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הישג החודש
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אלוף ישראל–יה 'דני סולל כהן שחקן הבוצ

זכה לראשונה בתואר אלוף ישראל  , ן רמת גן"אילדני שחקן 

וזאת לאחר שניצח את האלוף  BC2-BC4יה לקלאס 'בבוצ

.  נדב לויהיוצא 

:  בנוסף זכה דני גם בתואר הקבוצתי יחד עם חבריו לקבוצה

.יוספובואלדר מוסאיגידי 



מה קרה  
?באפריל
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קבע  , בתחרות שחייה בהונגריה•

שיא  , ן חיפה"שלבי מאילאיאד

מטר  150אירופאי למשחה 

מאמנו של . 2מעורב לקלאס 

בנינסוןיעקב : איאד

שחייה

באליפות אירופה בחץ וקשת  •

עמית הגיע , שנערכה בצרפת

דרור מבית הלוחם תל אביב

:  מאמנו של עמית. לסיבוב השני

יהודה אפרתי

חץ וקשת 

  CPבאליפות האביב ל•

שהתקיימה במועדון ספיבק  

50רמת גן  השתתפו כ

ספורטאים  

טניס שולחן

השתתפה  רביעיית החותרים •

בתחרות הקריטריון לריו באיטליה  

2)והגיעה למקום השלישי 

המקומות הראשונים זכו בכרטיס  

(  לריו

חתירה

השתתף בתחרות  הסונארצוות •

בצרפת  היירהיוקרתית בשבוע 

.והגיע למקום העשירי

שייט

במחזור הליגה שהתקיים  •

השיגו  , בבית הלוחם בירושלים

אילנה דגן ורמי הללי  הקלעים 

את  מבית הלוחם חיפה 

2020הקריטריון לסגל 

קליעה 

מבית הלוחם תל  קובי לאון •

זכה במקום השני  , אביב

בתחרות הסבב העולמי  

איר  מ: מאמניו של קובי. באיטליה

כרמון ואילן אולמן

אופני יד

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?במאי
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ בחודש מאי

ספיבק רמת גן  –גמר גביע רוגבי 3/5

אירוע נגישות ישראל בנמל תל אביב6/5

ווינגיט-אליפות ישראל בחץ וקשת 20/5

כפר סבאסטריטבול22/5

הרצליהסטריטבול27/5

אתנה הולכות רחוק27/5

מחזור ליגה בית הלוחם תל  –הרמת כח 27/5
אביב  

סדרות הפליאוף בליגת  | מאי –אפריל 
הכדורסל בכסאות גלגלים



מה יקרה  
?במאי

ל בחודש מאי"אירועים ותחרויות צפויים בחו
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מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

פורטוגל30.4-7.5אליפות אירופהנבחרת ישראלשחייה

סרדיניה3-7אליפות פתוחהברדיצבסקיאדם , ארנלייבאיתי טניס

פינלנד5-8טורניר ידידותבנות-נבחרת ישראל שערכדור

דרום אפריקה5-8סבב עולמיקובי לאוןאופני יד

קנדה5-8גביע עולמילינור קלמןסייף

גרמניה6-11תחרות בינלאומיתדורון שזיריקליעה  

סלובניה3-6טורניר בינלאומיסגל ריוטניס שולחן

גרמניה17-20קריטריון  תחרותאדטופסקל ברקוביץ ואור קיאקים

יפן17-22פתוחהאליפותאיתי ארנליבטניס

סלובניה19-22טורניר ידידותבנים-נבחרת ישראל כדור שער

רומניה20-24טורניר בינלאומיעתודהטניס שולחן

הולנד21-28טורניר בינלאומיסונארצוות סקאד וצוות שייט

יפן23-28גביע האומותOPENונבחרת הקוואדנבחרת טניס

איטליה26-29אליפות אירופהלינור קלמןסייף



תגובות  
מהפייסבוק

על אליפות ישראל  לפוסטיםתגובות נבחרות של הגולשים 
יה'בבוצ

07

:  היא BC1אלופת ישראל בבוצ׳יה בדרגת 
אורית קלנר מאיל״ן רמת גן

זכו עקיבא  . באליפות ישראל בבוצ׳יה לזוגות
פרבר ויואב דהן מאיל״ן חיפה



ISRAEL 
OPEN

בטניס בכיסאות גלגלים2016שרגא ויינברג זכה באליפות ישראל הפתוחה 
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,שונותמדינות17-מזרים35מתוכם,טניסאים70-כ

בטניסהפתוחהישראלבאליפותלהתחרותהגיעו

שצבירתטורניר,ITF-הבטורנירגלגליםבכסאות

בכרטיסלזכותמנתעלמאודחשובהבוהנקודות

.בריוהפראלימפיםלמשחקים

בתוכו,השרוןברמתהטניסלמרכזשהגיערבקהל

שלבזכייתוחזה,קורןנוריתכ"חהכנסתר"יוסגנית

בדרגתהראשוןבמקום,ויינברגשרגאהטניסאי

.גבוהותנכויות-הקוואד

מביתארנליבאיתיאתניצחגןרמתמאילןויינברג

שעות3-כארךהמשחק2-1בתוצאה,א"תהלוחם

.מאודגבוההרמהעלועמד

,נדירהעצמותמחלתעםנולד,50בן,ויינברג

נחשבהוא.בילדותכברגלגליםבכסאאותושהותירה

.בעולםהטוביםגלגליםבכסאהטניסמשחקנילאחד

הפראלימפיםמהמשחקים.11-הבמקוםמדורגהיום

עםיחדזכהבהכסףמדליתעם2008-בחזרין'בבייג

לאחרארדמדלייתעם2012-בומלונדון,קרמרבועז

הואמאמנו.גרשונינועםעםהזוגותבטורנירשזכה

.גילברטמרטין

הוא.אביבתלהלוחםבביתמתאמן31בןארנליב

מבצעיתפעילותבעת2007בשנתמאודקשהנפצע

הראההאחרונותבשנתיים.שכםשלבקסבה

מדורגוהיוםהבינלאומיתבזירהגדולההתקדמות

.ביכלרנמרודהואמאמנו.בעולםחמישי

לאנשיםלזכויותהשדולהממקימישהיא,קורןכ"ח

:המשחקבתוםאמרה,מוגבלותעם

משחקמפגיניםושרגאאיתיאתלראותמרגשהיה"

ומופתדוגמאהםבעיני.להטהרבהעםמרתק

מסייעבספורטהעיסוק.מוגבלותובליעםלאנשים

לריויגיעוששניהםמקווהמאודואני.ולנפשלבריאות

.".הפראלימפיםמהמשחקיםוגאווהמדליותלנוויביאו

אתוניצחופעולהואיתישרגאשיתפוהזוגותבגמר

.2:6,1:6לבוחייםבארטןבריאן

מייקלביןצמודמשחקהתנהל,הפתוחהבקטגוריה

,מיפןסנאדהוטקאשי8המדורגמהולנדשייפרס

.לטאקשי3:6,3:6בתוצאהשהתסייםתשיעיהמדורג

.מבריטניההאנטלואיזהיאהנשיםאלופת

נקשנעםניצח'בדרגהפתוחההקטגוריהבגמר

.אביבתלהלוחםמבית



השאלון

הצוות הטיפולי בריו –ודורית משרקי קוסףדווידה

09

,הסגלספורטאיכלאתאישיבאופןמכירותספורטרפיסטיתודוריתהפיזיותרפיסטיתדוידה
.ראשונהעזרהמעניקותהתחרותבעת.ואחריובמהלכו,המשחקלפנילספורטאיםדואגות

2016בריוהפראלימפיםלמשחקיםמהמשלחתחלקויהיו

?איזה חלק במקצוע שלך אהוב עליך במיוחד

?2012לעומת ההרגשה לפני היציאה ללונדון ב( 2016)מהן התחושות היום 

החלק האהוב עלי ביותר זה זמן  
.  לקצור את הפירות, התחרות עצמה

,  לראות את הספורטאים בפעולה
.מנצחים, משיגים, מצליחים

התחושה היא שהיום יש יותר ניסיון ויותר  
.ביטחון לקראת תחרות חשובה

העבודה עם ספורטאים שיש להם  
את , ואז לראות את ההצלחה, מגבלה

.את ההצלחות, השיקום לאחר הפציעה

אולי  , היום אני הרבה יותר מתרגשת
שלא בקרתי בו  , בגלל המקום החדש

.קודם

,  קוסףדווידה
מנהלת מכון  

הפיזיותרפיה בבית  
.הלוחם בירושלים

בהרצאה לסגל  
הספורטאים  

דורית משרקי
מנהלת מרפאת  

אביבהלוחם תל בית 

יחד עם מזוודת המיטה  
לטיפולים

בדרך למשחקים  
העולמיים לעיוורים  

בסיאול  

?האם היית אי פעם בברזיל

לא הייתי מעולם בברזיל לא הייתי בכלל בדרום אמריקה, לא

' ?עולה לך בראש'מהו  הדבר הראשון ש' ריו'כשאומרים 

!קרנבלים וים של שמחה .פסל של ישו כמובן



הטור של אלון 
און –דור 

כדורסלן חיזוק בליגה הספרדית מדווח מהיורוליג, און-אלון דור
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היא , ביורוליגהגמר טורניריבה התארחו שני , ספרד

-המדינה עם מספר הנציגות הרב ביותר באירופה 

.  שבע קבוצות שהגיעו לשלבי הגמר השונים

כוכב נבחרת ישראל בכדורסל  , אלון דור און, כזכור

המשחק כרגע כשחקן חיזוק בליגה  , כיסאות גלגלים

נפגש במהלך  , וויאדולידהספרדית בקבוצת 

ועם רמת גן ן "אילהיורוליג עם חבריו מקבוצת 

.הצרפתיתמו, חבריו בקבוצתו הקודמת

בו הפסדנו  , לאחר משחק ראשון מאכזב: "דור און

רמת  ן "אילהיינו צריכים לנצח את קבוצת , לרוסים

19-שיש בה כדורסלנים צעירים ומוכשרים ב, גן

7-במחצית ראשונה הובלנו ב. נקודות הפרש ומעלה

, אישית. אך במחצית השנייה הריכוז עלה וברחנו

17, נקודות17דאבל של טריפלסיימתי עם 

אך חשוב מכך כרטיס  , ריבאונדים12-ואסיסטים

."לחצי הגמר

אחר הצהריים באותו יום עלתה קבוצתו של דור און  

פתיחה  לאחר . "הגרמניתהמבורגלשחק מול 

היינו עם הגרמנים ראש בראש עד  , מהוססת שלנו

חבריי לקבוצה התחילו. סיום הרבע השלישי

עבורי זהו מעין סיום  : "און-לפני המשחק האחרון אמר דור

נשחק על מדליית , במשחק האחרון לעונה, מעגל שכזה

זכיתי איתה, הצרפתיתמו, ארד מול קבוצתי בשנה שעברה

זוהי . 2015-באליפות צרפת ובמדליית הארד בגביע הזה ב

שנה שלישית ברציפות בה אני משחק על המדליה וזוכה  

.."נקווה שגם השנה. בה עם שלוש קבוצות שונות

שבסופו של דבר הסתיים המשחק בהפרש של נקודה  אלא 

וויאדוליד, און-קבוצתו הקודמת של דור, אחת לטובת מו

.  סיימה במקום הרביעי

במשחק מאוד מאכזב מבחינת  58-57הפסדנו בנקודה "

.  סיימנו במקום הרביעי בטורניר. הרמה והתוצאה הסופית

הפסדנו בנקודה וזה . סיימה במקום השישיגן רמת ן "איל

."מה יש

29אך לי היה משחק אישי מצוין עם , להראות סימני עייפות

.  68-58בסוף הפסדנו בתוצאה . ריב6-אס ו8, נקודות

כי היינו טובים ויכולנו לנצח  , ברמת התחושות אני מאוכזב

אך זהו כנראה המחיר של כמות  , קבוצה גרמנית טובה

שאינם רגילים  , מסויימיםמשקשה על שחקנים , המשחקים

."לנטל הרב והעייפות המצטברת



אליפות 
המדינה  

יה'בבוצ

2015-2016יה לשנת 'אלופי ישראל בענף הבוצ
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הגיעוגמרוחציגמררבע,מוקדמותסבבילאחר

ספיבקבמועדוןשנערךהגמרליוםהמשתתפים

.גןברמת

קלנראוריתנצחהBC1בדרגתהיחידיםבתחרות

רמתמאיל״ןהואגם,חייםמשהאתגןרמתמאיל״ן

ושאסורמעולהמרגישהשהיאאוריתאמרהבסיום.גן

.פעםאףלוותר

מאיל״ןדהןויואבפרברעקיבאזכו.הזוגותבתחרות

מאיל״ןלויונדבאלפרטניראתבגמרשנצחוחיפה

.גןרמת

ראשונהפעםלזכותמתרגששהואיואבאמרבסיום

.ויסבךאורנהלמאמנתמודהושהואהראשוןבמקום

רצוהםביחידיםהצליחושלאשלאחרהוסיףעקיבא

קשוחזוגנגדשהתחרוולמרות,בזוגותלפחותלזכות

"בעצמךתבטח,בסדריהיההכל":לעצמואמרהוא

.היהוכך

גידי,סוללכהןדניזכו,הקבוצתיתבתחרות

לאחרגןרמתמאיל״ןיוספובואלדרמוסאי

,קלנרואוריתוייךדדי,לוינדבאתבגמרשנצחו

.גןרמתמאיל״ןהםגם

הגיעדני,אגדהזואיןתרצו״אם:בסיוםאמרגידי

״.אותולאכזברציתילא,במיוחדמאילת

מופלאמשחקניהול,יפהמשחקהיה״:הוסיףדני

נדבמולפשוטלאמשחקלינשארועכשוגידישל

עלהקלדהבעזרתלנואמרואלדרביחידים״

.מנצח״תמידאניבגמרכשאני״:שלוהטאבלט

הפתעהנרשמהBC-2-4בדרגתהיחידיםבתחרות

האלוףלוינדבאתניצחכהןסוללדניכאשר

.גןרמתמאיל״ןשניהםשעברהמשנה

,לאליפותבמיוחדמאילתבטיסהשהגיעדני

כךאתמעכללאעדייןשהואואמרמאודהתרגש

להודותרוצההואובעיקרישראלאלוףשהוא

שלוהמאמןהואונדבהיותניצחאותולוילנדב

.ענקומורה



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

טבלאות הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים
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נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

1834רמת השרוןן "איל1

1831קידום אשדוד2

1730בית הלוחם חיפה3

1829כרמיאל4

1828ן יפו"איל5

1828תל אביבבית הלוחם6

1724חוסן באר שבע7

1822עודד ראשון לציון8

1820ן הרצליה"איל9

1819ן חולון"איל10

סדרות הפליאוף–ליגת העל 
הלוחם חיפה  בית | 1מקום 
בית הלוחם תל אביב| 2מקום 
רמת גן ן "איל| 3מקום 
תל אביבן "איל| 4מקום 
'בית הלוחם ירושלים מול בית הלוחם חיפה ב| 5-6מקום 
ל תל אביב "בית הלוחם צה| 7מקום 
חוסן באר שבע  | 8מקום 

סדרות הפליאוף–פלי אוף עליון –'  ליגה לאומית א
ראשון ספיבק–בית הלוחם תל אביב | 1-2מקום 
בית הלוחם באר שבע  –חיפה ן "איל| 3-4מקום 
בית הלוחם ירושלים–עפולה | 5-6מקום 

'ליגה לאומית ב



טניס  
שולחן

טבלת הליגה לטניס שולחן פראלימפי
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זוכי משחקי הבית הפתוח

נכים עומדים

בית הלוחם תל אביב–כרמית דור : מקום ראשון

בית הלוחם תל אביב–אביב גורדון :     מקום שני

בית הלוחם תל אביב-ן רמת גן ושמוליק שור "איל–יאיר כרמלי : מקום שלישי

נכים בכסאות גלגלים

ן רמת גן  "איל–סיאדהשי : מקום ראשון

בית הלוחם חיפה–לירן גבע :     מקום שני

בית הלוחם חיפה–ן רמת גן ושמואל בן עשור "איל–קרולין טביב : מקום שלישי

.הסתיימה במשחקי הפלייאוף שהתקיימו בבית הלוחם תל אביב2015-2016הליגה לשנת 

בית הלוחם באר "שגברה בגמר על " א"בית הלוחם ת"הליגה זכתה קבוצת באליפות 

".שבע

זכתה במקום השלישי לאחר שגברה בקרב על המדליות על" בית הלוחם חיפה"קבוצת 

."בית הלוחם ירושלים"

המשחקים עמדו השחקנים בדקה דומיה לזכר שחקני בית הלוחם שנפטרו לאחר  בתחילת 

.א"מתל "וטוביה זהבי זמירושלים ל "זטובולדוד , מחלה קשה 



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  הקיאקים במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Lagoa:התחרותאתר Stadium

ישיבהמקומות10,000באצטדיון
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14-15/9/16:התחרותימייתאריכי

(נשים30מתוכם)60:משתתפיםמספר

זהבמדליות6

:תעודת זהות

הקיאקיםענף 

במהלך,פופולריותויותרליותרהפכוהקייאקתחרויות

הענףהצטרף1936-בכאשר,העשריםהמאה

בלתיחלקהיהומאזבברליןהאולימפייםלמשחקים

הצעירהענףזהוהפראלימפיםבמשחקים.נפרד

הענףמופיעבההראשונההפעםזוהיובריו,ביותר

3,מדליותנושאיאירועים6במשחקים.רשמיבאופן

.לגברים3-ולנשים

הינההתחרות.אירועבכלספורטאים10כ"סה

.'מ200שללמרחק

הענףמופיעבההראשונההפעםזוהיכאמור

למדינתכיתקווהואנו,הפראלימפיםבמשחקים

ואורברקוביץפסקל.זהבענףיצוגיהיהישראל

אצל,לחתירהדניאלבמרכזהמתאמניםאדטו

מתאמןאשראדטוואור,פשחודובאנטוליהמאמן

אתלהשיגינסו,לברועיהמאמןאצלהירדןבעמק

הקריטריוןבתחרותמאיבחודשהמיוחלהכרטיס

.לכךהאחרונהההזדמנותשהיאבגרמניה

:בקייאקקלסיפיקציה

KL1:קטנהמגבלהעםאוללאספורטאים

,ברגליםתנועתיותללא,האגןבפעילות

עםבכיסאצורךישבולמצבטיפוסי

.בקיאקגבוההמשענת

KL2:בגבחלקיתפעילותבעליספורטאים

זקופהבצורהלשבתהיכולים,וברגלים

למשענתשיזדקקוייתכןאבל,בקיאק

תנועתיתמוגבלותבעליויהיוייחודיתגב

.ברגליםמסוימת

KL3:ותנועתיותבגותנועתיותבעליספורטאים

גועםלשבתיכולים,ברגליםחלקית

להשתמשויכוליםקדמיתבכפיפה

.אחתתותבת/אחתרגלבלפחות



פרחי ספורט

השתלמות מאמנים ורכזים  
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ספורטפרחיורכזימאמניכלהתכנסופסחלפניקצת

.להשתלמות

והונחתהאביבתלהלוחםבביתהתקיימההשתלמות

.פליסדואראוסנתר"דידיעל

:חלקיםלשניהתחלקהזוהשתלמות

ציפיותפיתוחעלוהרכזיםהמאמניםעבדובו|עיוני

וכמובןראליותמטרותלשיםכיצד,הבאהלשנהודרישות

.ליישמןדרכים

,גלגליםכסאותעללפעילותורעיונותהתנסות|מעשי

כמורגילמשחקכללקחתניתןכיצדהדגימהאוסנת

.גלגליםלכיסאותולהתאימותופסת

המאניםשלראשםאתפותחת,כזוהשתלמותכל

ולאחדשיםתרגיליםופיתוחחדשיםלרעיונותוהרכזים

לשיפורמשחקים,לחימוםמשחקיםכמושגרתיים

.''וכומיומנויות

אירועי ספורט בהם ישולבו תחנות של ספורט פראלימפי מטעם פרויקט אגיטוס 

05:30-12:00מתחם התחנה -אירוע סובב ירושלים|  20.5.16

17:30-23:00מתחם העירייה -לילה באר שבעמרוץ |  23.05.16

צ  "אשדוד אין עדיין שעות אך יהיה אחהצעדת | 31.05.16


