מתי

:בבריכה

לצפותוניתןמרעננתהייתההראשונההטבילה"

השחייהבתחוםפוטנציאלומלאמענייןלעתיד

."המיםועולם

ר ארגון נכי  "יו-בר חיים : וזה המקום להודות ל

ל ארגון נכי "מנכ( במיל)ל "תא-חיים רונן , ל"צה

ש  "במנהל בית הלוחם -וגילי מולכו ל"צה

.  שפעלו על מנת לאפשר שיתוף פעולה ייחודי זה


