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הישג החודש
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ארנון אפרתי ושמעון בן , כהןדרור הסונארצוות 

,  יעקוב מבית הלוחם חיפה והמאמן ישראל אלטמן

הגיע למקום הרביעי באליפות העולם בשייט  

שנערכה באוסטרליה 

ובכך הבטיח הצוות את מקומו במשחקים  

.  הפראלימפים בריו

כאשר במהלך השיוט האחרון  , שיוטים11האליפות כללה 

למקום הראשון והוכיח כי הוא אחד  הסונארהגיע צוות 

.באליפותהצוותים החזקים 

שמחים על השגת אנחנו :" הההישגאמר על דרור כהן 

עם הרבה  , שנה לא קלה עומדת לפנינו. הקריטריון

!"  עד לזהב בריו, קשהעבודה 



מה קרה  
?בדצמבר

04

, סבב ליגה לאומית בכדור שער•
קבוצת, נערך בבית חינוך לעיוורים

היא הקבוצה  אום אל פאחם 
ושי אבני  המובילה בסבב הזה 
שלוחה של  )מקבוצת ניר העמק 

נבחר לשחקן ( בית חינוך לעיוורים
המצטיין

כדור שער

באליפות העולם בשייט שנערכה  •
הסונארזכה צוות , באוסטרליה

מבית הלוחם חיפה במקום הרביעי  
לריוובכרטיס 

צוות הסקאד מבית הלוחם תל  
14אביב הגיע למקום ה 

שייט

,  א"איתי ארנליב מבית הלוחם ת•
המסטרסהשתתף בטורניר 

שם  , היוקרתי שנערך באנגליה
הפסיד במשחקים צמודים  

לשלושת המדורגים הראשונים  
בעולם וצבר ניסיון חשוב  

ן רמת  "בסקי מאיל'אדם ברדיצ•
הגיע לחצי הגמר בטורניר  , גן

הבינלאומי בפולין  

טניס בכסאות  
גלגלים

זכתה  , ן רמת גן"מאילטביבקרולין•
במדליית זהב בטורניר בינלאומי בקוסטה 

, מבית הלוחם ירושליםחגית בריל , ריקה
שי  . זכתה במדליית כסף בטורניר זה

ן רמת גן הגיעו "מאילבוברובודני סיאדה
.לחצי הגמר

נערכה אליפות ישראל ן רמת גן "באיל•
לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות אחרות  

ל שחקנית נבחרת  "זאלבגלזכרה של יעל 
שנפטרה בטרם עתישראל 

טניס שולחן

נערך מחזור  בבית הלוחם חיפה •

ליגה ראשון בהשתתפות  

,  חיפה: ספורטאים מבתי הלוחם

תל אביב וירושלים

בדמינטון  

נערך  בבית הלוחם בירושלים •

מחזור ליגה ראשון בהשתתפות  

,  קלעים מבית הלוחם ירושלים

חיפה ותל אביב  

קליעה 

נערכה  בבית הלוחם חיפה •
אליפות חנוכה בשחייה  

:  מהמועדוניםבהשתתפות שחיינים 
בית  , ן רמת גן"איל, ן חיפה"איל

בית הלוחם תל  , הלוחם חיפה
בית הלוחם באר שבע ובית  , אביב

הלוחם ירושלים  

שחייה 

3בתום , בליגת הרוגבי•

ן  "מובילה איל, מחזורי ליגה

.רמת גן את הטבלה

רוגבי

כסאות  –בגביע הקט סל •

זכתה קבוצת  , גלגלים

רמת גן   " סטאר קידס"

ן רמת גן  "מאיל

קט סל 

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?בינואר

אירועים ותחרויות בחודש ינואר
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גיבושון סגל ריו10-11/1

טניס בכסאות -טורניר סידני 12-16/1
בהשתתפות איתי ארנליב ואמיר לוי , גלגלים

ביקור המשלחת הפראלימפית לריו אצל  19/1
ראש הממשלה  

קליעה בבית הלוחם  -מחזור ליגה שני 25/1
תל אביב  

-טורניר כדור שער בינלאומי בפינלנד21-24/1
נבחרת הבנות  



תגובות  
מהפייסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לפרס הספורט הישראלי

06



השאלון

ספורטאי השנה–מורן סמואל וקובי לאון 
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?משנים קודמות2015במה הייתה שונה 

מענף אופני היד זכו וקובי לאון מענף החתירהמורן סמואל 
שאלנו אותם מספר שאלות זהות ואלו  . בפרס ספורטאי השנה

:התשובות שקיבלנו

את החלק הכי גדול  להם יש 

בתמיכה הנפשית ובאהבה ללא 

בנתינת הזמן הדרוש  , גבולות

ובסבלנות על זה , לאימונים

.ל"שהייתי השנה המון בחו

?איזה חלק יש לבני המשפחה בהצלחה שלך

?שלך( עד ספטמבר)איך יראו החודשים הקרובים 

מאוד שונה מהשנה  היתהלא 2015
שלפניה בה התחלנו את התהליך עם  

המאמנת החדשה  , גריזטיפאולה 
זאת , יחד עם זאת. שהגיעה מאיטליה

שנת מטרה לקביעת הקריטריון  היתה
לריו וגם ניסיון לשפר את התוצאה  

אכן . 2014באליפות העולם של 
. הצלחנו לעמוד בשתי המטרות הללו

את  , העלנו את רמת האימונים
. משך האימון והקושי שלו

ושינינו , ניתחנו את האימונים
כך שהם , אותם בהתאם לביצוע

נעשו בצורה יותר רציפה  
.ומדוייקת

תוכנית האימונים השנתית כבר  
25אנחנו מתאמנים כיום כ , מוכנה

.שעות שבועיות
מתוכנן מחנה אימון באיטליה במאי  

לפני גביע העולם שיערך ביוני 
זוהי גם תהיה תחרות הכנה  , בפולין

בהמשך . לקראת המשחקים בריו
הקיץ נבלה שוב במחנות אימון  

.  באיטליה

לי איפשרוההורים שלי מאז ומתמיד פרשו את היסודות שעליהם הם 
החל  , הם תמכו בי בכל שנותיי כספורטאית. לבחור את הדרך בעצמי

מה שהיה כל כך בולט זה  . מהגילאים הצעירים שבהם שיחקתי כדורסל
שהם תמיד נשארו ההורים שלי ואף פעם לא חיפשו לקחת תפקיד אחר  

תמיד עודדו ותמכו מהצד ואף פעם לא . בקריירה הספורטיבית שלי
לכן תמיד  . התערבו במקומות שלעיתים הורים מתבלבלים לגבי תפקידם

ובספטמבר האחרון קניתי להם במתנה  , שמחתי כשהם הגיעו למגרשים
כרטיסי טיסה ומקומות במלון בצרפת על מנת שיחוו יחד איתי את 

,  בחייהמרגשים אין ספק שזה היה אחד הרגעים . אליפות העולם בחתירה
לזכות במדלית זהב כשהוריי נמצאים בקו הסיום ובטקס המדליות שרים  

הם כבר רכשו כרטיסים לריו ואני מקווה לשחזר איתם  . איתי את ההמנון
.  גם במשחקים בריו, את החוויה מאליפות העולם

כל , המון עבודה קשה ומהנה
-שבעה ימים בשבוע -יום 

אימוני אופניים בשטח וכן 
אימוני חדר כושר  

.ופיזיותרפיה



השאלון

המשך-ספורטאי השנה –מורן סמואל וקובי לאון 
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אם אתה לא כדורגלן  , ישראלספורטאי במדינת להיות : מורן
קל וחומר להיות ספורטאי  , או כדורסלן זו משימה לא פשוטה

אני שמחה לראות את המאמצים שעושים  . פראלימפי
ההתאחדות לספורט נכים והועד הפראלימפי על מנת להעלות  

אין ספק  . לנו את המלגות בזמן ההכנות האינטנסיביות לריו
שמלגה גבוהה יותר הייתה מקלה מאוד על חייהם של  

יש חשיבות עליונה בתמיכה . הספורטאים בסגלים השונים
כלכלית לא רק בספורטאי העילית אלא גם בספורטאי  

העתודה שהם התשתית העתידית של הספורט הפראלימפי 
אני חייבת להודות שללא התמיכה שאני מקבלת  . בארץ

אני   SAPשחם ובשנה הקרובה גם מחברת אלטשולרמחברת 
לא חושבת שהייתי יכולה להשקיע את אותו הזמן באימונים  

.  והייתי חייבת לעבוד הרבה יותר שעות בשבוע

שנה טיילתי שמונה חודשים  17לפני כן :קובי
.בברזילבדרום אמריקה והייתי כחודש 

.יעד מטרה, התרגשות,ציפייה : קובי

קשה  . אפשראי : קובי
אלא  , להתקיים רק מספורט

אם כן אתה מצליח להשיג  
.ספונסר

פעם לא הייתי בברזיל או אף :מורן
אני מאוד  . באזור הזה של יבשת אמריקה

מתרגשת להגיע לשם בפעם הראשונה 
.  בספטמבר הקרוב

של הוועד  2015ספורטאית השנה לשנת , מורן סמואל
פאולה  בסירת יחיד עם המאמנת חותרת . הפראלימפי

במדלית זהב באליפות העולם  השנה זכתה . גריזטי
השנה של ובכרטיס לריו ובנוסף נבחרה לספורטאית 

FISA.

אבל יש לי תמונה  . קרנבל, האמת: מורן
בראש כשאני חושבת על המשחקים בריו  

-12.9.16ואני מבטיחה לספר לך עליה ב
!  יום אחרי הגמר שלי

באופני יד במקצועות נגד השעון ומרוץ מתחרה קובי לאון 
, הגביע העולמיבסבב מדליות 6הוא צבר השנה . כביש

'  חולצה הצהובה'זכה ב, סיים את הסבב במקום הראשון
ומאיר  אולמן אילן הם מאמניו . והשיג את הכרטיס לריו

.כרמון

?ריומה האסוציאציה כשאומרים 

?טיילת אי פעם בברזיל/האם בקרת

להתקיים בכבוד  / האם אפשר להתפרנס
?ולהיות בצמרת הספורט הפראלימפי



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

טבלאות הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים

9

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

ליגת העל 

917גןרמתן "איל1

917'אאביבתלל "ביה2

916'ל חיפה א"ביה3

913תל אביבן "איל4

913'ל חיפה ב"ביה5

912('א ב"ת)תל אביב ל "צה6

911ירושלים-ל "ביה7

99ש"חוסן ב8

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית א

815תל אביבל "ביה1

712ן חיפה"איל2

710עפולה3

69צ ספיבק"ראשל4

79ש  "ל ב"ביה5

77ירושליםל "ביה6

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

714רמת השרוןן "איל1

712כרמיאל2

711יפון"איל3

610אביבל תל "ביה4

610קידום אשדוד5

69ל חיפה"ביה6

79חוסן באר שבע7

66ן הרצליה"איל8

55עודד ראשון לציון9

55ן חולון"איל10



אתנה 
מסכמות שנה

10

2015כנס אתנה פראלימפי לשנת 

2015לשנתהפעילותסיוםלכבודשנערךבטקס

מלגותולמאמניהםריוסגללספורטאיותחולקו

.אתנהמטעם

דנימרהפראלימפיהוועדר"יודבריםנשאובטקס

ספורטלקידוםהציבוריתהמועצהר"יו,אבובן

ועדתר"ויו,כפרימיכלהגברתבישראלהנשים

הגברתנכיםלספורטהישראליתבהתאחדותנשים

.חיוןאורה

מקבלי ומקבלות המלגות  

 כצמןפולינההספורטאית |  ענף הרמת כוח

טומילובוהמאמן ולרי 

 החותרות מורן סמואל ויוליה | ענף החתירה

ודימה גריזטיפאולה המאמנים עם רנוי'צ

מרגולין

 קרוליןהספורטאיות | ענף הטניס שולחן

עידו בן המאמן האישי וכרמית דור עם טביב

ומאמן הנבחרת דודיק אלטרץ  , שמחון

 שחקניות הנבחרת  | שער ענף הכדור

ירדן  , בן דודליהיא, חמרניגל , מחמידאלהאם

עם  אברבאיהרוני אוחיון וסיוון , אדיקה

פוארטההמאמנים רז שוהם ואריאל 

 אראל , השחייניות ענבל פיזרו|  ענף השחייה

עם  וק'גורדיצויוליה גרנקוורוניקה , הלוי

ביננסוןהמאמנים נח רם ויעקב 



פרס הספורט  
הישראלי

2015טקס פרס הספורט הישראלי לשנת 
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הוועד,הספורטגופישלושהחברוהשנה

הישראליהפראלימפיהוועד,בישראלהאולימפי

התחרותייםהספורטלענפי"אילת"והתאחדות

התרבותמשרדבשיתוף,אולימפייםהלא

משותףלאומי-ממלכתיטקסלקיום,והספורט

והספורטאיותהספורטאיםלציון,הטוטובחסות

.השנהשלהמצטיינים

נבחרהפראלימפיהוועדשלהשנהלספורטאי

חבר,ל"צהנכה,הידאופנירוכב,ליאוןקובי

כסףבמדלייתהשנהשזכה,א"תהלוחםבית

במקוםהעולמיהסבבאתוסיים,העולמיבגביע

.הראשון

העולםאלופתנבחרההשנהלספורטאית

,א"תהלוחםביתחברת,סמואלמורןהחותרת

,העולםבאליפותזהבבמדלייתהשנהשזכתה

האיגודשלהשנהספורטאיתבתוארזכתהואף

.FISAהבינלאומיהחתירה

,ביננסוןיעקבהשחייהמאמןנבחרהשנהלמאמן

,פיזרוענבלהפראלימפיתהמדליסטיתשלמאמנה

המתאמניםנוספיםוצעיריםותיקיםשחייניםושל

.חיפהן"אילבמועדון

שהתקייםהמרכזיבטקסוהטקסיםהברכותכלבתום

ל"מנכ,רגבמירי(.במילל"תא)השרהבהשתתפות

לספורטהלאומיתהמועצהר"יו,לאריאיציקהטוטו

נבחרה,ישראלשלהספורטאיםובכיריטירהעודד

.הזוכיםהספורטאיםכלבשםלברךסמואלמורן

ר"יוהגיע,האירועבבוקרקולואתשאיבדלמרות

נשאצרודובקול,אבובןדניהפראלימפיהוועד

בטקסהערבבמהלך.מרגשיםדבריםהערבבהמשך

לשחקן"חייםמפעל"פרסהפראלימפיהוועדהעניק

שלח(ינגה'צ)שמעוןהמיתולוגיהכדורסלומאמן

,פרלהעוזימר,חיפהן"אילשלהיוצאולמנהל

.מחלתובשללהגיעממנושנבצר



פרס הספורט  
הישראלי

המשך-2015טקס פרס הספורט הישראלי לשנת  
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מינהלראש,שפראוריר"מדפרדהטקסהתקייםכן

הספורטאיםלכלמענקיםוחולקו,היוצאהספורט

ובאליפויותעולםבאליפויותבמדליההשנהשזכו

.אירופה

נבחרההשנהשלהמבטיחההצעירהלספורטאית

ן"אילממועדון,שולחןטניסשחקנית,טביבקרולין

באליפותארדבמדלייתלראשונההשנהשזכתה,ג"ר

שישיתמדורגתהיאכיבוקרבאותווהתבשרהאירופה

.בעולם

אמרההפראלימפיהספורטשלבטקסכשברכה

משהואם":רגבמירי,והספורטהתרבותשרת

,כאןהטקסזה–הזהבערבאותימרגשבאמת

ואנילכולכםמצדיעהאני.שלכםהטקס

אתלכםנעלה2016שבשנתהכלאעשה

".התקציב

(.במילל"תא)רונןחייםהיוהפרסיםמחלקיבין

מינהלראשסגןמלכהדודו,ל"צהנכיארגוןל"מנכ

להכשרתהאגףמנהלסביהשלמה,הספורט

,ישראלסמסונגחברתנציגי,הספורטבמנהלמאמנים

מנהלתלויליפניקואנההשיווקל"סמנכסלםרונן

בנקל"למנכמשנהפינטואריק,תאגידישיווק

.במילהאלוף,ן"אילר"יורצביאהודח"רו,הפועלים

נכיארגוןשלהידידיםאגודתר"יו,שקדיאליעזר

!"הגבולאינםהשמיים,עבורכם"שאמר,ל"צה



פרס מפעל  
חיים  
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הוועדהעניקהישראליהספורטפרסבטקס

,פרלהלעוזיחייםמפעלפרסהפראלימפי

מעוזיונבצרהיות,דניאלהלאישתוהוענקהפרס

.להגיע

השחיינית,אילןר"יו–רצאביאהודח"רו

הוועדר"ויופיזרוענבלהפראלימפית

הפרסאתהעניקואבובןדניהפראלימפי

:בטקסשנאמרוהדבריםאלו

מרכזאתניהל,המיתולוגיהמנהל,עוזי"

ופרש,ארוכותשניםבמשךחיפהן"אילהספורט

.שנה30לאחרמתפקידו

,בעירן"אילמרכזשללהקמהאחראיהיהעוזי

בכישרוןארוכותשניםבמשךאותוניהל

שנילביתהמרכזאתלהפוךוהשכילובמסירות

.ומבוגריםנוערבני,ילדיםמאותעבור

עלגםאחראיהיה,ן"אילהנהלתחבר,עוזי

מעורבהיה,מריםוביתקסלרביתתכנון

המרכזמבאירביםאישיתהכיר,בעשייה

אחריגםכולנועםרציףבקשרלהיותוממשיך

ואריכותבריאותלעוזימאחליםאנחנו.הפרישה

"ימים

פרלהפרס מפעל חיים לעוזי 



פרס מפעל  
חיים  

14

בכיסאותבכדורסלישראלנבחרתאתאימןינגה'צ

,הנבחרתלמנהלהתמנהבהמשך,1994עדגלגלים

למשחקיםעדובמסירותבהתנדבותמילאאותותפקיד

ישראלנבחרתסיימהשם,בברצלונההפראלימפים

אתהיוםעדינגה'צומנהל,ניהל,במקביל.6-הבמקום

.בישראלגלגליםבכיסאותהכדורסלליגות

,וכדורסלניםמאמניםשלדורותהעמידינגה'צ

לפיתוחתרומתועלתודהלוומוקיריםאותוהמעריכים

ומופתדוגמאמהווההוא.שלהםהמקצועיתהקריירה

בפרטהפראלימפיובספורטבכללהישראליבספורט

.ובמסירותובמקצועיותו,באישיותו

הספורטאישלמידיו,הפרסאתלקבללבמהכשעלה

משנה,חגאיברוך,ישראלפרסחתן,הוותיקוהמאמן

,פינטואריקהכדורסלומאמןהפועליםבנקל"למנכ

ינגה'צאמר,אבובןדני,הפראלימפיהוועדר"ויו

".לכולםתודה".האופייניתבדרכו

טקסבמהלךהעניקהישראליהפראלימפיהוועד

לשמעון"חייםמפעל"פרס2015השנהספורטאי

והמאמניםהכדורסלשחקנימגדולי,שלח(ינגה'צ)

על,הישראליהספורטעלחותמואתשהטביע,בישראל

.הגלגליםבכיסאותוהכדורסלהעמידהכדורסל

בהפועלשהחלהמפוארתכדורסלןקריירת,83,ינגה'לצ

הנבחרתעם.ישראללנבחרתעדוהגיעה'ברוךמעיין'

במשחקיםישראלאתוייצגבינלאומיותהופעות21רשם

.1952בהלסינקיהאולימפיים

וכברא"תהפועלאתלאמןהחל,ממשחקשפרשלאחר

הקבוצהאתהובילכמאמןשלוהראשונהבעונה

זכה1969עדאימןאותה,א"תהפועלעם.לאליפות

.וגביעאליפותתאריבמספר

1971ועדישראלנבחרתלמאמןהתמנה1965בשנת

-הבשנות.אירופהאליפויותבארבעהנבחרתאתהוביל

נבחרתאתלאמןוהחלנוספתלמשימהנרתם60

לזכייההובילאותה,גלגליםבכיסאותבכדורסלישראל

במשחקיםזהבבמדלייתראשונההיסטורית

נוספתזהבלמדלייתמכןולאחר1968-בהפראלימפים

.1980-בהפראלימפיםבמשחקיםגם

שלח(ינגה'צ)פרס מפעל חיים לשמעון 



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  השייט במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Marina:התחרותאתר de Gloria
Copacabana-הבאזור
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12-17/9:התחרותימייתאריכי

(נשים11מינימוםמתוכם)80:משתתפיםמספר

זהבמדליות3

:תעודת זהות

השייטענף 

.1980בשנתתחרותיכספורטלהתפתחהחלהשייט

הענףהוצג1996באטלנטההפראלימפיםבמשחקים

.המנייןמןלענףהפך2000ובסידנילראווה

ולקוייהפיזיתהמוגבלותסוגיבכללספורטאיםפתוחהשייט

,יציבות:מדדיםארבעהעלמתבססהסיווגתהליך.ראייה

.וראיהתנועתיות,הידייםתפקוד

דגמיםבשלושהמתחריםהשייטיםהפראלימפיםבמשחקים

הסירות.ושלישיהזוגי,יחידסירת:(גבריםנשים)מעורבים

התמרוןומרחב,יותרגדולהיציבותשמספקותכךעוצבו

במהלךשיוטים11-במתחריםהשייטים.מהרגילגדולבהן

,(ביותרהגרועהשיוטאתלהשמיטניתןמתוכם)ימים6

מספראתשהשיגההסירה.למיקוםבהתאםהואכשהניקוד

.המנצחתהיאביותרהנמוךהנקודות



לקראת 
2016ריו 
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בענףישראלמדינתאתייצגשהישראליהצוות

.שייטיםשלושההמונההסונארצוותהינוהשייט

הוותיקיםהסונארשייטישניאתכוללהצוות

ישראלאתשייצגואפרתיוארנוןכהןדרור

הזהבבמדליתזכוואףבעברמשחקיםבמספר

בני,בצוותהשלישיהשייטעם2004באתונה

בןשמעוןהותיקהשייטהחליףבניאת.וקסלר

התחרה,ותיקסונארשייטלהיותושמעבריעקוב

עםישראלאתייצגואףהסקאדבסירתגםבעבר

.2012לונדוןבמשחקי,זהביהגרלסירהזוגובת

המשך -הפראלימפים השייט במשחקים ענף 

תחתהצוותהוכיחבמלבורןהעולםבאליפות

נחישותואתאלטמןישראלהמאמןשלהדרכתו

גםוכךהמכובדהרביעיבמקוםסיים,ומקצועיותו

.2016בריובמשחקיםהמדינהלייצוגבכרטיסזכה

ויפגיןהעלייהבמגמתימשיךהצוותכיתקווהכולנו

צבראותוהרבהנסיוןאתבריוהמשחקיםבמהלך

.בביצועיוביטוילידייבואוהדברהשניםבמהלך

תחתהמתאמן,זהביוהגרמשההסקאדצוות

אימוניואתהחל,דגןאלוןהמאמןשלשרביטו

,2012בלונדוןהמשחקיםלאחרמיידהאינטנסיבים

וביחדזהבימשהבעלהמצטרףהגראלכאשר

בתחרותלצערנו.לריוהקריטריוןאתלהשיגניסו

אליפותבמסגרתבדצמברשהתקיימההקריטריון

בכרטיסלזכותהזוגהצליחלא,במלבורןהעולם

.למשחקים

בהרכב חסר עם חזרתם  , הסונארצוות 
על , מאליפות העולם עם בני המשפחה

ג"רקע הפסל של ריו בנתב



פרחי ספורט

השתלמות מאמנים ורכזים
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התקיימה,חנוכהלחופשתהראשוןביום

.בווינגייטספורטפרחילמאמניהשתלמות

ורכזיםמאמנים18עברוההשתלמותבמסגרת

הספורטבתחוםומעשיתעיונית-סדנאותשתי

.פליסדואראוסנתר"דעםהפראלימפי

עלוהמאמניםהרכזיםלמדוהעיוניבחלק

סיווגעל,התחילהכלומאיןההיסטוריה

.לקותלכלמתאימיםענפיםואיזה,לקלאסים

התנסווהרכזיםהמאמנים,המעשיבחלק

ואיך,השונותללקויותתרגיליםבהתאמת

.שונותברמותללקויותפעילות/משחקלהתאים

הייתהההנאה,מהתמונותלראותשניתןכפי

.הלמידהוכןמרובה



לזכרו של צחי  
ל"זפישביין

הטוטור "יו, ל "זפישבייןצחי 
זכרו ברוךיהיה -לב במפתיע מדום נפטר 

נפטר  , ר הטוטו"יו, פישבייןצחי איש העסקים 
.  אביב-בעת ריצת בוקר בתל, במפתיע מדום לב

,  ילדים דנה3-היה נשוי לורד ואב לפישבייןצחי 
(.  1958-2015)היה במותו 57בן . ניל-רוני ו

תפקיד  , 2009ר הטוטו מאז שנת "כיהן כיופישביין
,  אליו מונה על ידי שרת התרבות והספורט לשעבר

וכיהן בו בהתנדבות בשש השנים , לימור לבנת
ל מהפיכה  "זפישבייןר הטוטו הוביל "כיו. האחרונות

עסקית ומקצועית בטוטו ותחת הנהגתו גדל מחזור  
3-לכ₪ מיליארד 1.5-משל הטוטו המכירות 
הוביל לשינוי מבני וארגוני  פישביין! ₪מיליארד 

בטוטו תוך קידום נשים לעמדות הנהלה בכירות  
במקביל  . ל מתוך הארגון"ומינוי לראשונה של מנכ

יזם וביצע מכרז בינלאומי לשידור התשתית  
הוביל את כניסת הטוטו  , הטכנולוגית של הטוטו

להימורים על מרוצי סוסים ולפיתוח פלטפורמות  
.הימורים באינטרנט ובסלולר

הוכפלו רווחי הטוטו  פישבייןתחת הנהגתו של 
לצד השקעה חסרת  , המועברים לספורט בישראל

תקדים בהקמת אצטדיונים ואולמות ספורט חדשים 
ל שם דגש מיוחד על קידום "זפישביין. בכל בארץ

כחלק מרכזי בשליחות  , הספורט בקרב ילדים ונוער
.  ר הטוטו"הציבורית שנטל על עצמו כיו

כי הוא מסיר פישבייןרק לפני ימים ספורים הודיע 
ל מפעל הפיס וכי הוא  "את מועמדותו לתפקיד מנכ

,  בהתנדבות, ר פעיל של הטוטו"חוזר לשמש כיו
במטרה לקדם ולהוציא לפועל את התכנית  

5האסטרטגית להביא את הטוטו ליעד מכירות של 
.2020עד , בתוך חמש שנים₪ מיליארד 

נודע כשיזם את  , רואה חשבון בהשכלתו, פישביין
, דיפואופיס , הבאת הרשת האמריקאית לציוד משרדי

והיה הרוח החיה בהקמתה  , 1993לישראל בשנת 
צמחה תחת  דיפואופיס . ל הראשון שלה"והמנכ

להיות הרשת המובילה בתחום  פישבייןניהולו של 
-עובדים ב1300הציוד המשרדי בישראל והעסיקה 

בעקבות ההצלחה נמכרה  . סניפים ובמטה הרשת43
ועברה לבעלות מלאה של רשת  2008הרשת בשנת 

.העולמיתדיפואופיס 

דירקטור בחברה  פישבייןבשנים האחרונות שימש 
ובאחרונה התמנה כדירקטור  , הממשלתית רפאל

שבשליטת איש העסקים מאיר  , חיצוני במבטח שמיר
.שמיר

השתחרר  , טיס קרב בחיל האוויר הישראלי, פישביין
. בדרגת רב סרן1982משירות פעיל בשנת 

ר הוועד "יו, דני בן אבועם היוודע דבר פטירתו אמר 
ההתאחדות לספורט נכים והוועד : "הפראלימפי

הפראלימפי מרכינים ראש עם לכתו בטרם עת של 
אדם , צחי. ומשתתפים בצער המשפחהפישבייןצחי 
הצליח לנהל את  , נעים בהליכותיו ובדיבורו, אציל

המערכת בראשה עמד ולהשפיע באופן משמעותי  
ביותר על הספורט הישראלי בדרכו המיוחדת  

."יהי זכרו ברוך.  הוא יחסר לכולנו. והנעימה
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