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הישג החודש
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מדליות ארד  2ן חיפה זוכה במדלית כסף ו "ענבל פיזרו מאיל

באליפות אירופה בשחייה

:זכתה ענבל ב, באליפות אירופה בשחייה שהתקיימה בפורטוגל

 מטר מעורב אישי200מדליית כסף ב

 מטר חופשי200מדליית ארד ב

 מדלייה שהושגה בקרב צמוד  –מטר אישי 100מדליית ארד ב

מאיות לפני  6שהסתיים לזכותה של ענבל שנגעה בקיר 

השחיינית שהגיעה למקום הרביעי

יעקב ביננסון: מאמנה של ענבל

סווטליבוביץקארן : צילומים



מה קרה  
?במאי
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זכתה  ן רמת גן "קבוצת איל•
בגביע המדינה ברוגבי לאחר  

ן תל אביב  "שנצחה בגמר את איל
49-51

מוטי צדקיהו נבחר לשחקן  •
שיינרהמצטיין של השנה ודיאנה 

נבחרה לתגלית השנה

רוגבי

שם יורם  באליפות ישראל על •

שנערכה  ל "ז' סלומונוביץ

קשתים  50בווינגיט השתתפו 

חץ וקשת 

באליפות סלובניה הפתוחה זכתה •
במדליית ארד ביחידים  קרולין טביב 

זכה בכסף סיאדהשי . וכסף בזוגי
זכתה בארד בזוגיחגית בריל . בזוגי

באליפות סלובקיה הפתוחה זכתה  •
במדליית ארד ביחידים  קרולין טביב 
זכה  דני בוברוב . ובארד בזוגי 

במדלית ארד ביחידים ובארד בזוגי  

טניס שולחן

הגיעה למקום  נבחרת הבנות •
החמישי בטורניר ידידות בשוודיה

זכתה במקום  נבחרת הבנים •
הראשון בטורניר ידידות  

יש לציין שבמשחק  –בסלובקיה 

הגמר נצחה הנבחרת ניצחון טכני  
יר החרימה  'לאחר שנבחרת אלג

את המשחק  

כדור שער

באליפות העולם בשייט הגיע  •

למקום השמיני  הסונארצוות 

13למקום הוצוות הסקאד 

שייט

,  באליפות העולם בקיאקים•

למקום  פסקל ברקוביץ הגיעה 

הגיע  רון הלוי . הכללי13ה 

אדטוואור הכללי 24למקום ה 

הכללי16למקום ה

קייאקים

זכתה  קוואד –נבחרת ישראל •

,  במקום הרביעי בגביע האומות
זכתה במקום   OPENנבחרת ה

'השישי בדרג ב

זכה במקום  ברדיצבסקיאדם •
בלטביההפיוצרהשני בטורניר 

טניס

הגיע למקום  לינור קלמן •

התשיעי באליפות אירופה  

בסייף  

סייף

בול  הסטריטבטורניר •
בכסאות גלגלים בכפר סבא  

קבוצות  8השתתפו 

בול  הסטריטבטורניר •
בכסאות גלגלים בהרצליה  

קבוצות  6השתתפו 

בולסטריט

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?ביוני
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ בחודש יולי

בית הלוחם ירושלים–טורניר בדמינטון 3/6

בית חינוך עיוורים–טקס סיום ליגת הכדור שער 3/6

ספיבק רמת גן-אליפות ישראל בשחייה לילדים ונוער5/6

מועדון ראשון לציון–אליפות ישראל בטניס שולחן 8/6

ן חיפה"מועדון איל–ן הפתוחה בשחייה "אליפות איל9/6

בית הלוחם חיפה–טורניר בדמינטון 17/6

מועדון ראשון לציון–גמר גביע טניס שולחן 23/6

ספיבק רמת גן –CPאליפות הקיץ בטניס שולחן 30/6



מה יקרה  
?ביולי

ל בחודש יולי"אירועים ותחרויות צפויים בחו
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מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

סין8-11טורניר בינלאומיחגית ברילטניס שולחן

איטליה10-16אליפות אירופהסלומונוביץליאב , סלומוןאביאתלטיקה

כיה'צ11-20תחרות קריטריוןעמית דרורחץ וקשת

פורטוגל15-19בינלאומיטורנירנדב לוי וסגל העתודהיה'בוצ

פולין17-19גביע עולמיסגל ריוחתירה

רומניה19-25טורניר בינלאומיסגל עתודהטניס שולחן

צרפת21-25טורניר בינלאומיטניס

אירלנד21-26טורניר בינלאומיאייל בכר, נינה גורדצקיבדמינטון



תגובות  
מהפייסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לפוסט על זכייתם של ויטל  
וזכייתה של ויטל במדליית ארד במדליית הזהב זינגר ושון זיו 

בריקודים סלוניים  מיינהאטןבגביע 
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הפנינג 
נגישות

בסימן הצדעה  ' נגישות'הפנינג 
2016ריו –הפראלימפית הישראלית לנבחרת 
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להשתתףהגיעוומבוגריםנוערבני,ילדיםאלפי

תלבנמללאחרונהשהתקייםהנגישותבהפנינג

.אביב

אנשיםעםההזדהותאתלהגבירשנועד,האירוע

נגישות'עמותתידיעלנערך,מוגבלותבעלי

הפראלימפיהוועדבשיתוף'ישראל

.נכיםלספורטהישראליתוההתאחדות

לסגלהצדעהבסימןההפנינגעמדהשנה

,חודשיםכשלושהבעודלריוהנוסעהפראלימפי

אתהבטיחושכברספורטאיםהמשתתפיםכשבין

מורןהחותרותכמו,במשחקיםהשתתפותם

לוינדביה'הבוצשחקן,רנוי'צויוליהסמואל

.וינברגשרגאוהטניסאיכהןדרורהשייט

כמוהמשפחהלכלהתנסותמתחמיכללהאירוע

בכיסויהליכה,לראותמבליגלידהשלטעימה

שימושללאגרפיטייצירת,נחייהכלבעםעיניים

החירשיםשלבעולמםלשקטחשיפה,בידיים

.ועודועוד



הפנינג 
נגישות

המשך-' נגישות'הפנינג 
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בענפיםראווהמשחקיהתקיימוההפנינגבמהלך

,גלגליםבכיסאותכדורסל:כמו,שוניםפראלימפים

,סלוניםריקודים,שערכדור,יה'בוצ,רוגבי,טניס

יכוליםהאירועבאיכאשר,אופנייםעלורכיבה

.השונותהספורטבפעילויותבעצמםלהתנסות

נספחבנוכחות,היוםבצהרישהתקייםהטקסאת

השדרהנחה,פרננדזדניאל,ברזילשלהתרבות

גםהרביםהמברכיםכשבין,אילדיסאיליהוותיק

השדולהממקימי,קורןנורית,הכנסתר"יוסגנית

.מוגבלויותעםאנשיםלמען

לתעופההאגודהשלהצדעהמטסעברבסיום

שברכומוגבלותעםוילדיםטייסיםובוספורטיבית

האורחיםואתהפראלימפיםהספורטאיםאתמלמעלה

.הנמלאתשגדשוהרבים

אירועזהוכי,אמראבובןדני,הפראלימפיהועדר"יו

משנהגדלהאירוע".שניםשבעכברהמתקיים,חשוב

לאכברשהםמוכיחיםלכאןשמגיעיםוההמונים,לשנה

!"הנגישותלנושארגישיםאלא,אדישים



השאלון

פסיכולוגים–אוירבךיובל לבסקי ויואל 
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האם צריכים הכשרה מיוחדת על מנת לעבוד כפסיכולוג  
?מאמן מנטאלי לספורטאים/ של ספורטאים

?מה מייחד את העבודה עם ספורטאים פראלימפים

באופן אישי אני לא מבדיל בעבודתי בין ספורטאים  
הם ספורטאים מקצועיים לכל , לרוב. נכים ללא נכים

לתרגול  נתקלים באתגרים דומים וזקוקים , דבר ועניין
אצל רבים  . וחיזוק של אותם אלמנטים מנטאליים

מהספורטאים הנכים אני אף מגלה יתרון מסוים  
אני סבור שזה נובע . ובפרופורציות, בחוסן הנפשי

מהניסיון הרב שלהם בהתמודדויות עם קשיים 
. מנטאליים וכאבים פיזיים בחיי היום יום

הנכות הגופנית תמיד נמצאת בעבודה עם  
ספורטאים נכים אבל מהניסיון שלי רוב  

בסופו של . האתגרים הם מאוד דומים
דבר מדובר באנשים תחרותיים שרוצים  

מעבר לזה . לייצר ביצוע מיטבי בזמן נתון
מביא , כל אדם בין אם הוא נכה או לא

לעבודה המנטאלית את המרכיבים  
.האישיותיים והסיפור האישי שלו

האימונים הם הבסיס דרכו . הליווי הפסיכולוגי בא לידי ביטוי בכל המרכיבים
בעבודה שלנו יש  . אנחנו מאמנים גם שרירים פיזיים וגם שרירים מנטאליים

חשיבות גדולה לעבודה מערכתית עם הסביבה הקרובה של השחקן כשאני  
בספורט  , כמו כל דבר. מהווה כלי תומך בעיקר עבורו ועבור המאמן שלו

בסופו של דבר העיניים תמיד נשואות לתחרות עצמה והרבה פעמים העבודה  
אין ספק שיש  . שלי תתמקד בפער שקיים בין יכולות באימון ליכולות בתחרות

לנו חלק חשוב בניצחונות ובהישגים אבל הרבה פעמים התמיכה שאנחנו  
נותנים מאפשרת התאוששות מהירה יותר וטובה יותר מהפסדים וזאת יכולת  

.משמעותית בתוך חיים של כל ספורטאי תחרותי
באופן כללי אנחנו מנסים לעזור לספורטאי למצוא את הדרך לייצר ביצוע  

יהיה דווקא  האמיתימכסימלי בזמן תחרות אבל הרבה פעמים האתגר 
להעלות את רמת הביצוע המינימאלי של השחקן כדי שגם הוא יאפשר לו 

אנחנו רואים את זה בעיקר אצל ספורטאי העל שמצליחים להיות . לנצח
.דומיננטיים ומנצחים גם ביכולת נמוכה יותר מהביצוע הגבוה ביותר שלהם

העבודה הפסיכולוגית נחוצה  
.  בכל השלבים שציינת בשאלתך

המטרה המרכזית היא להביא  
,  את הספורטאים מלאי ביטחון

נחושים וממוקדים , רגועים
לתחרות ולעזור להם להציג את  
יכולתם המיטבית בזמן החשוב  

זה דורש כמובן הכנה  . ביותר
מוקדמת ותרגול מיומנויות 

חידודים אחרונים ומתן  , באימונים
מענה לקשיים ולחץ בתחרות  

הפקת  , עצמה וסיוע בהתמודדות
.  לקחים וצמיחה בסוף התחרות

ראיינו את , את הסגל לריו מלווים פסיכולוגים הפועלים כמאמנים מנטליים לשחקנים
שעובד עם נבחרת החתירה וטניס השולחן  יובל לבסקי 

.  שעובד עם הטניסאיםאוירבךויואל 

אוירבךיואל יובל לבסקי

?בניצחון או בהפסד? בתחרות עצמה? באימונים, מתי יש ביטוי לליווי הפסיכולוגי

בעיקרון פסיכולוג נחשב רק מי שהוא בוגר תואר שני 
בתחום הייעוץ המנטאלי עובדים גם אנשי  . בפסיכולוגיה

אני תמיד ממליץ לבדוק את  . מקצוע שהם אינם פסיכולוגים
את ההכשרה שלי . הרקע של איש המקצוע שבוחרים

בפסיכולוגית ספורט קיבלתי במסגרת המרכז לפסיכולוגיית  
ר אלן כץ ותוך "ספורט שהוקם לפני כמה שנים בארץ על ידי ד

כדי שנים של עבודה במחלקת הפסיכולוגיה של המרכז  
לטניס בישראל

ישנם מסלולי התמחות  
הרלוונטיםבפסיכולוגיית ספורט 

הן לפסיכולוגים קליניים והן 
לדעתי  . למאמנים מנטאליים

הכשרה כזו היא הכרחית לפני 
,  תחילת העבודה עם ספורטאים

מאמן  /גם אם אתה פסיכולוג
.  מנטאלי וותיק בתחומים אחרים



ליגת הכדורסל 
בכסאות גלגלים

בית הלוחם חיפה אלופת המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
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זכתה באליפות המדינה  בית הלוחם חיפה 

בית  בכדורסל בכסאות גלגלים לאחר שנצחה את 

.  1-3בסדרת הגמר הלוחם תל אביב

בעונה הסדירה סיימה בית הלוחם חיפה במקום  

הצליחה , אך במהלך סדרות הפליאוף, השלישי

בשניות האחרונות  1-2גן ן רמת "איללנצח את 

.  ולעלות לסדרת הגמר

.  52-55במשחק האליפות נצחה בית הלוחם חיפה 

המאמן  דותן מישר כאשר המצטיין בשורותיה היה 

.  נקודות24שחקן שקלע 

רכז ליגת הכדורסל בכסאות ( צינגה)שמעון שלח 

, גלגלים אמר על הזכייה של בית הלוחם חיפה כי

נצחו וכי במשחק על במשחקיםהיותר טובים 

ן רמת גן ידעה בית "העפלה לגמר הפליאוף מול איל

.  הלוחם חיפה להתעלות בדקות האחרונות



מדליות לישראל באליפות אירופה בשחייהשש 
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אירופהמאליפותחזרהבשחייהישראלנבחרת

-ו,מכסף1,מדליותששעםבפורטוגלשהתקיימה

.מארד5

בכירתשלצווארהעלמונחותהמדליותמןשלוש

כסףמדליית-פיזרוענבל,ישראלשלהשחייניות

200'מ-מארדמדלית,אישימעורב'מ200ממשחה

.חופשי100-מנוספתארדומדליתחופשי

,מדליותשתיעםחזרולינסקייואבהצעירהשחיין

נוספתארדומדלית,אישימעורב'מ200:ארד

.פרפר'מ50-הממשחה

במשחההלויאראלגםהשיגהמארדאחתמדליה

.חופשי'מ50

לאחר,ישראלישיאשלביאיאדהשיגבאליפות

.דקות4:55.39-בחופשי200ששחה

אירופאיגמרזההיה,16הבן,מליארמרקעבור

מליארהגיעחזהמטר100לבמשחה.ראשון

בשנייההאישישיאושיפורתוך,השמינילמקום

.אחת

(חיפהאילן)ומליארשלבי,פיזרושלמאמנם

בית)ולינסקישלומאמנם,ביננסוןיעקבהוא

.רםנחהוא(חיפהאילן)והלוי(א"תהלוחם

-משחיינים450השנההשתתפואירופהבאליפות

.מדינות51

המנהלבולוטיןרוןר"דאמרהאליפותתוםעם

יפיםההישגים":הפראלימפיהוועדשלהמקצועי

עםאבל,לריוההכנהבתהליךמעודדיםומאוד

הרבהעודישתתפושבריולזכורחשובזאת

,מסין,לאירופהמחוץהשחייהממעצמותשחיינים

אפריקהדרום,ברזיל,ב"ארה,קנדה,אוסטרליה

.ועוד

אליפות 
אירופה  
בשחייה



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים-מיקומים סופיים 
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:ליגת העל

:'ליגת לאומית א

:'ליגת לאומית ב

יובל אורן: צילמה, קבוצת ספיבק ראשון לציון

קבוצהמקום

' בית הלוחם חיפה אאלופת המדינה

בית הלוחם תל אביבסגנית האלופה

גן –ן רמת "איל3

ן תל אביב"איל4

בית הלוחם ירושלים5

'בית הלוחם חיפה ב6

ל תל אביב"צה7

חוסן באר שבע8

קבוצהמקום

ראשון לציוןספיבקאלופת הליגה

הלוחם תל אביבביתסגנית האלופה

בית הלוחם באר שבע  3

ן חיפה"איל4

ל "עפולה כלליים ונכי צה5

בית הלוחם ירושלים6

קבוצהמקום

ן רמת השרון"אילאלופת הליגה

בית הלוחם חיפהסגנית האלופה

קידום אשדוד3

כרמיאל  4

ן יפו  "איל5

בית הלוחם תל אביב6

חוסן באר שבע7

עודד ראשון לציון8

ן הרצליה"איל9

ן חולון"איל10



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  הטניס במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Olympic:התחרותאתר Tennis Centerבאזור
Barra.
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9-16/9/2016:התחרותימייתאריכי

(נשים32מתוכם)104:משתתפיםמספר

זהבמדליות6

:תעודת זהות

הטניסענף 

בראדידיעל1976-בהומצא,גלגליםכסאותטניס

לאחר,לשיקוםכאמצעיבטניסשהתנסה,פארס

ניסההשיקוםבזמן.תחרותיסקיבתאונתשנפצע

שהואתוך,גלגליםכיסאעלביושבוטניסלשחק

חבר,הזמןעם.פעמייםבקרקעלגעתלכדורמאפשר

שלענףהאפשרותעלחשבווביחדנוסףלספורטאי

בנה1977-ב.גלגליםבכיסאנכיםידיעלישוחקזה

ענףאתלקדםוהחלהראשוןהמותאםהכיסאאת

היו,מכןלאחרשניםשלוש.גלגליםבכסאותהטניס

קםולראשונהטניסשחקני300-מיותרב"בארהרק

נכנסבהמשך.ב"בארהגלגליםכסאותטניסאיגוד

הוצג1988-ובואסיהבאירופהספורטכענףגם

ובמשחקיבסאולהפראלימפיםבמשחקיםלראשונה

החוקים.המנייןמןרשמיכענףנכנס1992-בברצלונה

יכולהכדורגלגליםבכסאותשבטניס,למעטזהים

להכותניתןוכןהשנילצדהחזרהטרםפעמיםלקפוץ

כיסא.כללבקרקענגעטרםהיריבשללמגרשאותו

,יציבותיותרומאפשרלענףמותאםהגלגלים

.זהיםוהכדוריםהמחבטים

,מהירבקצבהתפתחהענף,זוצנועההתחלהמאז

170-מויותרסלאםהגראנדמתחרויותחלקוכעת

טניסההתאחדותבמסגרתבינלאומיותתחרויות

ITF-הבינלאומית

גלגליםכסאותבטניסקלסיפיקציה

אחריםמענפיםמורכבתפחות,הקלסיפיקציה

היכולתפיעלהחלוקה,(שחייה,לדוגמא)

עמודפגיעותעםששחקניםכך,והביצוע

.קטועיםעםלשחקיכוליםשידרה

Openקטגוריית.א גוףבפלגמוגבלים-

תחתון

Quadקטגוריית.ב 3במינימוםמוגבלים-

גפיים

.



לקראת 
2016ריו 

המשך -הטניס במשחקים הפראלימפים ענף 
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הינוהקוואדבקטגורית,הגלגליםבכסאותהטניסענף

האחרוניםבמשחקיםישראלשלביותרהחזקהענף

בביגיןהפראלימפיםבמשחקים.אחרותלמדינותביחס

בזוגותהכסףבמדלייתקרמרובועזוינברגשרגאזכו

גרשונינעםזכהבלונדוןהפראלימפיםובמשחקים

.בזוגותבארדוינברגשרגאעםוביחדביחידיםבזהב

ששון:הינובמדליהשזכהמישראלנוסףספורטאי

שלבמשחקיםביחידיםהארדבמדלייתשזכהאהרוני

1988.

:טניסאים3בריואותנוייצגולהיוםנכון

המדליסט-טניסאיםשני:הקוואדבקטגוריית

עםמתאמןאשרוינברגשרגא,הוותיקהפראלימפי

איתיוהמבטיחהצעירוהטניסאיגילברטמרטין

שניהם.ביכלרנמרודאצלמתאמןאשרארנליב

.ובזוגותהבודדיםבקטגורייתבמשחקיםישחקו

בסקי'ברדיצאדםישראלאתייצגOPENהבקטגוריית

בענףצעירספורטאי,גלברטמרטיןאצלמתאמןאשר

.האחרונהבשנהמדהימההתקדמותשעשה

מנתעל,כרטיסלקבלעדייןשעשוינוסףשחקן

הינוOPENהבקטגורייתבזוגותייצוגיהיהשלישראל

.לויאמיר



אתנה

אתנה הולכות רחוק 
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–בישראלביותרהגדולהנשיםספורטאירוע

במתחםהחודשהתקיים,רחוקהולכותאתנה

.אביבבתלהספורטק

12,000התנסובהןהספורטענפישללבין

שלתחנות3הפעלנו,לאירועשהגיעוהנשים

:פראלימפיספורט

המשתתפות–גלגליםבכסאותכדורסל

,גלגליםבכיסאישיבהממצבבקליעההתנסו

והנעתאחתבידכדרורתוךהכדורעםהתקדמות

.עצמוובמשחקהשנייהבידהכיסאגלגלי

'עיןקשר'עמותתבשיתוף–עיווריםריצת

,עינייםכיסויעםבריצההמשתתפותתנסוה

הרצהשלידהביןמחברתבדרצועתכאשר

הרואההמלווהשללידה'העיוורת'

3קבוצתיבמשחקהתנסוהמשתתפות–יה'בוצ

והמשתתפותכלהיטהתגלתהזותחנה.3מול

.ושובשובאליהחזרו



פרחי ספורט

התשיעית אולימפיאדת הילדים 
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נערכה,שנהכמידי,בעומרג"בלהאחרוןחמישיביום

,9-ההילדיםאולימפיאדת

חלקלקחופראלימפיםספורטפרחיילדיגםהשנה

.(סטרייטבול)וכדורסלשחייההענפיםזובתחרות

פרס,רגבמיריהשרהחילקההפתיחהטקסבמהלך

מענףהירשהורןישראל,מצטייניםלספורטאים

השחייהמענףיחזקאליולין.גלגליםכסאותהכדורסל

.אצלנוהפרסאתקיבלו

ולרכזי,הילדיםאולימפיאדתניהוללצוותלהודותברצוננו

עלשחייטיגאלושחייה,וינברגדן,כדורסלהענפים

.בענפיםהפעולהשיתוף

הספורטבה,שניםארוכתמסורתתהיהשזומקוויםואנו

בתחרותחלקלוקחיםוילדינופעולהמשתףהפראלימפי

.זו



עוד קצת 
...מחודש מאי
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