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הישג החודש
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ן רמת גן זכתה  "ממועדון אילטביבקרולין

במדליית הארד באליפות אירופה בטניס  

, לאחר ניצחונות בשלב הבתים. שולחן

נעצרה  , בשלב שמינית הגמר ורבע הגמר

לאחר שהפסידה , בשלב חצי הגמרקרולין

.2-3במשחק מותח וצמוד 

:  קרוליןשל המאמנים 

מאמן נבחרת ישראלדודיק אלטרץ 

רמת גן ן "אילבן שמחון עידו 



מה קרה  
?באוקטובר
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נבחרות הכדור שער  •
,  בוגרים, הלאומיות

בוגרות עתודה בנים 
נצלו את  , ועתודה בנות

פגרת הליגה ויצאו למחנה 
אימונים משותף בצפון  

.הארץ

כדור שער

ן  "נבחרת הרוגבי מאיל•
השתתפה  , רמת גן 

בטורניר ידידות באוסטריה  
וצברה ניסיון בינלאומי  

במסגרתו ניצחה  , חשוב
את נבחרת הונגריה

רוגבי בכסאות  
גלגלים

,  מבית הלוחם תל אביב, איתי ארנליב•
של הדירוג  TOP-5נכנס לראשונה ל

–העולמי בטניס בכסאות גלגלים 
לאחר שזכה בספטמבר  , קוואד

אלוף סרדיניה ואלוף טורניר  : בתארים
איל דה רה שנערך בצרפת  

זכו בטורניר  אמיר לוי ושמוליק דניאל •
הזוגות בדרום אפריקה

הגיע למקום השני בטורניר  אמיר לוי •
ברוסיה  

טניס בכסאות 
גלגלים

ן רמת גן "מאילטביבקרולין•
זכתה במדליית ארד באליפות  

בוברובודני סיאדהשי , אירופה
ן רמת גן העפילו לרבעי  "מאיל
הגמר

מבית הלוחם דויד גבריאל •
חיפה זכה במדליית הארד 

באליפות בלגיה הפתוחה

טניס שולחן

מבית הלוחם  לינור קלמן •
ירושלים הגיעה למקום  

באליפות העולם  19-ה 
לאחר שעלתה  , בסייף

משלב הבתים  

סייף

ן רמת גן  "מאילנדב לוי •
הגיע עד לשלב רבע הגמר  

בתחרות הגביע העולמי  
בקולומביהיה'בבוצ

יה'בוצ

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?בנובמבר

אירועים ותחרויות צפויים בארץ  בחודש נובמבר
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אליפות ישראל בטניס  2-6/11
מרכז הטניס רעננה–בכסאות גלגלים 

ליגות הכדורסל בכסאות גלגלים  
יוצאות לדרך

הכדור שער יוצאת לדרךליגת

טורניר בית הלוחם תל  16-18/11
אביב בטניס בכסאות גלגלים באילת

הכחסבב ראשון בליגת הרמת 27/11
בבית הלוחם תל אביב



מה יקרה  
?בנובמבר

ל בחודש נובמבר"אירועים ותחרויות צפויים בחו
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מקוםתאריך  תחרותספורטאיענף

ארצות הברית3-7/11עולמיגביעלירן גבע, דורון שזיריקליעה

איטליה6-8/11אליפות העולםישראלנבחרתריקודים

ברזיל-ריו 11-15/11ניסיוןתחרותנדב לוייה'בוצ

סין19-25/11סבב עולמיכרמית דורטניס שולחן

אנגליהITF118-22/11ארנליבאיתיטניס

כיה'צITF225/29/11וינברגשרגא, איתי ארנליבטניס

אוסטרליה28/11-3/12אליפות העולםסונארצוות סקאד וצוות שייט



השאלון

עונה לשאלות –קובי לאון רוכב אופני היד הפראלימפי 

על זכייתו בסבב הגביע העולמי
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חולצת המנצח לקובי ליאון

באופניהעולמיהסבבשלהגדולהמנצחהואליאוןקובי

2015לשנתאחרונהבתחרותלאחרונהשהסתייםכביש

.אפריקהבדרום

ידיעלהמוענקתהייחודיתבחולצהליאוןאתזיכהזההישג

המסייםלרוכבUCIהבינלאומיתהאופנייםהתאחדות

.השנתיבסבבהעולמיבדרוגראשון

אתשמאמןכרמוןמאירמאמנואמר,"גדולכבודזהו"

.אולמןאילןעםביחדקובי

השעוןנגדבמרוץשלישיליאוןסייםהמדוברבמרוץ

מ"ק24לובמרוץ(דקות30.10.89בזמן)מ"ק16למרחק

.השנהשלהאחרונהבתחרות(דקות52.24)

הוא,בריובמשחקיםמקומואתהבטיחשכבר,45,ליאון

בשנתבלבנוןקשהונפצעשקדבסיירתששרת,ל"צהנכה

.צדמטעןעלכשעלה,1996

.לונדוןבאולימפיאדתכסףבמדלייתזכה2012בשנת

, שמונה תחרויותכולל , הסבב השנתי
,  שווייץ, שהתקיימו השנה באיטליה

.גרמניה ודרום אפריקה

?ביותראיזה תחרות הייתה הקשה 

ואחרי שזה  , כולן מאתגרות, כולן קשות"
."מסתיים כולן גם מהנות

?ובכל זאת

חום , בתחרות באיטליה היה חם במיוחד"
והייתה שם אפילו התרסקות של  , כבד

."אחד הרוכבים

?הזכייה בסבב הפתיעה אותך

,  את העונה מכוון מטרהפתחתי . לא"
ראינו שאנחנו  , אבל ככל שהזמן עבר

."ממוקמים גבוה ויש למה לשאוף

יש בתקופה האחרונה התייחסות לעובדה  
?שאתה ישראלי

ומייצג את , העובדה שאני ישראלי"
אבל לא  , היא משמעותית עבורי, המדינה

אין בכלל פוליטיקה  . עבור האחרים
את החולצה אגב העניק לי  . בתחרויות

."שידע שאני ישראלי, בחור ממרוקו

?  מה כולל הסבב העולמי באופני יד



שיתופי פעולה

We Test   סטארט אפ ישראלית מציעה לספורטאים  חברת

אפשרות תעסוקה מעניינת  הפראלימפים 

08

מקצועיותתוכנהבדיקותהמבצעתהחברה

דעתםהמחוויםהעולםמכלמשתמשיםבאמצעות

שלובודקיםסוקריםמגייסת,באתרהשימושעל

.ומשחקיםאפליקציות,אתריםעבורתוכנה

המשרה.מהביתלעבודיכוליםוהסוקריםהבודקים

לשלבניתןאופיהובשל,האוכלוסייהלכללפתוחה

.העבודהבשוקולשלבםפיזיתמוגבלותבעליבה

תשוקהבעליאתםאם"החברהל"מנכאריהערן

אתכםמזמיניםאנו,תוכנותעלדעהלחוותאולבדוק

נשמחאנחנו.ולהתפרנסלהנותאלינולהצטרף

לעבודהרוצים,ואחריםספורטאיםבשורותינולשלב

."מהבית

הישראליהפראלימפיהוועדל"מנכ,לרמןאבי

הזדמנותזוהי"נכיםלספורטהישראליתוההתאחדות

,היכולותאתלמצות,להשתלבהנכיםציבורעבור

".היוזמהעלמברךאני.וליהנותלהרוויח

WE TESTהטובותהחברות25לרשימתנכנסה

,יצירתיות,חדשנותשלערכיםאיתןהמביאותבעולם

.ההייטקלעולםוכלכליחברתיוערךצוותעבודת

לכנסהחברההנהלתהוזמנההבחירהבעקבות

בכנס.נובמברבחודשבדבליןשיערךהבינלאומי

עיתונאים,חברות)משתתפים30,000-מלמעלהיהיו

ביתןתקבלהחברה.מדינות100-מ(ומשקיעים

וכן,ישראלמדינתואתהחברהאתותייצגמיוחד

.המיזםאתותחשוףתציג

Weבחברתהבודקים Testמכלבקפידהיבחרו

,שירותשתציעמקצועיתמחבורהחלקויהווהעולם

כל.שירותנותניספקים,כפרילאנסריםיועסקוהם

ויוכלכניסהמבחןיעבורלחברהלהתקבלשירצהמי

עםולגדולמבטחוןוליהנותשלבבכללהצטרף

.המיזם

.טסטרים–ובודקיםרגילים:עובדיםסוגישניישנם

בחינתעוברבודקכל"טסטר"המוגדרבתפקיד

נקודותמספרעלנבחןהואבהמקיפהכניסה

וכיצדהבדיקהשיטת,הבאגיםמציאתיכולת:מפתח

.מפורטלדיווחהבדיקהאתמיישמים

Weבחברת"רגיליםמשתמשים"המוגדרבתפקיד

Testלספקהיכוליםרגיליםלמשתמשיםגםמציעים

הםהזהבמקרהגם.באנגליתכתובהדעתחוות

אולאתרלגלושיכולתםאתהבודקת,בחינהעוברים

.קריאהבצורהדעהולחוותאותהלהוריד

הואהראשוניהשלבאתעוברשהטסטרברגע

אונבחןהואהבאיםובשלבים,לעבודהמתקבל

רמתאתהמדרגיםעצמםהלקוחותידיעלנמדד

.הבודקשלהביצוע

:באתרלתעסוקהולהרשמהפרטיםלקבלת

http://www.we-test.com/

.לכולםבהצלחה
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נבחרתחברישמונתוביניהםהארץמכלגולףשחקני94

בטורנירחלקאתמוללקחו,ל"צהנכיארגוןשלהגולף

חלקלקחתהאדירהההיענות.בקיסריהומיוחדמרגש

ל"צהנכילארגוןתרומההינםהכנסותיושכל,באירוע

הגבוההההזדהותעלמעידה,התחרותיהספורטלטובת

.ל"צהונכיפצועיעםהמשתתפיםשל

ל"ומנכברחיים,ל"צהנכיארגוןר"יונכחובטורניר

מרל"צהנכיקרןמנהל.רונןחיים('מיל)ל"תאהארגון

אבימרנכיםלספורטההתאחדותל"ומנכבציאשלמה

.לרמן

אלוף,ל"צהנכיארגוןשלבישראלהידידיםאגודתר"יו

השתתףאשרבעצמוגולפאי,שקדיאליעזר('מיל)

בעולםוהיהודיםהמדינהאזרחיכלעלכיהוסיף,בתחרות

מהכללעשותגדולהאחריותעליהםחלהכילהבין

.הנכוןהנתיבעליעלול"צהופצועישנכיכדישאפשרי

לשיתוףאודותמתקיימת,ל"צהנכיבארגוןהגולףפעילות

נבחרתאתאימץשאףבקיסריההגולףמועדוןעםפעולה

.הארגון

הספורטבתחוםל"צהנכיארגוןשלהמטרותאחת"

הספורטיביתהפנטזיהאתלנכיםלממשהינההתחרותי

הלוחםביתמנהלאמר,"פציעתםטרםלהםשהייתה

לכללהגולףפעילותאתמרכזאשר,דובריןשימר,חיפה

פארפלגנכהלראות",הטורניראתוארגןל"צהנכיארגון

לעמודיכולהואשבאמצעותוהפרגולפרברכבמשתמש

."שלנוההצלחהתמציתהינה-הגולףמשחקלצורך

קטןכדורלהעיףהשחקןעלשבוכדורמשחקהואגולף

באמצעותטבעידשאשעיקרומסלוללאורך(גולףכדור)

בקרקעגומהלתוךהכדוראתלקלועולבסוףמחבטים

חבטותשלמינימליבמספרזאתוכל-המסלולשבקצה

שלמבוקרתהפעלה,ריכוזמחייבהגולףמשחק.בכדור

הואולכן,ומהירותפיזיכוחמאשריותרוקואורדינציההגוף

.וקשישיםפנסיונריםכולל,הגילאיםבכלמאודפופולרי

משיכהגורם.מתוןבקצבשעות3-4אורךמלאמשחק

בסביבההפתוחבאווירקיומוהואהמשחקשלנוסף

הגולףמשחקאתהפכואלהסיבות.ועציםדשאשופעת

.ספורטענףמהיותופחותלא,חברתיתלפעילותגם

של מועדון הגולף קיסריה  הפייסבוקהתמונות מתוך אתר 
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בעלישחקניםכוללתל"צהנכיארגוןשלהגולףנבחרת

שרוןזהרמרהינומהשחקניםאחד,וקשותגבוהותנכויות

העולםבאליפותברצףפעמים5זכהאשרעיוורנכה

במסגרתזכהשבועותמספרלפנירק,לעיווריםבגולף

זותחרותבאיטליהשהתקיימה,"קאפריידר"התחרות

נגדמאירופהגולפאיםהתחרובה,יבשתיתביןהינה

,האירופיתמהקבוצהחלקהיהזהר,ב"מארהגולפאים

מזהשלומנחה-מאמן–המלווהובאמצעותביחדמשחקו

החבטותאתלומתאראשר,לוישמעוןמררבותשנים

אתלכווןיכולהואלכךובהתאםהכדורנפילתומיקום

יורםמרהינו,בנבחרתנוסףחבר.הבאותהחבטות

במשחקבעייתיתהינהיורםשלנכותו.ידקטועכיחל

בזמןמשקלשיווילגוףליצרהחשובהצורךעקבהגולף

להתמודדהצליחהוארביםבאימוניםזאתלמרות,החבטה

רגליםקטועינוספיםחבריםמספרעודישנם.זובעיהעם

שהשיגחיפההלוחםביתחברחיוןמריומרביניהם

המקוםאתבגולףלנכיםהפתוחההולנדבאליפות

.מאדהמכובדהשלישי

הגולףבמועדוןמתאמנת,שנים3מזהפועלתהנבחרת

תמרהמאמנתבהדרכת,בשבועימיםמספר,בקיסריה

הגולףמועדוןשחקניעלנמניםהשחקנים,פרטוש

בארץהנערכותהתחרויותבכלומשתתפיםקיסריה

רגילגולףשחקןכלכלפיהנהוגיםלקריטריוניםבהתאם

המכביהמשחקי,בגולףישראלאליפותכמו,נכהשאינו

תחרויותבמספרמשתתפתהנבחרתבנוסף.'וכושהייתה

המוגדרותלקלסיפיקציותבהתאםזאתגםלנכיםל"בחו

הגולףמאליפויותהנבחרתחזרהאלובימים,זהבספורט

.וגרמניהבהולנדנערכואשרלנכיםהפתוחות

ל"צהנכישלנוספתגולףקבוצהנפתחההאחרונהבשנה

לראשונהגולףלשחקהחלואשרקשותנכויותבעלי

בקורסיםמובנתבצורהנעזרתזאתקבוצה,בחייהם

נכיםישנםזאתבקבוצהגם.התקדמותםלקצבתואמים

אשר."פארגולפרים"ברכבימשתמשיםאשר,פארפלגים

גולפאיםשלתרומותבאמצעותל"צהנכיארגוןי"ענרכשו

.מבריטניה

הדשאמשטחיעללנועהמסוגלרכבהינו"הפארגולפר"

להעמידהפראפלגלנכהומאפשרממונעגלגליםככסא

זקופהבעמידההנדרשותהחבטותאתולהכותעצמואת

.רגילשחקןככלוחופשית

חיפההלוחםביתמנהלשלפגישההתקיימהאלובימים

לספורטהישראליתההתאחדותל"מנכ,דובריןשימר

,לגולףהארציתההתאחדותוראשילרמןאבימרנכים

ובעלינכיםזהבספורטלשלבהאפשריותמהלבחוןכדי

.נוספיםמוגבלויות

של מועדון הגולף קיסריה  הפייסבוקהתמונה מתוך אתר 



ליגות 
הכדורסל  

יוצאות לדרך

קבוצות ליגות הכדורסל בכסאות גלגלים
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העלליגת 

'א א"תל"ביה

ג"ן ר"איל

'חיפה אל"ביה

'חיפה בל"ביה

א"ן ת"איל

ש"חוסן ב

יםל"ביה

' א ב"תל"ביה
(א"ל ת"צה)

'לאומית א

צ"ספיבק ראשל

א"תל"ביה

עפולה

ש"בל"ביה

ם-יל"ביה

ן חיפה"איל

'לאומית ב

א"תל"ביה

קידום אשדוד

אילן הרצליה

ש"רמהאילן 

צ"עודד ראשל

ש  "חוסן ב

אילן יפו

חיפהל"ביה

ן חולון"איל

כרמיאל



לקראת 
2016ריו 

הפראלימפים  יה במשחקים 'הבוצענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

,Barra:התחרותאתר Carioca Arena 2

צופים16,000-חדשמתקן

מ"ק3:הפראלימפימהכפרהמתקןמרחק
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13-16.09.16:התחרותימייתאריכי

(נשים28לפחותמתוכם)108:משתתפיםמספר

:תעודת זהות

ה'הבוציענף 

בתקופהלשחקהחלויה'הבוצמשחקאת,כינמצא

.מאבןהעשוייםבכדורים,הנוצריתס"לפנהשל

המשחקיםבתקופתגםשוחקהמשחק,בנוסף

משוחק16-המהמאהוכןהעתיקיםהאולימפיים

המשחקהופיעכשבצרפת,באיטליההמשחק

השבעיםבשנותרק,זאתעם.1910בשנתכפטאנג

במטרהסקנדינביהמדינותידיעלהמשחקחודש

תחילה.מיוחדיםצרכיםבעלתלאוכלוסייהלהתאים

פגועיםCP,קשותנכויותבעליידיעלרקשוחק

היום.גלגליםבכיסאהנעזרים,גפיים4-בקשה

.קוואדרופלגיםגםהמשחקאתמשחקים

דרך,הפרלאימפיםהמחשקיםז"ללונכנסיה'בוצ

במשחקיםוהוצגCPלספורטאיהבינלאומיהאיגוד

יורק-בניו1984בשנתהראשוניםהפראלימפים

במשחקי.היחידיםבמשחקירקהיוכשהתחרויות

במסגרתהמשחקאתלשחקהחלו,1996אטלנטה

.הקבוצתית

,יחסיתורכיםקטניםעורכדוריהםיה'הבוצכדורי

בזריקהטובהושליטהנוחהאחיזההמאפשרים

דורשאינוהענף.קשותמגבלותבעלילשחקנים

בהצלחתהמרכזישהמדדכך,כחאופיזימאמץ

.ומיומנותדיוק,ריכוזהואהאתלט

כחולאואדוםבצעכדוריםלגלגלהיאהמשחקמטרת

לבןלכדורהניתןככלקרוב,(מתחרהלכלאחדצבע)

לשחקןמקנההלבןלכדורביותרהקרובכדורכל

הנקודותלמירבשזוכההשחקןהואהמנצח.נקודות

ראש,רגלים,בידיים,הכדוראתלגלגליכוליםשחקנים

.נוסףבאדםאובמסילההצורךבמידתולעזר

הסיבוביםמספרכאשר,לסיבוביםמחולקהמשחק

4היחידיםבמשחקי.המשתתפיםבמספרתלוי

.כדורים4עםהשחקןמשחקסיבובובכלסיבובים

3שחקןלכלכאשרסיבובים4גםהזוגותבמשחקי

.שחקנים3בקבוצתיכאשרכדורים2אוכדורים

.



לקראת 
2016ריו 
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ברחבימרכזיםבמספרמוכרה'הבוצבישראל

ן"איל,חיפהן"באיל,מהםבשלושה.הארץ

,לציוןבראשוןלנכיםהספורטובמרכזגןרמת

.שחקנים50המאגדתתחרותיתליגהמתקיימת

חברתיתפעילותמתקיימתהמרכזיםביתר

.ושיקומית

לייסדה'הבוצועדתהצליחה2013בשנת

לראשונהשהשתתפה,לאומיתנבחרת

,זובתחרות.אירופהבאליפותבתולדותיה

הענףמחלוציואחד,הנבחרתשחקןהצליח

כשהגיעמרשיםהישגלרשום,לוינדב,במדינה

.הכללי7-הבמקוםודורגהגמרלרבע

בקולומביההבינלאומייה'הבוצבטורניר

הגמררבעלשלבלויהגיעלאחרונהשהתקיים

זהלשלבעד.בעולם7המדורגי"ענוצחשם

מהצמרתשחקניםמולמשחקים3לויניצח

.בענףהעולמית

במשחקיםהתחרתהלאמעולםישראל

.זהבענףהפראלימפים

הינובישראליה'הבוצענףשלהבכירהנציג

.חגאיברוךמאמןאותו,גןרמתן"מאיללוינדב

כךלשם,לריוהכרטיסאתלהשיגמנסהנדב

ראשוניםהמדורגיםהגבריםשניביןלהיותעליו

אתמהרשימהשהורידולאחר),בעולם

הקבוצתיהכרטיסאתשהשיגוהמתחרים

.30.4.16ב(למשחקים

,שלנוהשחקניםבכיר,נדבכיתקווהכולנו

ישראלאתוייצגהבינלאומיבקריטריוןיעמוד

2016ריובמשחקי

המשך -הפראלימפים יה במשחקים 'הבוצענף 



אנשי מקצוע  
מספרים

סמינרים בינלאומיים

מנהל מקצועי  –רון בולוטין ' דר
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chefמשלחותראשיסמינר de mission

בריו

הוועדהופראלימפיםאולימפיםמשחקיםמדיכנהוג

ראשישלהערכותסמינרמקיימתהמארגנת

chef"המשלחות de mission”המשחקיםלפנישנה.

מתאמת,לנדריעלישראלאתייצגובסמינר

אחראיאסרףקובי,הישגילספורטביחידה

.ואנוכיהמשלחתשלהביטחון

המקצועאנשיהציגוהסמינרימישלושתבמהלך

אתהמשחקיםשלהמארגנתהועדהונציגי

ואתהשוניםבהיבטיםהמשחקיםלקראתההערכות

הפראלימפיםמהוועדיםהמצופיםההערכותנהלי

.הקרובהבשנה

צפויים7/9/16-בשיפתחוהפראלימפיםבמשחקים

מדינות170-מכספורטאים4,300-כלהשתתף

האולימפיבכפרוישוכנוספורטענפי22-בשיתחרו

.אחד

מכירתשיאאתלשבורמצפיםהמארגנים

3.3-כולמכור2012בלונדוןשנקבעהכרטיסים

!!!לתחרויותכרטיסיםמיליון

הכנס המדעי של 

IPC 2015 VISTA-ה

IPC-השלהמדעיהכנס 2015 VISTAהשנהנערך

.בספרדגירונהבעיר

,מקצועאנשינציגים300-כהשתתפובכנס

תפקידיםובעלימסווגים,מאמנים,חוקרים,מדענים

.העולםמרחבימרכזיים

נושאעלהאחראיתקוסףדוידהייצגוישראלאת

הפראלימפיבוועדהרפואיתהוועדהוחברתהסיווג

.ואנוכיהישראלי

הוועדהחברתשהיאפלסדואראסנתר"ד

שלהמארגנתבוועדההייתהIPC-השלהמדעית

מושבהנחתה,הכנסבאיבפניהרצתהואףהכנס

.הכנסשלהמסכםבפאנלוהשתתפהמרכזי

הוצגוהאינטנסיבייםהכנסימישלושתבמשך

מכלהמקצועאנשימיטבי"עמחקריםעשרות

:הפראלימפיהספורטשלהשוניםבהיבטיםהעולם

,תנועהניתוח,סיווג,תזונה,פסיכולוגיה,פיזיולוגיה

,ספורטאיםשלקריירהפיתוח,רפואייםהיבטים

קידום,הפראלימפיתהתנועהשלהמורשתשימור

.ועודצעיריםספורטאים

הבינלאומיהפראלימפיהועדנשיאפתחהכנסאת

לקידוםשלוהחזוןאתשהציג,קרבןפיליפסיר

המשך.הפראלימפיתבתנועההצעיריםהספורטאיםוטיפוח



אנשי מקצוע  
מספרים
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האולימפיבכפרסיוריםהתקיימוהסמינרבמהלך

ובמתקנימאודמתקדמיםבניהבשלבינמצאשכבר

אזורים4-בשמחולקיםהשוניםבענפיםהתחרויות

.ריוברחביעיקריים

הועדהנציגימולאישיותפגישותקיימנו,בנוסף

הייחודייםבהיבטיםבעיותופתרוןלסקירההמארגנת

.למשחקיםהישראליתהמשלחתהערכותשל

שלושעםהשארביןמתמודדתהמארגנתהועדה

.ריוהמארחתהעירשלמרכזיותבעיות

אולימפימסלולבאמצעות–בכבישיםהפקקים.1

המשחקיםשללרכבים

והצופיםהמשתתפיםשלהאישיהביטחוןבעיות.2

.והקיאקיםהחתירה,השייטבאתריהמיםזיהום.3

ומקצועיתרציניתעבודהשנעשיתספקאיןזאתעם

יהיובריושהמשחקיםלהבטיחהמארגניםי"ע

האחרוניםמהמשחקיםפחותלאומוצלחיםמרשימים

.בלונדון

סמינרים בינלאומיים-המשך 

מנהל מקצועי  –רון בולוטין ' דר

יום למשחקים הפראלימפים בריו300עוד כ 



פרחי ספורט

שילוב בין ספורטאים עם מגבלה לספורטאים ללא מגבלה

16

הלאבמסגרות)לשלבמאפשר,גלגליםבכסאותהכדורסלמשחק

.מגבלהללאלילדיםפיזיתמגבלהעםילדיםבין(תחרותיות

לילדיםלתתהיא,הילדיםביןלקרבביותרהטובההדרכיםאחת

עםיחד,גלגליםכיסאעלבמשחקלהתנסותפיזיתמגבלהללא

.המגבלהבעליעמיתיהם

היות,המגבלהבעלהילדשלהביטחוןאתמעלהאףזוהתנסות

הכיסאבתפעולמתנסים,האחריםבעוד,לכיסארגילכברוהוא

.בחייהםהראשונהבפעם

כיתתםחברעםלשחקשבאהכיתהעלסיפרנוהקודםבגיליון

.עשתהשהפעילותהחיוביהאפקטועל.גלגליםלכיסאהרתוק

יכולשהספורטהמיוחדהחיבורעלהמעיד,נוסףהצלחהסיפור

:הבאהסיפורהינולעשות

,מגבלהללאוהשנילכיסארתוקאחד,17ו14בניאחיםשני

ספורטפרחישלגלגליםבכסאותהכדורסללקבוצתהצטרפו

.אשדוד

נושאימצאושלא,האחיםביןהתקשורת,הגילאיםהפרשיבשל

.ביותרמצומצמתהיתה,משותפיםשיחה

וקירב,זאתכלשינהגלגליםבכסאותהמשותףהכדורסלמשחק

.ביניהם

אורית,באשדודהשלוחהלרכזתבהתרגשותסיפרוהאחיםהורי

ביןהספורטקירב,כךכלקצרבזמןאיךהאמינולאכי,אקרם

.האחים

אתתעביר":להצטמצמוהשיחות,המשפחתיותבארוחתשבוממצב

,לדברמרביםוהאחים'רועשות'יותרהרבה,כעתהארוחות,"המלח

יצאההמשפחהוכלאחריםבנושאיםוהןהכדורסלבנושאהן

פרחי'בפרויקטההשתתפותבעקבותשנוצרהמהחברות,מורווחת

.'ספורט


