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הישג החודש
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:הישג החודש שייך ל

,  ן רמת גן"שי סיאדה מאיל

שחקן טניס שולחן פראלימפי

תחילת מרץ–באליפות איטליה הפתוחה שנערכה בסוף פברואר 

. בעולם במדליית כסף15זכה שי המדורג 

.צרפת ואוקראינה, ניצח שי יריבים מקרואטיה, בשלב הבתים

.הרומניאיפרוסהבחצי הגמר ניצח את 

. בעולם12המדורג , בגמר הפסיד שי לפולני ליס

לאחר  , מוביל שי במשחקי הדירוג לטניס שולחן בארץ, בנוסף

.שבשני הסבבים ניצח את כל יריביו והפסיד רק במערכה אחת

עידו בן שמחון  : מאמנו של שי



מה קרה  
?בפברואר

04

בסבב השני של משחקי הדירוג  •

בבית  בטניס שולחן שנערך 

השתתפו  , הלוחם באר שבע

עשרות ספורטאים  

טניס שולחן

מבית  לינור קלמן הסייפת•

הגיעה למקום  , הלוחם ירושלים

בתחרות סבב הגביע  11-ה 

העולמי שהתקיימה בהונגריה

סייף

בבית  בטורניר בדמינטון •

השתתפו  , הלוחם חיפה

עשרות ספורטאים בטורניר  

יחידים וטורניר זוגות

בדמינטון 

CPבאליפות החורף לנפגעי •

ופגיעות אחרות בטניס שולחן  

ספיבק  שהתקיימה במועדון 

השתתפו עשרות  רמת גן 

ספורטאים

טניס שולחן

החלו מוקדמות אליפות ישראל  •

,  בטורניר היחידיםבבוציה

בהשתתפות  . הזוגות והקבוצות

ן  "איל, ן חיפה"מאילהמועדנים

רמת גן וראשון לציון

יה'בוצ

ן רמת גן"מאילשרגא וינברג •
במדליית  בולטוןזכה בטורניר 

הכסף ביחידים ובזהב בזוגות

ן רמת  "בסקי מאיל'אדם ברדיצ•
שם פרסטוןהשתתף בטורניר גן 

הגיע לרבע הגמר ובטורניר  
שם הגיע לשמינית הגמר  בולטון

טניס 

,  אסף גופר, דני בוברוב•
דויד גבריאל ושי  , שמואל שור

השתתפו באליפות  סיאדה 
.איטליה הפתוחה

זכו אסף גופר ודני בוברוב •
במדליית הארד הקבוצתית

זכה במדלית הכסף שי סיאדה •
האישית  

טניס שולחן



מה יקרה  
?במרץ
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש מרץ

טורניר קליעה בבית הלוחם בתל אביב4/3

סבב הגביע העולמי בבדמינטון בספרד בהשתתפות נינה  8-11/3
ואייל בכרגורודצקי

ליגת כדור שער בבית חינוך עיוורים16-17/3

סבב הגביע העולמי בסייף באיטליה בהשתתפות לינור 16-19/3
קלמן

מרתון ירושלים בהשתתפות רצי בית חינוך עיוורים17/3

גמר גביע המדינה בכדורסל כסאות גלגלים  20/3

טורניר בדמינטון בבית הלוחם ירושלים24/3

בטניס שולחן בבית הלוחם חיפה3משחקי הדירוג סבב 25/3

ן חיפה"אליפות החורף בשחייה במועדון איל26/3

חצי גמר הפליאוף ברוגבי במועדון ספיבק רמת גן  29/3



אליפויות ישראל

אליפות החורף בבריכות קצרות בשחייה לילדים ונוער  
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השתתפו20עד9בגילאיצעיריםשחייניםעשרות

שהתקיימהקצרותלבריכותבשחייההחורףבאליפות

.גןרמתספיבקבמועדון

שהםהראשונההפעםזוהיתההצעיריםמהשחייניםלחלק

בהםניכרהוההתרגשות,תחרותיתבמסגרתמשתתפים

.מאסיביבעידודאותםשליוומשפחתםובבני

שבועת,השחייניםשבועתהקראתעםהתחילההאליפות

.התקווהושירתהשופטים

חיפהן"אילקבוצתזכתההמעורבהשליחיםבמקצה

.השניבמקוםגןרמתן"אילוקבוצתהראשוןבמקום

שבא,רםנחהלאומיהמאמןבנוכחותכיבדהאליפותאת

הוועדל"מנכלשעבראפקואוריהעתידשחייניאתלראות

.האולמיפי

,השחייהבאליפויותוהאדוקותהוותיקותהצופותאחת

בביתשהייהבשלהפעםנעדרהזוננפלדמרגלית

החלמהלהנאחל.קיומהעללשמועשמחהאך,החולים

.מהירה

.התחרותאירוחעלגןרמתספיבקלמועדוןתודה



סטירטבול
אתנה

ל  "זפליטרטורניר הסטריטבול השנתי של אתנה על שם כוכי 
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סטריטבולטורנירנערךבה,הרביעיתהשנהזו

כוכיש"ענערךהטורנירהשנהכאשר,אתנה

בכדורסלהנשיםנבחרתשחקנית–ל"זפליטר

החושןאבניובאולםבעברהגלגליםבכסאות

.צ"בראשל

גילאיםבמגווןשחקניות20השתתפובטורניר

.'ספורטפרחי'מפרויקטספורטאיותכוללוניסיון

אתלראותמרגשוהיהטובההייתהבטורנירהרמה

מהדורשחקניותשלהפעולהושיתוףהשילוב

עםובעיקרההווהשחקניותעםיחדהוותיק

.העתידשחקניות

בכסאותהריקודיםלהקתהופיעההמשחקיםבין

–לציוןראשוןנכיםספורטמועדוןשלגלגלים

.ל"זפליטרכוכיחברההיתהבה

,קליעותתחרותהתקיימההקבוצתילטורנירבנוסף

תלהלוחםביתשחקניתרייסהדרזכתהבה

.אביב

זהשטורנירתקווהואנו'התיאבוןבאהאוכלעם'

נשיםכדורסללפעילותהפתיחהאותיהיה

נבחרתשלמחדשלהקמתהובעתידמשותפת

.גלגליםבכיסאותבכדורסלנשיםישראל

עללציוןראשוןנכיםספורטמועדוןלאנשיתודה

.וההופעההאירוח



סטירטבול
אתנה

ל  "זפליטרטורניר הסטריטבול השנתי של אתנה על שם כוכי 
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:ל"זפליטרכוכישלמשפחתה

יפהטורניר":כוכישללשעברבעלה–חיים

."לנוחסרהכוכי,ומרגש

מאודהיתההיא,פההיתהאמאאם":מגי

היאמלמעלהזהאתרואההיאאם.שמחה

שימחמאודהספורט,מתרגשתבטח

."אותה

:מהשטחקולות

שלפאזל,בסטריטבולראינו":סמואלמורן

לילדותועדישראלנבחרתממקימותדורות

וזהחודשים3לפנישהתחילו'ספורטבפרחי'

מקווהאני.היוםפהיפההכיהדברהיה

יותרגדוללמשהושייכותהרגישושהצעירות

."לשאוףלאןושיש

:(חודשים3לפנילשחקהתחילה)טליה

היהאבלהמבוגרותעםלשחקקשההיה"

"כיףמאוד

טורניר":(שנים5מזהמשחקת)חגית

צעירותבנותהרבהלראותוכיףמדהים

"נכיםבכדורסלהנשיםלסגלשמצטרפות

הקבוצה הזוכה

להקת הריקודים

ל"זפליטרמשפחתה של כוכי 



פעם ראשונה

רשמית ראשונה בהשתתפות בית חינוך עיווריםטנדםתחרות 
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40מלמעלהשלהמוצלחתההשתתפותבעקבות

בתחרויותורואיםעיווריםשלטנדםאופני

העיווריםהטנדםרוכביפרצובאילתהספורטיאדה

.התחרותילתחוםרבהבהתלהבות

כאשר–זוגשלרכיבההיאטנדםאופניעלרכיבה

'הסטוקר'רוכבומאחורהרואההקפטןרוכבמלפנים

.ראייהלקותבעלאוהעיוור

רוכביעםביחדבריטניהבפארקהתקיימההתחרות

.סינגל

הליגהמטעםינאיאבינעםאירגןהתחרותאת

.ירושליםמחוזעבודהלמקומות

הספורטאיםעשרותרכבוהתחרותבמסגרת

הקפהולבניםחומיםשביליםעלהררישטחבמסלול

.מ"ק8-כשלאחת

'ולאכן',מרכז'ולאכן':המשתתפותהקבוצות

'לשנייםעניים',עיווריםחינוךבית,השרוןרוכבי

.'גלגלאור'ו

:זכוגברים-הראשוןבמקום

באשהאורי-והסטוקרגלעדכוכב-הקפטן

:זכומעורביםזוגות–הראשוןבמקום

עילםשרי-והסטוקריתויצמןאלעד-הקפטן

למצפהעדביחדהספורטאיםרכבוהתחרותבסיום

.ועוגהקפהעלחברתיבמפגשוסיימווחזרהמשואה

רוכבי  ' וכן ולא' 'כדור אור'ר עמותת "יובאשה אורי 

והחוויה של  , ללא ספק המראה מהצד: "השרון סיפר

,  מקצועיות, מלאים בנחישות ,מרתקים, להיות חלק

הוא דומה טנדםמרוץ , חשוב להבהיר. ואדרנלין

36זה לא מראה שגרתי ... טורבו 4X4למרוץ משאיות 

עומדים על קו הזינוק לקראת מסלול מלא  טנדמים

' כשהמשאיות'. ובוץ, אבנים, ירידות, עליות-הפתעות

האגרסיבי  המחוזקת וגלגלי השטח השילדהבעלות 

הטנדמים. ודורסים את השטח, מקפצים, מדלגים

(עיוור)וסטוקר( רואה)קפטן, בעלי ההנעה הכפולה

נחושים לצלוח את המסלול ולהגיע לקו הסיום עם 

לא פעם אני שומע . חיוך ואדרנלין שמתפזר ונמוג

:  האמירהמהעיוורים את 

".בעינייםאנחנו לא רואים ...במסלולכשאנחנו "



טורנירים בין  
לאומיים

כדורסל כסאות גלגלים  -2017יורוליג 
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תלהלוחםביתקבוצותהשתתפוהחודשבתחילת

שלב)המוקדמיםהבתיםבשלבגןרמתן"ואילאביב

בכדורסללקבוצותאירופהבגביע(הגמררבע

.גלגליםבכיסאות

מארחתבמדינהונערךליגהבשיטתהתקייםביתכל

המאמןעם,אביבתלהלוחםביתקבוצת-אחרת

טורנירשלCבביתהשתתפה,אוטולנגיאריאל

,ספרד,בטנריףהמתקייםהגבוה1בדרגהיורוליג

,דרורליאורהמאמןעם,ג"ראילןקבוצתואילו

.בגרמניהשהתקייםAבבית1בדרגהיאגםהשתתפה

החמישיבמקוםסיימוהקבוצותשתי,הציפיותלמרות

.הבאלשלבעלוולאהמוקדמיםבבתיםוהאחרון

עםהטורניראתסיימהאביבתלהלוחםביתקבוצת

ג"ראילןקבוצתואילואחדוניצחוןהפסדיםשלושה

.הפסדיםארבעהעםסיימה

שתצא,חיפההלוחםביתקבוצתכילקוותנותרעתה

2יורוליג,השניהדרגלטורנירלאוסטריהמרץבחודש

.משמעותיהישגעםתחזורAבבית

השנילגביעמצטרפת2ביורוליגביתבכלהמנצחת

לגביעעולהביתבכלהשניה,וורגווןגביעבחשיבותו

תצטרףוהרביעית,ברינקמןגביעבחשיבותהשלישי

.קאפאלנג'הצבחשיבותוהרביעילגביע

בית הלוחם תל אביב: בתמונה



השאלון
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שנים10-ו,רגילבכדורסלשנים9.שנה19
גלגליםבכיסאותבכדורסל

השופט.שאלותמספרששוןואשרביבייצחק:המשחקשופטיאתשאלנו,המדינהגביעגמרמשחקלקראת

.השופטיםאיגודר"יוטננבאוםיורםיהיהוהמשקיףקדםאייליהיהבמשחקשלישי

שופטי כדורסל בכסאות גלגלים

?כדורסלאתם שופטי כמה שנים 

אותו,חוקיםאותם.הבדליםאיןבעיני
אוהבאני,אישיתאבל.ענייןאותו,מתח
.גלגליםבכיסאותה'החבראתיותר

.האם יש הבדל בשיפוט בין כדורסל רגיל ובכיסאות גלילים

.עבוריכיףיותרהרבהגלגליםבכיסאותלשפוטספקבלי
,שניםהרבהכברגלגליםבכסאנכהאבאליישהכללפני

הואנכהשגםשמוכיחיםהכדורסלניםאתולראות
האטרףואתהמאמציםאתהשנימהצדלראות,ספורטאי

זה–לוותרולאלסללקלועהנחישותאת,המגרשעל
.מחדשפעםכלאותימרגש

?יותר מהאחריםאתם  זוכרים מפתיע שאותו /משחק מרגש

ויצחק ביבירדומסקיזיו , אשר ששון

1988משנתהרגילבכדורסלהבכירותבליגות
כדורסלשופטהאחרונותשנים9-וב,2006עד

.גלגליםבכיסאות

שפטתי במשחק 
בו שיחקה , באיסטנבול

נבחרת ישראל מול 
האולם  . נבחרת טורקיה

זו . היה מלא שוטרים
.  הייתה חוויה מדהימה

משנהטרימשהו
המשחק.שעברה
ביןשהיההדרמטי

א"תהלוחםבית
מתח.גןרמתואילן

האחרונההדקהעד
.המשחקשל



בחירות  
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יהושוע'דרנבחרהישראליהפראלימפיהוועדר"ליו

ר"וליו,הספורטמינהלכראשבעברשכיהןמי,דקל(שוקי)

,ברחייםנבחרנכיםלספורטהישראליתההתאחדות

.ל"צהנכיארגוןר"כיוהמכהן

השנייםאתברךשנה13לאחרהפורשר"היואבובןדני

.המאתגריםבתפקידיםהצלחהלהםואחל

:הפראלימפיהוועדהנהלתחברי

דוד,מלכהעינת,ר"יו-דקלשוקיר"ד:צהלנכיארגוןנציגי

גדעוןניסן,ברחיים,ביטון

יפהאייל,ברקחיה,זינגראפרים:ן"אילנציגי

דויטששבי:עיווריםחינוךביתנציג

פיזרוענבל:הספורטאיםנציגת

:נכיםלספורטההתאחדותהנהלתחברי

מירבל,מלכהעינת,ר"יו-ברחיים:צהלנכיארגוןנציגי

,יעקבניר,אוחיוןאיציק,ניסןגדעון,ביטוןדוד,אופנהיימר

.פרישווסררן

אפרים,וייסאמנון,פרקיסשחר,חגאיברוך–אילןנציגי

ברגנבאוםאלינה,ברקחיה,יפהאייל,זינגר

יחזקאלחזי–לציוןראשוןנציג

באשהאורי,דויטששבי:עיווריםחינוךביתנציגי

לנקסנרשמואל–משקיף

תוצאות הבחירות להנהלות הוועד הפראלימפי  

:וההתאחדות לספורט נכים

נבחרה  השחיינית הפראלימפית פיזרו ענבל 

ידי הספורטאים הפראלימפים להיות  על 

נציגת הספורטאים בוועד הפראלימפי  

.הישראלי

״אני לוקחת : לאחר הבחירה אמרה ענבל

מאוד ברצינות את התפקיד ורוצה לחשוב  

."איך אפשר להשפיע באמצעותו

,  קובי ליאון, על רוכב האופניים הפראלימפי

שהתמודד מולה על ייצוג הספורטאים בוועד  

כמובן  : "אמרה, הפראלימפי הישראלי

אני  , שאנחנו לא משחררים את קובי לדרכו

מקווה שהוא יהיה שותף שלי בדרך ושיחד 

".נקדם דברים



ליגות הכדורסל

'משחקי הפליאוף בליגת העל ובליגה לאומית א
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קבוצותמקומות  ליגה

ן רמת גן  "אילמול' בית הלוחם חיפה א1-2על

ן תל אביב"אילמול' בית הלוחם תל אביב א3-4על

בית הלוחם ירושלים ובית הלוחם תל ,שלום ראשון לציון5-7על
'אביב ב

באר שבע ספיבק מול חיפה כרמיאל  חצי גמר1-4'לאומית א

ן חיפה"השרון מול אילן רמת"אילחצי גמר1-4'אלאומית

שבע מול עפולהבית הלוחם בארחצי גמר5-8לאומית א

בית הלוחם תל אביב מול בית הלוחם ירושליםחצי גמר 5-8'לאומית א

'קבוצות הבית העליון והבית התחתון בלאומית ב

עליון  בית

קידום אשדוד

ן הרצליה"איל

בית הלוחם תל אביב

ראשוניה

ן יפו"איל

קריות אילן

תחתון  בית

חולוןן"איל

ראשון לציון

אילן פתח תיקווה

חוסן באר שבע

בית הלוחם חיפה 



ליגת על  
בכדור שער 

בכדורשערנפתחה ליגת העל 
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הצטרפה,בכדורשערהלאומיתהליגהשנפתחהלאחר

.העלליגת–'הגדולהאחותה',החודש

מלאיםפנימייהבתנאיליומייםהתארחוהספורטאים

להודותהמקוםוזהבירושליםעיווריםחינוךבבית

מפגשישלהאירוחעלעיווריםחינוךביתלאנשי

.שערהכדורליגות

הבכיריםהשחקניםבהםקבוצות5משחקותבליגה

.ישראלשל

קבוצתכאשר,משחקיםסבבי4כללהראשוןהמחזור

היוהמשחקים.הבאמהמחזורתצטרףהעמקנירו"ויצ

.הפתעותמעטלאוהיוצמודים

38עםרוזיןמיכאלמובילהשעריםמלךטבלתאת

שערים23עםאוחיוןרוניואחריושערים

קבוצהמקום
' מס

משחקים
תיקוהפסדיםניצחונות

' מס
נקודות

1
42028עיווריםחינוךבית 

2
42117מרכז

3
41014הנשיםנבחרת 

4
40022הלוחםבית 

5
00000ו ניר העמק "ויצ

רוני אוחיון  



בפייסבוקעם הכי הרבה תגובות בחודש פברואר הפוסטיםמתוך 

15
פוסטים

מהפייסבוק



פרחי ספורט

נפתחה  ' פרחי ספורט'ליגת הסטריטבול של 
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בליגתהראשוןהמשחקהתקייםהחודש

.'ספורטפרחי'שלהסטריטבול

ראשוןקבוצתאירוחההפתיחהמשחקאת

.החושןאבניבאולמהלציון

:שלוחות4-מילדים40כחלקלקחובליגה

.וירושלים,אשדוד,ספיבק,צ"ראשל

עםהראשוןהמפגשזההיהירושליםעבור

.אחרות'ספורטפרחי'משלוחותילדים

הילדים,השלוחותביןלקירובלגרוםמנתעל

בקבוצותאלאהאםבקבוצותשיחקולא

.מעורבות

5שלסידרהמתוךראשוןהיההאירוע

,מרץחודשבמהלךיערךשהבאמפגשים

.אשדודקבוצתתארחואותו

הספורטיביבמפגשלהשתתףשמחוהילדים

.הבאלמפגשבצפייהומחכים

לציוןראשוןנכיםספורטלמועדוןתודה

צרפתייואב:מהמועדוןהכדורסלולשחקני

.האירועאתששפטוישראליוגל



לדני בן אבו
שנה 13תודה על 

של הובלה ועשיה מרובה לקידום  

ההתאחדות הישראלית לספורט נכים  

והוועד הפראלימפי הישראלי


