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הישג החודש
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מדליות באליפות  3נינה גורדצקי מבית הלוחם חיפה זכתה ב 

150באליפות השתתפו –אירלנד הפתוחה בבדמינטון 

מדינות  30ספורטאים מ 

:זכתה נינה ב, באליפות אירלנד הפתוחה

 לנשים בכיסא גלגליםארדמדליית

 לנשים זוגות בכיסא גלגליםארדמדליית

 לזוגות מעורבים בכיסא גלגלים זהב מדליית

מקבל שופניה: מאמנה של נינה

הטורניר מהווה הכנה לאליפות אירופה  

שתערך בחודש אוקטובר בהולנד



מה קרה  
?ביוני
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2החודש התקיימו •
אחד בבית  , טורנירים

הלוחם חיפה ואחד  
30בהשתתפות , בירושלים

ספורטאים

בדמינטון

2החודש התקיימו •
אליפות ישראל  : תחרויות

לילדים ונוער במועדון   
ואליפות  , ספיבק רמת גן 

ן  "ן הפתוחה באיל"איל
חיפה

שחייה

בית הלוחם תל קבוצת •
זכתה בגביע המדינה  אביב 

בגמר  נצחוןלקבוצות לאחר 
ן רמת גן  "אילעל 

CPטורניר הקיץ לנפגעי •
ופגיעות אחרות התקיים  
במועדון ספיבק רמת גן  

.ספורטאים50בהשתפות 

טניס שולחן

הגיע למקום  עמית דרור •

בתחרות קריטריון  17ה 

כיה  'שנערכה בצ

חץ וקשת 

נבחרת ישראל השתתפה  •

במשחקים העולמיים  

נדב לוי  , שנערכו בפורטוגל

העפיל לשמינית הגמר  

יה'בוצ

,  באליפות אירופה בקיאקים•
למקום  רון הלוי הגיע 

למקום  אדטוואור השביעי 
פסקל ברקוביץ  . השמיני

ספורטאיות  2התחרתה מול 
והגיע  , חזקות מרוסיה
למקום השלישי

קייאקים

זכה בתואר  איתי ארנליב•
היחידים והזוגות בטורניר  

רה בצרפת  –דה –איל 

איתי ארנליב ושרגא  •
זכו בטורניר הזוגות  וינברג 

באליפות צרפת הפתוחה  

טניס

זכה , באליפות ספרד הפתוחה•
במדליית כסף סיאדהשי 

זכתה  טביב וקרוליןביחידים 
במדליית כסף בקבוצתי  

זכו  , באליפות רומניה הפתוחה•
שמוליק בן עשור ואורן אילוז  

במדליית ארד בקבוצתי

טניס שולחן

מורן זכתה , בגביע העולמי•

במדליית ארד  סמואל

י'מגאנגראובן , ביחידים

' הגיעו לגמר ברנוי 'ויוליה צ

חתירה

באליפות אירופה דרג  •

הנבחרתזכתה ' ג

במדליית הארד 

רוגבי

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?ביולי
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ בחודש יולי

בבית  תחרות שחייה לחנוכת הבריכה המחודשת 3/7
הלוחם תל אביב

בית הלוחם  –אליפות ישראל טניס שולחן זוגות 6/7
ירושלים

גיבושון סגל ריו  13-14/7

אליפות ישראל בשחייה במסגרת  15-16/7
במכון וינגייטאליפות ישראל של איגוד השחייה 

בית הלוחם תל אביב–אליפות ישראל בבדמינטון 15/7

בית הלוחם תל  –אליפות ישראל בהרמת כח 22/7
אביב

CPטניס שולחן ל נפגעי –אליפות סיום העונה 23/7
מועדון ספיבק רמת גן  –ופגיעות אחרות 

ליגת סל גל 



מה יקרה  
?ביולי

ל בחודש יולי"אירועים ותחרויות צפויים בחו

06

מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

ספרד5-10טורניר בינלאומיברדיצבסקיאדם טניס 

גרמניה7-10טורניר ידידותעתודהנבחרתכדורסל

ספרד12-18סבב עולמילאוןקוביאופני יד

סרביה14-18סבב עולמידורון שזיריקליעה

איטליה14-16טורניר ידידות  נבחרת ישראל  כדורסל

יפן 19-23טורניר ידידות  נבחרת ישראל  כדור שער

גרמניה20-24טורניר בינלאומיאיתי ארנליבטניס 

בריטניה26-31טורניר בינלאומישרגא וינברג, איתי ארנליבטניס 



תגובות  
מהפייסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לפוסט על אליפות ישראל  
בטניס שולחן

07



אליפות 
ישראל  

בטניס שולחן

2015-2016אלופי ישראל בטניס שולחן לעונת 
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הלוחם חיפהמבית פרל טל  ן רמת גן"מאילטביב קרולין 

1-2קלאס 5קלאס 6-10קלאס 

אביבתלהלוחםמביתדורכרמית

1-2קלאס 3קלאס 4קלאס 

חיפהמבית הלוחם אלון נגרי  חיפההלוחםמביתעשורבןשמוליק גןרמתן"מאילסיאדהשי



אליפות 
ישראל  

בטניס שולחן

2015-2016אלופי ישראל בטניס שולחן לעונת 
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הלוחם חיפהמבית ירמנקואלכסי רמת גןן "מאילדני בוברוב 

5קלאס 6קלאס 7קלאס 

אביבתלהלוחםמביתשורשמואל

8קלאס 9קלאס 10קלאס 

תל אביבהלוחם מבית זאב גליקמן  אביבתלהלוחםמביתגורדוןאביב אביבתלהלוחםמביתקורסאלכס



הטור של  
אלון דור און

מסכם עונה וחוזר הביתה  –אלון דור און 
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בתוארזכייהעםבצרפתהחלומיתהעונהלאחר

העונהלהעברה,באירופההשלישיומקוםהאליפות

.מרירמעטטעםעםהספרדיתבליגה

כואביםהפסדיםוספגנוטובלאהעונהאתהתחלנו

זמןיחסיתהצעירהלקבוצהולקחצמודיםבמשחקים

אתוסיימנויותרטובהתחלנו2016את.להתחבר

.האחרוניםהמשחקיםבשמונת7-1במאזןהליגה

-ללהעפילאחדניצחוןבמרחקהיינודברשלבסופו

הנכספתבאליפותולזכותולנסותהליגהשלפורפיינל

.(ממדרידהחזקההקבוצהוכצפוילבסוףזכתהבה)

אירופהגביעגמר–בביתהיהשלנוהשנהסוףטורניר

תקצירכמעיןהיההזההטורניר!ברמתוהשניבדרג

תיקנואבלטובפחותהתחלנואותוגםשכןהעונהשל

-מרמתהישראליתהקבוצהעלבניצחוןבהמשךמעט

.הגמרלחציוהעפלנוגן

הסתייםהחזקההמבורגמולועיקשצמודמשחק

אישיבאופן.נקודות6-בהביתיהקהללעיניבהפסד

היולאלקבוצהמחבריאחדלאףאךנקודות29ליהיו

לבסוףסיימנו.הספיקלאפשוטוזהנקודות6-מיותר

לקבוצתיהפסדלאחרוהמאכזבהרביעיבמקום

גם,העונהכמוממש.בודדתבנקודהמולשעבר

תחושתולבסוףומורדותעליותכללהזההטורניר

.פספוס

בליגהחווייתיתעונההייתה,יותרהרחבהבפרספקטיבה

מילותאתלכתובליקשהמעט.ותחרותיתמעניינת

מפתותהצעותלמרותהחלטנושכןהללוהסיכום

קצרהאירופיתקריירהולסכםלישראללחזור,מאירופה

אתלחזקולהמשיךלהילחםמכאןאמשיך.מרתקתאך

.הישראליהנכיםכדורסל

התחלנובספרדשהותנושבזמןכךעללבשרמאושראני

הסיבותאחת)למשפחהשיצטרףנוסףלתינוקלצפות

מעללאחרישראלנבחרתלקפטןושמוניתי(ארצהלחזרה

אופטימי,גאהאני.הלאומיתבבמהשירותשלעשור

הזההנפלאהספורטלישצופןמהלקראתומתרגש

.בעתיד

!המעקבעללכולםתודה

און-דוראלון,שלכם



השאלון

הורים לספורטאים  –וק'גורדיצואוקסנהלוי שוקי 
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?בביתה /אלופבאיזה שלב גילת שיש לך 

כשהשתתפנו  , כי רק לפני ארבע שנים, זה די מצחיק
פתאום הבנתי ואמרתי , באליפות הראשונה באירופה

נדב אמנם הפסיד  ! נצליח–אם אתה רוצה –לנדב 
.אבל זה פתח דלת לעידן חדש, אז בתחרות

ספורטאישכלהמקצועיתמהמעטפתחוץ
,רופאים,מאמנים:כגוןמקבלפראלימפי

פחותלאליווי,ועודפסיכולוגים,תזונאים
הפעם–המשפחתיהליוויזה,חשוב

שלאביולוישוקיעםשוחחנו,בשאלון
ואוקסנהיה'הבוצשחקןלוינדב

וק'גורדיציוליהשלאמאוק'גורדיצ
.השחיינית

?האם הספורט שינה אותם

הוא נותן מאה  , נדב הפך ספורטאי רציני. בהחלט
קרוב למנהלים  , הוא מאמין בענף. אחוזים מעצמו

ועושה יחד איתם את הכל על מנת לקדם  , בספיבק
הוא כמו האבא של ילדי , יה בקרב ילדים'את הבוצ

.יה'הבוצ

?תלוו אותם לריו

?אתם מאחלים  להםמה 

בגיל  . לגמרי במקרה ובכלל זה היה יעקב ביננסון שזיהה 
יוליה . המליץ על שחייהוהפיזיוטרפיסטהיו לה כאבי גב 12

יעקב ראה . היא פחדה מאוד מהמים, לא רצתה בכלל
, הוא ממש זרק אותה לבריכה, אותה והזמין אותה לאימונים

אבל הוא התעקש ולא , והיא באמת כמעט טבעה בהתחלה
..ויתר

היא קמה כבר , היא רצינית, גדולה מאודמחוייבותהיא פיתחה 
בבקר 5בשעה , בחמסינים ובגשמים, חורף וקיץ, שנים כל יום

חוזרת בשבע על מנת להספיק להגיע לבית , יוצאת לבדה לאימון
אבל מעולם  , זה לא קל, יש בגרויות', יבהיא עכשיו מסיימת . הספר

היא רצינית מאוד בהתייחסות  , להזכיר לה, לא צריך להעיר לה
.שלה לספורט

!ברור! מיותר לשאול
, אבל יש לי ילדה בת ארבע בבית, בהתחלה חשבתי שאצטרף. הלוואי, אוי

בכל מקרה אהיה . זה לא פשוט להשאיר אותה לבד תקופה ארוכה כל כך
.גם באמצע הלילה. צמודה לאינטרנט ואצפה בכל התחרויות

אבל  , ברור שאני מאחל לו לחזור עם מדליה
שיבוא  , יותר חשוב  מהמדליה זה שייהנה

וגם אם  , שיצליח להיות מרוכז, טוב לתחרות
לא ינצח שיידע שהפסיד לטובים ביותר  

.בעולם

אני  . ההשתתפות במשחקים זה העיקר, בשבילי המדליה לא חשובה
כבר  , כל יום, כי היא עובדת כל כך קשה, כל כך שמחה בשבילה

,  רק שחייה–חגיגות , מפספסת אירועים, אין  שבתות, אין חגים, שנים
' שיא'מטר שזה ה400-במיוחד ב. טובשתגיע למקום . שחייה, שחייה
!שילך לה טוב ושתהנה–שלה 

?הספורטיביתבפעילות ת /ה מעורב/אתעד כמה 

ברמה של אימון פעיל לפחות פעם  , מעורב מאוד
אני נמצא  . של לנדבלאימובכל שבת מצטרף . בשבוע

.בכל המפגשים ונוסע לכל התחרויות

,  נוסעת, מלווה, לגמרי בעניינים, מעורבת מאוד
.מעודכנת לגמרי, עוקבת באינטרנט, מעודדת



?'ערבי–חרם '

?האם מדינות ערב מחרימות את הספורט הפראלימפי

12

בחודשים האחרונים התקיימו מספר טורנירים  

בהם היו אמורים להתקיים תחרויות בין  , בינלאומיים

חלקן שיחקו נגדנו וחלקן  . ישראל למדינות ערב

.  החרימו

המטרות המרכזיות של תחרויות בינלאומיות אחת 

בין ספורטאים מכל העולם בלי הבדל  מפגשים היא 

הנמדדים רק על פי ההישגים , צבע ודת, גזע, מין

הפרה של אחד  הינו  חרם ספורטאים . ספורטיביים

הערכים הבסיסיים עליהם מושתת הספורט  

יכולים הספורטאים  , זאתלמרות . הבינלאומי

לאורך השנים  חרמותהישראלים לספר על אין סוף 

.  מוסלמיות/מצד ספורטאים יוצאי מדינות ערביות

' בעיה רפואית'לפעמים החרם הוא במסווה של 

.וגלויהוא מוצהר לפעמים 

מעניין יותר מה ', ידידות'מדובר היה בטורניר הפעם 

,  נשיםשער -הכדורנבחרת שכן , יקרה במשחקים בריו

הגרילה בית קשה  , הפראלימפייםשתשתתף במשחקים 

!יריה'אלג–ומאתגר הכולל גם את אלופת אפריקה 

זכתה  שער גברים של ישראל -הכדורנבחרת 

לאחרונה במקום הראשון בטורניר ידידות שנערך  

שהגיעה אף , יריה'לאחר שנבחרתה של אלג, בסלובקיה

היא לגמר לא עלתה למשחק ולא התמודדה מול  

במשחק האחרון  ": רז שוהםמספר המאמן . הישראלים

זו לא פעם  . יר עזבה את המגרש ברגע שעלינו עליו'אלג

.  גם בעבר הם לא הסכימו לשחק מולנו. ראשונה

. איתנובמהלך התחרות הם דואגים לא ליצור שום קשר 

." התחושה שהם ממש שונאים אותנו

באליפותשהשתתףאדטואורהקיאקיםחותר

מתמודדעםהתחרהבגרמניהשהתקיימההעולם

פגשתיהאירניהמתמודדאת".מקצהבאותואירני

עכשיו.במוסקבהבתחרותשניםשלושלפניכבר

להגידאפשראי,בגרמניהשובאותופגשתי

בעיהלוהייתהשלארקלאאבל,חבריםשאנחנו

אחדבהצלחהאיחלנואפילו,לצידילהתחרות

כנבחרתכשהאיראניםברור.המקצהלפנילשני

,הישראליםעםמגעליצורלאמשתדליםרישמית

האווירה,להיפך,מתחאין,פניםמולפניםאבל

.וחיוכים'והיי'שלום'ויש,לגמרינינוחה



'ערבי–חרם '

?האם מדינות ערב מחרימות את הספורט הפראלימפי-המשך 
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חרםלאחרונהחוותהגלגליםבכסאותהטניסנבחרת

.מרוקונבחרתמצד

הטניסנבחרתעםשיצאהטניסועדתר"יווינרקובי

כימספר(דייויסלגביעמקביל)האומותלגביע

במפגשים".אותוהפתיעהמרוקונבחרתהתנהלות

אפילו,רגילה,טובהשיחהמתפתחתבמלוןאישיים

הטניסאיםעםמשותפתבוקרלארוחתישבתי

יש.מולנולשחקסרבוהםכנבחרתאבל,המרוקאים

בכל.מובהקישראלכשונאשידועאחדשחקןשם

אתבקשו,כןהםמולנושיחקושלאלמרותגם,מקרה

שחילקנו,הישראליםוהסמליםהדגלים,המזכרות

".לנבחרות

מלזיהנבחרתהמרוקאיםלעומת":ממשיךווינר

החלפנו,יחדהצטלמנו,רגיללגמרימולנוהתחרתה

מדוברלאכאילו,וסמליםדגליםלהםנתנו,מזכרות

".מוסלמיתבמדינה

עלמחאתואתהעביר,הישראליהפראלימפיהוועד

התאחדות,הבינלאומיהפראלימפילוועדאלואירועים

העיווריםספורטוהתאחדותהבינלאומיתהטניס

אתרואיםשהםהשיבוהארגוניםכל.הבינלאומית

אתשהחרימוהמדינותכנגדויפעלובחומרההנושא

.ישראל

תוצאות אחד המקצים באליפות העולם 
מול אדטובחתירה בו התחרה אור 

אדי'גהאירני אסלם 

:  סספורטסניסים , ל הוועד הפראלימפי"מסכם מנכ

דעתנו הייתה ותישאר שנמשיך בקו שמוביל הוועד  "

.  להשארת הספורט נקי וטהור מהפוליטיקההפראלימפי 

ונעשה כל שביכולתנו שהמדינות  לחרמותאין מקום 

."שמתנהלות בדרך אחרת ישלמו את המחיר וייענשו



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  הכדורשער במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Future:התחרותאתר ArenaבאזורBarra.
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8-16/9/2016:התחרותימייתאריכי

נשים60וגברים60–120:משתתפיםמספר

זהבמדליות2

:תעודת זהות

הטניסענף 

לורנזיןהנסידיעל1946-בהומצא,הכדורשער

לסייעבמקור,הגרמנירינדילוסאפהאוסטרי

תפסהכדורשער.שהתעוורומלחמהנכיבשיקום

ומתקיימותמדינות85-מביותרמשוחקוהיוםתאוצה

עולםאליפותכוללועולמיותאזוריותתחרויותבו

הכדורהשתתףלראשונה.פראלימפיםומשחקים

.1976בטורינוהפראלימפיםבמשחקיםשער

.מוחלטשקטודורשסגורבאולםמתקייםהמשחק

לשחקניםשעוזריםפעמוניםמשולביםהכדורבתוך

מטרים18המגרשאורך.מתקרבשהכדורלשמוע

3מונהקבוצהכל.מטרים9-השערכגודלורוחבו

שלובגובהמטר9באורךשערקבוצהולכל,שחקנים

.מטר1.5

שערלעברהכדורזריקתידיעלנעשיתהגולהבקעת

שלךהקבוצהשלהשערמאזורנעשיתהזריקה,היריב

60שלבמהירותזריקותמוציאיםהחזקיםהשחקנים

.ש"קמ

,שניותעשרתוךלהתבצעחייבתהזריקה

כל.השחקניםלידיהגיעשהכדורמהרגע

12שלמחציותשתי)דקות24אורךמשחק

יתרוןשערי10או(דקות



לקראת 
2016ריו 
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כאשר,2007בשנתדרכהאתהחלההנשיםנבחרת

לקדםהחליטהנכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.לאומיכפרויקטאותווסימנההכדורשערענףאת

איתור,תשתיותבפיתוחמשאביםהשקיעהההתאחדות

בספורטאיםגםובמקביל,וטיפוחםצעיריםספורטאים

מספרבשיתוף,ארוךתהליך.ההישגיתברמהבוגרים

הישגילספורטוהיחידהאתנה,ההתאחדות:גורמים

.בענףהפעילותהיקףאתמשמעותיתהגדילו

היותומעצם,ייחודיענףהואשהכדורשערלעובדהנוסף

הואבישראל,בלבדהנכיםבספורטהמשוחקענף

מורכבתהלאומיתהנבחרת-נוסףייחודיבפןמאופיין

.ערבית-יהודיתהטרוגניתמאוכלוסייה

לראשונהתשתתףישראלשלהכדורשערנבחרת

הכרטיסאתשהשיגהלאחרהפראלימפיםבמשחקים

העולמייםבמשחקיםהזהבבמדלייתזכייתהבעקבות

כוללתהנבחרת.2015בשנתבסיאולשנערכולעיוורים

גל,דודבןליהי,(קפטנית)מחמידאילהםאת

.אברבאיהוסיווןאוחיוןרוני,אדיקהירדן,חמרני

מאמן.פוארטהאריאל:המאמןעוזר.שהםרז:המאמן

לימור:הנבחרתמנהלת.הוברמןאורן:מנטלי

גולדברג

,יר'אלג,ברזילנבחרותעםביתבאותותשחקהנבחרת

.ויפןב"ארה

המשך -הכדור שער במשחקים הפראלימפים ענף 

הנבחרת עם מדליית הזהב במשחקים העולמיים  
2015לעיוורים שנערכו בסיאול 



גביע 
מיינהאטן
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מדליית זהב לרקדנית הישראלית ויטל זינגר בתחרות ריקודים בגרמניה

בתחרותארדומדליתזהבבמדלייתזכתהזינגרויטל

,גלגליםבכיסאותסלונייםבריקודים'מיינהאטןגביע'

.גרמניהבפרנקפורטשהתקיימה

שתתקייםאירופהלאליפותהכנההינההתחרות

.2016בנובמברבסלובקיה

(עומדורקדןגלגליםבכסארקדן)הקומביבקטגורית

בןעםיחד(קשהנכות)1בקלאסהמתחרהזינגרזכתה

.הזהבבמדלייתזיושוןהרקדןזוגה

במדלייתזכתה(גלגליםבכסאלבדה)הסולובקטגורית

.ארד

.שנהחציבתכשהייתהבגבבסרטןחלתה,28,זינגר

והיאהשדרהבעמודהפיךבלתינזקלהגרמההמחלה

ממנהמנעהשלאעובדה,גלגליםבכיסאמתניידת

בן,זיושון.אקדמייםלימודיםולסייםל"לצהלהתגייס

לריקודמורה,רקדןהוא,לריקודיםהקבועזוגה

בכיסאותבריקודיםגדולאתגרהמוצא,וכריאוגרף

.גלגלים

אביבתלהלוחםבביתומתאמנתאביבבתלגרהויטל

פיטליכרילנההכוריאוגרפיתעם

:בתחרותישראלמדינתאתשייצגונוספיםרקדנים

ברקלירון,חתםשמעון,ויישבייןאנה,מזורגילי

וקסומיטלדהןסמי

.מדינות16-מרקדנים100השתתפובתחרות



פרחי ספורט

זיקריהכירו את מעיין 
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ומתוקהחיננית10בתילדהזיקרישמעייןקורהאיך

ובעלתמוגבלותבעלתילדהלהיותהופכתלהפליא

?גלגליםכיסאותבכדורסלמיוחדכישרון

לטיוליצאהכאשר,10בגילהתחילזהכלמעייןעבור

במהלך,באירופההגדולהאחותהשלהמצווהבת

גשוםיוםהיהזה,בהולנדמיםלפארקהגיעוהטיול

,הפארקאתמקיףאשרהאבוביםלמתקןהגיעהומעיין

ומעדההחליקההיאמהאבובלרדתמעייןכשניסתה

במקוםונקטעהלמתקןהאבובביןנתקעהורגלה

לביתמעייןהגיעההתאונהאחרי.(לברךמתחת)

שבועולאחררפואיטיפולקיבלהשםבהולנדהחולים

תלהחוליםבביתטיפוליםלהמשךלארץהגיעהימים

שניםשלושלאחרכיום.שנהבמשךטופלהשםהשומר

.פרוטזהעםקבעדרךמתניידתמעייןמהפציעה

החוליםבביתשלההשיקוםבזמן?מעייןאלהגענואיך

סייראשרסלוביקגדיעםמעייןנפגשההשומרתל

אחרי,לראשונהמעייןאתוזיההילדיםשיקוםבמחלקת

מעייןשלאמאלענתגדיביןטלפוןמספריחילופי

מעייןהתחילהבחולוןגרהשמעייןמכךוכתוצאה

פרחי"לפרויקטונכנסהגלגליםכסאותכדורסללשחק

.לציוןבראשון,"ספורט

למשחקמעייןשלרגילהבלתיהכישרוןזוההמההתחלהכבר

כדורסלהפציעהלפנישיחקהשמעייןלצייןיש,הכדורסל

אחרי.להזרהיהלאהכדורסלשמשחקכך,חולוןבאליצור

ובקבוצת"ספורטפרחי"במסגרותאימוניםשלשנהחצי

לשחקמעייןהתחילה,רםטלהמאמןאצל"גלסל"ה

התברגהמעיין.'בלאומיתבליגהצ"ראשל"עודד"בקבוצת

זאתכל,החדשהבקבוצתהרצוןומשביעתנהדרתבצורה

שחקניםעםבמגרשמקוםעלומתמודדת13בגילרקשהיא

לסגללצרפההוחלטלאחרונה.ממנהיותרהרבהמבוגרים

ליאורהראשיהמאמןבראשותישראלשלהעתודהנבחרת

בגרמניהההכנהבטורנירולשלבה,סלוביקגדיועוזרודרור

.השנהאירופהאליפותלקראת

היאכדורסלמשחקתמעייןשבהםהחודשים18במהלך

הכדורסלבתחוםומכובדיםיפיםהישגיםמעטללאהגיעה

(אתנה)נשים3על3בתחרותראשוןמקום:גלגליםכיסאות

לחמישייתנבחרה.מיזןואריאלהסמואלמורןעםביחד

בטורנירראשוןומקום,אשתקד"גלסל"הבליגתהעונה

אנחנו.(3על3)ספורטפרחישלכדורסלבולהסטריט

שתמשיך,הדרךבהמשךהצלחההמוןהמוןלמעייןמאחלים

בליגותגםלהישגיםלהגיעושתמשיךבספורטלהשקיע

אימוניםאימוניםובינתיים.ישראלבנבחרותוגםהבכירות

!!אימונים
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