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אלופת העולםסגנית נבחרת הטניס בכסאות גלגלים 

נבחרת הטניס בכסאות גלגלים אשר מורכבת  

,  גןמאיל״ן רמת וינברג שרגא : מהספורטאים

ופטריק אביבמבית הלוחם תל נועם גרשוני 

:והצוות המלווהחיפהמאיל״ן בן אוריאל

מאמן  לוטבקיובל ,המאמנתלנקריעופרי 

שחזרה את  .ראש המשלחתוקובי וינר הכושר

שעברה וזכתה במדליית הכסף  מהשנה הישגה 

באליפות השתתפו השחקנים  . באליפות העולם

המובילים בעולם אשר היוו אתגר רציני לשרגא  

-פטריק שדורג במקום ה , 17-שדורג במקום ה 

ונועם שלא דורג בשל אי השתתפותו  94

בשלב הבתים נצחה  . ITFבמשחקי הסבב של ה

הנבחרת את נבחרת יפן ונבחרת דרום אפריקה  

.והפסידה לאוסטרלים

התמונה  

באדיבות אתר  
ITFה 

שיחקה הנבחרת נגד נבחרת ארצות  , בחצי הגמר

בעולם  7ו 1בה משחקים המדורגים , הברית

הצליחה הנבחרת  , וכפי שהיה בשנה שעברה

.  ולעלות לגמר1-2לנצח 

,  בגמר פגשה הנבחרת את נבחרת אוסטרליה

ולאחר  . בעולם4ו 3בה משחקים המדורגים 

ניצחון של נועם ביחידים והפסד של פטריק  

עלו נועם ושרגא למשחק הזוגות  , ביחידים

.  בו הפסידו לאוסטרלים, הקובע

בשנה הבאה תתקיים אליפות העולם בארץ  

וכולנו תיקווה שהנבחרת תשפר את מיקומה  

.במקום אחד



הישג יוצא  
דופן
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דורון שזירי אלוף ישראל בקליעה 

מבית הלוחם תל אביב שהתחיל  , דורון שזירי

הוכתר  , 90-להתחרות בקליעה בשנות ה 

ירי -לראשונה כאלוף ישראל בקליעה במקצוע 

621לאחר שצבר , כדור ברובה במצב שכיבה60

. נקודות

הוא מתחרה  , קטוע רגלשזירי הינו למרות שדורון 

גם בתחרויות של איגוד הקליעה מול קלעים  

.שאינם פראלימפים

על יציבות הקלע גם משפיעה למרות שהקטיעה 

הצליח השנה שזירי להתעלות על , במצב שכיבה

המגבלה ולראשונה לזכות באליפות ישראל  

,  הקלע האולימפי, מאמנוכאשר הוא מקדים את 

דורג  , אשר, 1995המלווה אותו מאז , גיא סטריק

.נקודות618במקום השני באליפות עם 

,  חזר רק לאחרונה לפעילות תחרותית, שזירי

לאחר שנאלץ לעבור ניתוח נוסף לשיקום מפרק  

מסיבה זו  . הירך בעקבות תאונה שעבר לפני שנה

החמיץ השנה את אליפות העולם בקליעה 

פראלימפית שהתקיימה לפני כחודש בדרום  

.קוריאה

מצטרף לרשימה מצומצמת של , שזירי

ספורטאים פראלימפים שמתחרים ומגיעים  

המפורסמים  . להישגים גם בענפים האולימפיים

האצן הדרום  , פיסטוריוסאוסקר : שבהם הם

שהגיע יחד עם נבחרתו למקום  , אפריקאי

באולימפיאדת לונדון  400X4השמיני ב גמר ה 

שימוש בפרוטזות  על היתרופתח דיון משפטי

בתחרויות אולימפיות

גם היא  , טואה–דה קטועת הרגל השחיינית 

16מדרום אפריקה שהגיעה למקום ה 

בתחרות השחייה  , 2008ין 'באולימפיאדת בייג

.במים פתוחים

-שלמרות השיתוק ב , נמאטיזהראוהאירנית 

בענף החץ וקשת  2016רגליה התחרתה בריו 2

בפראלימפיוגם (  49מקום ) גם באולימפי 

(זהב אישי וכסף קבוצתי ) 



מה קרה  
?ביוני
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השלהפתוחספיבקבטורניר•

ITFהאופןבקטגורייתניצח:

רמתן"מאילברדיצבסקיאדם
איתי:הקוואדבקטגוריית,גן

אביבתלהלוחםמביתארנליב
ששוןגיא:הזוגותובטורניר

.סטוקולואסי

טניס

,בפאריזשנערךפריבגרנד•

אלייסנקואלכסנדרהגיע

השנילמקוםחיפהן"מאיל
ולמקוםברזלכדורבהדיפת

ליאבוכידוןבהטלת12ה
עיווריםחינוךמביתסלומוביץ

בריצתהרביעילמקוםהגיע
.מטר200

אתלטיקה

שולחןבטניסהנוערבאליפות•

,גןרמתן"באילשהתקיימה

רמתן"מאיל,אלונירועיניצח
.גן

שיתוקלנפגעיהקיץבאליפות•
אחרותופגיעותמוחין

,גןרמתן"באילשהתקיימה

.ספורטאיםעשרותהשתתפו

שולחןטניס

הבריתארצותבאליפות•

זכתה,שולחןבטניסהפתוחה

גןרמתן"מאילטביבקרולין

הכסףבמדליית

שולחןטניס

בביתשנערךקליעהבטורניר•

נצחה,אביבתלהלוחם

במצבאוויררובה:במקצוע
יוליה–SH1קלאס,שכיבה

.אביבתלהלוחםמביתרנוי'צ
אוריאלניצחSH2ובקלאס

.אביבתלהלוחםמביתבונט

קליעה

בקיאקיםאירופהבאליפות•

העפילובבלגרדשהתקיימה

ורוןחיפהן"מאילאדטואור
לחציחיפההלוחםמביתהלוי

.הגמרלשלבעלולאאךהגמר
הלוחםמביתברקוביץפסקל

.7הלמקוםהגיעהאביבתל

קיאקים

אירועים ותחרויות שהתקיימו ביוני

רועי אלוני
רנוי'יוליה צ



מה יקרה  
?ביולי
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תחרויות בארץ ובעולם בחודש יולי

פורטוגל  |  נבחרת ישראל | ה'בבוציאליפות העולם הפתוחה 2-9.7

|  ברוסונוביקודניאל מתוקו, לינור קלמן| סבב גביע העולמי בסייף 3-9.7
פולין  

בית הלוחם תל אביב| אליפות ישראל בהרמת כח 13.7

ראשון לציון| טורניר טניס שולחן 18.7

בית הלוחם תל אביב| אליפות ישראל בבדמינטון 20.7

תאילנד| גורדיצקיאמיר לוי ונינה | טורניר בינלאומי בבדמינטון 23-29.7

וינגייט| משחה ראווה באליפות ישראל בשחייה 24.7

בית הלוחם ירושלים| אליפות ישראל בקליעה 27.7
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ן רמת גן אלופת המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים"איל

אליפויות בארץ

בהם סדרות הגמר של ליגת , לאחר מספר שנים

הסתיימו בצורה  , העל בכדורסל בכסאות גלגלים

הגיעה  , לאלופה1-3או 0-3חד צדדית בתוצאה 

השנה סדרה מותחת במיוחד בין האלופה המכהנת  

הגביע של השנה בית  למחזיקתן רמת גן "איל

.  הלוחם חיפה

נצחה בית  –במשחק הראשון שהתקיים ברמת גן 

.49-51: הלוחם חיפה בהפרש של סל

ן  "הצליחה איל, במשחק השני שהתקיים בחיפה

-62לניצחון , במחצית37-31רמת גן לחזור מפיגור 

ונתן רוח גבית  1-1שהשווה את הסדרה ל 66

נקודות של רמת גן במשחק  18לניצחון בהפרש של 

.  51-69: השלישי

רמת גן כבר , במשחק הרביעי שהתקיים בחיפה

אך בית הלוחם חיפה ידעה  , 13-20הובילה במחצית 

להתעלות ולא לתת לרמת גנים לגזור את הרשתות  

ולהשוות את  41-42לנצח בנקודה , אצלם בבית

.2-2סדרת הגמר ל 

,  במשחק החמישי והקובע שהתקיים ברמת גן

הובילה  , האולםבנוכחות מאות צופים שגדשו את 

בית הלוחם חיפה  , ן רמת גן מהרגע הראשון"איל

אך בסיום  , הצליחה אמנם לצמצם את ההפרש

וכמיטב 42-56: ן רמת גן בתוצאה"נצחה איל

את צלחת תומר יצקן המסורת הניף הקפטן 

.   האליפות תוך קבלת מקלחת של שמפניה



אלופי ישראל בטניס שולחן 08

חגית בריל
בית הלוחם ירושלים

קרולין טביב
ן רמת גן"איל

סיארהענת שגיא 
בית הלוחם חיפה

חן ברוך
בית הלוחם חיפה

שחר לוי
בית הלוחם ירושלים

שי סיאדה
ן רמת גן"איל

גיכטמןגנדי 
בית הלוחם חיפה

דני בוברוב
ן רמת גן"איל

בועז טביב
בית הלוחם תל אביב

זאב גליקמן
בית הלוחם תל אביב

אביב גורדון
ש נס ציונה"מועדון הטנ

יגור קיסרי
בית הלוחם חיפה

1-3קלאס 

5קלאס 

6-10קלאס 

3קלאס 1-2קלאס 

5קלאס 

4קלאס 

6קלאס 

7קלאס 

8קלאס 

9קלאס 

10קלאס 
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ה'בבוצאליפות הארץ 

אליפויות בארץ  

עובדה,הספורטאיםבמספרוגדלהולךה'הבוצענף

תחרויותשליותררבמספרלערוךהשנהאפשרהזו

.קלאסיםבאיחודצורךללא

,יוסיפובאלדרעלקלנראוריתגברהBC1בקלאס

ובכך.2:5בתוצאה,גןרמת"ן"אילחברישניהם

משנתישראלאלופתתואראתלעצמההחזירה

2016.

הםגם,וייךדדיאתלוינדבניצחBC2בקלאס

תוארועלושמר1:6בתוצאה,גןרמתן"אילחברי

.ישראלכאלוף

,מוצפימוריסעלחיימובגרשוןגברBC4בקלאס

.3:6בתוצאה,חיפהן"מאילשניהם

אתגןרמתן"מאילסוללדניניצחBC5בקלאס

.4:5בתוצאהחיפהן"מאילחנןרפי

מנצוררפיניצח,מסווגיםלאלשחקניםבתחרות

ן"מאילהיאגם,מתרגםלילךאתחיפהן"מאיל

.חיפה

אלדר,לוינדב:הםהאלופיםהקבוצתיתבתחרות

:אתשניצחוחליףוסיגליתחייםמשה,יוספוב

ואיציקאלפרטניר,וייךדדי,קלנראורית

.גןרמתן"מאילכולם,ממיסטבלוב

א'אבואלהיגובאסםחנןרפי:נצחוהזוגותבתחרות

ובתזידאניד'אמג,דהןיואב-הגיעוהשניולמקום

חיפהן"מאילכולם,הכהןברייטמןאל

וחא'ג-אנגליאיראבייוסף:צלם
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אליפות הארץ באופניים 

אליפויות בארץ  

שטח-אופני טנדם 

בשטחטנדםאופניעלברכיבהישראלבאליפות

זוגות80כפעילחלקלקחוראייהוללקויילעיוורים

עיווריםחינוךביתשלהרכיבהמקבוצותרוכבים

כדור)"ושרוןצפון,מרכז"ולאכן":טנדםאופנייעל

co,"לשנייםעיניים","גלגלאור","(אור vision(עמותת

.עיווריםחינוךובית(מאנרה-אל

טנדםאופניברכיבת2018לשנתישראלאלופי

:הםבשטח

כהןושימנדלשי:גבריםזוגות

אדמוןורחלילויגולן:מעורביםזוגות

Sagi:צילום Tabachnick Photography

אופניים נגד השעון  

אופניים נגד השעון  ישראל ברכיבה על באליפות 

השתתפו עשרות ספורטאים מבתי  , שנערכה בעתלית

.הלוחם

:ברכיבה נגד השעון הם2018אלופי ישראל לשנת 

בית הלוחם תל | קובי גרשוני : אופני יד–גברים 

אביב

בית הלוחם תל  | פרלשטייןאורה : אופני יד–נשים 

אביב

בית הלוחם  | עמי רביב ושקד פרנק : טנדם–גברים 

ירושלים

כרמוןמאיר:צילום

אופניים כביש

אופניים בכביש שנערכה  ישראל ברכיבה על באליפות 

.השתתפו עשרות ספורטאים מבתי הלוחם, בשריגים

:ברכיבת כביש הם2018אלופי ישראל לשנת 

בית הלוחם תל אביב| קובי גרשוני :  אופני יד–גברים 

בית הלוחם תל אביב| בילצבאויוסי פוקר ואורן :  טנדם–גברים 

סנדרה: צילום
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סיום ליגות הכדורשער

אליפויות בארץ  

קבוצהמקום

בית הלוחם תל אביב1

בית חינוך עיוורים2

ו ניר העמק"ויצ3

באר שבע4

נבחרת נשים5

ליגת העל

קבוצהמקום

באר שבע נוער1

גליל עליון2

ו ניר העמק"ויצ3

בנות –עתודה 4

שבע בוגריםבאר5

בית לוחם חינוך6

באר שבעל"תגי7

ליגה לאומית

מצטייני השנה  

 נבחרת  , מחמידאילהם|  ליגת העל -השערים מלכת
נשים

 בית הלוחם  , רוזיןמיכאל | ליגת העל –השערים מלך
תל אביב

 שלוחת , חודדהדורון | ליגה לאומית–השערים מלך
ויצו ניר העמק  

 פיסחובקארין | ליגה לאומית –השערים מלכת  ,
שלוחת באר שבע 

 מור  –( מקביל לשחקן מצטיין)השחקן המתקדם
שבעשלוחת באר , שריר

 שלוחת ויצו ניר  , נועה מלכה–השחקנית המתקדמת
העמק

 עיווריםשלוחת בית חינוך , זלינגרבן –ההוגן השחקן

השונותהליגות על האירוח בתנאי פנימייה של כל משחקילבית חינוך עיוורים תודה 
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רדומסקיהשופט זיו | פציעת שחקן –5חוק 

זקוק)נפצעכששחקןהאחד,מקרים2מצייןהחוק

.מהכיסאשחקןנפילת,השני.(וכדומהמדמם,לטיפול

אולעצמוסכנהמהווההשחקןכאשרהמקריםבשני

אתמידיתלעצורהשופטעלאחריםלשחקנים

.המשחק

שחקןשלונפילהמאחר,השניבמקרהנעסוקאנחנו

בנושאוודאותאיקצתיש,שכיחמקרההיאבמגרש

.המשחקאתלעצורצריךהשופטמתי

שניות24שעוןלגביבנושאכלל

שלהזמן,התקפהשחקןבגללנעצרוהמשחקבמידה

.בגינויישאר24שעון

בחלק),הגנהשחקןבגללנעצרוהמשחקבמידה

שניות14מורותהשעוןעלוהשניותבמידה(הקדמי

השעוןשניות14-מפחותוהיובמידה,בגינויישארהזמן

.'שנ14-ליאופס

השלושרחבתבתוךנופלשחקןבומקרה

והקבוצה,(תוקף/מגן)הרחבהבתוךנופלשחקןכאשר

,מסירותמשחק)לסלזריקהלמעטשלבבכלנמצאת

לעצורהשופטיםעל,(שחקניםשלתנועה,חסימות

.המשחקאתמידית

ההתקפהששחקןברגעבונופלוהשחקןבמידה

:לסלזריקהניסיוןמתחיל

:לדוגמה-לשופטהדעתשיקולניתןזהבמקרה

בו,העונשיןקולידברחבהנופל'אמקבוצהשחקן

מבצעלסלמתחתהנמצא'במקבוצהשחקןבעת

אתלעצוראמורהשופטבגינוהעיקרון,לסלזריקה

אינו(אחריםלשחקניםאולשחקןסכנה)המשחק

עדהזריקהאתלאפשריכולהשופטולכןמידיתחל

לשרוקואז(חוזרכדורנלקחאוסלנכבש)לסיומה

.המשחקלעצירת

שחקןהואשנופלהשחקןהפעםאךמקרהאותו

אתמידיתלעצורהשופטעל,הזורקעלההגנה

.לסלזריקהבוצעהבטרםעודהמשחק

במגרשאחרחלקבכלהשחקןנופלבומקרה

,במגרשאחרחלקבכלשחקןנופלבושלבבכל

לאהמשחקעצירתבובדרךלנהוגהשופטעל

:נחיתותשלבמצבקבוצהאףתשאיר

השופטרשאי,ההתקפהמקבוצתוהשחקןבמידה

מעכבתהקבוצהאםלמעטהמשחקאתלעצורלא

אתלצרףמנתעללעצורמבקשתאוההתקפהאת

.קבוצתםחבר

אינוהשופט,ההגנהמקבוצתהואוהשחקןבמידה

ההתקפהתסתייםאשרעדהמשחקאתלעצורחייב

.(משחקעצירהכלאוכדוראיבוד,לסלזריקה)

בתחילתנמצאתהתוקפתוהקבוצהבמידה,זאתאם

נופלבעתובו(המגרששלהאחוריבחלק)ההתקפה

.המשחקאתלעצורהשופטרשאי,הגנהשחקן



השאלון
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לנצח כשחקן  –לנצח כמאמן 

שחקן הכדורסל שזכה באליפות ישראל  שי ברביבי והפעם המדור אחד על אחד עם 

ן פתח  "את קבוצתו אילוהוביל , גןן רמת "בכדורסל בכסאות גלגלים עם קבוצתו איל

.  כמאמן' תיקווה למקום הראשון בליגה לאומית ב

הניצחוןדווקאהיההשנההמשמעותיהרגעכמאמן
עלמוטלהיההלחץכאשר,בגמרהלוחםביתעל

לעומת,מעשריםנמוךגילאיםממוצעעםשחקנים
שניכלוםאוהכלשלבמצב.מאודמנוסיםשחקנים

עלהתגברו18בןצורואופיר14הבןראדיילדים
.האמתברגעעצמםעלוהתעלואחריותלקחוהלחץ
.היסטוריההשאר

?השנההמשמעותי ביותר שהיה לך מה הרגע 

2'מסהמשחקעלשאלךחושבאניכשחקן"
לפנישבוע.חיפההלוחםביתנגדבסדרה

ממנימנעההנבחרתבמדיגבפציעתהמשחק
אותנושהביאמה,הראשוןהמשחקאתלשחק

צמודמשחק.לקירהגבעםבחיפה2למשחק
רגעיעדתופתכאביעםלשחקשנאלצתימאוד

.בניצחוןנגמרשזהטובכמה.ההכרעה

לאורך.לויטהבערןבוחראניכמאמן
החשיבותאתהביןנגדוהמשחקים

ההתנהלותואופןצעיריםשחקניםשל
לאורךספורטיביתרוחוהראהמולם

ניצחוואפילובינינוהמשחקים4כל
.מהםשלושה

?המפתיע ביותר על המגרש השנה מי השחקן 

, תמיד כיוון. כשחקן אני מעריך לשחק מולו מאז שאני ילד
אני תמיד אשמח  . ועד היום משמש כמודל לחיקוי, אהב ועזר לי

שמשחק בבית הלוחם  דותן מישר זהו . לספר עליו עוד ועוד
.  מודל לחיקוי ומנהיג אמיתי של הנבחרת, ל"נכה צה, חיפה

אדם  , הנאה לצד מקצועיות, רוח לחימה לצד ספורטיביות
! משכמו ומעלה ושחקן ענק

למרות,צוראופירזההיהמבחינתיכמאמן
.לספיבקלהתנדבהחליטנכהשאינו

והחבריםלהתנדבלרצותלוגרםהמועדון
שהתמידטובבקלעימדובר.אותואהבו

החלקאוליוהיהומשחקאימוןלכללהגיע
הואאגב.באליפותביותרהמשמעותי

ואניהמועדון,לצבאהבאהבשנהמתגייס
!שבעולםההצלחהכלאתלומאחלים

?יריבהבקבוצה מי השחקן שאתה הכי מעריך 

בהואיברהים,בשנייםדווקאבוחרהייתיכשחקן"
מדרגהקפיצתעשו15בניילדיםשני,ויגודהועמית

לאהדבר."טייםמאני"בבגרותהרבהוגילומשמעותית
הקיץובמהלךהנבחרתמאמןאריאלמעינינעלם

בקיץ,הבוגרתשלהרחבלסגלהגיעוהםהאחרון
שגילוכמובגרותיגלוואם,העתודהאתיובילוהקרוב

יפיםהישגיםלעשותשיוכלומאמיןאני,העונהבמהלך
למועדוןלשניהםוורודהעתידיהיהאשריהיה!יחד

".ישראלולנבחרת

כשחקן המטרה האישית שלי היא  
"  לארגז הכלים"להוסיף עוד יכולת 
מאז שהגעתי  . להמשיך להתקדם

,  למועדון אני מרגיש שאני צומח בתוכו
היעד  , מחדש ולא מפסיק ללמוד

,  להמשיך בארץ בשנה הקרובה
להצליח , להצליח לזכות בדאבל נוסף

באירופה כמו שהצלחנו השנה ולהיות  
מי יודע אולי בשנה הבאה  , מוכן לקיץ

נצליח לעשות את הבלתי יאומן  
ולהביא את הנבחרת לאולימפיאדה  

.2008ין  'לראשונה מאז בייג

?מהו האתגר לשנה הבאה

מאמןדרורליאור.המועדוןמטרותקידוםתמידהואהאתגרכמאמן
אנשיםכאשר":אותילימדכמאמןשליומודלהעתודהנבחרת

בקידוםדוגלהמועדון"תארים"היאהמפתחשמילתחושבים
עלמדובראםביןצעיריםשחקניםקידוםכלומר,מלמטההתשתית
הדבריםכאשר.הטכניתהיכולתלהעלאתהעבודהמוסרהעלאת

סתםולא"ההצלחהסודמגיעלמגרשמגיעיםמהמשחקוהנאההללו
בארבע.בשנתייםשונותליגות3באליפויות3להביאהצליחוספיבק
למפעלוהגענובאירופה12למקוםCמדרגעברנוהאחרונותהשנים
TOP במועדוניםיורואלפישמרוויחיםשחקניםמולהתמודדנושבו8
המועדוןשל"מאמיןהאני"זזועודכל,קטןסודועוד.שלהם

!רביםפירותלראותתזכהוהנבחרת,לבואימשיכוהתוצאות
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אליפות העולם בכדורשער

טורנירים  
ל"בחו

עצם ההגעה לאליפות העולם  , אם בעבר

אז , היתה ההישג וכל השאר בונוס

,  נבחרת הנשים של ישראל בכדורשער

כבר מזמן לא שם ובכל טורניר היא  

. מכוונת לפודיום

,  למרות זאת באליפות העולם הנוכחית

לא הצליחה הנבחרת לממש את  

הפסידה ברוב  , הפוטנציאל שלה

לרוסיה שסיימה במקום  : משחקיה

לטורקיה שסיימה , לאוסטרליה, הראשון

נצחה את שבדיה    , במקום השני וליפן

.  11וסיימה לבסוף במקום ה

רוני  בחרנו להביא את פוסט הסיכום של 

כי למרות  , שחקנית הנבחרתאוחיון 

אנחנו גאים בדרך  , האכזבה מהתוצאה

דרך שבה כל מקום  , שעשתה הנבחרת

.  חוץ מפודיום הוא אכזבה

בן דויד  ליהיא: שחקניות נוספות

שסיימה את הטורניר במוקם השביעי 

אילהם, (שערים 12) בהבקעת שערים 

.  אברבייהגל חמרני וסיוון , מחמיד

אריאל פוארטה  : צוות מקצועי ומלווה

שני  , מאמן הכושריוסי חלבה , המאמן

-קוביץעדי , מאמנת מנטליתזמור 

ושבי  מנהל הנבחרות שוהם רז , מעסה

.מנהל המשלחתדויטש 
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טורנירים  

ל  "בחו

שיאים וכוכבים באליפות גרמניה בשחייה  

וייסגלממועדון וולפורטרון : הישג נוסף רשם

פרפר בגמר  100-רחובות שזכה במקום השלישי ב

גיא מאמנו הוא . דקות1:10.85עם התוצאה , הנוער

.שחר

ויוליה  , אריק מליאר, בשאר חלבי: כן השתתפו

.ן חיפה"מאילגורדיצוק 

התחרויותאחת,בשחייההפתוחהגרמניהאליפות

אירופהאליפותלקראתלהכנהביותרהחשובות

פניההאירה(אוגוסטבחודשבאירלנדתתקיים)

.הישראליםלשחיינים

התאחדותיו״רברחייםהעניקשנתייםלפנירק

השנהתגליתגביעאתנכיםלספורטהישראלית

לפניהוכרזשגםחיפהמאיל״ןדדאוןלעמיבשחייה

מתחילעמיוכעת.2017לשנתהצעירכספורטאישנה

.ובגדולבושתלוהציפיותאתלפרוע

והמשיךחתירהמטר100ב12הבמקוםהתחילזה

.אישימעורבמטר150בשנימקום:ענקבהישג

,עצמהעלהתעלתה,הוותיקההשחיינית,פיזרוענבל

בתוצאה,מעורב'מ200בחדשישראלישיאקבעה

200לבמקצההכסףבמדלייתוזכתהדקות3:31:66

.חופשימטר

שכתבההלוילאראלגםהיתהמוצלחתאליפות

שלאיכותיתהכיתוצאהאתקבעתי":בפייסבוק

דקות1:20:28חתירה100בהאחרונותשניםהשלוש

תוצאהעלשחיתיבמוקדמותחתירה400-בו

הכיהתוצאהאתוקבעתישיפרתיובגמריםמספקת

.דקות5:51:31ל2016ריומאזשליטובה

ושסוףמשתלמתהקשהשהעבודהלראותכיףכמה

לתוצאותחוזרתאניארוכהדיתקופהאחריסוף

"...שלי

ביינסוןיעקוב:שלושתםשלהמאמן
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טורנירים  

ל  "בחו

מדליות ארד בבדמינטון באליפות אירלנד  4

הפתוחה  

מבית הלוחם חיפה זכתה במדליית  גורודצקינינה 

לאחר שגברה  , ארד בטורניר הנשים בכיסאות גלגלים

ונוצחה , 0-2בתוצאה רונגןברבע הגמר על אלקה 

הגרמניה' נובלאוץוולסקהבחצי הגמר על ידי 

.2-0: בתוצאה

מבית הלוחם ירושלים זכה במדליית ארד  לוי אמיר 

לאחר שגבר  , בטורניר הגברים בכיסאות גלגלים

ברבע הגמר על תומאס מוסקה מפינלנד בתוצאה  

.2-0ממלזיה בתוצאה סייבוןלמדזלאןוהפסיד , 0:2

זכו במדליית ארד בטורניר הזוגות  , ולויגורודצקי

לאחר שנוצחו על ידי זוג מקוריאה ופרו  , מעורבים

,2-1בתוצאה 

נוצחו בחצי גמר  טופהעם בן הזוג הצרפתי דיוויד ולוי 

והסתפקו 2-1על ידי זוג מאנגליה וגרמניה בתוצאה 

.הארדבמדליית 

ומאמנו של לוי ', פוגץלאון הוא גורודצקישל מאמנה 

.ראובן מוזסהוא 

מדליות בבדמינטון ובטניס שולחן

מדליות בטניס שולחן  

שמוליק בן עשור זכו , באליפות ספרד הפתוחה

מבית הלוחם חיפה במדליית הארד  ודויד גבריאל

שהצטרפה למדליית הכסף בה זכה  , הקבוצתית

" : בפייסבוקעל כך כתב בפוסט , שמוליק ביחידים

עצם העובדה שעליתי לגמר במשחקי היחידים  

לספרדי המדורג  בהפסד שהסתיים לפני חצי שעה 

המערכות בהפרש גדול  רוב שהובלתי ולמרות גבוה 

מערכות  שתי , 7:3של היתרון ברח לי פעמיים 

כל טעות וכל ככה , נקודות11עד מושלמות המשחק 

לי היו ,התרגשות יכולה להחזיר את השחקן למשחק 

עליות וירידות שלא תמיד ידעתי לשמור על היתרון  

ספורט תחרותי  אבל , המשחק אכזריחלק זה , גבוה

שלא ווינר לא יתקרב  מי , לנצחרוצים וכולם מאוד 

עשיתי ... לחימה אדירה ולא משנהצריכים , הזהלענף 

,  חזיריםלא נהיה אך , יכולתי יותר, ומעברמעל 

"טובשבוע , מסתפק במדלית כסף
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טורנירים  

ל  "בחו

לקבוצותבכדורשערהאירופאיתהליגההסתיימה

הישראליתהגבריםנבחרת.השנימהדרגונבחרות

,עיווריםחינוךביתשלהשלוחותמשחקניהמורכבת

!השניבמקוםהליגהאתסיימה

סבבים3בהתקיימהוהיא,קבוצות6השתתפובליגה

.פליאוףומחזור

שנירהמאמןועוזרשוהםרזלמאמןאפשרההליגה

קבוצותמולואסטרטגיותשוניםהרכביםלתרגל,כהן

.משחקרמתבאותה

בריטניהאתהנבחרתנצחההגמרחציבמשחק

.סלובניהידיעלנוצחההגמרובמשחק

.הליגהשלהשעריםכמלךהוכרזנה'מחאגמחמוד

,מלידהגנטיתממחלההסובל,19-הבןמחמוד

אוםתושבהוא,צבעיםועיוורוןלילהעיוורוןלוהגורמת

בביתבתיכוןלימודיואתשנהלפנישסיים,פחםאל

.בחיפההארותודוכסיהספר

הליגה האירופאית בכדור שער
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על פי מחקר  , מין וגיל מעלים את הסיכון לחלות, ענף הספורט

2016ממשחקי הקיץ בריו 

חם מהמעבדה  

להתחקותהיתה(2018)'ושותדרמןשלהמחקרמטרת

.הקיץמשחקיבמהלךהמחלותאפידמיולוגיתאחר

המייצגים,מדינות78מספורטאים3657שלסך

לגביבמעקבהיו,במשחקיםהספורטאיםמכלל83.5%

למעקבליין-אוןמערכתבאמצעותומחלותפציעות

יוםמידיהתקבלוהנתונים(WEB-IISS)מחלותאחר

באמצעות,המשלחותשלהרפואיותהתמיכהמקבוצות

.WEB-IISSהלמערכתישירותהמידעהקלדת

,511היהשדווחומחלותשלהכוללהמספר:תוצאות

בכיסאותבסייףהיוביותרהגבוהיםהשכיחותדיווחי

ובכדורסל(12.6%)בשחייה,(14.9%)גלגלים

ספורטאיות(p<0.05)(12.5%)גלגליםבכיסאות

בסיכוןהיו(שנים35-75)מבוגריםוספורטאים(נשים)

במערכתמחלות((p<0.01למחלותיותרגבוה

היוהעיכולבמערכתומחלותעורמחלות,הנשימה

.ביותרהנפוצות

שנשיםהמידע,שלנוהספורטאיםלגבי:המלצות

יותרגבוהבסיכוןהינם35גילמעלוספורטאים

המלצהלהוותיכולהמשחקיםבמהלךלחלות

תזונהבאמצעותלהיערךניתן.בעיקרמניעתית

אתהמחזקיםותוספיםמזונות,למשל)מותאמת

אחרשוטפיםמעקביםגםכמו,(החיסוניתהמערכת

הנשימהמערכת,העיכולמערכתשלהבריאותמצב

ובפרטהענפיםבכל)שלנוהספורטאיםבקרבוהעור

כמובן.(לחולייותרגבוההנטייהשהראובמקצועות

,נשימהמחלותלמניעתהמודעותאתלהגבירחשוב

גםכמולהיגיינהחינוךובראשונהבראש-ועיכולעור

עלשחלגופנישינוילכלורגישותהקשבהלימוד

.הספורטאי

:מקור
Derman W, Schwellnus MP, Jordaan E, Runciman P, 
Blauwet C, Webborn N, Lexell J, Van de Vliet P, 
Tuakli-Wosornu Y, Kissick J, Stomphorst J. (2018). 
Sport, sex and age increase risk of illness at the Rio 
2016 Summer Paralympic Games: a prospective 
cohort study of 51 198 athlete days. Br J Sports 
Med, Jan;52(1):17-23. 

osnat@isad.org.il: הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנת/לכל שאלה
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הפראלימפייםטכנולוגיה חדשה לשירות השחיינים 

חם מהמעבדה  

והכסףהזהבסגלשחייניעבוררכשנו,לאחרונה

TritonWearשנקראתמקנדהחדישהטכנולוגיה

מפריעהשאינהכךלמשקפתהמחוברתביחידהמדובר

אמתבזמןאותםומעבירהנתוניםאוגרת,לשחיין

.לאייפדישירותלמאמנים

:(אפליקציות)יישומיםבשנימלווההמכשיר

TritonWear:הראשונה Live|מגיעההאינפורמציה

אחרלעקוביכולשהמאמןכךהאימוןבמהלךלמאמן

,מעוףכולל:השחייהסגנון:כגוןשוניםפרמטרים

.ועודסיבוב,בצלילהשהיה,שוניםסגנונות

וסיום,סיבוב,התחלהעלמתבססיםהנתונים|ספליט

מותאמותוחזרותאימוניםתוכניתלבנותמנתעל

בריכהאורךלכל–מהירות.בהווההשחייןלביצועי

.באימוןממוצעתומהירות

הקודמתהחזרהמתחילתמחושב|השחייהקצב

אורךפרתנועותספירת.הנוכחיתהחזרהלתחילת

,למיםמתחתשהיהמשך,השוניםלמשחיםבריכה

השחייהויעילותנשימותספירת,באימוןמצטברמרחק

Stroke Index))

TritonWear:השניה Insights|האימוניםלאחר,

השחייניםנתוניאתלהשוותאפשרותישלמאמנים

ביןלהשוות,קודמיםאימוניםלעומתהאחרוןבאימון

המשתמשיםאחריםממאמניםמידעלקבל,שחיינים

.ועודשונותבמדינותבמערכת

osnat@isad.org.il: הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנת/לכל שאלה



רוגבי בכסאות  
גלגלים
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הסתיימה העונה ברוגבי בכסאות גלגלים

זכתה בדאבלתקווה ן פתח "איל

הפליאוףבגמרהסתיימהגלגליםבכסאותהרוגביליגת

אילןקבוצתעלתיקווהפתחן"אילקבוצתשלבניצחון

.18-23הרצליה

לאחר,גןרמתן"אילקבוצתהגיעההשלישילמקום

.20-28אביבתלן"אילקבוצתאתשנצחה

סבבים5ולאחראלוקבוצות4משחקותבליגה

.הפליאוףמשחקיהתקיימו

–ספיבקהספורטברכזשנערך,הגביעגמרבמשחק

ן"אילעלתקווה-פתחן"אילגברה,גןרמתן"איל

.45-48:בתוצאההרצלייה

פתיחהאך.להרצליה20-23:הייתהבמחציתהתוצאה

בההשנייההמחציתבתחילתתקווהפתחשלחזקה

היתרוןאתהעבירהוחצידקהתוךשערים4הבקיעה

.לטובתה

,שערים31עםחזקיהומוטילהרצליה:להבקיעהרבו

.שערים18עםשיירדיאנהתקווה-ולפתח

ואליהרצליהן"אילשלמאמנההואספיבקשלומי

אילןשלמאמנההוא,ישראלנבחרתמאמן,האובן

.תקווהפתח

כחצילפנישפרש,ליאוןקובינבחרהשנהלתגלית

כסףבמדלייתזכהבוענף,הידאופנימענףשנה

בתוםאמר,ליאון.בלונדוןהפראלימפיםבמשחקים

חדשהרוגבי":המשחקבתוםאמרליאון":המשחק

אישימספורטעברתי.הדרךבתחילתרקואניעבורי

".מאתגרמאודוזהקבוצתילספורט

:בסיוםאמר,גואטהעדי,תקווהפתחקבוצתקפטן

אתנתנוה'החבר,מלחיץולפעמים,צמודהיההמשחק"

!"כוכבתהיאשלנוודיאנההנשמה



ליגות הכדורסל  
בכסאות גלגלים
טבלאות סופיות
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קבוצהמקום

ן רמת גן"איל1

בית הלוחם חיפה2

ל תל אביב"נכי צה3

בית הלוחם תל אביב4

ן תל אביב"איל5

ראשון לציון' שיתופית'שלום 6

בית הלוחם ירושלים7

באר שבע ספיבק8

ליגת העל

קבוצהמקום

ן הרצליה"איל1

בית הלוחם תל אביב2

ן חיפה"איל3

בית הלוחם חיפה4

ן רמת השרון"איל5

בית הלוחם באר שבע6

ל"עפולה כלליים ונכי צה7

בית הלוחם ירושלים8

'ליגה לאומית א

קבוצהמקום

תקווהן פתח "איל1

אביבבית הלוחם תל2

ן קריות"איל3

קידום אשדוד4

ן יפו"איל5

כרמיאל6

'ליגה לאומית ב

קבוצהמקום

עודד ראשון לציון7

בית הלוחם חיפה8

רישוניה9

ן חולון"איל10

חוסן באר שבע11



נגישות ישראל  
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מאות משתתפים ביום החשיפה לספורט הפראלימפי

להשתתףהגיעוומבוגריםנוערבני,ילדיםמאות

.אביבתלבנמלשהתקייםהנגישותבהפנינג

לאנשיםלנגישותהמודעותאתלהגבירשנועד,האירוע

עלנערך,הפראלימפיהספורטוחשיפת,מוגבלותעם

הפראלימפיהוועדבשיתוף'ישראלנגישות'עמותתידי

.הישראלי

המשפחהלכלהתנסותמתחמיכללהאירוע

מגבלותבתנאיפעילותלחוותלמשתתפיםשאפשרו

כגון,פראלימפיםבענפיםראווהמשחקיוכן.שונות

עלרכיבה,לעיווריםכדורשער,גלגליםבכיסאותטניס

.גלגליםבכיסאותוכדורסל,טנדםאופני

גלגליםבכסאותכדורסלטורנירמיניהתקיים,בנוסף

,גלגליםבכסאותישראלנברתשחקני:בהשתתפות

נדבעובדבה)'הראל'הביטוחחברתקבוצתשחקני

ישראלנבחרתשחקני(הפראלימפיה'הבוצשחקןלוי

טל,קרניליאת,דורוןשיביניהםאורחיםוכדורסלנים

שגםישראלמשטרתשוטריוקבוצתזלצמןופלגלב

השוטריםבקשודופןיוצאבצעד.בטורנירזכתה

לביתהגיעוהם.האירועלקראתברצינותלהתאמן

,ישראלנבחרתמאמןידיעלוהודרכואביבתלהלוחם

.אוטולנגיאריאל

,מלכהרמיק"רפנכחוהיוםבצהרישהתקייםבטקס

,לבביאלוןניצב,ישראלבמשטרתהנגישותקצין

עמותתר"יו,הכדורסלשחקניארגןר"יואלוןניר

שוקיר"דהפראלימפיהועדר"יו,וגנריובלנגישות

.סספורטסניסיםל"והמנכדקל



פרחי ספורט

סיום עונה בשלוחות פרחי ספורט  
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פרחי"בשלוחתלהוחלפהעברהמוצלחתשנהעוד

.לציוןבראשון"ספורט

ילדיםלציוןבראשוןלפרויקטהצטרפוהאחרונהבשנה

עםבבדבד,והסביבהצ"ראשלאזורתושביחדשים

כברבידידאיתנושהולכיםהוותיקיםהילדיםלצדשילובם

היכולתשיפורעלדגששמנוהאחרונהבשנה.שניםכמה

.הספורטענפיבכלשלנוהילדיםשלהמקצועית

שלהנתינה,המאמניםשלהמקצועיתהעבודה

הילדיםמצדהאימוןתחילתלפניוהחיוךהמתנדבים

בפרויקטלהמשיךהכוחאתלנומעניקים,השנהבמהלך

אתולדחוףלהמשיך,הבאהבשנהלהשתפר,הזההאדיר

.ומהנהספורטיביתלהצלחההילדים

!הבאהבשנהנתראה

רכז אזור ראשון לציון –שטרית בן דור 

:שחייה–של הפועל ירושלים הפייסבוקמתוך דף 

��פראלימפים שנה בפרויקט פרחי ספורט מסכמים "

בבריכת בית הנוער  שמוקמםפרויקט מהממם 

.  בירושלים ומיועד לילדים ונוער עם מוגבלויות מוטוריות

הקבוצה מתאמנת בשחייה פעמיים בשבוע לצד  

! מדי שנה להישגים נהדריםומגיעה הנבחרות הצעירות 

זכו כבר פעמיים במקום  פראלימפים ספורט פרחי 

!  הראשון הכללי באליפות ישראל לנוער

אנחנו כל כך גאים בכם ושמחים לתת לכם מסגרת  

".  הפועל ירושלים"אצלנו ב



פרחי ספורט

סיום עונה בשלוחות פרחי ספורט  
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שלהשלישיתהשנהאתסיימהשבעבארשלוחת

ענפיארבעהעםפראלימפיםספורטפרחיפרויקט

.מחדששנהבכלומתפתחיםשהולכיםספורט

לתנאיםוזוכהשבעבבאראילןלסניףעברה'הבוצענף

בארבעהשתתפוהשחקנים.הסניףמצדחםויחסטובים

.תחרותבכליפיםלהישגיםוזכוהשנהלאורךתחרויות

עלייתישנהרמהובכלרמות3למתחלקהשחייהענף

.לתחרותמתחרותמדרגה

השנהזושמתאמןראייהלקויישחיין,שריקיאלעד

זכייתועלהעירמראשהוקרהלמגןזכההשלישית

מטרים100ו50שלמקציםבשניראשוןבמקום

.גןרמתן"באילשהתקיימהלנוערהחורףבאליפות

לקויי15כמונהועיווריםראייהללקוייודו'הגקבוצת

בצורהוהתקדמוהשנהתחרויות3-בשהשתתפוראייה

חגורהמבניהםהצעיריםקיבלוהשנהבסוף.משמעותית

.צהובהחגורהוהבוגריםלבנה-צהובה

השנהאתלפתוחמחכיםואנחנומוצלחתשנההייתה

שיזכוחדשיםספורטאיםשלגדולותקבוצותעםהקרובה

.הפראלימפיםהספורטבענפילהתפתח

רכזת אזור באר שבע–אבנעיםורד 

:חדשותקבוצות 3בצפון השנה נפתחו 

בשיתוף המועצה האזורית עמק  -בבית אילשחייה • 

הירדן

בנהלל בשיתוף המועצה האזורית עמק  שחייה • 

יזרעאל

בכפר הנוער ויצ״ו ניר העמקבוצ׳יה • 

המשיכה עילוטכמו כן קבוצת השחיינים מהכפר 

בנוסף לקבוצת  , להגיע להתאמן בבריכה באיל״ן חיפה

פרחי הספורט הפעילה וכן נבחרת הג׳ודו התאמנה  

.בנצרת

מרמת  -מגיעים לחוגים מכל אזור הצפוןהספורטאים 

החוגים מאפשרים  . עמק יזרעאל ועפולה, טבריה, הגולן

גם לילדים ונוער מהפריפריה את ההזדמנות לעסוק  

ולהתאמן בקבוצה  , בספורט תחרותי המתאים להם

.תומכת ומלכדת

.  לכל המאמנים היקרים שהשקיעו מכל הלבתודה 

ולספורטאים  , תודה להורים על שיתוף הפעולה

!החרוצים על ההתמדה והרוח הספורטיבית

:השנההשיא רגעי 

לראות את השחיינים הצעירים משתתפים לראשונה  

באליפות הילדים והנוער ויוצאים מהבריכה בחיוך  

!לאחר שיפור תוצאתם

לזכות פעמיים באליפות הילדים והנוער בבוצ׳יה עם  

!נבחרת ניר העמק

רכזת אזור צפון  –גילי אריאלי 








