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בזוגות ומשתתף בגמר  12שרגא וינברג זוכה בתואר ה 
באליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים17ה 

,  אותו מאמנת כיום עופרי לנקרי, ן רמת גן"שחקן הטניס בכסאות גלגלים מאיללשרגא וינברג הישג החודש מוענק 
בגמר היחידים באליפות ישראל הפתוחה בטניס בכסאות  17השתתפות מספר ! שהשיג החודש הישג חסר תקדים

:  ואלו זכיותיו והשתתפותו. בתואר הזוגות12גלגלים וזכייה 

זוגותיחידיםשנה

ימנוטוסילבהבגמר עםניצחוןימנוטולסילבההפסד בגמר 2018

ניצחון בגמר עם חיים לבימנוטולסילבההפסד בגמר 2017

ארנליבניצחון בגמר עם איתיבגמר על איתי ארנליבניצחון2016

ניצחון בגמר עם בועז קרמרבגמר על איתי ארנליבניצחון2015

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על בועז קרמר2014

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על בועז קרמר2013

ניצחון בגמר עם שיר טרזההפסד בגמר לבועז קרמר2012

ניצחון בגמר על בועז קרמר2011

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על נעם גרשוני2010

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על בועז קרמר2009

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על בועז קרמר2008

ניצחון בגמר עם בועז קרמרניצחון בגמר על בועז קרמר2007

ניצחון בגמר על בועז קרמר2006

ניצחון בגמר על עידו פרידמן2005

ניצחון בגמר עם חיים לבהפסד בגמר לאבי וינברג2000

הפסד בגמר לאבי וינברג1999

דוקרילהפסד בגמר לבוב 1992



מה קרה  
?באפריל
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גיא ששון ואסי סטוקול  •

העפילו  , ן רמת גן"מאיל

לרבע הגמר ביחידים וחצי 
הפיוצרהגמר בזוגות בטורניר 

Vilamoura-בפורטוגל  Open 

2018

טניס

מבית הלוחם אמיר לוי •

ירושלים זכה במדליית  

הכסף באליפות אוגנדה  

הפתוחה בבדמינטון  

בדמינטון  

יהודים ממקסיקו  100כ •

שהגיעו לארץ הישר ממצעד  

החיים התנסו ביום חשיפה 
לספורט הפראלימפי שכלל 

כדורסל  , כדורשער: תחנות
ריקודים , בכסאות גלגלים

בכסאות גלגלים ונגישות

יום חשיפה

בתחרות קליעה שנערכה  •
בבית הלוחם חיפה  

. השתתפו עשרות קלעים
SH1במקצה רובה אויר 

רנוי מבית  'יוליה צזכתה 
ובמקצה  הלוחם תל אביב 

זכה עמוס SH2רובה אויר 
מבית הלוחם חיפהליבס

קליעה

נבחרת הגברים התחרתה  •
במחזור השלישי בליגה 
האירופאית בכדור שער  

שנערכה בסלובניה

נבחרת הנשים השתתפה •
בטורניר בינלאומי בסין

כדור שער

אליפות האביב בשחמט •

לעיוורים התקיימה בבית  

: הזוכים, חינוך עיוורים

סרגיי , רניאק'צולדימיר 

ומנחם אסףירמולנקו

שח מט

אירועים ותחרויות שהתקיימו באפריל

אימונים בינלאומי בסייף  אירח מחנה מועדון בית הלוחם ירושלים 

. וישראלבלרוס , וסייפים מאוקרינהסייפותבהשתתפות . בכסאות גלגלים

.  בעולם9אלופת ישראל המדורגת לינור קלמן השתתפה מישראל 

יולייהמבלרוס  . שזכתה במדליית ארד בריובראוסיבגניהמאוקרינה 

גלזויקטור מאמנים מישראל . אלופת עולם ואלופת אירופהמאייה 

.פודולסקיודימה 

תודות לאגף הספורט בבית הלוחם ירושלים וההתאחדות על ארגון  

המחנה



מה יקרה  
?במאי
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תחרויות בארץ בחודש מאי

אליפות באר שבע הפתוחה  30.4-4.5
בטניס בכסאות גלגלים

בית  | ליגת העל בכדורשער 3-4.5
חינוך עיוורים

בית | 2ליגת הרמת כח מחזור 4.5
הלוחם תל אביב  

אליפות ישראל בשחייה לילדים  6.5
ן רמת גן"ספיבק איל| ונוער 

| אליפות ישראל באתלטיקה 7.5
אצטדיון הדר יוסף  

בית  | ליגה לאומית בכדורשער 10-11.5
חינוך עיוורים 

מגרש | אליפות ישראל בחץ וקשת 11.5
הקשתות ווינגייט

יער בן | בטנדםאליפות ישראל 18.5
שמן  

אשדוד| גל -ליגת סל21.5

| משחקי הדירוג טניס השולחן 26.5
בית הלוחם תל אביב

| יה 'אליפות בתי הספר בבוצ31.5
גן    ן רמת "ספיבק איל

תחרויות בעולם בחודש מאי

 חסדאיעמית | טורניר אופניים בינלאומי |
בלגיה  | 1-6.5

 רנוי 'יוליה צ| אליפות העולם בקליעה  |
דרום קוריאה | 2-9.5

 אליפות סלובקיה הפתוחה בטניס שולחן
2-7.5| חגית בריל ואביב גורדון | 

 אליפות סלובניה הפתוחה בטניס שולחן
קרולין  , סיארהענת שגיא , חגית בריל| 

כרמית דור , שי סיאדה, דני בוברוב, טביב
7-13.5| ושמואל שור 

 ברק חצור| טורניר בינלאומי בחתירה ,
, דניאל שמואל, אחיה קליין, מרלן מילר

10-12.5| פיינבלטלי מזרחי ומיכל -שי

 14| רון הלוי | טורניר קיאקים בינלאומי-
הונגריה| 21.5

 איאד שלבי | טורניר שחייה בינלאומי  |
איטליה| 20-25.5

 פולינה| אליפות אירופה בהרמת כח
צרפת| 23-30.5| כצמן

 אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים  |
, נעם גרשוני, קוואד–נבחרת ישראל 

27| שרגא ווינברג ופטריק בן אוריאל 
הולנד  | ליוני 4במאי עד 
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מוקדמות גביע העולם בטניס בכסאות גלגלים

טניס
בכסאות גלגלים

דרגת  : דרגות נכות2טניס בכסאות גלגלים משוחק ב 

לספורטאים עם Quadהקלה יותר ודרגת ה Openה 

.  פגיעה גם בגפיים העליונות

נחשבת ישראל למעצמה ובשל Quadה בדרגת 

זכייתה במדליית הכסף לפני שנה באליפות העולם  

היא הבטיחה לעצמה את מקומה באליפות שתערך  

.השנה בהולנד

ן  "משחקני מועדון אילשמורכבת Openנבחרת ה 

גיא ששון ואסי  , בסקי'אדם ברדיצ: רמת גן

השתתפה  , לנקריעפרי : אותם מאמנתסטוקול 

בבית האירופאי המוקדם על מנת לנסות להעפיל  

.  'דרג א–לאליפות העולם 1999לראשונה מאז 

בשלב הבתים את סלובקיה ואת  הנבחרת נצחה 

.הגמר מול היווניםושחקה בחצי רומניה 

–גיאורגסבעולם ניצח את 91מקום –גיא ששון 

בעולם  33מקום –בסקי 'אדם ברדיצ. בעולם50מקום 

וההכרעה  . בעולם29המדורג לסטפנוסהפסיד 

. אותו נצחו אדם ואסי, עברה למשחק הזוגות

בגמר פגשה הנבחרת את נבחרת ספרד המורכבת  

משוכה גבוה מידי והפסידה שהיתהTOP 20משחקני 

. לה

בתחילה נראה היה כי המקום השני יספיק לכרטיס 

,  אך בניגוד לפרסומים המוקדמים, לאליפות העולם

התברר בסוף כי מקום זה אינו מספיק ונבחרת ה 

Open כאשר תתקיים  , 2019תצטרך לחכות לשנת

. האליפות בארץ והכרטיס מובטח לה
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2019ישראל –אליפות העולם בטניס בכסאות גלגלים 

טניס
בכסאות גלגלים

התקיים טקס חגיגי בו הוכרז רשמית  בחודש אפריל  

על אירוח אליפות העולם בטניס בכיסאות גלגלים  

.  בישראל2019לשנת 

במרכז הטניס ברמת  , האליפות תתקיים בחודש מאי

טניסאים וטניסאיות שיגיעו 200בהשתתפות , השרון

.  מדינות ברחבי העולם40-מ

אירוח האליפות יעשה בשיתוף עם ההתאחדות  

איגוד  , הפראלימפי הישראלילספורט נכים והוועד 

.הטניס בישראל והמרכז לטניס בישראל

ראש  , רוזבוזוביואל כ "חהיו הנוכחים באירוע בין 

,  תיאבי בנבנישסגנו, עופר בוסתןמנהל הספורט 

שוקי דקל  ר "ד, הרציגשמואל נשיא איגוד הטניס 

ל ההתאחדות לספורט "מנכ, הפאלימפיר הוועד "יו

ל איגוד  "מנכ, ניסים סספורטסנכים בישראל 

ארי  ל מרכזי הטניס "מנכ, לחיאניאבי הטניס 

הישראלית  בהאחדותוועדת הטניס ר "יו, שטרסברג

וויליאמס  אליסטרמר , קובי וינרלספורט נכים 

וכן , מאיגוד הטניס הבינלאומיאלן דה לנגה  ' וגב

העיר שתארח  , ראש עירית רמת השרון, גרובראבי 

.את אליפות העולם

האליפות חשובה לספורט  : "אמררוזבוזוביואל כ "ח

זו ההסברה  , הפראלימפי אבל גם לישראל כולה

".הטובה ביותר שיש למדינת ישראל

אירוח  : "אמרעופר בוסתן ראש מנהל הספורט 

האליפות בישראל מראה את האמון שהעולם רוחש  

–ירו'הגודו ואחרי 'אחרי אליפות אירופה בג, למדינה

."עכשיו אליפות עולם בטניס בכיסאות גלגלים

אמר שאי אפשר  , שוקי דקלר "ד, ר הוועד פראלימפי"יו

לקיים ערב כזה מבלי להזכיר את בכיר הטניסאים  

שרק , נועם גרשוני, טייס חיל האוויר לשעבר, שלנו

בשבוע שעבר הדליק משואה ביום העצמאות והביא 

כבוד גדול לחבריו הספורטאים הפראלימפים ולטניס 

."הישראלי

אמר  , קובי וינר–ר וועדת הטניס בכסאות גלגלים "יו

.שמבחינתו זה הוא חלום שהתגשם

נציג איגוד  , וסיים את השורה ארוכה של הדוברים

שאמר  , וויליאמסאליסטרמר , הטניס הבינלאומי

!"  להתראות בשנה הבאה: "בעברית
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2018אליפות ישראל הפתוחה 

טניס
בכסאות גלגלים

מזג האוויר שתעתע במשתתפי אליפות ישראל בטניס 

,  בכיסאות גלגלים  בימים הראשונים של התחרות

האיר פנים לקראת משחקי הגמר שהתקיימו ביום  

,  שישי

שהייתה הגדולה אי פעם שהתקיימה  , והאליפות

אחברניקטום הסתיימה בניצחון של ההולנדי , בארץ

בקטגורית  סילבהדה ימנדוושל , בקטגורית האופן

.הקוואד

הספרדיים הקולניים והססגוניים שליוו את האוהדים 

לא סייעו לו בגמר  י'קברזצדניאל הטניסאי הספרדי 

לאחברניקובתום משחק ארוך הפסיד , האופן

.2:0בתוצאה 

שרגא של בנצחונוהקהל המקומי שרצה מאוד גם 

.  לא עזר( קוואד)בקטגורית הנכות הגבוהה ויינברג 

גבר על ויינברג בתוצאה  סילבהדה ימנדוהברזילאי 

1:2  .

מבריטניה  שוקר לוסיהיא הנשים לשנה זו אלופת 

.0:2מגרמניה בתוצאה קרוגרקטרינהשגברה על 

זכו שרגא ויינברג  , בקוואדבקטגורית הזוגות 

.  במקום הראשוןסילבהוהברזילאי דה 

קובי  ר ענף הטניס הפראלימפי "שניהל יו, באליפות

שהגיעו  , מהם זרים35, טניסאים80-השתתפו כ, וינר

.מדינות17-מ

התחרות התקיימה במרכז הטניס ברמת השרון לזכרו של 

,  אחד מידידי מרכז הטניס הישראלי, קולינספיטר 

לאחר  . שבשנים האחרונות היה מרותק לכיסא גלגלים

בני משפחתו להעניק חסות לטורניר הטניס  החליטו , מותו

.  בכיסאות גלגלים

.  רדסון'יימס ריצ'נותנת חסות נוספת הייתה חברת ג

אני  "אמר , שהגיע לצפות בתחרויותדנוסאנדרו הבעלים 

שהאמין שצריך להשקיע , פה ממשיך דרכו של סבא שלי

." גאה להיות איתכם שנה אחרי שנהאני , בחינוך ובספורט

נועם  הטניסאי , בקהל נראו מדליסט הזהב מלונדון

.פורמןאיאןר "דומייסד מרכז הטניס בישראל גרשוני 

אחברניקוטום דנוסאנדרו 
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נבחרת העתודה בכדורסל בכסאות גלגלים שרובה  

ן רמת גן השתתפה בטקס "מורכבת מספורטאי איל

הדלקת המשואות המסורתי שנערך במועדון ספיבק 

.  ן רמת גן"איל

מדליקים  3הדלקת שמונת המשואות נעשתה על ידי 

אישיות פוליטית בכירה הקשורה לספורט  : בכל פעם

הנכים או איש תקשורת אשר דואג להביא את ספורט  

יחד עם שחקן נבחרת העתודה  , הנכים לקהל הרחב

ן  "עם ספורטאי צעיר מאילו, בכדורסל בכסאות גלגלים

כאשר כל אחד מהמדליקים נשא מספר מילים . רמת גן

שבסיומם אמרו כל שלושת הדוברים את המשפט  

.  לתפארת מדינת ישראל: המרגש

שרי הספורט  : בין הפוליטיקאים השיאו משואה

,  לימור ליבנת ואופיר פז פינס, מתן וילנאי: לשעבר

גדעון  , אהרונייוסי היו : העיתונאים השיאו משואהבין 

,  נוףלי , בני עורי, אורי לוי, דני דבורין, הוד

ואלמנתו של העיתונאי ישעיהו  אברהם תשובה 

.רפפורט

ר הוועד הפראלימפי  "את הטקס כיבדו בנוכחותם יו

אפרייםר"דממלא מקומו ר שוקי דקל "ד–הישראלי 

ניסים סספורטס  ל הוועד הפראלימפי "מנכ,  זינגר

. וחברי צוות והנהלה נוספים מהוועד

:נבחרת העתודה השתתפה בטקס המשואות
ן רמת גן "ממלחמה לתקומה באיל

כדורסל 
בכסאות גלגלים



הפינה  
לשיפוטכם  
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רדומסקיזיו –חצי חוזר לתחום האחורי הפרת כדור 

רשאיתאינה,הקדמיבחציבכדורהשולטתקבוצה

.המגרששלהאחורילחלקהכדוראתלהעביר

3להתקייםחייביםתישרקחצישהפרתמנתעל

:תנאים

בכדורשולטתהמתקיפההקבוצה•

הואהקדמיבחלקבכדורלגעתהאחרוןהשחקן•

המתקיפהמהקבוצה

הואהאחוריבחלקבכדורלגעתהראשוןהשחקן•

שהתקיפהמהקבוצה

החציהפרת,במהלךחלאינוהתנאיםאחדכאשר

.חלהאינה

הקדמיבחלקשנמצאכמייחשבששחקןבכדי

עםבמגעיהיוגלגליוכלעלוהכיסאהשחקן

.בכדורשולטוהשחקןהקדמיהחלק

:דוגמאות

עלבמאבק,לסלזורקהנשריםמקבוצתיוסי1.

אתהנשריםמקבוצתחווההודפתחוזרכדור

מקבוצתיוסי.האחוריהחלקלכיווןהכדור

בחלקהכדורעללהשתלטמצליחהנשרים

מאחר,הפרהאינהזאתהחוקלפי.האחורי

זרקשיוסימרגע,התקייםלאהראשוןוהתנאי

שליטהאיןהנשריםלקבוצת,לסלהכדוראת

.עליו

החציקוכאשרעומדהנמריםמקבוצתאלי2.

החלקעםבמגעמהכיסאחצי)גלגליוביןנמצא

הכדוראתמוסרו(האחוריעםוחלקהקדמי

הכדור.הקדמיבחלקהנמצאמקבוצתולשוקי

כמינחשבואלימאחר.לאליוחוזרבכיסאפוגע

שליטההיתהלאולשוקיהאחוריבחלקשנמצא

.הפרהנעברהלא,הקדמיבחלק

מוסרהקדמיבחלקנמצאהנשריםמקבוצתאלי3.

בגלגלפוגעהכדורמקבוצתולחווההכדוראת

הנשריםמקבוצתגילי.האחורילחלקוחוזר

.הכדורעלמשתלטהאחוריבחלקהנמצא

בחלקבכדורשלטההנשריםוקבוצתמאחר

מהקבוצהאליהיהבולגעתואחרוןהקדמי

ניסיםהיההאחוריבחלקלגעתוראשון

והשופטמתקיימיםהתנאיםשלושת,מהקבוצה

.חצילהפרתישרוק

השחקן טרם עבר עם הכיסא את קו  , בתמונה
החצי ולכן עדיין לא נחשב כמי שנמצא 

הקדמיבחלק 
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יה מעפילה לאליפות העולם ומשתתפת בתחרות  'נבחרת הבוצ
העולמית הפתוחה בקנדה

יה'בוצ

17ממוקמת במקום ה יה אשר 'נבחרת ישראל בבוצ

את הכרטיס האחרון לאליפות העולם  קיבלה , בעולם

.שתערך באוגוסט בליברפול

רק לפני כמה חודשים סיימה הנבחרת את אליפות 

שלא מבטיח כרטיס  , מקום רביעי-אירופה במקום הכואב 

.לאליפות העולם

היום התברר כי ההתקדמות שעשה הענף השתלמה  

ולראשונה בתולדותיה תשתתף נבחרת ישראל בבוצ׳יה 

.באליפות העולם

על  , נדב לויהספורטאי בפייסבוקכתב 2014בשנת 

צעד זהו : " העפלתו לאליפות העולם למשחקי היחידים

הצעד הגדול יהיה להביא נבחרת  , קטן והיסטורי לענף

אז :" וזה מה שהוא כתב השנה" הבאהשלמה לאליפות 

אצלנו , בלי צלצולים, בלי רעש, בצניעות, בשקט!!!!! זהו

.יה פחות מדברים ויותר עושים'בבוצ

.הישג בלתי נתפס, עלינו לאליפות העולם

....ליברפול אנחנו באים

מדליית ארד לנדב לוי בתחרות  

העולמית הפתוחה שנערכה בקנדה

השתתפו בטורניר  , יה'שחקני נבחרת ישראל בבוצ

.  הכנה שנערך בקנדה לקראת אליפות העולם

.הטורניר נחשב לאיכותי יותר מאליפות אירופה

ברייטמןאל -בת: במשחקי היחידים השתתפו

. אורנה ויסבךמאמנת , חיפהמאיל״ן 

,  גןמאיל״ן רמת אורית קלנר ונדב לוי , וויךודדי 

איציק  : ראש המשלחת. מאמן הנבחרת ברוך חגאי

.אזולאי

שם , אורית קלנר העפילה לשלב רבע הגמר

.  8עד 5הפסידה ליריב ברזילאי ומוקמה במקומות 

נדב לוי העפיל לחצי הגמר שם הפסיד גם הוא ליריב  

אך בקרב על מדליית הארד התעלה על , ברזילאי

.עצמו וניצח יריב קוריאני



קליעה 
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באגרופנו שכבד הינו  , את מותכם המר והבודדנקמנו "

-גל עד , עד-השרוף הקמנו פה גל לגיטו, וחם הוא

(חיים גורי" )אשר לנצח לא ייתמו, חיים

יוליה  הקלעיתזכתה , ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ארד בטורניר  במדליית , מבית הלוחם תל אביברנוי'צ

.ירי על אדמת פולין

2016בריו הפראלימפים במשחקים שהשתתפה , יוליה

גיא עשתה הסבה לירי ותחת המאמן , כחותרת

.כקלעיתהוכיחה את עצמה , סטריק

ברובה אוויר  יוליה התחרתה בפולין במקצה ירי 

.מטר10מרחק -בשכיבה 

ולאחר פיינל  . עלתה לגמר אחרונה מהמקום השמיני

. נקודות הגיעה למקום השלישי229.2בו השיגה מעולה

.עשיריות הנקודה מהמקום השני3

לאליפות העולם  הקרטריוןוכבונוס קבעה גם את 

.שתערך במאי

שהתחרות נערכה  לעובדה : "אמרהלאחר התחרות 

בערב יום השואה על אדמת פולין יש משמעות גדולה  

שאנחנו  , הרגשתי שאני מוכיחה שאנחנו פה. עבורי

האווירה  , מעבר לכך. ושום דבר לא ישבור אותנו, חיים

הכל מכבד והעיר  , הארגון מצוין, בתחרות מאוד חיובית

ברגע  , המדליה הייתה הפתעה עבורי. נגישה מאוד

אני  . הראשון כשקראו בשמי לא ממש קלטתי

".בהתרגשות גדולה

בערב יום השואה–רנוי זוכה במדליית ארד על אדמת פולין 'יוליה צ



השאלון
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,  מדליסט פראלימפי, בכיר טניסאי, של מדינת ישראל נבחר נועם גרשוני70-ביום העצמאות ה

נועם לא היה הראשון להדליק  . משואה והביא את הספורט פראלימפי לתודעתם של אלפים רביםלהשיא 

שאלנו את רוני  . ברקוביץענבל פיזרו ופסקל , לייבוביץקרן , לפניו עשו זאת רוני בולוטין, משואה ביום העצמאות

.ופסקל שאלות זהות

המשואהמדליקי

2004: שנה
הספורט ההישגי  : נושא הטקס

והעממי בישראל
השחיין רון  : מדליק המשואה

בלוטין

2014: שנה
–זמן נשים : נושא הטקס

הישגים ואתגרים
ספורטאית  ה: מדליקת המשואה

פסקל ברקוביץ  

עמיתילכבוד..":אמרתישליבנאום
,הנכיםוהספורטאיםהספורטאיות

ומשמשיםמופלאמסעהמסמלים
הספורטלכבוד!לרביםדרךמורי

(...)!וניצחוןחייםכדרךוהתנועה
אחדבכלהבוערהנרלכבוד
אתבטובלהאירהמבקשמאיתנו
".כולוהעולם

?בטקסשאמרתם היו עיקרי הדברים מה 

אתעבורךכותבאחרמישהו),שאמרתיהדבריםבין
,ופגומיםשלמים,והנשיםהאנשיםלכבוד..".(הדברים

ובכלעיסוקתחוםבכלהאישיתיכולתםלמצותהמשתדלים
לכבוד.סביבתםולתועלתעצמםלטובת,ושכליגופנימצב

בניביןזכויותשיוויון,בפועל,בתוכהלקייםהחברהשלחובתה
הגוףבריאותעלהשוקדיםלכבוד,צרכיולפיאישאיש,האדם
וספורטגופניתפעילותחייהםבאורחלשלבומתמידיםוהנפש
".ישראלמדינתולתפארתאחריםובמקומותסים"במתנ

לאודווקאמשואהמדליקותנשיםהרבהלראותרוצההייתיהבאהבשנה
ומלאכיותמלאכיםהרבהכךכליש.בממשלהתפקידיםבעליפוליטיקאים

הייתי!לבחורשקשה,כולההאנושותאתשמקדמיםאנשים,בארץנפלאים
,באישהבחרתישלאנכון.ישראלנגישותעמותתמייסד,וגנריובלאתבוחרת

בתחוםהמובילותהמדינותלאחתאותנווהופךהמדינהפנייאתמשנהיובלאבל
.רבדיהבכלהנגישות

?איך ההרגשה בטקס כל כך מרגש

למרות  )הייתי רוצה 
(  יקרהשזה כבר לא 

שמרגלית זוננפלד  
ל הייתה מדליקה  "ז

.משואה

העולםבכלבמותעללעמודרגילהכךכלאני"
אבל...בטקסלהתרגשציפיתישלא,כמרצה

בקהלהנוכחים5000,שליהתורשהגיעאיך
מוחאים!ומעריציםתומכים5000להיותהפכו
לחזקמהכיסאקמים,שלימילהכלעלכפיים

הרגעיםאחד.מטורףהיהזה...שלימשפטכל
".שליבחייםמדהימיםהיותר

?המשואהמדליקיאת מי היית רוצה לראות בשנה הבאה בין 

ושאניגדולהזכותשזוותחושהגדולההתרגשות
ספורטאיםומאותעשרותמייצגבעצם

שהגיעומקצועואנשימאמנים,פראלימפים
.בדרךאיתישותפיםוהיומדהימיםלהישגים



רוגבי
בכסאות גלגלים
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מקום שני לנבחרת הרוגבי בטורניר בינלאומי

יצאה  , נבחרת ישראל ברוגבי בכסאות גלגלים

לטורניר בינלאומי בגרמניה בו השתתפו קבוצות 

.  כיה וגרמניה'מצ

הנבחרת הגיע ממוקדת ומוכנה לאחר שבשלושת 

,  החודשים האחרונים העלו את עוצמת האימונים

בגיבוש  , התמקדו בשיפור משחק ההתקפה

הנבחרת כך שחבריה יתמכו אחד בשני ואף נקנו  

. כיסאות חדשים

ההשקעה הרבה של הספורטאים באימונים  

נשאה  , המקדימים ועבודת הצוות המקצועי העוטף

פירות וניתן לומר שהיה זה הטורניר המוצלח ביותר  

.  עד כה לנבחרת זו

הנבחרת החלה את הטורניר בהפסד לקבוצת

BSV–  אחת מקבוצות העילית של הליגה

לאחר מכן נצחה את נבחרת העתודה  . בגרמניה

וקבעה שיא הבקעות  52-65המחוזקת של גרמניה 

במשחק על העלייה  . חדש במשחק בינלאומי

אותה לא , כיה'נפגשה הנבחרת בנבחרת צ, לגמר

נצחה מעולם ושרק לפני חצי שנה הפסידה לה 

אך הפעם היתה ידם של בחורינו על  , פעמיים

.37-50העליונה והם נצחו 

במשחק  BSVבגמר פגשה הנבחרת בקבוצת 

אך למרות , שהיה שקול יותר מהמשחק הראשון

.  56-51זאת הפסידה הנבחרת 

שלומי  :עוזר מאמןאלי האובן : מאמן הנבחרת

ספיבק   



שחייה  

15

שיאים בגביע האיגוד

קבעו שחייני  ,  בגביע האיגוד שנערך לאחרונה

.  מספר שיאים ישראלים חדשים, נבחרת ישראל

ן חיפה שקבע  "מאילמרק מליאר הגדיל לעשות 

את  לאחר שעצר , מטר גב200שיא ישראלי חדש ב 

,  תוצאה איכותית במשחה, דקות2:36.41על השעון 

אך  , שאמנם אינו נשחה במשחקים הפראלימפים

! שחיינים בעולם שחו יותר מהר2רק 2017בשנת 

תוצאה בדקותמשחהקלאסשם משפחהשם

05:06.25חופשיS9400וק'גורדיציוליה

02:51.11פרפרS9200וק'גורדיציוליה

01:23.28חזהS350גירנקוורוניקה

01:11.74חופשיS350גירנקוורוניקה

02:33.28חופשיS3100גירנקוורוניקה

01:10.79גבS350גירנקוורוניקה

01:51.65חופשיS5100מליאראריק

04:55.46חופשיS7400מליארמרק

02:36.94גבS7200מליארמרק

01:36.17חופשיS4100דדאוןעמי

00:52.51גבS450דדאוןעמי



טניס שולחן 

עונת טניס השולחן בעיצומה   
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27הבפעםזכתהאביבתלהלוחםביתקבוצת

!שולחןבטניסהליגהבאליפות

12בהשתתפותהליגהשהסתיימהלאחר

לפליאוףהעפילו,הלוחםמבתיכולן,קבוצות

תלהלוחםמביתהחזקותהקבוצותארבעת

.שבעובארחיפה,ירושלים,אביב

אביבתלהלוחםביתקבוצתניצחהבגמר

ובועזשורשמואל,גליקמןזאב:משהורכבה

שבעבארהלוחםביתקבוצתאתטביב

מנשהזוריק,ק'זממוטישהורכבההמפתיעה

.קורלשטייןועירן

הלוחםביתנצחה3-4מקומותעלבמשחק

דויד,אלטרץדודיק:משהורכבהירושלים

חיפההלוחםביתקבוצתאתצחוארזמרציאנו

קיסרייגור,סיארהשגיאענת:משהורכבה

עשורבןושמוליק

:במשחקי הבית הפתוח בטניס שולחן ניצחו

כרמית דור מבית הלוחם תל אביב: 6-10קלאס 

כרמית דור מבית הלוחם תל אביב: נשים6-10קלאס 

שי סיאדה מאיל״ן רמת גן: גברים1-5קלאס 

גאולה סירי מאיל״ן רמת גן: נשים1-5קלאס 

הלוחםבביתשהתקיימהבזוגותישראלבאליפותהזוכים
:שבעבאר
בעמידה'ארמה

גליקמןוזאבשורשמואל:ראשוןמקום
גורדוןואביבקיסרייגור:שנימקום
מנשהוזוריקזקמוטי:שלישימקום
גלגליםבכיסאות'ארמה

חתםושמעוןסיאדהשי:ראשוןמקום
גבריאלודודעשורבןשמואל:שנימקום
קוזבנובודנהסקריפקהולרי:שלישימקום
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האקדמיה  

הפראלימפית

: יה'להפתעה כזו לא ציפו רכזי קורס מדריכי הבוצ

ואלה  , הסטודנטים קיבלו מטלה להכין מערך אימון

ערכיים שגם מגבירים  , הפתיעו עם תרגילים מושקעים

לספורטאים את המוטיבציה להשתתף באימונים וגם  

לימוד מיומנויות הנדרשות  : משיגים מטרות שונות כגון

אסטרטגיה  , דיוק, קאורדינציהפיתוח יכולות כגון , בענף

. ועוד

, חישוקים וקונוסים, כדורים: לצד העזרים הקונבנציונליים

מפת ארץ  : השכילו הסטודנטים לשלב עזרים מפתיעים כגון

.בלונים ובקבוקי שתייה של תינוקות, ישראל

כבר השיג את אחת  , הקורס המתקיים פעם ראשונה בארץ

הקמת מאגר תרגילי אימון חדשניים המותאמים  : ממטרותיו

.יה'לספורטאים בעלי הליקויים השונים בענף הבוצ

יה'יצירתיות בבניית תרגילי אימון על ידי הסטודנטים בקורס מדריכי בוצ
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דעת מתחומי , ר אסנת פליס דואר מסקנות ממחקרים"תביא ד, מדי חודש, זהבמדור ! מדור חדש 

שרלוונטיים לספורטאים ולמאמנים הפראלימפים( פסיכולוגיה ועוד, ביומכניקה, פיזיולוגיה)שונים 

osnat@isad.org.il: הערה לגבי המידע המובא במדור זה ניתן לפנות לאסנת/לכל שאלה

-פרישתם של ספורטאי עלית פראלימפים מפעילות תחרותית 

היבטים פסיכולוגיים

חם מהמעבדה  

'ושותאורקוויזה-מאריןאדריאנהשלחדשבמחקר

האירופאיבמגזיןהאחרוןאפרילבחודששהתפרסם

talent-אתלטיתזהותכיהוצהר,הספורטלמדעי

identityהבריאותעלהמשפיעמשתנהמהווה

מספורטפרישתםבעתספורטאיםשלהנפשית

עמוקההבנהלספקהייתההמחקרמטרת.תחרותי

פראלימפיםעליתספורטאישלפרישתםלגבייותר

מידתביןהשוואהידיעלוזאתתחרותיתמפעילות

ותסמיניהעצמיתההערכה,האתלטיתהזהות

ספורטאיםלעומת-פעיליםספורטאיםבקרבדיכאון

.שפרשו

הפורשיםוקבוצתנחקרים43כללההפעיליםקבוצת

6ומבחירהפרשו35,מתוכם,עברספורטאי41כללה

.לרצונםבניגודלפרושנאלצו

פיזיותנכויותבעליספורטאיםכללוהקבוצותשתי

,ספרדית,הולנדיתדוברותממדינותראיהוליקויי

.ואנגליתפורטוגזית

שאלוניםובואלקטרוניסקרמילאוהמשתתפים

מידת,שלהםהאתלטיתהזהותרמתאתהמעריכים

.ודיכאוןstress-מתחרמות,העצמיתההערכה

שלהאתלטיתהזהותכיהראההסטטיסטיהניתוח

שלמזומשמעותיבאופןנמוכההייתההפורשים

ביןהעצמיתבהערכההבדליםנמצאולא.הפעילים

נמצאואך,פעיליםשהיוואלומרצוןהפורשים

אלהביןעצמיתבהערכהמשמעותייםהבדלים

,לסיכום.לפרוששנאלצולאלהמרצוןשפרשו

עלפראלימפיספורטאישלחופשיתבחירה

ההערכהעלחיוביבאופןלהשפיעיכולהפרישה

אתלטיתשזהותבעוד,הספורטאיםשלהעצמית

תהליךעללרעהלהשפיעעלולהחזקה

עםחיוביבמתאםנמצאההיאשכן,הפרישה

להיותיכולותאלהלממצאים.דיכאוןתסמיני

כדיהספורטשלפסיכולוגיםעלמעשיותהשלכות

פרישהלקראתשלהםבספורטאיםיותרטובלתמוך

בספורטאקטיביתמפעילותפרישתםובמהלך

.תחרותי

Marin-Urquiza A, Ferreira JP, Van biesen, D (2018). Athletic identity and self-esteem among active and retired 
Paralympic athletes. Eur J Sport Sci. Apr 17:1-11. doi: 10.1080/17461391.2018.1462854. [Epub ahead of print]
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השחייהבענףהמצוייםלאלושידועכפי

2018מינוארהחלהשחייניםכלל,הפראלימפית

שינוייםבעקבותחדשסיווגלעבורנדרשים

בשיטה,למעשה."ראיותמבוססת"בקלסיפיקציה

מידתפיעלהשחייניםאתלסווגמבקשים,החדשה

הסגנונותביצועעלשלהםלמגבלהשישההשפעה

וודאות-איהרבהישתמידשינויבתקופת.השונים

שמעונייןלמי.לחלוטיןברוריםלאעדייןוהדברים

המקדיםכשלבשנעשהוהמחקרהרקעאתלדעת

מובילישלמאמרהנה,הסיווגשיטתלשינוי

'פרופ,בעולםפראלימפיתבשחייההביומכניקה

עטורפראלימפיושחייןמהנדס–בורקטברנדן

.2018',ושות–בעצמומדליות

והשחייניותהשחייניםתוצאותעלהתבססהמחקר

הפראלימפיםבמשחקיםהגמרמקציבכל

בסך)ולונדוןין'בייג,סידני,אטלנטה,בברצלונה

.(מקציםזמני2370נחקרוהכל

שישהיוהעיקריותוהמסקנותהמחקרתוצאות

יש:(בתחרותצדקלאיהמוביל)עקביותחוסר

קשהמגבלהלבעליS2-S4למשל)קטגוריות

ביןקטנהשונותמראההסיווגבהן(יותר

השונותשמידתקלאסיםלעומת,השחיינים

שככלהסיקוהחוקרים.מאודגדולההיאבתוכם

הגבוהיםבקלאסיםהעקביותלחוסרהסיבההנראה

ההשפעהמידתמהיברורהלאשעדייןמשוםנובעת

הנדרשותהמיומנויותביצועעלמגבלהלכלשיש

.השחייהמסגנונותאחדבכל

?עד כמה אפקטיבית שיטת הסיווג בשחייה פראלימפית

חם מהמעבדה  

או)הליקוישמדידתמכךדאגההביעוגםהחוקרים

אישיתדעתחוותידיעלנעשה(המגבלה

הערכהלביצועמקוםישולכןסובייקטיבית

בבירורלקבועכדיאינסטרומנטאליתאובייקטיבית

מחקרסמךעל.שחייןכלשלהליקוימידתמה

.החדשההסיווגשיטתלהתגבשהחלה,זהמקדים

:אישיתובנימה

כשמדוברבפרט,מושלמתסיווגשיטתואיןייתכן

סגנונות4)שחייהכמוכךכלמורכבספורטבענף

הליקוייםכלבעליספורטאיםבוומשתתפיםשונים

.(הפראלימפיםבמשחקיםהמורשים

המורכבות.ברורה"בבלגןסדר"לעשותהנחיצות

רבותשניםלקחתיכולאמפירישמחקרהיאהגדולה

שזהומאמינהאני.מהיריםפתרונותדורשוהשטח

בפרט,נוספיםשינוייםנראהושבעתידמעברשלב

היאגםותשולבתתפתחהלבישהכשהטכנולוגיה

.הסיווגבתהליך

לאסנתלפנותמוזמניםהמלאבמאמרהמעוניינים
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ספורטפרחישלהשחייהבקבוצתמתאמןיאיר

.אילבביתפראלימפים

וחציכשנתייםהפראלימפיתהשחייהלחוגהגיעיאיר

.הצווארבאזורמשמעותינוירולוגיאירועשעברלאחר

שיקוםלעבודתנזקקיאיר,דחופיםטיפוליםלאחר

מצבוהשתפרבמהלכהאשרומאתגרתממושכת

.ניכרתבצורה

עםנותריאירהמאומצתהשיקוםעבודתלאחרגם

גםאותוהמלוותוביציבהבתנועהמסוימותמוגבלויות

.היום

:מספריםויואבהילה,יאירשלהוריו

לותסייעאשרליאירמתאימהפעילותאחרבחיפושנו"

את,מצאנו,שלויוםהיוםבשגרתההתחזקותבהמשך

שבעמקאילבביתהפראלימפיתהשחייהקבוצת

פעמיים,שנהכמעטכבריאירמתאמןשם,הירדן

.בשבוע

בעליילדיםעודיאירעםיחדמתאמניםבקבוצה

.שונותמגבלות

עםהמתמודדיםילדיםקבוצתבתוך,השחייהאימוני

,כוחליאירנותנים-ייחודייםפיזייםוקשייםמוגבלויות

כמוהאשרתומכתומסגרתמסוגלותתחושת,העצמה

.לקבוצהיאירהצטרפותעדמצאנולא

,וההשקעההמאמץאתמהילדיםדורשגולןזיוהמאמן

אחדמצדמוותרלא,הקשייםעםויחדהקשייםלמרות

-הזמןכלומפרגןאוהביחסמראההשניהצדומן

.לבואאיחרולאוההצלחות

,  חיוךעם מגיע ויוצא , יאיר אוהב מאוד את האימונים

. ומתחזק בכל אימון

-עבורןלעבודמטרותגםליאירמספקתהשחייהקבוצת

במסגרתלתקופהאחתהמתקיימותהתחרויותבדמות

ההכנה.נכיםלספורטההתאחדותשלהשחייהתחרויות

סיבותעודליאירנותנותבהןוההשתתפותלתחרויות

וסיבהשאתביתרלהתחזק,עצמועםטובלהרגיש

".לגאווה

שאנימרגישאני.לבריכהלהגיעליכיף":מספריאיר

שלפעמיםלמרות.להתחזקליגורמתושהשחייהמשתפר

עםטובלהרגישליגורמיםוהאימוניםהשחייה,ליקשה

".ולהצליחלהתאמץיכולשאני,עצמי

בביתהפראלימפיתהשחייהקבוצתאתהמאמןגולןזיו

ועובדבבריכהלאימוניםלהגיעמקפידיאירכימספראיל

יכולותיואתלשפרומצליח,ובהתמדהבתבונה,בנחישות

.אלהתכונותבזכות

הילה  : צלמת
ברקאי ארבל
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מרכזר"כיוכשנהלפניעדשכיהןמירשקסמשה

נולדרשקס.לעולמוהלךגןברמתאילןשלהספורט

הוריועםארצהועלה1928בבפולין,בביאליסטוק

ובתחילת14בגיל"הגנה"להתנדבהוא.1931בשנת

לחילהספר-בביתכמדריךשימש,העצמאותמלחמת

מגננהבפעילותוהשתתף,אביב-תלש"חישלשדה

שיירותלליוויהועברבהמשך.יפו-א"תבאזורוסיור

במסגרתגםלחם.ח"הפלמבמסגרת,לירושליםבדרך

וכמפקדכיתהכמפקד,בירושלים"עציוני"חטיבת

.מחלקה

.1948ב"מכבי"במבצעהגיא-בשערנפצערשקס

השחרורמלחמתנכיארגוןר"יוהיהפציעתולאחר

החייל"הירחוןועורך('ל"צהנכיארגון'לימים)

פרסומואתהחלזהבעיתון.(1959־1952)"המשוחרר

בעיתוניםיוםבעניינילהשתתפותעברומכאןהספרותי

.אחרים

במשך.בישראלהנכיםבספורטשזוריםרשקסשלחייו

ן"אילשללנכיםהספורטמרכזאתניהלשניםעשרות

הספורטממרכזילאחדהפךהנהגתושתחת,גן-ברמת

ילדיםלאלפישירותהמעניק,בעולםהגדוליםלנכים

פעילותשדרךברעיוןאמונהמתוך.נכהונוער

גםהוא.רביםשיקומייםערכיםלהשיגניתןספורטיבית

בהפראלימפיםהמשחקיםאתלישראלשהביאזה

1968.

בראשית דרכו של מרכז הספורט ניצבו בפניו 

מרביתם  )החניכים התאפיינו בגילם הצעיר : רביםקשיים 

בהמלצתו של . וההוצאות הכספיות היו רבות( כבני עשר

שהיה , מנהל אגף השיקום במשרד הביטחון, אריה פינק

אשר סיים , הוזמן רשקס, גם חבר הנהלת מרכז הספורט

לשמש , ל"ר ארגון נכי צה"בעת ההיא את תפקידו כיו

.בתפקיד מנהל המרכז
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פעלהנכיםהילדיםלאוכלוסייתעמוקהמחויבותמתוך

הוא:לנכים,הספורטמרכזלביסוסנמרץבאופןרשקס

חוגיםפיתח,ובאנגליהב"בארהידידיםאגודותהקים

מרכזאתהשניםעםוהפךומודרנייםחדשיםומתקנים

.בעולםמסוגולמובילאילןשללנכיםהספורט

אתהזההיוםעצםעדמהווהשהקיםוהנוערהילדיםחוג

השיקומיבפןהן,בישראלהנכיםספורטשלהחניתחוד

תחרותיהספורטיביבפןוהן

קהילהביןרגליומשהכיתתארוכיםוחודשיםשבועות

הספורטרעיוןעלנפשבחירוףהגן,העולםבכליהודית

.חייולמפעלתומכיםועודעודוגייס,שיקומיכמנוף

ידידיםמאותעםובחכמהבעדינותמשהשיצרהקשרים

להמשךמוצקבסיסמהוויםהעולםברחביותומכים

רבים.רביםלדורותלנכיםהספורטמרכזשלפעילותו

לבנימשהשלהנהגתותחתהפכוהמועדוןמידידי

.לנכיםהספורטבמרכזממששלמשפחה

שנועדההנצחקרןאתרשקסהקיםהאחרונותבשנים

וריכזלנכיםהספורטמרכזשלעתידואתלהבטיח

מנתעלהמועדוןשלהוותיקיםידידיובקרברביםמאמצים

לשניםממששלביטחוןלרשתתהפוךהנצחשקרן

.ורבותארוכות

במשך קרוב לארבעים שנה ניהל רשקס  

המרכז שהפך לשם דבר בקהילת הספורטאים  את 

ספורטאי המרכז הביאו כבוד ותהילה  . בארץ ובעולם

מילא משה 2004משנת . למדינה בזירה הבינלאומית

ר והמשיך במאמציו להרחבת מעגל  "את תפקיד היו

.בהתנדבותהתורמים בעבודה יום יומית 

לפני כשנתיים הוענק לו בטקס פרס הספורט  

מטעם  . הישראלי מגן הוקרה מיוחד על פועלו

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים והוועד 

.הפראלימפי הישראלי

באולימפיאדת הנכים שהתקיימה בתל , אריה פינקמשה רשקס מימין עם 

1968אביב ב 
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