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הישג החודש

03

המסטרסאיתי ארנליב מבית הלוחם תל אביב  זכה במקום השני בטורניר 

'בטניס בכסאות גלגלים ובמקום הראשון בטורניר בת

לטורניר זה , המסטרסטורניר מקיימת הפדרציה העולמית לטניס את , בסוף כל שנה

. מוזמנים רק השחקנים המדורגים במקומות הראשונים בדרוג העולמי באותה שנה

.  השנה התקיים הטורניר בלונדון

לדיויד  לאחר הפסד , למקום השני( בדרוג העולמי5מקום )בשלב הבתים הגיע איתי 

(.דרוג10מקום )שרגא וינברג על ונצחון(  בדרוג2מקום )האמריקאי וגנר 

הבריטי שזכה לעידוד  ( בדרוג4מקום )לפארתוןאנדי בחצי הגמר התמודד איתי מול 

. לדיויד וגנרשם הפסיד , איתי ניצח את אנדי ועלה לגמר. ביתי

זו היא הפעם הראשונה שאיתי מנצח מתמודד  

.  מהרביעייה הראשונה בעולם

זכה איתי במקום הראשון  , מוקדם יותר בחודש

טורניר  –שהתקיים בבריטניה ' בטורניר בת

.ITF-1בדרגת 

ביכלרנמרוד : מאמנו של איתי

ITFמתוך אתר ה –התמונה 



מה קרה  
?בנובמבר
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זכה  איתי ארנליב •
בבריטניה' בטורניר בת

ואסי  ברדיצבסקיאדם •
השתתפו  סטוקול

באליפות פראג הפתוחה 

טניס

,  החלה ליגת הטניס שולחן•
קבוצות מבית  4: בהשתתפות

קבוצות  3, הלוחם תל אביב
3, מבית הלוחם ירושלים

2, קבוצות מבית הלוחם חיפה
קבוצות מבית הלוחם באר שבע  

–וקבוצה מועדון ספורט נכים 
ראשון לציון  

טניס שולחן

מבית  טנדםרוכבי 20כ •
40חינוך עיוורים רכבו 
קילומטר ביחד עם  
כן 'המלווים מקבוצת 

בספורטיאדה' ולא

אופניים

הגיע למקום  לינור קלמן •

השביעי בסבב הגביע  

-בפיזה שהתקמה

איטליה

סייף

קבוצות ליגת לאומית  8•
קבוצות ליגה  11ו ' א

החלו את  ' לאומית ב
המשחקים

התקיים הסבב הראשון  •
שלבים6בגביע מתוך 

כדורסל

החלה ליגת הרוגבי  •

,  בכסאות גלגלים

קבוצות  4בהשתתפות 

ן רמת גן  "של מועדון איל

רוגבי



מה יקרה  
?בדצמבר
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש דצמבר

מחזור ליגה שני בטניס שולחן יערך בבית הלוחם תל אביב3/12

טורניר בדמינטון בבית הלוחם תל אביב 9/12

אליפות סיום השנה באתלטיקה קלה לעיוורים ולקויי ראייה  12/12
באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

ופגיעות  CPטורניר סיום השנה בטניס שולחן לנפגעי 12/12
אחרות  במועדון ספיבק רמת גן 

סיטיבסינימה' אתנה מסכמות שנה'כנס 16/12

ביקור המשלחת הפראלימפית לריו אצל ראש הממשלה  21/12

אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים במרכז הטניס  19-23/12
ברעננה

אליפות חנוכה בשחייה בבית הלוחם חיפה25/12

הפנינג פרחי ספורט באוניברסיטת תל אביב  28/12

בול אתנה במועדון נכים ראשון לציוןסטריט30/12



שני הצדדים  
חייבים לנצח  

הפרויקט של חברת סמסונג עם הספורטאים הפראלימפים

06

הצדדיםשני'הספרסיטיבסינמההושקהחודש

ישראלסמסונגחברתשהפיקה'לנצחחייבים

.והפראלימפיהאולימפיהוועדעםבשיתוף

עםילדיםביןמרגשיםמפגשיםכללהפרויקט

ששימשו,מוביליםספורטאיםוביןשונותמחלות

עבורלחיקויומודללתקווהוכמקורכמנטורים

.החוליםהילדים

עםיחד,לויליפניקאנההובילוהפרויקטאת

סמסונגמפעילותכחלק,ברקבלישההדר

.הקהילהלמעןישראל

,קוקרייןמרישראלסמסונגל"מנכהגיעלאירוע

ענבל,סמואלמורןבהם,למשתתפיםשהעניק

דימה,גרשונינעם,טומרקיןיעקב,פיזרו

ראובן,סנפורדדונלד,ריבקיןנטע,קרויטר

את,הטקוואנדוונבחרתדרסלריונתן,י'מגנג

.המרגשהספר



השאלון
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,16בת,צבריזיובשםנערהאלאותיחיברו
נעוריםמסכרתהסובלת

ויונתן,זוגיתבסירהחותר,י'מגנגראובןאתזהותשאלותשאלנו,בשאלוןהפעם
סמסונגשלהמנטוריםבפרויקטילדיםשחנכוסוסיםעלרוכב,דרסלר

בפרויקט סמסונגהמנטורים

?לפרוייקטשלך ' בן הזוג'מי היה 

שעבריםמבת13בןילדזגוביסלוולאד
צעירבגילכליההשתלת

החולהנער/ילדשלוהקשייםההתמודדותלמעשהמהימזיולמדתי
,לעשותשנאלציםהוויתורים,שנדרשיםהכוחות.נעוריםבסוכרת

להכירלמדתיבנוסף.בתהליךהמשפחהכלשלוההתגייסותההשקעה
אשרחברתיתופעילה,מאודגדולרצוןכוחבעלתמדהימהילדה

.שוניםבפרויקטיםלקהילהתורמת

?מה קיבלתם מהקשר עם הילדים

אתראיתיבעיקר
להתמודדשלוהיכולת

מולצעירכךכלבגיל
בחיוךהקשיים

שהיאלהאמרתי.קשרעלנשמורשאנחנומעריךאני
בנוגעולהתייעץרוצהשהיאמתיאלילהתקשריכולה

אשמחאניכןוכמו,אחריםענייניםסתםאולסוסים
בנוגעוגםהרכיבהבתחוםמתקדמתהיאאיךלשמוע
.הרפואיומצבהלמחלה

?האם תשמרו על קשר

לייש.קשרעלעימולשמוראשמח
היינואםואשמחגילובניילדים

ביניהםלקשרמצליחים

העצה הכי : "דרסלריונתן 
טובה שאני יכול לתת לה 
מה היא שתמשיך לעשות את
שהיא אוהבת וגם אם יש 
,  קשיים או מכשולים בדרך

.  הכי חשוב זה להתמיד
לא משנה , הרי לכל אחד

באיזה גיל או מצב 
יש מגבלות  , בריאותי

שהוא צריך להתמודד  
.  איתן

בעזרת אמונה בדרך 
בסוף זה , ועקשנות

" מצליח
של  המנטוריםמתוך ספר )

(  סמסונג

הנחישות של  : "י'ראובן מגנג
ולאד מזכירה לי כמה חשוב  

להיות מציאותיים ולדעת
,שיש עליות ומורדות

וכמה חשוב להמשיך  
למצוא, גם כשקשה

את הדברים  
הקטנים שמספקים

להמשיך, נחמה
הלאה למרות הכל
ולהתמיד בדרך אל

"  המטרה
המנטוריםמתוך ספר )

( של סמסונג



ליגות הכדורסל

טבלת ליגת העל לאחר הסיבוב הראשון

8

ניקודיחס סליםהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

871345-59625115'תל אביב אבית הלוחם1

862346-52117514ן רמת גן"איל2

770308-43212414'בית הלוחם חיפה א3

844456-40947-12שלום ראשון לציון4

835501-375126-11בית הלוחם ירושלים5

734438-36672-10ן תל אביב"איל6

817531-362169-9'בית הלוחם תל אביב ב7

808501-365136-8'בית הלוחם חיפה ב8

Loglig – ISAD Basketball

מוזמנים להוריד את אפליקציית  

הליגות בכדורסל בכסאות גלגלים 

החדשה בחינם למכשירי  

תעלה  לאייפוניםגירסה)אנדרואיד 

(  בהמשך



מן  -אולטרה

מהכנרת עד אילת על רגל אחת
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הבלתיאתעשהשובדויטשעדי

תחרותאתסיים–יאמן

רכב,מ"ק10שחה:מן–האולטרה

בשלושהמ"ק84.4ורץמ"ק420

ימים

ברשימתאחדויעודדויטשעדיסימןהחודש

רגלואתשאיבדהספורטאי-שלוהמשימות

מ"ק420רכב,מ"ק10שחהבלבנון1980בשנת

מהכנרתימיםבשלושהמ"ק84.4ורץאופנייםעל

.אילתועד

,58,דויטש.ספורטאים22השתתפובתחרות

ריצהפרוטזתעבורוהותאמהאחדותשניםשלפני

קטועהיה,פיסטריוסאוסקרשלזוכמו,ממתכת

בעשירייהסיים,באירועשהשתתףהיחידהרגל

הישראליתמן-האולטרהתחרותאתהראשונה

.הראשונה

אירועהיהישראלוואלנסמן-האולטרהתחרות

ברחביהנהוגהבמתכונתבארץשנערךראשון

כללהימיםשלושהשנמשכההתחרות.העולם

לאורךאופנייםרכיבת,מ'ק10שללמרחקשחייה

.'קמ84.4לאורךוריצה'קמ420

באופןהתחרותאתמנהלספורטאיכלכאשר

ותמיכהליווילצוותלדאוגובאחריותו,עצמאי

התזונהאתלושיספקהתחרותלאורךלוגיסטית

.היוםכללאורךהנדרשתוהשתייה

,לדברמשוגעיםחמישהשליוזמהשהואהאירוע

אלירן,אביגדורידורון,ברוכיןאבינועם

שללזכרוחברתיכאירועתוכנן,מאירודותן

.בלבנוןשנהרגפישראביסגן



מן  -אולטרה

המשך –אחת מהכנרת עד אילת על רגל 

10

הכנרתאתחצינוהראשוןביום":דויטשעדי

10ושחינולחוקוקכינרמחוף,למערבממזרח

מחוקוקלרכבהתחלנומכןלאחרמיד.קילומטר

עדשאןביתובקעת,נסחדדרךהגולןלרמת

.קילומטר140שלמרחק,אלפאלבית

כבישכללאורךאלפאמביתרכבנוהשניביום

.קילומטר280שלמרחקפראןועד,הבקעה

בוקרבשעתהריצהאתהתחלנוהשלישיביום

.מנוחהמצומתאחתבדבוקההוזנקנו,מוקדמת

וכלקילומטריםמספרלאחרהתפרקההדבוקה

.שלובקצברץספורטאי

שטחבתוואיעפרבדרכיהתנהלההריצה

מהצדרצנו.קשהעבירותבעלהיהשלעיתים

שללמרחק,אילתבואכה90כביששלהמזרחי

הסיוםבשערהסתיימההריצה.קילומטר84.4

".אילתבטיילת

העולםברחביכאלהתחרויותמעטישככלל"

שמספרםכמדומני,בכלל'אולטרמנים'הרבהולא

ידיעתילמיטב.העולםבכל800מבפחותמוערך

כזאתבתחרותחלקשנטלאחררגלקטועאףאין

".העולםברחבי

התמודדות.ומחזקתמעצימהחוויהזוהייתהעבורי"

גאהאני.קשהאתגרעםומנטאליתפיסית

אתולסייםטובהבצורהבולעמודשהצלחתי

לאהאירוע.המתחריםשלהראשוןבחציוןהאתגר

מיקומיםאיןולכןאתגריאלאתחרותיהיה

ליופרגנועודדו,תמכוכולםהספורטאים.רשמיים

שההצלחהמקווהאני.רבהלהערכהמהםוזכיתי

ותובענימאתגרקשהבמתווהבתחרותלעמודשלי

".לאחריםהשראהמקורתשמשכזה



בפייסבוקעם הכי הרבה תגובות בחודש נובמבר הפוסטים

11
פוסטים

מהפייסבוק



12
פרויקט  

אתנה

בהתאחדות הישראלית לספורט נכים ' אתנה'

הזרוע המקצועית של המועצה היא  ' אתנה'
הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל  

.והספורטבפיקוח משרד התרבות 
נערות ונשים  , יוצרת הזדמנויות לילדות' אתנה'

באמצעות תכניות ייעודיות במגוון  , בספורט
פרויקטים במועדוני  , גופי ספורט, ענפי ספורט

תכניות בשיתוף רשויות מקומיות , ספורט
ברחבי הארץ ותכניות לקידום מנהיגות נשים  

.בספורט
נערות ונשים  , מקיפה ילדות' אתנה'פעילות 

באירועי ספורט העממיים , בכל הגילאים
.  ובספורט התחרותי

לשימור ולקידום  , פועלת לחשיפה' אתנה'
,  נערות ונשים בענפי הספורט השונים, ילדות

החל מילדות צעירות בבתי הספר היסודיים  
וכלה בתמיכה בספורטאיות על סף כניסה  

.לסגל האולימפי
מקדמת שיח מעולמות התוכן של נשים  ' אתנה'

בספורט והעלאתו לסדר היום באמצעות 
.  פורומים ומפגשים, כנסים

מסייעים להרחבת , אלה ורבים נוספיםכל 
,  ולהעמקת הפעילות הספורטיבית של ילדות

לביסוס  , נערות ונשים בכל הרמות
ולהתמקצעות שדרת הניהול הנשי בספורט  

.ולהישגים מרשימים בזירה התחרותית

או  , שגרירות אתנה הן ספורטאיות עילית
בענפי , ספורטאיות בכירות בהווה או בעבר

ספורט שונים המשמשות כנציגות של הפרויקט  
.ושל ספורט הנשים בישראל" אתנה"הלאומי 

מופיעות בפני , השגרירות יוצאות לשטח
מקדמות את השיח החברתי , קהלים שונים

שוברות  , בנושא ספורט נשים וספורט הישגי
סטריאוטיפים ומקדמות מנהיגות נשים בעולם  

.הספורט

מורן  : הינןהפראלימפיות' אתנה'שגרירות 
.ענבל פיזרו ואראל הלוי, סמואל

אתנה בהתאחדות מורכבת ממספר תוכנית 
:בניהםפרויקטים כאשר המרכזים 

המיועד  " טיםפאראלימפיקאתנה "
לתמיכה ושדרוג התוכנית המקצועית של  

.והעתודההפראלימפים בסגלים הספורטאיות 
שנועד לפיתוח " וניור כדור שער'גאתנה "

.  19וקידום נבחרת העתודה בנות עד גיל 
קורסים  נועד למימון ש" אתנה מקצועיות"

בפעילות בתחומי הסיווג של נשים ל "בינ
.  השוניםוהשיפוט בענפי הספורט 

עד לאחרונה מתאמת  היתהלימור גולדברג 
.ואנו מודים לה על עבודתה. אתנה בהתאחדות

.טויטושיראלתחליף אותה 

מסיימת השנה תואר ראשון  , 26בת , שיראל
בחינוך גופני עם התמחות במגמה פעילות  

גופנית מותאמת ובעברה עבדה בהתאחדות  
בחוג אופני והתנדבה ן חיפה "וכן במועדון איל

.א"תהיד של בית הלוחם 

מסבירה לנבחרת הנערות בכדורסל  , טויטושיראלבתמונה 
של ישראל על משחק הכדורסל בכסאות גלגלים



פרחי ספורט

ודו'פרחי ספורט הוזמנו לצפות באליפות אירופה בג
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עדודו'בגאירופהאליפותהתקיימההחודש

.אליהויד–'מבטחיםמנורה'באולם23גיל

הפראלימפיםספורטלפרחיתרםודו'הגאיגוד

.הבינלאומיתלתחרותכרטיסים

,שבעבארבשלוחתהפראלימפיודו'הגקבוצת

לצפותנסעהראייהלקוייספורטאיםשכוללת

אתלהםלתפוסדאגנו–בבוקרמוקדם.בתחרות

שיהיומנתעל,הראשונהבשורההמקומות

.ולאווירהלתחרותהאפשרככלקרובים

ישראלנבחרתמאמןעםלהצטלםזכתההקבוצה

ה'סמדגאורןהאולימפיהמדליסט

צופיםשהםהראשונההפעםשזוהיהילדים

מוטיבציהומלאינרגשיםחזרובינלאומיבאירוע

חוויההייתההתחרות":אמרבוכרהיקיר

"זומחוויהלהיותמאודנהנתי,ספורטיבית

,מהנההייתההאליפות:סיפרהשיטריתהודיה

.השראהוקיבלהלמדהנהנתההיא

ולשגיאאותםשליווההמאמןביתןלמוטיתודה

איגודר"יופונטיומשהודו'הגאיגודל"מנכ–גור

.הכרטיסיםאתשתרמוודו'הג
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אתנה -כנס 

מסכמות שנה
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