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מדליות ארד באליפות העולם בשחייה2–ענבל פיזרו 

מדליות ארד באליפות  2זכתה ב , ן חיפה"מאילענבל פיזרו 

2250) העולם בשחייה שהתקיימה במקסיקו סיטי הגבוהה 

(  מטר

היא טובה  כאשר לרוב ענבל זכתה דווקא במקצים הקצרים 

(  מטר200) הארוכים יותר יותר במקצים 

לאחר  , מטר חופשי100המדליה הראשונה הושגה במשחה ל 

דקות תוך שהיא מקדימה את 1:26.46ששחתה בזמן של 

.עשיריות שנייה2-ב לי זנגהשחיינית הסינית 

אותם  , מטר חופשי50המדליה השנייה הושגה במקצה ל 

. שניות39.31שחתה בזמן של  

.הגיעה ענבל למקום הרביעי, מטר חופשי200במקצה ל 

.  יעקב ביננסון: מאמנה של ענבל

:בפייסבוקמתוך פוסט שכתבה ענבל 

.זכיתי"

לפני כשלושה חודשים חזרנו לארץ אחרי החוויה הלא פשוטה 

אליפות העולם במקסיקו סיטי נדחתה  . של רעידת האדמה

והחלום של להתחרות בגובה נראה  ( אז חשבתי שבוטלה)

.שנגוז

זכיתי בעוד . וזכיתי להיות שם, היום מסתיימת אותה אליפות

.  חלום שהתגשם

דברים אף פעם לא קורים כמו שאני מצפה אך  , כדרך החיים

.  זה לא מוריד מבחינתי מהשמחה שמלווה אותי כרגע

.  ועכשיובכאן, הייתי פה

"  מתמידומפה אני ממשיכה נחושה 



מה קרה  
?בדצמבר
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אירועים ותחרויות שהתקיימו בדצמבר

בתחרות קליעה שנערכה בבית 

הלוחם תל אביב זכה  

עופר צור SH1בקטגוריית 

מבית הלוחם תל אביב  

יוליה  זכתה SH2ובקטגוריית 

מבית הלוחם תל אביבירנוי 'צ

ן רמת גן  "מאילקרולין טביב 
עידו בן אשר מתאמנת אצל 

זכתה במדליית הזהב  , שמחון
האישית ומדליית הזהב  

הקבוצתית באליפות ארצות  
. הברית הפתוחה בטניס שולחן

מבית הלוחם חיפה  אלון נגרי 
זכה באותה אליפות במדליית 
הארד האישית ומדליית הזהב  

את אלון מאמן  . הקבוצתית
נחום שמיס

מבית הלוחם  כצמןפולינה
ירושלים הגיעה למקום השביעי 

באליפות העולם בהרמת כח  
.קילו115לאחר שהניפה 

ולרי  : פולינהמאמנה של 
.טומילוב

ממכבי ויסגל  וולפרוטרון 

ן  "מאילואראל הלוי רחובות 

חיפה השתתפו באליפות ישראל 

בבריכות קצרות של בשחייה 

השחייהאיגוד 

בתחרות חץ וקשת שהתקיימה  

בבית הלוחם תל אביב  

.  השתתפו עשרות קשתים

זכה  בורובסקיאברהם 

מבית ועמית דרור בקומפאנד

בריקרבהלוחם תל אביב זכה 

בטורניר חנוכה המסורתי 

בבית בשחייה שהתקיים 

השתתפו עשרות הלוחם חיפה

ביניהם גם שחייני , שחיינים

נבחרת ישראל שרק חזרו 

מאליפות העולם



מה יקרה  
?בינואר
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אירועים ותחרויות בחודש ינואר

באליפות ארצות הברית  צביקורוניקה 7-14.1
אריזונה| הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים

|  1מפגש –קורס מדריכי כדורשער 11-12.1
בית חינוך עיוורים בירושלים  

תל אביב| 2017כנס אתנה לסיכום 12.1

| 1משחקי הדירוג  בטניס שולחן סבב 13.1
בית הלוחם חיפה

21ונוער עד גיל החורף לילדים אליפות 14.1
ן רמת גן"מועדון איל| בשחייה 

נבחרת הנשים בכדורשער בטורניר  19-21.1
פינלנד| ידידות

ליגה –נבחרת הגברים בכדורשער 26-28.1
הונגריה| 2אירופאית מחזור 



השאלון
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הוענקו תעודות הוקרה  2017בטקס הפנימי של הוועד הפראלימפי הישראלי בערב הספורט הישראלי לשנת 

שאלנו אותם על , ציפי רובין ואורי ברגמן, לשניים מגדולי הספורט הישראלי בכלל והספורט הפראלימפי בפרט

ערב ההוקרה

'  ערב הספורט הישראלי'זוכי פרס ההוקרה של טקס 

אתולהעריךלהוקירשיודעיםלראותנעים
ההישגיםאתוזוכריםהוותיקיםהספורטאים

הייתהשהמשפחהשהעובדהכמובן.שלהם
גדולהשמחהזו–לטקסועדהבאירוענוכחת
וההתייחסותהמצגתמאודאותירגשועוד.מאוד

עימה,השחייהשלהאימא,זוננפלדלמרגלית
שנה40במשךיחדיולעבודזכותליהייתה

?במיוחד בטקס ההוקרהאתכם מה ריגש 

הרבהכךכלאחריסוףשסוףמרגשהיה
.בוותיקיםונזכריםהנושאאתמעליםשנים
בכושרהייתי,בטרוףמתאמנתהייתיבזמנו
אימפריהוהיינוכיףהיה.תוצאותוהיושיא

.להיזכרנעיםעכשיו,הפראלימפיבתחום

הספורטאי הפאראלימפי השני , אורי ברגמן
הוא השתתף  , המעוטר ביותר בישראל בכל הזמנים

מדליות פראלימפיות14-משחקים בהן זכה ב4-ב

להיכללהיכנסכשנבחרתיספקללא
בפורט,השחייהשלהתהילה

בשנתהיהזה.בפלורידהלאודרדיל
טקסוהתקיים,המילניוםבשנת,2000

.רושםרב

שלכם כספורטאיםעל רגע מרגש אחד במהלך כל הקריירה הארוכה ספרו 

מהכליותראבל,מרגשיםרגעיםהמוןהיו.קשהזהאוי
השמחהאתולראותמדליהעםהביתהלחזורמרגשהיה

ומאודקטניםאזהיוהם.שליהילדיםשלוההתרגשות
כלשלנואמא"אומריםהיושהםזוכרתאני.ביגאיםמאוד

."מהאדמהעציםלעקוריכולהשהיאחזקהכך

,הטיפוליתבקליניקהעכשיואצליתלויהיפההמגן
ליתהייהואז,בויתעניינושיכנסושמטופליםבתקווה

ולאןבספורטלעסוקחשובכמהלהסבירהזדמנות
".אותךלהוביליכולהספורט

?בטקסשקבלתם עם מגן ההוקרה עשיתם מה 

.תלוילאעדין,בסלוןמונחבינתיים

הספורטאית הישראלית המעוטרת  , ציפי רובין
מדליות  30-זכתה ב. ביותר בספורט הפראלימפי

משחקים פראלימפים8-והשתתפה ב



אליפות 
העולם 

בשחייה  
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מדליות ארד לנבחרת ישראל באליפות העולם4
לאחר מחנה האימונים המוצלח של נבחרת השחייה 

במקסיקו עליו קראתם בגיליון הקודם התפנו השחיינים  
.  אליפות העולם: האמיתילדבר 

צעיר שחייני הנבחרת פתח את האליפות עם מרק מליאר 
גמר  למקום השלישי במקצה שהגיע לאחר , מדליית ארד

התרחשה  עוד קודם לכן בחימום .  מטר גב100ל ישיר 
,  מרק קיבל בטעות מכה קלה בראש: אנקדוטה משעשעת

כך יודעים ) העיוור ממאמן שייעד את המכה לשחיינו 
וחברי המשלחת סיפרו ( השחיינים העיוורים שהגיעו לקיר

רק אם אפשר  , למאמן שטעה כי הדבר הביא למרק מזל
.אולי זה יביא יותר מזל–מכות 2בפעם הבא שייתן 

במדליית ארד במקצה ל ענבל פיזרו באותו יום זכתה גם 
.  מטר100

ר הוועד הפראלימפי הישראלי בירך  "יושוקי דקל ר "ד
ריגשתם אותנו כבר ביום , ומרק היקריםענבל : "אותם

המתקיימת  הראשון של אליפות העולם בשחייה 
.לאחר שכל אחד מכם זכה במדליית ארד, במקסיקו

אתם מביאים כבוד רב לספורט הפראלימפי ולמדינת  
.ישראל כולה

אני מאחל לכם ולכל חברי הנבחרת הישגים נוספים 
ואי אפשר בלי להודות ולהוקיר את המאמן  , בתחרויות

עבודה נפלאה עם  שעושה , יעקב ביננסון, שלכם
".תודה לכם. ספורטאים ותיקים וצעירים

מטר  400-ה שחה מרק מליאר את מקצה , ביום השני
ורוניקה גירנקו  . חופשי בגמר ישיר והגיע למקום החמישי

.מטר גב50הגיעה למקום השמיני ב 

מטר אותו  50לגמר ה איאד שלבי ביום השלישי העפיל 
העפילה לגמר ה יוליה גורדיצוק , סיים במקום השביעי

ורוניקה גירנקו  . מעורב אישי וסיימה במקום השביעי200
מטר חופשי אותו סיימה 100בגמר ישיר ל התמודדה 

.במקום השביעי

במקצה  במדליית הארד זכה מליאר ביום הרביעי מרק 
,  אך לאחר שהוגש ערעור, בתחילה נפסל. מטר חזה100ל

המשלחת  ראש ופיטר פיזרו על יד יעקב ביננסון המאמן 
הפסילה ומרק זכה לעלות לפודיום הוחלט לבטל את 

ענבל פיזרו זכתה גם היא במדליית ארד  . בפעם השנייה
מטר  50שנייה לאחר שסיימה שלישית את המשחה ל 

ורוניקה גירנקו הגיעה באותו יום למקום השביעי . חופשי
.  מטר חזה50במשחה ל 

הגיעה  גורדיצוק יוליה , ביום החמישי
הישג מצוין–חופשימטר 400למקום הרביעי ב 
.  פרפרמטר 100ולמקום השישי ב 

. חופשימטר 200הגיעה למקום הרביעי ב פיזרו ענבל 
.חופשימטר 200הגיעה למקום השישי ב שלבי ואיאד

השתתפו השחיינים  התחרות של ביום האחרון 
:גמרים3-ב הישראלים 

.מעורב150למקום החמישי ב הגיעה ורוניקה גירנקו 
.מעורב200למקום השביעי ב הגיע מרק מליאר 

.גב100למקום השביעי ב הגיע שלבי איאד 
יעקב  : ן חיפה ומאמנם הוא"כל השחיינים ממועדון איל

.ביננסון



ענפים חדשים
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הוקי קרח פראלימפי

חדשה של איגוד ההוקי קרח הישראלי עם  יוזמה 

הועד הפראלימפי וממשלת גרמניה ואיגוד ההוקי  

קרח הבינלאומי לפתח את ענף ההוקי קרח  

.הפראלימפי בישראל

ביומיים חשיפה שמתקיימיםהחלה היוזמה 

בהיכל הקרח בחולון בהשתתפות צוות מקצועי  

שחקן נבחרת גרמניה וספורטאים  , מחו״ל

.פראלימפים ישראלים

החותר ושחקן הכדורסל שהתנסה ביום  , ברק חצור

הייתי ביומיים האלו וזה ספורט  : "חשיפה כתב

עם  , מהיר יותר מכדורסל בכסאות גלגלים, מטריף

יש הזדמנות . אנרגיות חזקות ובעיקר חדש פה בארץ

.חדש ותחרותי, להקים פה משהו יפה

הספורט משלב גברים ונשים ומתאים למי שפגוע  

ובעל  , החל מפגיעות מינימליות, בפלג גופו התחתון

."תפקוד טוב בשתי הידיים

והופיע  60-התחיל בשנות ה , הוקי קרח פראלימפי

1994-ב לראשונה במשחקים הפראלימפים 

הפך לאחד מענפי ספורט החורף  , ובמהרה

.  הפופולאריים ביותר

מקלות  2השחקנים יושבים על מזחלת וזזים בעזרת 

אותה צריך להבקיע  , הדיסקיתאיתם גם מזיזים את 

.  לשער

(  2014,2010) במשחקים הפראלימפים האחרונים 

.  זכתה ארצות הברית במדליית הזהב



ערב הספורט  
הישראלי
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הפראלימפיםנבחרי השנה 

במעמד  שהתקיים  ', הספורט הישראלי'במהלך ערב 

ונציגי כל גופי כ מירי רגב "חשרת התרבות והספורט 

בתוכם  , נבחרו ספורטאי השנה, הספורט במדינה

.  הספורטאים של הוועד הפראלימפי

,  מורן סמואללספורטאית השנה נבחרה החותרת 

. סגנית אלופת העולם, חברת בית הלוחם תל אביב

מורן זכתה במדליית הכסף באליפות העולם  

.שהתקיימה בפלורידה בחודש ספטמבר

,  מארק מליארלספורטאי השנה נבחר השחיין הצעיר 

שזכה באליפות העולם  , 17תיכוניסט בן , מאילן חיפה

.  סיטי בשתי מדליות ארדבמכסיקושהתקיימה החודש 

האליפות שהייתה אמורה להתקיים בספטמבר נדחתה  

בשל רעידת  , לאחר שהשחיינים כבר שהו במקום

.האדמה החזקה שפגעה בעיר

מאמנו של מארק  , יעקב ביננסוןמאמן השנה  הוא 

פיזרו בכירת השחייניות  עינבלמליאר ושל המדליסטית 

מוביל את , חיפהן "באילבעבודתו , ביננסון. של ישראל

שחייניו להישגים בזירה הבינלאומית ואף פועל רבות  

.לאיתור וטיפוח דור חדש של שחיינים צעירים

,  19-בת ה, רוני אוחיוןלספורטאית הצעירה נבחרה 

נבחרת שזכתה  , חברת נבחרת הנשים בכדורשער

רוני  . השנה במדליית ארד באליפות אירופה בפינלנד

, בבאר שבעהמתאמנת בשלוחה של בית חינוך עיוורים 

הישגית וממוקדת  , היא מופת לספורטאים צעירים

.מטרה

,  16-בן ה, דדאוןעמי לספורטאי הצעיר נבחר 

,  הצעירים הבולטים בנבחרת העתודה בשחייהאחד 

שזכה במשחקים הפראלימפים לנוער שהתקיימו  

גם הוא מתאמן באילן חיפה אצל . באיטליה במדלית זהב

.  יעקב ביננסון

ר הוועד "אמר יו, בדברי ברכתו מעל הבמה המרכזית

שרת התרבות והספורט  : "ר שוקי דקל"ד, הפראלימפי

בפעם  , מירי רגב הכירה בספורט הפראלימפי' הגב

זו זכות גדולה המחייבת  . הראשונה כענף ספורט מועדף

הספורט  . אותנו לפעול בכל הכוחות כדי להביא הישגים

קדימה והוא עלה מדרגה  " דוהר"הפראלימפי בעולם 

ולכן השנים הקרובות יהיו מאתגרות  , בפרמטרים רבים

מטרות ויעדים מדידים  , ומחייבות חשיבה אחרת עם חזון

!"המלאכה מרובה. מקצועי רב שנתיותיכנוןוברורים 



ערב הספורט  
הישראלי
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הטקס של הוועד הפראלימפי

קיים הוועד הפראלימפי טקס נפרד  , קודם לטקס המרכזי

והוועד בו חילק משרד התרבות והספורט מענקים 

ולמאמנים  הפראלימפי העניק תעודות הוקרה לספורטאים 

אליפויות עולם  , שזכו השנה במדליות באליפויות אירופה

.  ובמשחקים הפראלימפים

בהשתתפות ראש המועצה הלאומית לספורט  הטקס 

וסגנועופר בוסתן ראש מנהל הספורט , אנדרה אוזן

וחא  'וגרצביאהוד ח "ר ארגון אילן רו"יו, אבי בנבנישתי

נפתח  , מי שהיה עוזרו האישי של הנשיא פרסאבי יאיר

ר  "יו, שוקי דקלר "ר הוועד ד"בדברי ברכה מפי יו

ל משרד התרבות והספורט  "ומנכ, חיים ברההתאחדות 

אנחנו במשרד הספורט מבינים את  : "שאמריוסי שרעבי 

.  החשיבות של הספורט הפראלימפי כהישגי וכחברתי

במקום שיש הישגים  . אנחנו גם מבינים שצריך להשקיע בו

הספורטאים הפראלימפים הוכיחו  . צריך לתגמל–

ריגשו אותנו ושימחו אותנו ואנחנו  , מקצועיות והישגיות

."הגדלנו את התמיכה בהם

בנוסף התקיים טקס הוקרה לכבודם של שלושה שתרמו  

.רבות לקידום וביסוס הספורט הפראלימפי בישראל

הספורטאית הישראלית המעוטרת  ,ציפי רובין, ראשונה

השתתפה בשמונה משחקים  . ביותר בספורט הפראלימפי

8, זהב15מהן , מדליות פראלימפיות30-בהם זכתה ב

-זכתה במדליות –בכל ענף שהתנסתה בו . ארד7-כסף ו

ציפי מדורגת  . טניס שולחן ושחייה, כדורסל, באתלטיקה

, במקום רביעי בעולם בכל הזמנים בצבירת מדליות

.ובמקום העשירי בעולם בכל הזמנים בצבירת מדליות זהב



ערב הספורט  
הישראלי
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המשך  –הטקס של הוועד הפראלימפי 

הוועד הפראלימפי העניק תעודות הוקרה גם  

: השייטים, לספורטאים הפראלימפים שפרשו השנה

זוכי מדלית  וארנון אפרתי , וכסלרבני , דרור כהן

משה והגר זהבי  , ושמעון בן יעקב, הזהב באתונה

מדליסט הכסף מלונדון . שהשתתפו במשחקים בריו

והכדורסלנים שפרשו קובי לאון רוכב אופני היד 

. רועי רוזנברג וליאור דרור: מהנבחרת

ן  "ל איל"כמו כן העניק הוועד תעודת הוקרה למנכ

שסיים את תפקידו  , צוריאלישמעון הפורש מר 

.  לאחר שנים רבות

ועוד קודם הודה , האירוע סיימה שירת התקווהאת 

במילים חמות לאורחים  ניסים סספורטס ל "המנכ

לאנשי מטה  , לספורטאים ולמאמנים, הרבים

"  ,ועכשיו. "ההתאחדות והוועד ולחברות החסות

מתחילה שנה חדשה והעבודה  "אמר סספורטס 

!"מרובה

הספורטאי הפאראלימפי  , אורי ברגמןהשני הוא 

הוא  , השני המעוטר ביותר בישראל בכל הזמנים

מדליות  14-משחקים בהן זכה ב4-השתתף ב

הוא מדורג  . ארד1-כסף ו1, זהב12, פראלימפיות

בצבירת מדליות  , בעולם בכל הזמנים27במקום 

אורי היה מאמן שחייה ובהמשך ריכז את תחום  . הזהב

, השחייה השיקומית והידרותרפיה במכון וינגייט

,  התמקצע בעבודה סוציאלית ובפסיכולוגיה שיקומית

ועד היום הוא פעיל במסגרות שונות הקשורות בתחום  

.הפראלימפי

שכבר מהשרות הצבאי התמקצע  ראובן הלר , ושלישי

בתחום השיקום ומונה למפקד מחלקת מחלימים  

בהמשך התמנה למאמן קבוצת  . בקרב פצועי צהל

ובמהלך  , הכדורסל בכיסאות גלגלים של אילן רמת גן

לא הפסיד משחק  , שנותיו כמאמן נשים וגברים16

הוא מתנדב לעבודה עם לגימלאותמאז פרש . אחד

.ילדים באילן רמת גן

נערכה גם מחווה לזכרה של מאמנת  , במהלך הטקס

שהלכה השנה  מרגלית זוננפלד השחייה המיתולוגית 

.92לעולמה בגיל 



גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים
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כדורסל 

בכסאות 
גלגלים

.משחקי הגביעשל הסבבים ממשיכים גם במקביל לפעילות הליגה 

.על הזכות לעלות לסיבוב השני' קבוצות מליגה לאומית ב6התמודדו , בסיבוב הראשון לאחר הגרלה

מול הקבוצות  ( שזכו בהגרלה5שנצחו בשלב הקודם ו 3) ' בסיבוב השני הוגרלו הקבוצות מליגה לאומית ב

בשלב זה לא נרשמו  . המנצחות את הקבוצות מליגת העלפגשו בשלב שמינית הגמר . 'מליגה לאומית א

.  21.1משחקי רבע הגמר יתקיימו ב. הפתעות וכל הקבוצות מליגת העל ניצחו ועלו לרבע הגמר

(ב)בית הלוחם חיפה 
(א)ן הרצליה"איל

(ב)קידום אשדוד 
(א)בית הלוחם תל אביב 

(ב)ן פתח תיקווה "איל
(א)ן חיפה "איל

(ב)כרמיאל 
ן(א)ן רמת השרו "איל

(ב)ן חולון "איל
(א)עפולה

(ב)קריות 
(א)בית הלוחם ירושלים 

(ב)בית הלוחם תל אביב
(א)בית הלוחם באר שבע 

(ב)ן יפו "איל
(א)בית הלוחם חיפה 

(ב)בית הלוחם חיפה 
(על)ן רמת גן "איל

(א)בית הלוחם תל אביב 
(על) ל תל אביב "צה

(א)ן חיפה "איל
(על)תל אביב ן"איל

(ב)כרמיאל 
(על)בית הלוחם תל אביבי 

(א)עפולה
(על)שבע ספיבק באר

(א)בית הלוחם ירושלים 
(על)בית הלוחם חיפה

(א)בית הלוחם באר שבע 
(על)ראשון לציון שיתופית

(א)בית הלוחם חיפה 
(על)בית הלוחם ירושלים 

רבע הגמרשמינית הגמרסיבוב שני

(על)רמת גן ן "איל

(על) תל אביב ל "צה

(על)תל אביב ן"איל

(על)הלוחם תל אביבי בית 

(על)שבע ספיבק באר

(על)הלוחם חיפהבית 

(על)ראשון לציון שיתופית

(על)הלוחם ירושלים בית 



ליגות 
הכדורשער בארץ

13

הליגה הלאומית בכדורשער  

7ענף הכדורשער מורכבת מ הליגה הלאומית של 

. סבבים ופליאוף3קבוצות ותכלול 

הסבבים נערכים אחת לחודש חודשיים בימי חמישי  

.בירושליםבית חינוך עיוורים שישי באירוח של 

את המשחקים שופטים השופטים שעברו בשנה 

.  האחרונה קורס שיפוט בינלאומי

לשלוחת באר שבע הצטרפה השנה קבוצה חדשה 

הקבוצות שכבר  2אשר מצטרפת ל', באר שבע תגיל'

בפתיחת הליגה  . משחקות ומורכבת מילדים צעירים

' גליל עליון'התרשמנו מההתקדמות של קבוצת 

שסיימה בשנה שעברה במקום החמישי ואילו בסיום 

.  הסבב הראשון הם התמקמו במקום השני

קבוצהמקום
'  מס

נקודות
'  מס

תיקוהפסדיםנצחונותמשחקים
שערי
זכות

שערי
חובה

הפרש  
שערים

136411463214ש  נוער"ב1

1264234286גליל עליון2

106321433310ויצו ניר העמק3

106321422913ש  בוגרים"ב4

963331265נבחרת עתודה5

7623144395חינוך/בית לוחם6

0661446-32בש תגיל7

הליגה הלאומית בכדורשער לאחר הסבב הראשון 

:המבקיעים המצטיינים

קבוצהשם
מספר  
שערים

ציון ברדוגו
-בית לוחם 

חינוך
28

23ש בוגרים"באוהד עטיה

דורון חודדה
ויצו ניר 
העמק

19

15ש נוער"בליאור ממן

קארין  
פיסחוב

10עתודה

10ש בוגרים"באילן מגורי



בוציהטורניר 
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עקיבא פרבר  יה לזוגות לזכרו של 'בטורניר הבוצ

:ן חיפה זכו הזוגות הבאים"שהתקיים באיל

ורפי חנןמוצפימוריס -מקום ראשון 

רפי מנצור ואבנר בטיסט-מקום שני 

א'אבואלהיגובאסם זידאניד'אמג-מקום שלישי 

ן חיפה ומאומנים על ידי "כל השחקנים הם מאיל

.  אורנה ויסבך

כן השתתפו זוגות מהמועדונים של ראשון לציון  

.  ן רמת גן"ואיל

ן חיפה  "של איליה 'מנבחרת הבוצהיה חלק עקיבא 

במהלך השנים האלה השתתף  . שנים6במשך 

ונסע לתחרויות נוספות 2013באליפות אירופה ב 

(פורטוגלופובואהפולין פוזנן, כיה'פראג צ)ל "בחו

זכה במקום  , באליפויות ישראל במהלך השנים

.הראשון גם בקבוצתי וגם בזוגות

היה שחקן כדורת דשא יה'לבוצלפני שהצטרף 

כשחקן טניס במשחקים הפראלימפים והשתתף 

לקיים  הוחלט שנה למותו במלאות . וכשחייןשולחן 

במטרה להפוך את הטורניר  , לזכרוטורניר זוגות 

.לטורניר בינלאומי בשנים הבאות

ל"יה לזכרו של עקיבא פרבר ז'טורניר בוצ

הטורניר הוזמנה שופטת בינלאומית מרוסיה  לכבוד 

השנה שעבר אלכס פרידמן ויחד עם . גרבטסבהיוליה 

,  הוותיקהואורנה ויסבך קורס שיפוט בינלאומי בהצלחה 

זו  הפעם הראשונה ששלושה שופטים בינלאומיים  היתה

.שופטים בתחרות בארץ

משפחתו של עקיבא הגיעה לטורניר וקיבלה מגן הוקרה  

כמו כן הם העניקו את הגביעים  . ן חיפה"מקבוצת איל

.הם התרגשו מאוד ושמחו על קיום הטורניר. למנצחים

שמעון אפרגן: צלם



?2020מה חדש בדרך למשחקים הפראלימפים בטוקיו 
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חדשות טוקיו 

2020

לאחר תהליך ארוך בו התקבלו  

אלפי רעיונות לקמעות למשחקים 

והפראלימפים  האולימפיים 

ל  צומצמו הרעיונות 2020בטוקיו 

למשחקים  ( שמעלאלו )3-

( שלמטהאלו )3-האולימפיים ו 

למשחקים הפראלימפים

הועד הפראלימפי הישראלי אירח משלחת של נציגי מועצת  

.התאחדות הספורט והועד האולימפי היפני, הספורט

המשלחת מבקרת בארץ כאורחת משרד החוץ

הוצגה פעילות הועד ונדונו הצעות לשיתופי פעולה  , בפגישה

.2020בהכנות בדרך לטוקיו 

סיירה והתרשמה ממתקני בית הלוחם תל אביב  המשלחת 

הכדורסל ותרגול וסיימה באולם הספורט במפגש עם שחקני 

בכסא גלגלים ובסיום השתתפו עם  חווייתית התנסות 

.השחקנים בהדלקת נר ראשון של חנוכה ואכילת סופגניות
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אליפות העולם 

בטניס בכסאות 
גלגלים

ישראל נבחרה לארח את אליפות העולם בטניס בכסאות  
2019גלגלים לשנת 

התרגשות רבה נרשמה במשרדי ההתאחדות והוועד 

כאשר התקבלה הידיעה כי ישראל נבחרה לארח את 

גביע האומות בטניס בכסאות גלגלים  –אליפות העולם 

.  2019בשנת 

האליפות הולכת להיות האירוע הבינלאומי הפראלימפי  

הגדול ביותר במדינת ישראל מאז המשחקים  

44שחקנים מ 250בהשתתפות , 1968הפראלימפים ב 

.מדינות

לישראל היסטוריה מוצלחת בגביע האומות בשנים 

:הקוואדהאחרונות בקטגוריית 

שהתקיימה  באליפות 2012מקום ראשון בשנת •

בקוריאה

שהתקיימה בטורקיה  באליפות 2013מקום שני בשנת •

שהתקיימה  באליפות 2014מקום שלישי בשנת •

בהולנד

שהתקיימה  באליפות 2015מקום רביעי בשנת •

בטורקיה

שהתקיימה ביפובאליפות 2016מקום רביעי בשנת •

שהתקיימה בסרדיניהבאליפות 2017מקום שני בשנת •

האליפות צפויה להתקיים במרכז הטניס ברמת השרון  

בו יש ארבעת  ' אצטדיון קנדה'ואנו מקווים לראות את 

.   אלפים מושבים מתמלא באוהדים

2012שחקני הנבחרת לאחר הזכייה בשנת 

,  הישראליהוועד הפראלימפי ר "יו-דקל שוקי -ר יהושע"ד

העולם  שמח על ההחלטה לארח את אליפות אני ":מסר

במרכז הטניס שברמת  , כיסאות גלגלים בישראלבטניס 

.  2019בחודש מאי , השרון

שתתקיים שנה לפני המשחקים  העולם אליפות 

תיתן לנו מקדמה גם בזכות  , הפראלימפים בטוקיו

.הביתיות שלנו

ידוע לנו שהספורטאים בעולם שמחים לחזור אלינו בזכות 

האווירה המיוחדת שאנחנו הישראלים  , מזג האוויר הנוח

,האירוח מכל הלב, יודעים ליצור

.המקצועי של התחרותהארגון וכמובן בזכות 

וכמובן מברך את  , העולמיאני מברך את איגוד הטניס 

.על החלטה חשובה זו, איגוד הטניס שלנו בארץ

הנציג שלנו באיגוד הבינלאומי על לקובי ווינר אני מודה 

ומודה למרכז הטניס ברמת השרון  , מערכת היחסים שיצר

."השותף הבכיר באירוח האליפות



כנסים  

!מזניקים את הספורט הפראלימפי קדימה
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הוועד  , קיים, רגע לפני כניסת השנה האזרחית החדשה

הפראלימפי הישראלי כנס רב משתתפים אליו הוזמנו 

ראשי  , נציגי רשויות מקומיות, נציגי משרד הספורט

,  אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה, איגודים וראשי ענפים

כל  . ספורטאי עבר וספורטאים פעילים ואחרים, מאמנים

זאת על מנת לגבש רעיונות חדשים במטרה לפתח  

ולקדם את הספורט הפראלימפי התחרותי בשנים  

.הבאות

ר  "דר הוועד הפראלימפי "היום נפתח בברכתם של יו

ר ההתאחדות לספורט  "יו, שיזם את הכנסשוקי דקל

עופר  וראש מנהל הספורט מר , חיים ברנכים מר 

שהעביר את ברכת שרת הספורט ועדכן בדבר  בוסתן

הגדלת התקציבים לספורט הפראלימפי החל מינואר 

והכפלת המענקים לספורטאים שהשיגו השנה  2018

.מדליות באליפויות אירופה ואליפויות עולם

בהמשך התקיימה הרצאתו מעוררת ההשראה של  

ר  "המשמש בהתנדבות כיו, אליעזר שקדי. האלוף במיל

שסיכם את הרצאתו במילים  , ל"עמותת פצועי צה

והשמיים הם בהחלט  , שיהיה לכם תמיד האומץ לחלום"

."לא הגבול

ניתנה  , במהלך הכנס שנערך סביב שולחנות עגולים

סיעור המוחות כלל  . זכות הדיבור לכל אחד מן הנוכחים

ביניהם דרכים לגייס ולאתר ספורטאים  , נושאים מגוונים

שיתופי פעולה עם הקהילה ועם הרשויות  , צעירים

,  מחקר  וטכנולוגיה, חידושים ברפואה, המקומיות

מיתוג  , האתגרים הניצבים בפני הספורטאים והמאמנים

.גיוס משאבים ועוד, הגברת המודעות הציבורית, הארגון

היום הזה : "שאמרר דקל "דאת הכנס סיכם 

אנחנו אמנם  , התחלנו  תהליך, אבן דרך עבורנוהוא 

ראיתי  . 2024אבל כבר חושבים על פריז , בדרך לטוקיו

.  כאן אנשים שרוצים לשמוע ושיש להם מה להשמיע

אנחנו יוצאים –ואחרי ששמענו את מה שיש לכם להגיד 

."לדרך והעבודה מרובה



תמונות נוספות  
מפרס הספורט  

הישראלי  

נמרוד גליקמן: צלם
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