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הישג החודש

03

שרגא וינברג הטניסאי הפראלימפי  

12הגיע החודש להישגים יפים וביסס את מעמדו בין 

דרגת –בטניס בכסאות גלגלים -המקומות הראשונים בעולם 

מי שידורג במקומות אלו בסוף מאי יזכה בכרטיס  . קוואד

.הכניסה למשחקים הפראלימפים בריו

ITF3מדרגת  North westשרגא הגיע לחצי הגמר בטורניר 

(  בזוגות עם בועז קרמר)גם ביחידים וגם בזוגות 

USNולמקום השני בגמר  Bolton Arena

לאחר ניצחונות יפים  . ITF2מדרגת 

.  וחזרה לכושר שאפיין אותו בעבר



מה קרה  
?בפברואר

04

הסתיים הסיבוב  , בליגת הטניס שולחן•
כאשר באפריל  . הראשון של הליגה

יתחיל הפליאוף

בבית הלוחם באר שבע נערך הסבב •
השני של משחקי הדירוג למסווגים

ן רמת גן נערכה אליפות  "במועדון איל•
החורף לנפגעי שיתוק מוחין ופגיעות  

אחרות  

טניס שולחן

השתתפה בסבב הגביע  לינור קלמן •

העולמי בהונגריה וצברה ניסיון  

בינלאומי חשוב

סייף  

הגיע  , בבולטוןבטורניר הבינלאומי •

למקום השני ביחידים  שרגא וינברג 

הגיע למקום השני  ופטריק בן אוריאל 

בזוגות  

 North Westבטורניר הבינלאומי ב•

לחצי הגמרשרגא וינברג הגיע 

טניס בכסאות 
גלגלים

זכה במדליית הארד  שמוליק בן עשור •

כן  , בקבוצתי באליפות איטליה הפתוחה

חן ברוך ודויד  : השתתפו בתחרות

גבריאל     

טניס שולחן

בבית הלוחם תל אביב התקיים טורניר  •

ספורטאים  24בדמינטון בהשתתפות 

בדמינטון

בבית הלוחם ירושלים נערך המחזור  •

הקלע  . השלישי בליגת בתי הלוחם

השיג  , מבית הלוחם חיפהרמי הללי 

כאשר  –תוצאת קריטריון 

נקודות  629.4הגיע ל 

קליעה 

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?במרץ
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אירועים ותחרויות צפויים בארץ בחודש מרץ

בבית הלוחם תל  2ליגת הרמת כח מחזור 4/3
אביב

השתלמות שופטים ומאמנים בהרמת כח עם  4/3
שופטת בינלאומית בבית הלוחם תל אביב

טורניר טניס בינלאומי בבית הלוחם באר  7-11/3
שבע  

משחקי הדירוג בטניס שולחן  –3סבב 19/3
והכרזה על מנצחי הסבב הכללי

ן  "חורף בשחייה באיל-אליפות ישראל 20/3
חיפה  

קליעה-תחרות בית הלוחם תל אביב 18/3

ן  "טורניר טניס בינלאומי במועדון איל15-18/3
רמת גן 

גמר גביע המדינה בכדורסל29/3



מה יקרה  
?במרץ

ל בחודש מרץ"אירועים ותחרויות צפויים בחו
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מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

גרמניה11-16'איורוליג דרגבית הלוחם תל אביבכדורסל

בית  , ן רמת גן"אילכדורסל
הלוחם חיפה

צרפת11-16'יורוליג דרג ב

ספרד11-16'יורוליג דרג גבית הלוחם ירושלים  כדורסל

ארצות הברית-פלורידה ITF19-13איתי ארנליבטניס

תאילנד-בנגקוק 14-18גביע עולמידורון שזיריקליעה

ארצות הברית-לואיזיאנה ITF116-20איתי ארנליבטניס

טורקיה19-25/11מוקדמות גביע האומותנבחרת ישראלטניס  

סין –ין 'בייג21-25אליפות העולםנדב לוייה'בוצ



רוגבי 
בכסאות 

גלגלים

נבחרת ישראל זכתה במקום השני בטורניר ידידות בגרמניה
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השתתפה,גלגליםבכסאותברוגביישראלנבחרת

שנהכלהמתקייםידידותבטורנירפברוארבחודש

.מתפתחותלקבוצותומיועדבגרמניה

מהורכבההאובןאלילאמןהחלאותה–הנבחרת

.ן"אילחבריספורטאים6

בגודלמגרשעלמשוחקגלגליםבכסאותהרוגבי

אשר,שחקנים4קבוצהבכלכאשר,כדורסלמגרש

עםהיריבשלהמגרששלהסיוםקואתלעבורמנסים

.והכדורהגלגליםכיסא

,שוויץ,מגרמניה:קבוצות8בטורנירהשתתפוהשנה

.וישראלפולין

התקיימומכןולאחרבתים2-להתחלקוהקבוצות

.וגמרהצלבהמשחקי

משחקיהשלושתכלאתנצחה,הישראליתהנבחרת

במשחקיהשוויצריתהקבוצהואתהבתיםבשלב

.ההצלבה

הקבוצהמולהנבחרתהתמודדההגמרבמשחק

הובילהאףוברובוצמודהיההמשחק.הפולנית

בשערהפולניםנצחולבסוףאך,הישראליתהנבחרת

.אחד

:הבאהאתגרלקראתמעודדותבהחלטהתוצאות

יוניבחודשתתקייםשכנראהCדרגאירופהאליפות

.השנה

כתבה על הטורניר בעיתון המקומי בגרמניה



השאלון

שחקני טניס שולחן–טביב וקרוליןסיאדהשי 

08

?איזה תכונה ייחודית לשחקן טניס שולחן

השתתףכברשי.שעברבחודשלריוהכרטיסאתהשיגוטביבוקרוליןסיאדהשי
.הראשוניםהפראלימפיםהמשחקיםיהיואלולקרולין,בלונדוןהפראלימפיםבמשחקים

:שקיבלנוהתשובותואלוזהותשאלותמספראותםשאלנו

?איזה תחרות בה השתתפת הייתה החווייתית ביותר עבורך

?ניסיון רב שנים או המוטיבציה שיש לצעירים, מה קובע לדעתך

חוויה  . ללא ספק המשחקים הפראלימפים בלונדון
, זה התחיל באווירה בשדה התעופה כשחברי. עוצמתית

והמשיך בכפר , באו להיפרד ממני לפני הטיסה, לוחמי האש
ובקהל הרב  , במצעד המשלחות בטקס הפתיחה, האולימפי

.שמילא את אולמות המשחק ועודד את השחקנים

אני מרגיש  . צריך שילוב נכון של גיל וניסיון
.  שככל שאני מתבגר הניסיון פועל לטובתי

.  והניסיון בהחלט מוסיף, שנה20אני משחק 
מומלץ לשחק  –ושלא תבינו אותי לא נכון 

!בכל גיל

?בקרת כבר בריו

?מה האסוציאציה הראשונה שלך כשאומרים ריו

הייתי  , הייתי בקוסטה ריקה. לא
אבל לברזיל לא הגעתי, בארגנטינה

ריו -אבל לאחרונה , חופים מדהימים
.עבורי זה רק ספורט

.במטרהדבקות -כמו כל ספורטאי  .התגובההתכונה שמייחדת את טניסאי השולחן זו מהירות 

יכולה להיות שחקנית צעירה  . מה שקובע זה הניסיון
שמשחקת מגיל צעיר וצוברת ניסיון ויש שחקנית  

כך  . בוגרת שרק התחילה לשחק ואין לה ניסיון
.  שלדעתי הניסיון קובע ולגיל יש פחות משמעות

זה  . ברור שאליפות אירופה האחרונה
,  ההישג הכי גדול שלי עד היום
בכלל . הישג שהכניס אותי לסגל ריו

.אני אוהבת תחרויות גדולות

לא

,  נולדה משותקת מהמותניים ומטה, 19בת , קרולין טביב

,  5לאילן רמת גן הגיעה בגיל . ומרותקת כל חייה לכיסא גלגלים

בשנים האחרונות  , ומאז גילתה כשרון רב בענפי ספורט שונים

זכתה במדליית ארד 2015בשנת . התמקדה בטניס שולחן

מודרכת על ידי  . כיום מדורגת שישית בעולם, באליפות אירופה

.ל בהתנדבות"משרתת בצה. עידו בן שמחון

בכיבוי השתתף , 2003בשנת . היה לוחם אש, 36בן , סאידהשי 

.  טון2סיכן את חייו ונפצע קשה מנפילת קורה במשקל , שריפה

הוא היה  . הוא משותק בפלג גופו התחתון ורגלו הימנית נקטעה

.  ספורטאי בצעירותו ושיחק טניס שולחן במועדון הפועל בת ים

וכיום , לאחר הפציעה המשיך להתאמן בבית הלוחם תל אביב

ועתה  2012-השתתף במשחקים בלונדון ב. מתאמן באילן רמת גן

.בעולם15מדורג במקום ה

?מה מצפה לך בריו

לריו אני מגיע עם הניסיון שצברתי בלונדון ועם 
אני הרי  , אני בטוח שיהיה בסדר. מוכנות מכסימלית
.נלחם על השולחן

אני  . אני משערת שזו תהייה חוויה אדירה
את  , את הענף, מתרגשת לייצג את עצמי

אני כמובן . הספורט הפראלימפי ואת המדינה
.מקווה מאוד לחזור עם מדליה

!קרנבל, האמת



ספורטאים  
בדרכים

ראיון עם שרגא וינברג הטניסאי הפראלימפי

09

שהותירה  , נולד עם מחלת עצמות נדירה, שרגא ויינברג
הוא נחשב לאחד  . גלגלים כבר בילדותבכסאאותו 

הישגיו  . גלגלים הטובים בעולםבכסאמשחקני הטניס 
השקט והצניעות הפכו אותו  , כוח הרצון שלו, הספורטיביים

זכה  הוא . רביםאהוב על כל מכריו ומודל לחיקוי אצל 
חזר מהמשחקים  , פעמים רבות באליפות ישראל

עם מדלית כסף בה זכה יחד  2008ין 'בבייגהפאראלימפיים
ומלונדון עם מדליית ארד לאחר שזכה  , בועז קרמרעם 

מרטין הוא מאמנו . גרשונינועם בטורניר הזוגות עם 
.גילברט

שהתקיים   ITFבסבב הויינברג מטורניר שב לאחרונה 
שם זכה במקום השני לאחר שהמדורג רביעי , בבולטון

.  גבר עליו במשחק הגמראנדי לפטורן הבריטי , בעולם
.בעולם11כרגע מדורג ויינברג 

.  בולטוןזו הפעם הראשונה שלי בטורניר : "שובו אמרעם 
, הקרבה של המלון למגרשים והאווירה, ארגון התחרות

זאת כמובן בנוסף לתוצאות  , הפכו את התחרות למצוינת
."וליכולת המקצועית שלי

אין ספק שעם השנים התחרויות הופכות  "מוסיף ,  ווינברג
לא משתתף  , יחסית, שחקנים משתפרים ואני, קשות יותר

יש פחות  לגיל אבל לדעתי . בהרבה תחרויות בסבב
."השפעה

? האם אתה עדין מתרגש לקראת כל תחרות

וזה מה שיפה  , זה אף פעם לא מפסיק . בהחלט, כן"
,  אויברךיואל  אני עובד עם פסיכולוג ספורט . בספורט

, שדואג להכין אותי כך שההתרגעות עליה אנחנו עובדים
".לא תשפיע על היכולת במגרש

מי היריב שאתה  , מבין כל הטניסאים הזרים שפגשת
? מחבב במיוחד

."ללא ספק את החברים שלנו מאיטליה"

האם ישנה התייחסות  , ל בשנה האחרונה"כשאתה בחו
?מיוחדת בגלל היותך ישראלי

."לא מדברים בכלל על נושאים פוליטיים, האווירה טובה"

המדורגים הראשונים  12ווינברג צריך להיות בין , באשר לריו
נכון להיום ווינברג נמצא במקום  . בדרוג הקובע בסוף חודש מאי

.11-ה

עד שנדע בוודאות מי נוסע  , איך יראו החודשים הקרובים שלך
התחרות האחרונה חיזקה את  , אין ספק שאני במתח רב "? לריו

אבל עדין נותרו כמה תחרויות שאני צריך  , 12מעמדי בתוך ה 
."לעשות

?כבר פעם בריובקרת  

."קרנבלוריו עבורי עד היום זה רק , לא"

"? ל"המשפחה מקבלת את הנסיעות התכופות שלך לחואיך 

הן  נעמהוהנסיכה שלי כרמיתאשתי , אין על המשפחה שלי"
אין ספק  . מעודד ותומך לכל אורך הדרך, הכוח שדוחף אותי

."שללא התמיכה מהן לא הייתי מגיע עד הלום

: מוסיף, בחברת סנולפרנסתו כמנהל חשבונות העובד , ויינברג
. המנהלים והעובדים, הצלע השנייה בהצלחה שלי זו חברת סנו"

תמיכתם והאישור שאני מקבל לצאת לכל , ברור שללא עזרתם
אני רוצה שוב להודות  . זה לא היה קורה, כך הרבה תחרויות

כן ירבו מקומות עבודה . ברק ושרוןלהנהלה למנהלי הישירים 
.  וזה המקום להודות גם לכל המערכת שעוטפת אותי. כאלה

למאמן האישי שלי  , למועדון ספיבק. זה לא היה קורה, בלעדיכם
יובל מאמן הכושר , עופרי לנקרי, לקובי וינר, גילברטמרטין 
היחידה לספורט  , אויברךיואל הספורט פסיכולוג , לוטבק

הוועד הפראלימפי כל חברי  , ההתאחדות לספורט נכים, הישגי
!"תודה לכם. לענף

עם מדליית  , שרגא וינברג
הזכייה באליפות ישראל  

,  לובש את החולצה, השנה
,  שביתו נעמה שמה לו בתיק
עם הבטחה שילבש אותה 

.במקרה ויזכה בתואר



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

טבלאות הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים

10

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית א

1427ל תל אביב"ביה1

1423ן חיפה"איל2

1322לציוןספיבק ראשון3

1420ל באר שבע"ביה4

1316עפולה5

1414ל ירושלים"ביה6

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

1326רמת השרוןן "איל1

1424חיפהל"ביה2

1423יפון"איל3

1322כרמיאל4

1320ל תל אביב"ביה5

1219קידום אשדוד6

1216חוסן באר שבע7

1315ן הרצליה"איל8

1315עודד ראשון לציון9

1313ן חולון"איל10

פלי אוף עליון–ליגת העל 
בית הלוחם תל אביב ניצחה את  

ן תל אביב בסדרת  "איל
ועלתה לגמר  0:2המשחקים 

שם תפגוש את  . הפליאוף
ן  "המנצחת בסדרה שבין איל

'  רמת גן ובית הלוחם חיפה א
.   1-1שכרגע במצב של 

פלי אוף תחתון–ליגת העל 
בית הלוחם ירושלים ניצחה את  

ל תל אביב "בית הלוחם צה
ועלתה  0:2בסדרת המשחקים 

לסדרת המשחקים על המקום  
שם תפגוש את  . החמישי

המנצחת בסדרה בין בית הלוחם  
.וחוסן באר שבע' חיפה ב
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03:45לפברואר 14

ראשון תמיד יש תור ארוך ועמוס  יום . מזה הכל בסדרחוץ . היו תמיד איתיהמזוודות . אחד לא נתן לי משהו למסוראף , לבדארזתי 

.החלוןבדרך כלל הנכים הקשים יושבים ליד .יישב מאתנו כל אחד והיכן . לקבל את הכרטיסים בידצריכים . בסבלנותמחכים . בדלפק

10:48לפברואר 14

נבלענו  וישר . דקות לחניה5ישר צעדנו .חלק מהמארגנים המתינו לנו בשדה , קיבלו את פנינוככה 

בחוץ  . ועכשיו בגשם שוטף שלא מפסיק לרדת אנחנו עושים את דרכנו לבית המלון.אל תוך הרכב 

מעלות4שורר קור של 

12:34לפברואר 14

באנו לא . באותה במיטה כמו אשתקדאסתפק . לא נוראאבל . לא חמש כוכבים.המיטות ,החדר 

.שבוע מצוין. קשהלעבוד באנו . לכייף

16:33לפברואר 14

לאימון באולם המשחקים  קבענו . מנוחת הצהריים והפוגה ואפילו רגיעה לחלוטין של הגשםאחרי 

תענוג15:30בשעה 

17:22לפברואר 14

20/2עד 17/2. איטליה הפתוחה בטניס שולחן אליפות . המשחקיםבאולם . אחר הצהרייםאימון 

שהדרך לאולם הייתה יבשהככה . לוהעיקר שהגשם פסק .לאטלאט נכנסים לאווירה . ליגננו

21:23לפברואר 15

מיום של מספר  הצלחנו ליהנות . הפוגה בגשמיםאחרי . האווירלהתאקלם לתנאים של מזג ממשיכים 

וליאיר מרקו על תקן מלווה וגם מאמן והוא  .רבה לחן השותף שלי תודה . אימונים באולם האימונים

לימים הבאים מקווה . ברצינות את הדבריםלוקח . ממשיך לעשות את מלאכתו על הצד הטוב ביותר

.קריר.אם כי התחזית למחר גשום .שיהיו יותר נעימים 

21:56לפברואר 15

. זה לא היה ככהבעבר . הראשי הקרוב ממש לאולם המשחקיםלבניןמתחת . לבר המקומיירדנו 

לא צריכים לשבור את הראש  ככה . מהאולם המשחקיםרחוקכלל אותנו היו שמים רחוק בדרך 

בבניין  חבר שטרחת בשביל לאכסן אתנו תודה . צריכים לחפש מקומות להעביר את השעמוםולא 

.המאמציםלך על מודים . הראשי

07:43לפברואר 16

שלישי פעמיים כי טוב אליפות איטליה הפתוחה בטניס שולחן  יום . בוקר טוב

.  ונציהשעה נסיעה מנמל תעופה של סביידורוליגננולנכים שמתקיימת בעיר 

30חמסין ולהפשיל שרוולים בהאוויר ממזג ליהנות כנראה בארץ ממשיכים חלק 

הקפוא  למזג האוויר , לאוכל, ממשיכים להתרגל לתנאיםאנחנו פה . מעלות

ככה שגם היום צפוי  .שהחל אתמול בשעות הצהריים לא פסק לרגע גשם . בחוץ

מכירים אחד את השני מהמפגשים  כולם . טובההאווירה כ "סה.לנו גשום מאוד 

באים  כולם . השחקניםבין יש חברות הדדית מאוד טובה ובכלל . האחרונים

שעון  21:00. מוקדמות, ביחידיםהיום אמורה להתקיים הגרלת הבתים . לנצח

.יום מקסים חברים שלי שיהיה . קדימה מהארץשעה . מקומי
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21:08לפברואר 16

שלנו יהיה יאיר מרקו שיקבל את הטופס של  הנציג . מחכים להגרלת הבתים ביחידים בחדר הישיבות בקומה הראשונה

שעון מקומי22:00מחכים לדיויד גבריאל שאמור להגיע אנחנו . חיפהשחקני בית הלוחם 

07:28לפברואר 17

חלק ,בית הלוחם חיפה קיבלו הגרלה חלק קשה שחקני , שוניםקלאסיםנערכה הגרלת הבתים של משחקי היחידים לפי אמש 

מי שלמעלה יותר מעשור מכיר כמעט את לא רק . ואינם מכירים אותם. כאלה שלעולם לא פגשו חלק מהיריבים שלהםיש . סבירה

האוויר  התאקלמות והסתגלות לתנאי מזג אחרי . בכםבהצלחה מאמינים 4ודיוויד גבריאל קלאס 2ברוך קלאס חן . שלוהיריבים 

.  בית הלוחם חיפהנציגי . כחלק משלחת מישראלבאנו . קצב האימונים, השעות, האוכל,הלינהלתנאי , בחוץהסגרירי ששורר לו 

.הכנה פיזית, הכנה מנטלית, ארוכהכברת דרך עשינו 

13:26לפברואר 17

לחייך ואפילו לעשות  אפשר . ניצחון מרשים ביותר נגד שחקן מדורג גבוהה בעולם3:1דצייאןניצחון בבתים על הרומני אחרי 

תמונה עם הנציגים של הכיסא החדש שלי

17:03לפברואר 17

במשחק מאוד  3:2ניצחתי את האיטלקי . איטלקי, רומנילשלוש שחקנים בבית שהוגרלתיאחרי . בביתהמשחקים שלי בתום 

נתן לי פייט ענק  הוא . שלישהובלתי כל שלבי המשחקים ואני מפרגן ליריב אחרי , נפילותשיש קורה , בשינייםממש . קשה

הזה הבטיח לי לסיים ראשון  הניצחון . מצויןשיחק הוא . המחמאותלו כל ומגיע . פשוט החזיר לי כדורים שאני לא האמנתי

. שכולם יסיימו את שלב הבתיםמחכים , נעשתהלא עדיין , הבאלשלב ההגרלה . הזהבבית בשלב 

10:35לפברואר 18

,  קליםשלא עשיתי לו חיים האמת . מהראחרי שסיימתי את משחק רבע הגמר נגד הסלובני העיקש שלא נשבר , חברים יקרים

עד כדי שהוא הוכרע בחודה של נקודה אחת בלבד ומעט מזל  . צמודלי משחק מאוד מאוד היה . הוא רק עם ניסיון עשירממש 

ליתרון  עלה הסלובני . במערכות 2:2.גדולבתוצאה . המשחקשחזרתי מפיגור ברוב שלבי אחרי . עליונהלסלובני שידו על 

. 7:6עליתי ליתרון וגם 6:6השוויתי . החזיר אותי למשחקוממש . שגרם ליאיר מרקו לקחת פסק זמןמה . והחלפנו צדדים.5:2

10:10.סרב ומיד הסלובני התקיף אותי הוצאתי , סרבוהיה לי 10:9הובלתי . הסלובני מובילשוב .9:9. נקודהרודפת נקודה 

המשחק הייתי בפיגור והצלחתי לחזור ואפילו להפוך את כל . ועולה לחצי הגמר12:10הקרב ביננו הסלובני מנצח בתום 

לא הסתיימה וניתן לתקן גם התחרות . גמר מכובד ביותררבע . שאני לא עף על עצמימקווה . בעצמיגאה . לא ויתרתי. התוצאה

.יריביםשאפגוש את אותם וכנראה . בקבוצתי

18:20לפברואר 18

שיירה ארוכה של  אחרי . העירה לקרוע את העיריצאנו 

כיסאות גלגלים

18:41לפברואר 18

מאוד נחמדה אבל היא . נפגשנו עם השופטת שפסלה לי סרביםבמקרה 

.  במשחק היא מקפידה מאוד על הסרבים
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8:59לפברואר 19

.יושידהבהצלחה לי ולבן זוג שלי היפני 

19:32לפברואר 19

. יום ארוך ומתיש של משחקים בקבוצתיאחרי . שלומישלום לכל דורשי שבת 

שהבטיח  מה . האוקראיניםשעון מקומי נגד 10:30לחצי הגמר מחר בשעה עלינו 

. זהבכסף או , ארד: תהיהעדיין לא יודעים מה אבל . מדליהלי ולבן זוג שלי 

והמון ישיבה בכיסא הגלגלים למעלה מעשר .יקרים אחרי יום ממש ארוך חברים 

.ממנילהם שאכפת שלום באמת לאנשים שבת . שעות

12:40לפברואר 20

בעולם  8מדורג וסילימאבק צמוד נגד האוקראיני בשם אחרי . 2:1מנצחים אותנו האוקריאניםקרב צמוד ביותר בתום 

הספורט שוב הוכחתי שאני  זה . והייתי מאוד קרוב לנצח ולעלות לגמרבמערכות 2:1אחרי שעוד הובלתי 3:2הפסדתי לו 

לבן זוג שלי היפני על תודה ,  ממש קרובים. ארדנסתפק במדלית בעצמי ואנחנו ממשיך להאמין ואני . לא נופל מאחרים

ליאיר מרקו שהדריך אותי כל המשחק והשאיר  בטחון ותודה לי נתן , למשחקידע להכניס אותי .שיתוף הפעולה הנפלאה 

.בעולם33בעולם נגד 8.אותי עדיין חי

18:22לפברואר 20

!!!חלוקת המדליות לשחקנים הזוכים טקס 

18:39לפברואר 20

אני והבן זוג שלי היפני בשם .המדליה ארד חלוקת 

טובשבוע . יושידה

19:11לפברואר 20

אפשר  , במיוחדלא הכי נוחים לבית בתנאים מזה להיות מחוץ מארצנו לטובת משימה וחוץ של שבוע ימים אחרי היעדרות 

מתחילים  , טובשבוע .בשנים הבאות אגיע כאן ומי יודע שיתאפשר לי גם החמישית שלי בפעם . לומר שלא היה כל כך נורא

נסיעה  מרחק . התעופה ונציהלנמל בבוקר 6:00מתוכננת לנו הסעה שתצא מפתח המלון בשעה מחר . ארצהלארוז לשוב 

.טוב שבוע . שעון מקומי9:55טיסתנו תמריא בשעה .של שעה 

08:37לפברואר 21

תבינו איזה נהג אוטובוס הזוי הוריד  רק 

.  אותנו כמעט קילומטר להיסחב לטרמינל

.צריכים להיגרר ככה 

14:37לפברואר 21

זמן הטיסה חזרה לארץ  . שבאיטליהמוונציה שהמריאה טיסה . זה עתה בנמל תעופה בן גוריוןנחתנו 

.  עברה בשלוםטיסתנו . יקרים שבנו לארצנובשעה טובה חברים 14:35שעת נחיתה שעון מקומי .2:50

.לכל החברים שהיו סביבי מחוץ לביתהדיילים ותודה רבה לצוות תודה 



לקראת 
2016ריו 

ביקור הערכות לקראת המשחקים  

14

,המקצועיהמנהלבלוטיןרוןנסעופברוארבחודש

הביטחוןמצוותוגורמיםהאולימפימהוועדסלומוןקובי

לקראתהערכותופגישותסיוריםלקייםמנתעל,לריו

.המשחקים

המארגנתהוועדהעםפגישותהתקיימו,הביקורבמהלך

בנושאמשותפותבעיותופתרוןהביטחונייתלהערכות

.האולימפיבכפרהמשלחותמגורי

ובכפרהתחרויותבמתקניסיוריםהתקיימו,כןכמו

בבנייתרבההתקדמותשישהואוהרושםהאולימפי

לקראתהקיימיםהמתקניםוהכנתהחדשיםהמתקנים

.המשחקים

הקהילהנציגיעםפגישותמספרהתקיימובמקביל

.ד"חבוביתריומכבי,היהודית

ובהתלהבותבהתרגשותונערכיםנרתמוהקהילהנציגי

והםהפראלימפיתהמשלחתשלוליוויתמיכה,לסיוע

הפראלימפיתמהמשלחתנפרדבלתיחלק"מרגישים

."לריו

לקדםעצמהעלנטלההיהודיתשהקהילההנושאיםבין

בביתשיתקייםלמשלחתפניםקבלתשלאירועגם

.בערבשישיביוםשבתוקבלתהמקומיהכנסת

ד"עם הרב גולדמן מבית חבבלוטיןרון 

המשחקיםשלהמארגנתשבוועדהלצייןראוי

החל,רביםיהודיםישוהפראלימפיםהאולימפיים

וראשלויל"המנכ,נוזמןהמארגנתהוועדהר"מיו

סיורלמשלחתערךעצמולזלי.ניקנרלזליהצוות

לקרובעובדיםשםהמארגנתהוועדהבמשרדי

.איש3000

ביתשלהרבעםמרגשתפגישההתקיימה,בנוסף

אחראייהיהד"חבבית.גולדמןהרבבריוד"חב

הספורטאיםלמאותהכשרהאוכלאספקתעל

ויסייעהמשחקיםבזמןהאולימפיבכפרהיהודים

הצוותואנשיהספורטאיםשלהייחודייםבצרכים

.הישראליותבמשלחותהדתיים



לקראת 
2016ריו 

נגיף הזיקה וההערכות במשחקים בעקבותיו  

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

15

פלאוויווירידהממשפחתוירוסהוא,הזיקהנגיף

Flaviviridae))אדםבניאצל.אדסיתושיידיעלשמועבר

Zika)זיקהלקדחתלגרוםעלולהוא Fever)עם

,דנגיקדחת,היפניתהמוחלדלקתדומיםמאפיינים

.הנילוסמערבוקדחתצהובהקדחת

-כ)לוירוססימפטומיםכמעטאיןהמקריםשברובבעוד

הםסימפטומיםלהםיששכןאלוהרי,(אחוזים80

חלה,כןכמו.ימיםשבעהעדיומייםכעבוררקמופיעים

מומיםעםשנולדוהתינוקותבמספרחריגהעלייהגם

המוחוהתפתחותהראשגודלעלהמשפיעיםמולדים

.בברזילתינוקותשל

מצבאחרמקרובעוקבהבינלאומיהפראלימפיהוועד

הבריאותארגוןעםהדוקבקשרונמצאבברזיל"זיקה"ה

RIOשלהמארגנתוהוועדההעולמי .זהבנושא2016

לפניהמשחקיםבאתריתכניתגובשה,זהבהקשר

שכללהבטיחכדייומיבסיסעלהנבדקים,ובעת

-היתושיםמתרביםשבו-עומדיםמיםשלשלוליות

ומבקריםספורטאיםשלהסיכוןיצומצםוכך,יוסרו

לבלשיםחשוב,בנוסף.יתושיםעםבמגעהבאים

RIOשמשחקי כלומר,ספטמברבחודשיתקיימו2016

אתמפחיתוהקרירהיבשהאקליםכאשר,בחורף

לזיהוםהסיכוןאתמקטיןולכןיתושיםשלנוכחותם

.משמעותיבאופן

בנגיףנגועיםבאיזוריםלמבקריםהנוכחיתהעצה

:היאהזיקה

זיקהבוירוסהנגועיםלאזוריםהנוסעיםכל*

,יתושעקיצתמניעתבצעדילנקוטצריכיםפעיל

הבוקרבאמצעבמיוחדאבל)והלילההיוםבמהלך

,הערבועדהמאוחרותהצהרייםאחרומשעות

אלהאמצעים.(ביותרפעיליםהיתושיםכאשר

ארוכיםמכנסייםעםמתאיםלבושכוללים

בתכשיריםולהצטייד,ארוכיםשרווליםעםוחולצות

נוסףייעוץלקבלצריכיםהנוסעים.חרקיםדוחי

.שלהםהמקומיותהבריאותמרשויות

לדוןצריכותלהריוןלהיכנסשמתכננותנשים*

שירותיספקעםשלהםהנסיעהבתוכניות

הסיכוןאתלהעריךמנתעל,שלהםהבריאות

מניעתצעדיעלייעוץולקבל"זיקה"בנגיףלזיהום

.החרקעקיצת

שינויכלעלמומלץלאשכרגעלמרות*

,הלאומיותמהרשויותחלק,הנסיעהבתוכניות

צריכותבהריוןנשיםכיהמליצו,הזהירותמחמת

העברתשבהםלאזוריםמנסיעותהימנעותלשקול

בלתיהיאהנסיעהאם.מתרחשת"זיקה"הנגיף

נגיףעלדווחשבהםבאזוריםחייםשהםאו,נמנעת

למניעתבצעדיםלנקוטצריכותהן,"זיקה"ה

.החרקעקיצות



פרחי ספורט

משחקי הידידות של פרחי ספורט פראלימפים ברחבי הארץ

16

בוהראשוןכחודשייזכרהשנהפברוארחודש

להילוך'פראלימפיםספורטפרחי'פרויקטנכנס

הפעיליםלילדיםידידותמפגשישכלל,גבוה

מבטיחה,ובעקבותיהם.ספורטענפיבשלושה

מפגשיםעודיגיעו,מלרורד,הפרויקטרכזת

.רבותופעילויות

ובניילדיםקבוצות3השתתפוהכדורסלבטורניר

(נוערובניילדים35כ"סה)8-18בגילאינוער

אתשארחה,לציוןוראשוןאשדוד,גןרמתמאילן

.הטורניר

שלראווהבמשחקהילדיםצפוהטורנירבתום

בפרויקטמאמניםחלקם,הבוגריםהכדורסלנים

,רםטל,נגרמוטי,מילנרגדליה,מריעמרדכי)

.(שטריתבןודורישראליגל

לפני":אמרהבאירועשהשתתפהילדה

ורקבמיטההזמןכלהייתילפרויקטשהצטרפתי

כדורסלמשחקתאניעכשיו,טלוויזיהראיתי

".כיףזה,בשבועפעמיםארבע

לפניעמדשליהבן":אמרבמקוםשנכחאב

יכולנכהילדגםכילהםוהסבירשלוהכיתה

מולודומענרגשעמדהצוות.ספורטאילהיות

".11בןילד

נותנתהזאתהפעילות":הוסיפהאחתואימא

הבתאתהצילזה.וחיוךאושר,בטחוןלילדים

".נפלאפרויקטזהו,שלי

טל בן דויד: צלם



פרחי ספורט

המשך-משחקי הידידות של פרחי ספורט 
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ידידותמפגשהתקייםשבעבארהלוחםבבית

ומיועד,הפטנקמשחקאתהמזכיר)יה'הבוצבענף

ובניילדיםבהשתתפות(קשהמוגבלותלבעלי

.והסביבהשבעבאר,לציוןמראשוןנוער

ביתשלהפטנקקבוצתאתשילבהמפגש

,האחים,ההוריםמעודדיםכשבקהל,הלוחם

,שבעמתלחבשיפדואוהמאמניםהחברים

.צ"מראשלסלמןועוזישבעמבארביתןריקי

ראשוןידידותמשחהגםהתקייםבהמשך

בו,ספורטפרחיפרויקטשחינייבמסגרת

,מודיעין,מירושליםנוערובניילדיםהשתתפו

50-ו25למרחקששחו,שבעובארצ"ראשל

.(חזהחתירהגב)סגנונותבשלושהמטר

הייתה,לריוהסגלשחיינית,הלויראלא

מוטיבציהשיחתוערכהואףבתחרותהשופטת

.הצעיריםהספורטלפרחי



פרחי ספורט

המשך  –משחקי הידידות של פרחי ספורט 
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חלקהוא'פראלימפיםספורטפרחי',כזכור

התרבותמשרדידיעלהמתוקצבלאומימפרויקט

.המקומיותהרשויותבסיוע,והטוטווהספורט

מגבלהבעלינוערובניילדיםלאתרנועדהפרויקט

תחרותיתספורטיביתפעילותלהםולאפשרפיזית

בפרויקט.עצמילמימושלהגיעובכך,הביתליד

הפעיליםנוערובניילדיםמאותכיוםמשתתפים

,כדורשער,שחייהכמו,מגווניםספורטבענפי

.ועודכדורסל,טניס

כימאמיניםנכיםלספורטבהתאחדות

מגבלהבעלינוערובניילדיםשלהשתתפותם

זהו,ספורטיביתלפעילותמעברהרבההיא,פיזית

לשילובםשיובילוחברתיקהילתי,חינוכיאמצעיגם

.קדומותודעותסטיגמותעםולהתמודדותבקהילה

להגדיליהיהניתןכיבהתאחדותמקוויםבעתיד

הפראלימפיםהסגליםאתאלהנוערבניבאמצעות

הפראלימפיתבזירהישראלשלהישגיהואת

.הבינלאומית

טל בן דויד: צלם



גמר גביע המדינה
גלגליםבכסאות כדורסל 

לציוןראשון -' בית מכבי'-יערך ב

ו"תשע' באדר ב' יט–29.03.2016ביום שלישי 

18:00שעה 

:בין קבוצות ליגת העל

בית הלוחם תל אביב-ן ספיבק רמת גן "איל

בואו לעודד  
הכניסה חופשית


