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ביקור אצל
ראש הממשלה

התארחה אצל ראש הממשלה  2016לריו המשלחת הפראלימפית 
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ראשבלשכתפניםקבלתהתקיימהדצמברבחודש

הספורטאיםשללכבודםבירושליםהממשלה

והישגיהםהשתתפותםעלכהוקרה,הפראלימפים

.האחרוןבספטמברבריובמשחקים

נתניהובינימיןמרהממשלהראשהגיעולמפגש

מיריוהספורטהתרבותושרתנתניהושרהורעייתו

.רגב

האנושיתהרוחאתם,לכםמצדיעאני"אמרנתניהומר

!"במיטבההיהודיתהרוחואתם

שרתעםיחד,ואנישרהרעייתי":בפייסבוקוכתב

תעודותהיוםהענקנו,רגבמיריוהספורטהתרבות

.הפראלימפייםהנבחרתלחבריהוקרה

הלאומיההישגעלאותםמברךאני!אלופיםהם

והאנושיהאישיההישגועלישראללמדינתשהביאו

וזומכשולכלעללהתגברשאפשר-מוכיחיםשהם

.במיטבההאנושיתהרוח

הישגיםועודעודשנביאכדיאותםלחזקנמשיך

.ישראללמדינת

,אתכםמעריצההמדינהכל":רגבהשרהוהוסיפה

33.מרגשיםהישגיםעםתחרותמכלחוזריםאתם

!"נשיםמהםוחצי,בריוספורטאים

ובשנהבתקציבלטפלהתחלנו":השרהאמרהעוד

–הפראלימפילספורטהתקציביםאתנעלההקרובה

".חברתיוערךחשובספורטיביערךבזהרואהאני

בשםהודה,אבובןדני,הפראלימפיהוועדר"יו

אתשובוהזכירהחמההפניםקבלתעלהספורטאים

.הפראלימפילספורטהתקציבבהגדלתהצורך

וראשוהשרההוקרהתעודתקבלוהספורטאים

הספורטאיםתמונותעם'קולאזקבלוהממשלה

.בריומהתחרויות



הישג החודש
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מדליות  2חיפה זכתה ב ן "מאילוק'גורדיציוליה 

.כסף באליפות גרמניה הפתוחה בשחייה

שבה משולבת אליפות אליפות גרמניה הפתוחה הינה 

שוחים ספורטאים פראלימפים יחד עם ספורטאים  

. כאשר המיקום נקבע על פי ניקוד, אולימפים

:שהשיגה יוליההתוצאות ואלו 

5.08.54חתירה שחתה יוליה ב מטר 400-את מקצה ה 

תוצאה שהקנתה לה את המקום הראשון  . דקות

.והמקום השני בכלליבפראלימפי

מטר פרפר שחתה יוליה -100את מקצה ה 

.דקות וקבעה שיא ישראלי חדש1.19.15ב 

ביננסוןיעקב : של יוליהמאמנה 

יוליה בתחרות 
חנוכה המסורתית  

של בית הלוחם  
חיפה



מה קרה  
?בדצמבר
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עשרות ספורטאים •

השתתפו בטורניר  

בדמינטון שנערך בבית 

תל אביב  הלוחם

בדמינטון

סבב שני של ליגת טניס  •
השולחן התקיים בבית הלוחם  

,  משחקים6לאחר . תל אביב
:  מובילים את הטבלה לפי הסדר

בית  , 1בית הלוחם תל אביב
בית הלוחם  , 1הלוחם ירושלים

ובית הלוחם באר  1חיפה
.  1שבע

טניס שולחן

יוליה  : ן חיפה"שחייני איל•

מרק  , דדאוןעמי , וק'גורדיצ
גירנקווורוניקה מליאר

השתתפו בתחרות המילניום  
כולם שברו  . בקריית חיים

: מאמנם. שיאים אישיים
יעקב ביננסון

שחייה  

עשרות שחיינים השתתפו  •

בתחרות חנוכה 

המסורתית שהתקיימה  

בבית הלוחם חיפה  

שחייה

עשרות ספורטאים •
השתתפו באליפות סיום  

העונה בטניס שולחן  
לנפגעי שיתוק מוחין  

ופגיעות אחרות 
ן רמת  "באילשהתקיימה 

גן

טניס שולחן

מבית הלוחם עדי דויטש •
תל אביב הגיע למקום 

השלישי בקטגוריית הגיל 
שלו באליפות ישראל  

ספורטאים )בטריאתלון 
(רגילים

טריאתלון



מה קרה  
בדצמבר
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רמת גן  ן "אילממועדון קרולין טביב 
ב  "באליפות ארהבמדליית הזהב זכתה 

, פראלימפיהפתוחה בטניס שולחן 
. המתקיימת בלאס וגאס

על המדורגת  2:3בדרך לזהב גברה טביב 
ואז ניצחה את  , מטייפההסיובתחרות 2
מטייפה ן'וצהאמריקאית והנסון'ג

.0:3בתוצאה זהה 
זכה , רמת גןן "ממועדון איל, דני בוברוב

בוברוב . ארדבמדליית באותה אליפות  
סיידנפלדבחצי הגמר על ידי 2:3נוצח 

.האמריקאי

.עידו בן שמחון: המאמן של קרולין ודני

:  אותם מאמןחינוך עיוורים מבית , עשרות רצים
השתתפו בתחרות סיום העונה לוקאסוילם 

באתלטיקה לעיוורים ולקויי ראייה שהתקיימה  
.  באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

מטר ו 400, מטר100הרצים התחרו במקצי ה
.מטר3000

חלק מהרצים לוו על ידי רצים מלווים מקבוצת 
.'קשר עין'

,  הליווי נעשה על ידי חבל שמחובר במותן או ביד
מקפיד לא  , כאשר הרץ המלווה, בין שני הרצים

.  לעקוף את הרץ העיוור או לקויי הראייה
–לתחרות הצטרפו תלמידי בית הספר לצילום 

כי , שצילמו את הרצים וציינו בסוף, צילום בעם
.האירוע היה חוויה מעצימה עבורם

הילה סווירי: צלמת

רון שלו: צלם



מה יקרה  
?בינואר
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש ינואר

משרד התרבות והספורט–טקס ספורטאי השנה 3/1

ופגיעות אחרות  CPאליפות ישראל בטניס שולחן לנפגעי 5/1
במועדון ספיבק רמת גן 

מחזור ליגה בקליעה בבית הלוחם תל אביב13/1

באיטליה22אליפות אירופה בכדורסל לנבחרות עד גיל 8-12/1

המחזור הראשון של משחקי הדירוג בטניס שולחן בבית  14/1
הלוחם תל אביב

טורניר הכנה  נבחרת הבנות בכדור שער בפינלנד19-21/1

נבחרת הרוגבי באוסטריה–טורניר ידידות 27-28/1

מחזור ליגה שלישי בטניס שולחן יערך בבית הלוחם באר 28/1
שבע



נבחרת 
טורקיה בארץ

נבחרת העתודה של טורקיה בכדורסל –אורחת בארץ 

בכיסאות גלגלים
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בכיסאותבכדורסלטורקיהשלהעתודהנבחרת

,בארץאימוניםמחנההשבועקיימה,גלגלים

שלהעתודהנבחרתאתידידותלמשחקיופגשה

ליאורהינוהנבחרתמאמן.(22גילעד)ישראל

.סלוביקגדיועוזרודרור

יםבשדותבאולםהתקייםהמרכזיהמשחק

.35:61הטורקיםשלבניצחונם

טורקיהשגרירבנוכחותםכיבדוהמשחקאת

הספורטמשרדונציג,אוקםכאמלמרבישראל

.בנבנישתיאבימר

כיואמרהפניםקבלתעלהשגרירהודהבדבריו

אתלהוכיחמצוינתהזדמנותהםהמשחקים

הספורטוכיהקבוצותמןאחתכלשלהיכולות

.ואנשיםעמיםביןומגשרמחבר

בשיתוףהספורטמשרדכיהוסיףבנבנישתי

אתלהביאסייענכיםלספורטההתאחדות

משותףאימוןלמחנההצעירהטורקיהנבחרת

הנבחרותשתישליציאתןלקראתכהכנה

.באיטליההבאבחודששתיערךאירופהלאליפות

פעולהשיתופיולקדםלסייעימשיךהמשרד"

ובספורטהפראלימפיבספורטבינלאומיים

".בכלל

ניסים,נכיםלספורטההתאחדותל"מנכ

בנבחרתכיואמרלאורחיםהודה,סספורטס

וכימאודצעיריםכדורסלניםישראלשלהצעירה

ההתקדמותאתולראותבהםלצפותגדולתענוג

.שלהם

גליקמןנמרוד:צלם



השאלון
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המאמןושםלספיבקהגעתישפיראאיזימבית.השחייהדרך
אחרי.שליהחלוםהיהזה.לאימוןאותיוהזמיןאותיראהליאור

יפהאותיקלטובנבחרת.לנבחרתואז,למחנההוזמנתיהאימון
מאודהאווירה.בגילאיםהגדוליםההבדליםלמרות,מאוד
בשבועפעמיםארבעלפחותנפגשיםשאנחנובגללטובה

.לאימון

ביתובכל,בתיםשניבאליפות.באיטליהשתתקייםאירופהלאליפותיוצאתגלגליםכיסאותבכדורסלהעתודהנבחרת
בכרטיסיזכובאליפות1-5למקוםשיגיעוהנבחרותחמש.והולנדגרמניה,איטליהעםבביתישראל.נבחרותארבע

הואהנבחרתמאמן.לתקווהמקוםישתמידאךניסיוןמעטעםמאודצעירההנוכחיתהעתודהנבחרת.העולםלאליפות
חסוןארתור–צעירושחקןבברביבאישי–ותיקשחקןראיינו.סלוביקגדיהואהמאמןעוזר,דרורליאור

שחקני נבחרת ישראל בעתודה בכדורסל בכסאות גלגלים

?איך הגעת לשחק כדורסל

אחרי,שבעבארבחוסןהתחלתי
בגיל.'בריא'כדורסלששיחקתי

לספיבק,חםלביתהגעתי18
אני16מגיל.שםאניומאז

17ובגילהעתודהבנבחרת
.הבוגרתלנבחרתצורפתי

השתתפתילאמעולם.מתרגשמאוד
.באיטליההייתילאומעולם,רישמיבטורניר

בכלהפסדנוטורקיהמולשבמשחקנכון
,צמודיםמשחקיםגםלנוהיואבל,המשחקים

אנחנואבל,גבוהההטורקיםשלהרמה
טוביםהכנהמשחקיהיואלה.חזקנלחמנו
שמכיןליאורהמאמןעלסומךואניעבורנו
.האליפותלקראתאותנו

?מתרגש לקראת אליפות אירופה

ולעלותלהצליחזההחלום.גדולההתרגשותזו
פשוטהלאמהלומהספגנו.העולםלאליפות

שהיה,מדניאל,שלנומהקפטןלהיפרדכשנאלצנו
כךהאליפותמועדאתדחו.אצלנומרכזישחקן

.אותנולעזובונאלץאחרלשנתוןשייךכברשדניאל
מקווהמאודואני,המכסימוםאתנעשהכמובןאנחנו

.העולםלאליפותשנעלה

ולהביאכדורסללשחקלהמשיך
מדינתלכלהנבחרתבמדיכבוד

ישראל

?מה החלום שלך

ולהגיעבכדורסללהצליחזהשליהמקצועיהחלום
,ליאור,שליהמאמןכמו,ל"בחוקריירהלעשות.לצמרת
בעלכדורסלןלהיותמקווהאני.ל"בחושניםהרבהששיחק

!עולמישם

תושב הוד השרון, 14בן , ארתור חסון
,שבעבאר יליד , קפטן הנבחרת, 21בן , ברביבאישי 

בוינגייטמתגורר  



ליגות הכדורסל

משחקים12טבלת ליגת העל לאחר 
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ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

1210222'תל אביב אבית הלוחם1

1110121'בית הלוחם חיפה א2

119220ן רמת גן"איל3

125717ן תל אביב"איל4

123915שלום ראשון לציון5

112913בית הלוחם ירושלים6

1111012'בית הלוחם תל אביב ב7

Loglig – ISAD Basketball

מוזמנים להוריד את אפליקציית  

הליגות בכדורסל בכסאות גלגלים 

החדשה בחינם



ליגות הכדורסל

'טבלת ליגה לאומית א
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ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

76113ש"ן רמה"איל1

66012ש ספיבק"ב2

5328ן חיפה"איל3

5328חיפה כרמיאל4

6248א"ל ת"ביה5

7167ל ירושלים"ביה6

5146ש"ל ב"ביה7

6156עפולה8

דרום' טבלת ליגה לאומית ב

צפון' טבלת ליגה לאומית ב

ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

65111קידום אשדוד1

5419ראשוניה2

6339ן יפו"איל3

6339צ"ראשל4

6248ת"ן פ"איל5

5055ש"חוסן ב6

ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

55010ן הרצליה"איל1

64210א"ל ת"ביה2

4135ן קריות"איל3

4135ן חולון"איל4

5145ל חיפה"ביה5



ליגת  
הכדורשער  

מחזור המשחקים הראשון בליגת הכדורשער
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תיקוהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה
הפרש  
שערים

ניקוד

55004115ויצו ניר העמק1

5320199ש נוער"ב2

532069ש בוגרים"ב3

532059בית חינוך לוחם4

514027-3נבחרת עתודה5

505017-0גליל עליון6

:  הסיבוב הראשוןמלך השערים בסיום 

שערים23אוחנה ניסן 

:  הסיבוב הראשוןהשערים בסיום מלכת 

.שערים20אוחיון רוני 

26שחקנים מתוכם 36לטורניר הגיעו 

.  שער אחדשחקנים הבקיעו לפחות 

של הליגה יהיה במהלך חודש  2מחזור 

.מרץ



טניס  
בכסאות גלגלים
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שהתקיימהגלגליםבכיסאותבטניסישראלאליפות

,הטניסאיגודשלישראללאליפותבמקבילברעננה

תלהלוחםמביתארנליבאיתישלבניצחונוהסתיימה

לשנתהקוואדבקטגורייתישראלכאלוףשהוכתר,אביב

ויינברגשרגאעלארנליבגברהגמרבמשחק.2016

.2:6,3:6הקודםהאלוףגןרמתן"מאיל

מוללשחקכיףתמיד",ארנליבאמרהמשחקלאחר

צריךשאניידעתי.הסוףעדשנלחםיריבשהוא,שרגא

חברגםהואשרגא.המשחקכלהריכוזאתלהורידלא

אלוףלהיותגאהאני.מעולהשחקןוהואפרטנרוגם

תלהלוחםלבית,התומךהצוותלכלומודהישראל

ולחבריםלמשפחה,נכיםלספורטלהתאחדות,אביב

."לעודדשבאועתידיםחטיבתמתיכוןולתלמידים

,ביכלרנמרוד,האליפותומנהלארנליבשלמאמנו

אבל,גמרשלבהתרגשותלשחקהתחילאיתי":הוסיף

במערכה,ליתרוןעלההראשונההמערכהבאמצע

איתיאבל0:2והובילהרמהאתהעלהשרגאהשנייה

."המשחקאתוניצחמהפךעשה,לעצמוחזר

ן"מאילבסקי'ברדיצאדםניצח'אופן'הבקטגורית

ירושליםהלוחםמביתלויאמיראתגןרמת

אני":בסקי'ברדיצאמרהמשחקבסיום.4:6,6:4,0:6

את."הסופיתמהתוצאהמרוצהאבל,מהמשחקמאוכזב

זולנקריועופריגילברטמרטין:מאמניםבסקי'ברדיצ

.ישראלאלוףשהואברציפותהשלישיתהפעםיאה

סטוקולואסףבסקי'ברדיצאדםנצחו,הזוגותבטורניר

.לויואמירארנליבאיתיאת

אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים



בפייסבוקעם הכי הרבה תגובות בחודש דצמבר הפוסטיםמתוך 
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פוסטים

מהפייסבוק
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פרויקט  

אתנה

מסכמת שנה' אתנה'

התכנסו הבקר על  הפראלימפיותהספורטאיות 
שהייתה לגמרי לא  , מנת לציין את סוף השנה

.  רעה עבורן
מנהלת , אורה חיוןברכתה הזכירה בדברי 

שני  "כי , ר ועדת הנשים"ויוא "בית הלוחם ת
!"שליש מהמדליות בריו היו שלכן

אתנה דברה על  לית'מנכיניולובעומרית
ל'מנכ, סספורטסוינסים, העצמה נשית

הגב הפיננסי "הוועד הפראלימפי הודה על 
."שאתנה מעניקה לספורט הנכים

להיות  'לאחר הברכות התקיים פאנל שנושאו 
שתי  בהשתתפות ', ספורטאית מנצחת
ענבל פיזרו  השחיינית , המדליסטיות מריו

רז  מאמן הכדורשער , מורן סמואלוהחותרת 
והכדורסלנית לשעבר חברת נבחרת , שוהם

.  שירי גולדהנשים של ישראל 

בספורט  "לשאלה מה נתן לך הספורט השיבה פיזרו 
כמו בכל דבר שאני עושה בחיי אני נותנת את מאה  

."האחוזים שלי

להיות  "השיבה פיזרו , לשאלה מה זה להיות מנצחת
למה  'ב מנצחת זה להגיע לתחרות ולא להתעסק 

,  תמיד ישנם מכשולים. 'למה כן'אלא רק להגיד ', לא
ועל מנת לנצח צריך לחשוב איך אני עושה את 

."למרות המכשוליםהמכסימום

התוצאה היא לא הדבר החשוב  "סמואל הוסיפה 
לתת מאה  , צריך לדעת ליהנות גם מהדרך, ביותר

."אחוז מעצמך ללא קשר לתוצאות

זה לדעת  "שירי גולד אמרה כי עבורה לנצח 
להשתמש בארגז הכלים הספורטיבי גם בחיי היום 

ליישם את הערכים שהספורט מעניק ואת , יום
."היכולות גם מחוץ למגרש

להיות מנצח זה לדעת לעבוד  "ורז שוהם סיכם 
!"בצוות



פרחי ספורט

השנההפנינג  פתיחת 
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הספורטפרחישלהשנהפתיחתהפנינג

,החנוכהחגבמהלךהתקייםהפראלימפים

,הארץרחבימכלילדים100כהגיעולהפניג

.משפחהובניבחבריםמלווים

באוניברסיטתשיאיםבקמפוסשהתקייםההפנינג

למשתתפיםשאיפשרותחנותמגווןכללאביבתל

,יה'בוצ,שחייהכגון,ענפיםבמגווןלהתנסות

.וכדורסלודו'ג,שולחןטניס,אתלטיקה

לספורטההתאחדותל"מנכפתחהאירועאת

לכלשאיחל,סספורטסנסים,נכים

,השנהבמהלךבפעילותהצלחההמשתתפים

בקמפוסחבדביתשלהרב,ישעיהוהרבוסיים

.החנוכהנרותאתשהדליק,א"ת

,מעציםהיההאירוע":ביטןמוטיודו'הגמאמן

גםאנחנובספורטעוסקיםרקלאאנחנו,מרגש

".גבולותפורצים

גאהחזראליה":אליהשלאמאאורטל

"ומאושר

,המתחםאתשתרםשיאיםלקמפוסתודה

150שתרםלודת"מאיזהשף-להלקייטרינג

חינוךרכזתשוודמירהו,לילדיםחמותארוחות

שהגיעוהקיבוציםמסמינרהגופניבחינוךמיוחד

.ולעזורלהתנדב


