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הישג החודש
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מדליית כסף ושיא ישראלי חדש–דורון שזירי 

חזר מפציעה שהשביתה  , מבית הלוחם תל אביבדורון שזירי 

.  וחזר בגדול, אותו אחרי המשחקים הפראלימפים בריו

זכה במדליית הכסף במקצה ירי בשלושה מצבים  , דורון

התחרות החשובה  ) בתחרות גביע העולם שנערכה  בבנגקוק 

תוך ( בשל אי קיום אליפות אירופה ועולם בשנה זו, השנה

. חדש בפיינלשהוא קובע שיא ישראלי 

גיא סטריק: מאמנו של דורון

רביעי בתוצאה מעולה שלא הגיע . כדור60-שכיבה במקצה 

האמירויות שהגיע למקום  הקלע מאיחוד . הספיקה למדליה

שבר  , במקום השניהקלע הראשון קבע שיא עולם חדש וגם 

.את שיא העולם הישן

מאוד למרות  גבוהה ציין כי הגמרים היו ברמה המאמן גיא 

.  לחות ורוח, תנאים לא טובים של חום

דורון עצמו מסר שהוא מרוצה מהמדליה בתחרות הראשונה  

.מהמקום הרביעיומאוכזב 



מה קרה  
?בנובמבר

04

אירועים ותחרויות שהתקיימו בנובמבר

ענף החץ וקשת פתח את 

עונת הפעילות בתחרות  

בבית הלוחם  שהתקיימה 

חיפה

ן רמת  "מאילקרולין טביב 
זכתה במדליית הכסף , גן

באליפות ספרד הפתוחה 
בטניס שולחן ביחידים 

.  ובמדליית ארד בקבוצתי
עידו בן  : מאמנה של קרולין

שמחון  

מבית הלוחם ולינסקי יואב 

: מדליות3תל אביב זכה ב

כסף וארד באליפות , זהב

.  פולין הפתוחה בשחייה 

נח רם  : מאמנו של יואב

נבחרת ישראל ברוגבי  

בכיסאות גלגלים השתתפה 

אך  ' באליפות אירופה גרג ג

לא הצליחה להעפיל לדרג 

' ב

מבית הלוחם לינור קלמן 

15ירושלים הגיעה למקום ה

–באליפות העולם בסייף 

ענף דקר

ויקטור  : המאמנים של לינור

פודולסקיודימה גלז

באליפות פראג הפתוחה  
בטניס בכסאות גלגלים  

ן "מאילשרגא וינברג הגיע 
רמת גן לחצאי הגמר  

ואסף  ביחידים ובזוגות 
ן רמת גן "מאילסטוקול 

עבר את הסיבוב הראשון  
ביחידים



מה יקרה  
?בדצמבר
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אירועים ותחרויות קרובים בארץ

בית הלוחם חיפה| ליגה טניס שולחן 2.12

אליפות ישראל בטניס שולחן לנפגעי  7.12
ן רמת גן  "איל| שיתוק מוחין ופגיעות אחרות 

|  ל "יה לזכר עקיבה פרבר ז'טורניר בוצ14.12
ן חיפה"איל

סבב ליגה לאומית ראשון  14-15.12
בית חינוך עיוורים| בכדורשער 

בית הלוחם | שחייה –תחרות חנוכה 17.12
חיפה

בית הלוחם תל אביב| ליגת קליעה 22.12

בית הלוחם תל  | תחרות חץ וקשת 22.12
אביב

הבימה  | טקס ספורטאי ומאמן השנה 26.12
תל אביב–



השאלון
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מרגלית  –של מאמנת השחייה האגדית חניכים שחיינים פראלימפים שהיו בודיןוחנוך רוני בולוטין ראיינו את 

.הפראלימפיםבמדליות במשחקים איתהואף זכו זוננפלד

ל  "חניכיה לשעבר של מרגלית זוננפלד ז

בביתבבריכהלראשונהאותהפגשתי
.הפציעהלאחרחודשיםמספרהלוחם

שערכוביקורבעקבותהגעתילבריכה
פרצמןברוך,נתיביוסיבשיקוםאצלי
הייתההדרךכברומשם,בולוטיןורוני

.רבותשניםאיתהצמודה

?איך הכרתם את מרגלית

כשהגעתי1976-בלראשונהפגשתימרגליתאת
להיכנסליאישרוכשהרופאיםמיידהלוחםביתלבריכת

צרפהמיידמרגלית.שיקוםשלשנהחצילאחרלמים
והשארהלוחםביתשלהשחייניםלקבוצתאותי

רבותשניםבמשךשליהמאמנתהייתההיא...היסטוריה
הפראלימפיםבמשחקיםשלילהישגיםמרכזיתושותפה

1980-מ

צלם  )בודיןחנוך 
(גלסמןקית– רוני בולוטין

הייתהשלאבקשההייתהלא.בניההיוכולם
.מסוגלתהייתהרקאם,להלהיענותמוכנה

?מה לדעתכם ייחד אותה

נדירהויכולת,מצוינתעיןהייתהלמרגלית
המגבלותלכלשמעברהאדםאתלראות

היכולותלמיצויאחדכלולהביאשלוהגופניות
במיםשלו

הרבהקפצנובסיאולהמשחקיםסיוםעם
האיריהשחיין.קוזי'לגמדינותמכמהשחיינים

אותוהקפצנוהגיעהכשמרגלית.עירוםנכנס
כברראיתי":באדישותהגיבהוהיאלמיםמחוץ
"יפיםיותר

?במיוחד הקשורה במרגליתלכם אחת שזכורה אנקדוטה 

שמרגליתהתחפושותמאיתנולרביםזכורות
בביתפוריםבמסיבותמתחפשתהייתה

כמובןוכולנואותהמזהיםשלאבטוחה,הלוחם
...פעולהשיתפנו



אליפות 
אירופה  

יה 'בבוצ
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נדב לוי מקום רביעי באירופה 

מאילן רמת גן הגיע למקום הרביעי באליפות  נדב לוי 

.  יה בפורטוגל'אירופה בבוצ

אביליועל ידי 5-4במשחק על מדליית הארד נוצח נדב 

.בעולם4-בטורניר ו1הפורטוגלי המדורג ולנטה

גבר בשמינית הגמר על  הבוקר בשעות , קודם לכן

. 1-5: בתוצאה, בולטויסודית 'ג, ההולנדיתהספורטאית 

קלייר, הבריטיתהספורטאית ברבע הגמר גבר על 

ובחצי הגמר הפסיד לשחקן  , 1-6: בתוצאה, טאגרט

.7-0: בתוצאה, יק'מזרוברט , הסלובקי

מצד , ההרגשה קצת מתסכלת: "בתום התחרויות אמר לוי

ומצד שני אנחנו  , אחד עשינו תוצאות חסרות תקדים

גם לי וגם , במשחק האחרון. מסתכלים על הפודיום מהצד

אבל לו הייתה  , למתמודד הסלובקי היו זריקות גדולות

,  קבלנו מחמאות ועידוד מכל העולם. זריקה אחת יותר

. גם ממדינות אסיהובווטסאפבפייסבוקכולל הודעות 

.  נקווה שבפעם הבאה נראה את הפודיום מהצד הנכון

,  בהזדמנות הזאת אני מבקש להודות לכל המשלחת

."לאנשי הצוות ולמלווים

בת  : אך לא עברו את שלב הבתים, כן השתתפו באליפות

דודי וויך ואורית קלנר  , ן חיפה"מאילברייטמןאל 

.ן רמת גן"מאיל



אליפות 
ישראל בטניס
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פרומן  איאןאליפות ישראל בטניס לכבודו של 

בטניס 2017הוא אלוף ישראל בסקי 'אדם ברדיצ

'אופן'גלגלים בדרגת בכיסאות 

בסקי ניצח את אליפות ישראל בטניס בכיסאות 'אדם ברדיצ

, בסקי'ברדיצ. בעכובמרכז הטניס גלגלים שהתקיימה 

גיא ניצח את , ברציפותהרביעית אלוף ישראל בפעם 

.ששון

נפצע לפני , תושב ניר יצחק בעוטף עזה, 34, בסקי'ברדיצ

כשהסירה בה שט עם , עשר שנים במהלך טיול בתאילנד

בניסיון להציל את  . חברתו התהפכה והנוסעים נפלו למים

הסתבך במנוע הסירה ורגלו  , חברתו שהיום היא אשתו

הילה מלווה אותי לכל התחרויות עם הילדים ואני . "נקטעה

המשחק  . מרגיש שמאז שהילדים נולדו אני התחלתי לנצח

היה חם מאוד והיה לי יריב ששיחק , היום היה לא פשוט

ילדו ...". אני מרגיש שהדרך למעלה נמשכת, בגדול. מצוין

כבר בקיא במשחק ואף צעק , ים בן השלוש–של אדם 

אבא אתה קצת : "לאביו לאחר שאיבד נקודת משחק

".   מבולבל

נפצע , שהתמודד מולו בגמר, חבר אילן רמת גן, ששון

.קשה בעת גלישת סקי

דור  מבית הלוחם ירושלים על דודי שבי גבר ' בדרג ב

.שבעמבית הלוחם באר וייסמן

כששרגא , לא היו הפתעות( נכות קשה)הקוואדבקטגורית 

מבית , חיים לבגבר על , חבר אילן רמת גןויינברג

בה אני זוכה 15-לי שזו הפעם הנדמה . "שבעהלוחם באר 

המדליסט , אמר ויינברג." אני כבר לא סופר. בקטגוריה זו

שהותירה  , שנולד עם מחלת עצמות נדירה, הפראלימפי

אני מלא התפעלות  . "אותו בכסא גלגלים כבר בילדות

,  הוסיף ויינברג" הנגישות מדהימה. ממרכז הטניס כאן

."מבחינתי אפשר להעביר לכאן את כל התחרויות"



אליפות 
ישראל בטניס

09

פרומן  איאןאליפות ישראל בטניס לכבודו של 

הראשונים של התחרות התקיימו במרכז  השלבים 

,  בעוד השלב האחרון של האליפות, בתל אביבהטניס 

בנוכחות ראש העירייה  , הטניס בעכובמרכז התקיים 

, בעצמה טניסאית, עופרי לנקרישביתו , שמעון לנקרי

בסקי וששון במועדון  'ברדיצ, היא המאמנת של ויינברג

.אילן רמת גן

כבוד גדול עבורנו לארח אתכם כאן ואני : "לנקרי אמר

מודה לכם שבחרתם לקיים את התחרות הזאת בעכו  

ספורט עבור כולנו הוא מתכון  . במרכז הטניס שלנו

."  לאהבת חיים

שיזם את , פרומןאיאןהאליפות התקיימה לכבודו של 

יימס  'גובחסות חברת , הקמת המרכז לטניס בישראל

.  רדסון'ריצ

אני שמח להיות  : "בטקס חלוקת הגביעים אמר פרומן

אבל אני פה לא  , חלק מענף הטניס בכיסאות גלגלים

!"אתם המיוחדים, המיוחד

עלה לארץ מדרום אפריקה  , 80החוגג השנה , פרומן

ואחר כך היה שחקן , שיחק טניס כחובב, 1964בשנת 

.בנבחרת ישראל ומאמן הנבחרת

ב את  "בסיוע תורמים מארה, יזם פרומן1976בשנת 

שהיווה בסיס  , הקמת מרכז טניס בישראל ברמת השרון

אחד מהם  , מרכזים דומים ברחבי הארץ13להקמת 

היום את הספורטאים  שארחהכאמור בעיר עכו 

.הפראלימפים

התקיימה פעילות למאות  , במקביל למשחקי הגמר

וניתנה להם  , תלמידי בית ספר ברחבי מרכז הטניס

ההזדמנות להכיר ולהתנסות בענפים פראלימפים  

.וטניס שולחןבוציהכגון , נוספים



אליפות העולם 
בבדמינטון
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ייצוג מכובד לישראל באליפות העולם בבדמינטון 

באליפות העולם בבדמינטון שהתקיימה בעיר אולסן 

מבית הלוחם חיפה  גורדיצקינינה השתתפו , שבקוריאה

.מבית הלוחם ירושליםואמיר לוי 

סיימה את שלב , נינה אשר מדורגת עשירית בעולם

הבתים במקום השני לאחר ניצחון על יריבה מטאיוואן  

בשלב שמינית הגמר הפסידה . והפסד ליריבה תאילנדית

מאמנה של . נינה ליריבה יפנית המדורגת שישית בעולם

.   פוגץלאון : נינה

אמיר אשר מדורג שמיני בעולם סיים את שלב הבתים  

.על יריב הודי ויריב פינינצחונותבמקום הראשון לאחר 

אך נעצר ברבע  , בשמינית הגמר ניצח אמיר יריב תאילנדי

.בעולם5הגמר שם הפסיד ליריב ממלזיה המדורג 

.ראובן מוזס: מאמנו של אמיר

משלב הבתים  ונינה אמיר בזוגות המעורבים העפילו 

.בשלב שמינית הגמרונוצחו 

אישית אני אמנם מבואס : "אמיר יבאליפות אמר בתום 

אבל בסך הכל מרוצה מהתוצאה הכוללת  , מההפסד

וזוכר שאנחנו בתחילת הדרך ושיש עוד דרך ארוכה  

"לעשות

אינני רואה  : "שמעון בן יעקב, ר ועדת הבדמינטון"יווסיכם 

אלא אתגר  , החמצה  בשום הפסד של נינה ואמיר

."לתחרויות הבאות

בטוקיו  הפראלימפים כזכור בדמינטון יתווסף לענפים 

2020.



גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים

11
כדורסל 

בכסאות 
גלגלים

.במקביל לפעילות הליגה החלו גם הסבבים הראשונים של משחקי הגביע

.על הזכות לעלות לסיבוב השני' קבוצות מליגה לאומית ב6התמודדו , בסיבוב הראשון לאחר הגרלה

מול הקבוצות  ( שזכו בהגרלה5שנצחו בשלב הקודם ו 3) ' בסיבוב השני הוגרלו הקבוצות מליגה לאומית ב

. בשלב שמינית הגמר יפגשו המנצחות את הקבוצות מליגת העל. 'מליגה לאומית א

ן יפו לאחר שנצחו בהתאמה את  "בית הלוחם תל אביב ואיל, ן קריות"איל: העפילו הקבוצותבסיבוב הראשון 

.  חוסן באר שבע ועודד ראשון לציון, רישוניה

סיבוב שני ושמינית הגמר–עץ משחקי הגביע 

(ב)בית הלוחם חיפה 
(א)ן הרצליה"איל

(ב)קידום אשדוד 
(א)בית הלוחם תל אביב 

(ב)ן פתח תיקווה "איל
(א)ן חיפה "איל

(ב)כרמיאל 
ן(א)ן רמת השרו "איל

(ב)ן חולון "איל
(א)עפולה

(ב)קריות 
(א)בית הלוחם ירושלים 

(ב)בית הלוחם תל אביב
(א)בית הלוחם באר שבע 

(ב)ן יפו "איל
(א)בית הלוחם חיפה 

(ב)בית הלוחם חיפה 
(על)ן רמת גן "איל

______________________
(על) ל תל אביב "צה

______________________
(על)תל אביב ן"איל

(ב)כרמיאל 
(על)בית הלוחם תל אביבי 

(א)עפולה
(על)שבע ספיבק באר

(א)בית הלוחם ירושלים 
(על)בית הלוחם חיפה

(א)בית הלוחם באר שבע 
(על)ראשון לציון שיתופית

(א)בית הלוחם חיפה 
(על)הלוחם ירושלים בית 

שמינית הגמרסיבוב שני



ליגות 
הכדורשער בארץ
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קבוצות  5ליגת העל של ענף הכדורשער מורכבת מ 

.  סבבים ופליאוף3ותכלול 

הסבבים נערכים אחת לחודש חודשיים בימי חמישי  

.בירושליםבית חינוך עיוורים שישי באירוח של 

את המשחקים שופטים השופטים שעברו בשנה 

.  האחרונה קורס שיפוט בינלאומי

.  קבוצת באר שבע הינה קבוצה חדשה בליגה

קבוצת ויצו ניר העמק שסיימה בשנה הקודמת במקום  

,  האחרון הצליחה להפתיע וכרגע מובילה את הליגה

נה'מחאגמחמוד כאשר הכובש המצטיין שלהם הוא 

24–שהבקיע יותר ממחצית השערים של הקבוצה 

.  שערים

מהקבוצה  רוזיןמיכאל : כובשים מצטיינים נוספים

המשולבת של בית חינוך עיוורים ובית לוחם תל אביב  

,  שערים15–מקבוצת מרכז אור בן דויד , שערים32–

שערים  18–מקבוצת נבחרת הנשים אלהם מחמיד 

.שערים15–מקבוצת באר שבע וליהי בן דויד 

סיבוב ראשון–ליגת העל בכדורשער 

קבוצהמקום
'  מס

נקודות
'  מס

תיקוהפסדיםנצחונותמשחקים
שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש  
שערים

94310432815ויצו ניר העמק1

94310351916בית חינוך לוחם2

6422027252מרכז3

341302832-4ש "ב4

341302129-8נבחרת נשים5

מלך 'עם גביע ( שני משמאל) רוזיןמיכאל 
?האם יזכה בו שוב. שעברהבעונה ' השערים



ליגת הכדורשער  
באירופה
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נבחרת הגברים בכדורשער המורכבת משחקנים עיוורים  

ולקויי ראיה מבית הלוחם תל אביב ומהשלוחות של בית 

החלה את הטורניר הראשון בליגה , חינוך עיוורים

בסלובניה בה ' האירופאית החדשה בדרג ב

. נבחרות אירופאיותששמשתתפות

'  לסלובניה אשני הפסדים:תוצאות הסיבוב הראשוןלהלן 

על  ניצחונות ושני ( 14-7)-ו( 15:5)בתוצאה ' וסלובניה ב

(14-4)והפסד לרומניה ( 5:9)ועל מונטנגרו ( 9:13)הונגריה 

הליגה האירופאית תהייה בת ארבעה מחזורים שיתחלקו  

3במהלך משחקי הליגה יתקיימו . בין סלובניה והונגריה

.סיבובי ליגה ושלב פלייאוף

לטורניר הזה יצאו חמישה )שחקנים בנבחרת שמונה 

שניר  המאמן ועוזררז שוהםמאמן הנבחרת( שחקנים

.כהן

הנבחרת  היא לא רשמית וזוהי יוזמה של מאמן הליגה 

.הסלובני

.באירופהליגה נוספת של הדרג העליון מתקיימת , במקביל

.המחויבות של השחקנים היא רצינית ומשמעותית

לקיים משחקים מול נבחרות ברמה גבוהה על  הרצון הוא 

מוכנים ומאומנים לאליפות אירופה שתהיה  מנת להגיע 

.2018בפולין בספטמבר 

הסיבוב הראשון בליגה האירופאית  



ליגת טניס  
השולחן  
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מחזורים  6ליגת טניס השולחן לאחר 

מבית מיכאלוביץהוענק לשחקן שלמה , בתחילת הליגה

שחקני  זקן 'מגן הוקרה על היותו -הלוחם תל אביב 

.  'הליגה

ם
קו

נקודותהפסדיםניצחונותמשחקיםקבוצהמ

1
בית הלוחם באר  

1שבע 
66012

166012בית הלוחם חיפה 2

3
בית הלוחם תל  

2אביב 
66012

4
בית הלוחם ירושלים  

1
65111

5
בית הלוחם ירושלים  

3
6339

26339בית הלוחם חיפה 6

7
בית הלוחם ירושלים  

2
6339

8
בית הלוחם תל  

1אביב 
6248

36157בית הלוחם חיפה 9

10
בית הלוחם תל  

4אביב 
6157

11
בית הלוחם תל  

3אביב 
6066

12
בית הלוחם באר  

2שבע 
6066

משחקי טניס השולחן בעונת הפעילות  
:הקרובה

מקוםתחרותתאריך

בית הלוחם  ליגה10.2.18
באר שבע

בית הלוחם  ליגה14.4.18
ירושלים

בית הלוחםפליאוף –ליגה28.4.18
חיפה

בית הלוחם  משחקי הדירוג13.1.18
חיפה

בית הלוחם  משחקי הדירוג24.2.18
באר שבע

בית הלוחם  משחקי הדירוג26.5.18
תל אביב

-'אופן'משחקי ה25.4.18

אליפות ישראל  11.4.18
בזוגות

בית הלוחם  
באר שבע

ראשון לציוןאליפות ישראל6.6.18

בית הלוחם  מוקדמות גביע15.5.18
תל אביב

בית הלוחם  גביע המדינה17.5.18
תל אביב



נבחרת השחייה
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החליט הוועד  , לאחר שבצעד חריג ולראשונה מאז הוקם

הבינלאומי לבטל את אליפות העולם  הפראלימפי 

בשחייה ובהרמת כוח בעקבות רעידת האדמה שפקדה  

את לקיים הוחלט , בחודש ספטמברמקסיקו את 

אליפות העולם  : התחרויות באותם אתרים במועד חדש

-2ובהרמת כוח בין ה, בדצמבר2-7בשחייה תתקיים בין ה

.  בדצמבר8

ההחלטה התקבלה לאחר דיונים ממושכים שהתקיימו בין  

ונציגים ומקומיים מהעירייה ומן הפראלימפי נציגי הוועד 

.הממשלה ולאחר בדיקת בטיחותם של האתרים

זוהי בשורה מעודדת מאוד עבור הספורטאים שהתכוננו  

עבור השחיינים זו הזדמנות  . לאליפות במהלך כל השנה

השחיינית  כפי שכתבה , של פעם בחיים להתחרות בגובה

אליפות העולם  -זו הזדמנות להגשים חלום : "ענבל פיזרו

.  בגובה. במרכז האולימפי, סיטילמקסיקו נקבעה 2017

בגיל  , אולימפיאדות4אחרי , שנה שאני מתחרה18אחרי 

בשבילי . זו הזדמנות  להתחרות בתחושה שאני עפה, 30

התחרות הזו היא חלום בקנה מידה של אולימפיאדה ואף  

שנים ותחרות בגובה  4-ב כי אולימפיאדה יש פעם , יותר

."  כנראה שפעם אחת בחיים

89שחיינים ומלווים מ1200יגיעו במקסיקו לאליפויות 

מהם  , איש9מונה , הישראליתמשלחת השחייה . מדינות

,  ענבל פיזרו: חיפהן "אילכולם חברי , חמישה שחיינים

ורוניקה גירנקו ומרק  , וק'גורדיציוליה , שלביאיאד

דורית משרקי  המעסהיעקב ביננסון המאמן , מליאר

.מלוויםושני 

... פעם שנייה–בשחייה ובהרמת כח מתכוננים לאליפות העולם 

כצמןפאולינהלאליפות העולם בהרמת כוח תצא 

.טומילובלרי עם המאמן ו

.ראש המשלחת הוא פיטר פיזרו

האדמה  לאחר רעידת ממקסיקו השחיינים שחולצו 

על מנת להתרגל  , הקודמת הקדימו להגיע למקסיקו

אין : "מספר ראש המשלחת פטר פיזרו. לתנאי הגובה

באמצע ארוחת הצהרים נשמעה אזעקה ופינו . רגע דל

מסתבר שהייתה שוב רעידת אדמה בעוצמה . אותנו

כולנו בסדר . וואחקהבעיר , מ מכאן"ק100-כ5.2

."כמובן

הנבחרת מתארחת במרכז הספורט היהודי במקסיקו 

המרכז מתאים בדיוק לצרכי הנבחרת ומכיל –סיטי 

(  מטר25) בריכה אולימפית חיצונית ובריכה קצרה 

הנבחרת זוכה , מחוממת וחדרי כושר משוכללים

לאירוח חם ולבבי וכאשר רצו לשלם סירבו המארחים  

לראות את  ": תוך שהם מפצירים בחברי המשלחת 

ולחזור מתי  " במקסיקו סיטישלכם המקום כבית 

!"שרוצים ובכל הזדמנות

:  הפירמידותמבקרים באתר הנבחרת חברי 
TEOTIHUACAN  ,



נבחרת השחייה

16



לילדים אירח פעילות  " רות"ח "ביה: אקשן על גלגלים
ספורטיבית פראלימפית

17
יום חשיפה

ם  "לילדים ברמב" רות"ח "קומת מרפאות החוץ בביה

רעשה הבוקר כשהאזור הפך למתחם ספורט מלא 

.  אדרנלין וכיסאות גלגלים

יוזמה של הוועד הפראלימפי  , מטרתו של האירוע

בשיתוף , הישראלי והתאחדות הישראלית לספורט נכים

הייתה לחשוף בפני ילדים  , לילדים" רות"ח "עם ביה

הנמצאים בתהליך שיקום או לאחריו את ענפיי הספורט  

הפראלימפי ובכך ליצור עבורם מעבר מהתהליך השיקומי 

.  לתהליך הספורטיבי ובהמשך אף ההישגי

בין הפעילויות שבהם לקחו חלק ילדים עם מוגבלויות  

טניס שולחן  , כדורסל: כמו גם ילדים ללא מגבלה, שונות

. וכן עמדת איפור פנים ומוזיקה קצבית, יה'ובוצ

ביניהם גם , הפארלימפיאת הפעילות ליוו נציגי הוועד 

שהציגו בפני המשתתפים את יתרונות  , ספורטאים פעילים

.  הספורט והאפשרויות העומדות בפניהם

רכזת ענף השחייה  , סווט’ עבור קארן ליבוביץ

.  ם היא בבחינת סגירת מעגל"הפעילות ברמב, בהתאחדות

חלתה בסרטן וטופלה במשך שנים ארוכות  6כשהייתה בת 

המאבק במחלה  . ח"אונקולוגי לילדים בביה-ההמטובמערך 

אך היא הצליחה  ', ליבוביץהוביל גם לכריתת רגלה של 

להתגבר עליה ואף הפכה לספורטאית שייצגה את ישראל  

הפעילות הזו היא בראש  . "בתחרויות שחייה רבות בעולם

העידוד לעשיה  "', ליבוביץאומרת , "ובראשונה עבור הילדים

ספורטיבית מוביל לתרומה פיזית אבל גם נפשית ובעיקר  

דרך  . לפיתוח העצמאות שלהם וזו נקודת פתיחה טובה

הספורט אפשר להתקדם בהרבה מאוד תחומים בחיים  

".  בהצלחה

רופא ריאות ילדים ואחראי  , יוסף-רונן ברר "של דלדבריו 

, לילדים" רות"מרפאת פעילות גופנית ומאמץ בבית החולים 

לפעילות מסוג זה יש משמעות גדולה וארוכת טווח עבור  

זה מאוד מרגש לראות את הילדים שלנו לוקחים  :  "הילדים

פעילות גופנית  ", יוסף-ר בר"אומר ד,  "חלק בפעילות כזו

מעודדת החלמה ויעילה כמו טיפול תרופתי  , הינה חווייתית

ובמקרים רבים אף יותר יעילה לטווח ארוך עם פחות  

היום המרגש הזה הפגיש בין ילדים . תופעות לוואי

המאושפזים זמנית במחלקות השונות וילדים בעלי 

אנו  . משחק והנאה–מוגבלויות בדרך הכי טבעית ונוחה 

במרפאה ובבית החולים לילדים מאמינים שזו הדרך  

מחלות כגון ציסטיק . הנכונה להתקדם לעתיד בריא יותר

גלגלים  כסאמום לב מולד או נכות הדורשת , פיברוזיס

הינן  , אשר עד לאחרונה הגבילו ילדים מלהיות פעילים

עבורנו הזדמנויות לפעילות גופנית ורפואה מותאמת אישית 

אנחנו כבר  . בצורה מדעית ומדויקת וברמה הגבוהה ביותר

".  מחכים ליום הפעילות הבא

רמבם/ פליטרפיוטר -צלם 
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ביקור מנהל 

הספורט

אבי  סגנו, עופר בוסתןראש מנהל הספורט מר 

במינהלי ונושאי תפקידים בכירים נוספים בנבנישת

הלוחם תל אביב כאורחים של בבית ביקרו ,  הספורט

.הוועד הפראלימפי הישראלי

ר ההתאחדות  "שהוא גם יו, חיים ברל "ר ארגון נכי צה"יו

הודה לאורחים על שבחרו לקיים את , לספורט נכים

הלאומי  בית "ישיבת מועצת מנהל הספורט ב

לנכי ההוקרה והעניק לבוסתן מגן לרגל יום " לספורטאים

.ל המתקיים השבוע"צה

את  , שוקי דקלר "ד, ר הוועד פראלימפי"בהמשך סקר יו

את , מבנה הוועד פראלימפי  וההתאחדות לספורט נכים

כגון איתור  , ייעודם ואת האתגרים העומדים בפניהם

פיזית והכוונתם לפעילות  מגבלה צעירים מוכשרים  בעלי 

ספורט לשימושם של צעירים  מיתקניוהעדר , ספורטיבית

.  נכים בעיקר בפריפריה

הספורט על ההחלטה  מינהלדקל הודה לאנשי ר "ד

כענף ספורט הפראלימפי ההיסטורית להכיר בספורט 

.מועדף

הודה למארחים ואמר שרוחות חדשות מנשבות בוסתן 

יש אוירה אחרת במשרד ובכל גופי "הספורט במינהל

אנחנו מאמינים שצריך לתפקד בחברות ולא . הספורט

."בכוחניות

,  בהמשך קיימו אנשי המשרד ישיבות עבודה מקצועיות

למדו על , במתקני הספורט של בית הלוחםסיירו 

במפגש עם  וקינחו התאמת המתקנים לנכויות השונות 

נבחרת הכדורסל בכסאות מאמן אריאל אוטולנגי 

גלגלים של ישראל ששיתף אותם בעברו המקצועי  

בחוקים הבסיסיים של כדורסל , כשחקן באיטליה

.  בכסאות גלגלים ועל מורכבות האימון

,  אנשי המשרד התפלאו לשמוע כי כל החוקים דומים

רק שהידיים הן אלו שעובדות ולא , הסל באותו גובה

לאחר שהתנסו בזריקות עונשין מכיסא . הרגליים

תחשבו עכשיו על שחקן  : "אמר להם אריאל, גלגלים

, שכל המשחק השתמש בידיים להגנה ולהזזת הכיסא

מאומצות והוא צריך לקלוע קליעת , הידיים שלו עייפות

".  כמה זה קשה–עונשין 

נתון מפתיע נוסף אליו נחשפו הוא עלות כיסא הגלגלים  

לכיסא אותו צריך להחליף כל כמה  ₪ 25,000כ –

.   שנים
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מפגשים  

עיתונאי הספורט הפראלימפי התארח בלשכת ראש הממשלה

אירח החודש בנימין נתניהו ראש הממשלה מר 

,  בלשכתו את כתב הספורט הוותיק( נובמבר)

.נוריתורעייתו אברהם תשובה 

תשובה היה הראשון שסיקר את תחום ספורט  , כזכור

60-והוא עושה זאת ברצף מאז שנות ה, הנכים בארץ

בעבר כיהן גם כדובר ההתאחדות לספורט  . ועד היום

.נכים והוועד הפראלימפי

יזם תשובה פגישה עם ראש  לגימלאותעם פרישתו 

בה , במהלכה התנהלה שיחה חופשית, הממשלה

שכיהנה בעבר כמורה  , השתתפה גם רעייתו נורית

.לחינוך מיוחד

טקס באחד האירועים בו הנחה , תשובה נזכר שבעבר

נכנס ראש  , בהשתתפות הספורטאים הפראלימפים

רגע אדוני  . "הממשלה והתחיל לברך את הנוכחים

כבוד " , אמרתי לו מעמדת המנחה, "ראש הממשלה

ראש  ". ראש הממשלה יש לנו פה סדר שהכנו לאירוע

.הממשלה קיבל את זה בהבנה והתיישב במקומו

דרך  בפגישה סיפר בקצרה לראש הממשלה על 

,  כפי שהעלה לאחרונה על הכתב, שיקומו כנכה פוליו

את מרבית שאיפותיו להגשים ועל הדרך שעשה בה 

.נחישות והתמדה, בעזרה כוח רצון אדיר

,  נורית שיתפה את נתניהו באחד המקרים בעבודתה

התגייס , כאשר תלמיד החינוך המיוחד מכיתתה

.ל ובסיום השרות חזר לבית הספר בתור מאבטח"לצה

ראש הממשלה הקשיב וגילה התעניינות רבה והערכה  

.לפועלם

ל שקפץ "סיפר בן היתר על חבר מחומצידונתניהו 

ולאחר טיפולים  , נפגע קשה, לבריכה כשהמים היו רדודים

.  רפואיים הצליח להשתקם ואף לזכות בפרס יוקרתי

תשובה סיפר שהם התקבלו ביחס חם החל מרגע ירידתם  

בכניסתנו לחדרו קם ראש הממשלה מכיסאו . "מהרכב

לחץ את ידינו והציע שנשב מסביב לשולחן עגול בפינת  

".מזכירות הלשכה צילמו והסריטו את המפגש. החדר

נמשכה , הפגישה שהייתה אמורה להמשך דקות בודדות

זאת בזמן שבחדר אחר המתינו לו עשרות  . דקות25-כ

.ב"אורחים מארה

,  התרשמנו עמוקות מאישיותו של ראש הממשלה"

מהבקיאות שגילה בנושאים השונים והיחס החופשי 

אין ספק הייתה זו חוויה מרגשת  . והלבבי שגילה כלפינו

"עבורנו
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הועד הפראלימפי הבינלאומי החליט לציין את היום 

3-החל ב, הבינלאומי למען אנשים עם מוגבלויות

באמצעות קמפיין העושה שימוש במילה  , בדצמבר

באנגלית זה  . 'אפשרי'והופך אותה ל' בלתי אפשרי'

כאשר מוסיפים פסיק קטן  , כמובן מתקבל הגיוני יותר

I'm possible-אותה לשהופך  impossibleלמילה 

מסבירים מובילי הקמפיין שהוא חלק מקמפיין  , השינוי

נרחב יותר שהושק לקראת המשחקים הפראלימפים 

.  יגיע באמצעות חינוך הדור הצעיר, בטוקיו

לשם כך נבנתה תוכנית השואפת להפיץ את הערכים  

מתוך  , והחזון הפראלימפי בקרב צעירים ברחבי העולם

מחשבה שהספורטאים הצעירים יהוו השראה ויוכיחו כי  

.גם בעלי מגבלה יכולים להשיג את הבלתי צפוי

התוכנית תספק המלצות לדרכים להעברת הנושא  

,  מערכי שיעורים, 6-12בצורה אינטראקטיבית לגילאי 

גיליונות עבודה וסרטוני השראה בהם מככבים  

.ספורטאים פראלימפים

להוכיח להם  , אנחנו שואפים לעורר ולרגש צעירים"

אומץ והשראה הם יכולים להגיע  , שבעזרת נחישות

הפראלימפים להישגים מופלאים ממש כמו הספורטאים 

.  הבינלאומיהפראלימפי אומרים בוועד ." הצעירים

: אמרר שוקי דקל "ד, ר הוועד פראלימפי הישראלי"יו

אנחנו בוועד הפראלימפי בישראל מאמצים את הרעיון  "

ונפעל להתאמת התוכניות ליישומן בישראל במטרה 

להגביר את המודעות של הצעירים ושל הציבור לערכים  

."שהוועד הפראלימפי מקדם




