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הישג החודש
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.  רוב הספורטאים באימונים לקראת המשחקים הפראלימפים או בפגרה

,  בתל אביב" ירושלמי-בבלי"בית הספר תלמידי הפעם בחרנו להישג החודש את 

החליטו לקדם את המודעות לספורט  , מפעילותם במועצת התלמידים המרחביתשכחלק 

.  הנכים בישראל

שלמדו את הנושא הופתעו לגלות את ההישגים המרשימים של ספורט הנכים  התלמידים 

.  בישראל והתאכזבו לראות את הסיקור המצומצם הקיים ביחס להישגים

הפיצו עצומה הקוראת לשידור המשחקים הפראלימפים ולדיווח על  הם 

הם פנו  , האולימפייםהמשחקים הפראלימפים באתרי החדשות בשווה למשחקים 

.  לחברי כנסת ולכל מי שקיוו שיוכל לסייע בקידום המטרה, לשרים בממשלה

יצאו התלמידים לעודד במשחק הגמר בכדורסל בכיסאות גלגלים וביקרו גם  בנוסף 

בפארק הירקון שם התרגשו לפגוש חלק מהספורטאים וכמובן  ' נגישות ישראל'באירוע 

.  המשיכו שם בהחתמת העוברים ושבים על העצומה

במהלך חופשת הקיץ סיפרה לנו כי גם , יפעת גבישי-המורה שליוותה את התלמידים 

המשיכו התלמידים במאמצים לקידום המודעות לספורט הנכים והם מתכוונים להמשיך  

.בעשייתם זו בכל דרך אפשרית מתוך הערכה רבה לספורטאים המהווים להם להשראה



מה קרה  
?באוגוסט
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הוכתר כאלוף  , איתי ארנליב•

אוסטריה בטניס בכסאות גלגלים

במקום  זכתה צביקורוניקה •

הראשון בטורניר הזוגות  

באליפות אוסטריה  

טניס

טורניר סיום שנת הפעילות  •

בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין  

במועדון  ופגיעות אחרות התקיים 

בהשתתפות כ , ספיבק רמת גן

ספורטאים  60

טניס שולחן

זכה במדליית  יואב ולינסקי •

באליפות בריטניה  כסף 

מטר 100במקצה ל בשחייה 

. חזה

שחייה
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2016ריו 

ספורטאי  
המשלחת 

מועדוןמאמניםענף שמות הספורטאים

בית הלוחם תל אביבאילן אולמןומאיר כרמוןאופני ידקובי לאון

בית הלוחם תל אביבו'גזאציוסף מרתוןגדי ירקוני

ן רמת גן"אילברוך חגאייה 'בוצנדב לוי

בית הלוחם תל אביבפאולה גריזטיחתירהמורן סמואל

בית הלוחם תל אביבפאולה גריזטיזוגי-חתירה רנוי'י ויוליה צ'ראובן מגנג

ן רמת גן"אילגילברטמרטין טניסבסקי'ברדיצאדם

בית הלוחם תל אביבביכלרנמרוד טניסארנליבאיתי

ן רמת גן"אילגילברטמרטין טניסוינברגשרגא

בית הלוחם ירושליםדודיק אלטרץטניס שולחןחגית בריל

רמת גן  ן"אילעידו בן שמחוןטניס שולחןקרולין טביב

רמת גן  ן"אילעידו בן שמחוןטניס שולחןבוברובדני 

רמת גן  ן"אילדודיק אלטרץטניס שולחןשי סיאדה

ירדן  , חמרניגל , מחמידאילהם
, רוני אוחיון, בן דוידליהיא, אדיקה

אברביהסיון 
כדור שער

פוארטהאריאל , רז שהם
(מאמן.ע)

אביב בית הלוחם תל
ובית חינוך עיוורים

בית הלוחם תל אביבקיאקיםפסקל ברקוביץ

בית הלוחם תל אביבסטריקגיא קליעהדורון שזירי

ן חיפה"איליעקב ביננסוןשחייהענבל פיזרו

ן חיפה"איליעקב ביננסוןשחייהירנקו'גורוניקה 

ן חיפה"איליעקב ביננסוןשחייהשלביאיאד

ן חיפה"איליעקב ביננסוןשחייהוק'גורדיציוליה 

ן חיפה"אילנח רםשחייהאראל הלוי

ן רמת גן"אילנח רםשחייהממיסטבלובאיציק 

אביבבית הלוחם תלנח רםשחייהיואב ולינסקי

שמעון בן , דרור כהן, ארנון אפרתי
יעקב

בית הלוחם חיפהישראל אלטמןשייט–סונאר

בית הלוחם תל אביבאלון דגןשייט-סקאד משה והגר זהבי
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2016ריו 
הלפיד והמדליות

הלפיד
ההשראה לעיצוב הלפיד באה מרוח הספורטאי  

,הפראלימפי על נחישותו והרצון להישגיות
תוך שימת דגש על כי היותנו מיוחדים אנא עושה  

.  אותנו שונים
מעבר לעיר המארחת  מעביר מסר הלפיד מרוץ 

.ומסתיים בהדלקת הלפיד בטקס הפתיחה
אחד האלמנטים הדומיננטיים בלפיד הוא המסר של 

את עצמו מעבר  גוף המותח כמו , התנועתיות
:מונחה על ידי הערכים הפראלימפים, לגבולותיו

.השראה ושוויון, נחישות, אומץ

מדליות המשחקים
!המאפיין העיקרי של מדליות אלו הן החדשנות שבהן

)  ברונזה889, כסף876, זהב877( המדליות 2,642
.במשחקים הפראלימפיםיחולקו 

בכל מדליה כדורי פלדה זעירים שמטרתם להשמיע  
המאפשר לספורטאים  דבר , מזועזעיםקול כאשר הם 

.  הםלקויים ראייה לזהות איזה צבע 
כדורי פלדה להשמיע את  16יש הארד במדליות

כדורים 20הכסף יש במדליות , הקול הנמוך ביותר
והן מפיקות את הרעש  28ואת מדליות הזהב יש 

כתוב עליהם בכתב ברייל לטובת . הגדול ביותר
.הספורטאים העיוורים

גרם ועליה טבועה צורה של 500כל מדליה שוקלת 
ההתמדה וההתפתחות, את האומץהמייצגים , זרעים

.ספורטאישל כל 
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2016ריו 

הסמל והקמע

סמל המשחקים

הסמל מייצג את התשוקה המאפיינת את  

ביטוי בספורט הבאה לידי , העם הברזילאי

. בחתירה להישגיות

מביא לידי ביטוי את החום והחיבוק  הסמל 

הידידותי

והשמחה האינסופית  , הנרחב מצד אחד

.מצד שני, המאפיינת את העם הברזילאי

תום, קמע המשחקים

הקמיע הפראלימפי-תום 

, ובים'נקרא על שמו של הזמר הברזילאי המפורסם תום ג

".מאיפינמההנערה "שכתב ושר את השיר 

.תום מייצג את המגוון העצום של צמחי ברזיל

שיערו משקף את העלוה הטרופית וצבעיו את נופי ריו ויופיו 

. של הטבע

שצמחים מתגברים  מכשולים כשם למד להתגבר על תום 

. על מכשולים בדרכם לשמש

ומסוגל  להביע רגשות משתמש במחושים שעל ראשו תום 

. למצוא פתרונות יצירתיים ברעמת העלים שלראשו

שאיפתו להוות השראה לאנשים

.להשתמש ביצירתיות ובנחישות על מנת לעבור מכשולים

.אין מכשול שלא ניתן לעבור אותו, לדעת תום



פוסטים
מהפייסבוק

נבחרת ישראל בכדורסל במחנה אימונים בהולנד  
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ליגת הסל גל 

זכתה באליפות ליגת הסל גל–סטאר קידס רמת גן 

10

התשיעיתבעונהחלקלקחונוערובניילדים40-כ

.גלסלליגתשל

שתיים:קבוצותארבעכיוםמונהגלהסלליגת

.ג"רן"מאילושתייםצ"ראשלנכיםספורטמועדון

.5'מסכדורועםסלקטסליעלמשוחקהמשחק

לקומעברהנמצאיםקטניםסליםישנםבנוסף

שאליו(הגדוללסלמתחת)המגרששלהרוחב

וזאתלכךהמוגדריםשחקניםרקלקלועיכולים

לסללקלועעדייןמגיעיםשאינםמפני

.(שלהםהמגבלהבגללאוהגילבגלל)הגבוה

הםורקנקודהכשחקנימוגדריםאלושחקנים

ולקלועהמגרששלהרוחבקואתלעבוררשאים

לקלועהמנסהיריבשחקןלחסוםאוהקטןלסל

.הקטןלסל

לכל.מפגשיםארבעהשלבצורהמשוחקתהליגה

משחקים9ומקיימיםהקבוצותכלמגיעיםמפגש

המפגשבסיום.(ביוםמשחקים4-5קבוצהלכל)

18מסיימותהקבוצותשכללאחרהרביעי

חלוקתטכסומתקייםהאלופהנקבעתמשחקים

.המצטייניםוהשחקניםלקבוצותהפרסים

-ן רמת גן "אילקבוצת גל הסל לראשונה בתולדות ליגת 

.  זכתה באליפותג "סטאר קידס ר

.האלופהזכו בתואר סגנית צ "אריות ראשלקבוצת 

ג "קיד רשוקו השלישי זכתה קבוצת במקום 

.צ"הרביעי קבוצת נמרים ראשלובמקום 

:האישיים זכובפרסים 

זיקרימעיין -- MVPהשחקנית היעילה של ליגת סל גל 

ויגודהעמית -מלך הסלים 

קלימיאלרם-השחקן המשתפר 

עילי ירחי-תגלית העונה 

דור זינגר–השחקן המשקיע 

אמנה נאסר-שחקנית ההגנה 

,  טל דגן, בהואיברהים, אדיר שמש: חמישיית העונה

בר יעקובי, אברבנלאיתי 

.התומכיםוההוריםגלסלליגתלשחקני:תודות
שניארוחעלצ"בראשלהחושןאבניאולםצוות

שניארוחעלג"רספיבקמועדוןצוות,מפגשים
.מפגשים

צ"ראשלקבוצותרכזשטריתבןדור
ששוןואושרלוירפי:הליגהשופטי

והליגהספיבקקבוצותרכזרםוטל



השאלון
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?תפקיד הוועדהומה אתם חברים באיזה ועדה 

הוועדהקים2004בשנת
עלהמחקרוועדתאתהפראלימפי

בנושאיםלמומחיםייעוץלספקמנת
תפקיד.הספורטלמדעיהקשורים

וקוויםמדיניותלקבועהואהוועדה
מנתעלהפראלימפילוועדמנחים
בסיסעלהחלטותקבלתלשפר
החינוךמדעיאתולקדםמדעי

בתוךהספורטרפואתומדעיהגופני
.הארגון

זובוועדהחברהלהיותזומנתיאני
נוספיםמדעניםלצד2010בשנת

מייצגתלמעשהואני,שונותמיבשות
ראשיושב.ואסיההתיכוןהמזרחאת

-ואןאיב'פרופהואהוועדה
.מבלגיהלאנדביק

בהתנדבותהינהבוועדההחברות
.מלאה

?היותכם ישראליםהאם יש משמעות לעובדת 

אני מאמינה שיש משמעות לעובדה  
חוקרת  , כאישה. שאני אישה וישראלית

אני בהחלט  , יחידה לצד ארבעה חוקרים
אני מנסה להביא . מיעוט בולט בוועדה

גישה קצת שונה ועוד פרספקטיבה  
הרבה פעמים אני  , וכישראלית. לדיונים

נדרשת לתת הסברים ולייצג את 
המדינה גם בדברים שלא קשורים  

אני לחלוטין  . לספורט הפראלימפי
מרגישה שגרירה כפי שמרגישים  

ספורטאים וכל בעלי התפקידים שהשם 
.הפרטיישראל מופיע ליד שמם 

חברים6מונההועדה.והכספיםהמאזןועדתחבראני
שלהשנתיהתקציבעלמפקחתהועדה.שונותממדינות

ועל,הפראלימפיםהמשחקיםתקציב,הפראלימפיהועד
.השונותההוצאות

עלמפקחתוגםהשוניםהתקציביםאתמאשרתגםהועדה
לקראתהמאזניםואישורבביקורתועוסקתהכספיםהוצאת

.הועדהנהלתלאישורהגשתם
כך.הפעילותכלעלמיוחדתראיהישלוועדה,זובמסגרת
עםההסכםכדוגמת)חסותהסכםנחתםאםלדוגמא
לכךישהרי,(כשנהלפנישנחתםהעולמיתסמסונג
זוהיאוהועדההארגוןתקציביכלעלישירההשלכה

לפעילותכספיםהקצאתלכללההסכםאתשמיישמת
.בשטח
פתחה,בוועדהמשתתףשאניומאז,האחרונותבשנים

הנכיםספורטקידוםשלברורמאדקופיתחההוועדה
הןאותותיואתנותןהדבר.אגרסיבישיווקבאמצעות

השנתייםהתקציביםבהיקףוהןשנחתמוהחסויותבמספר
בון-בלרבעוןאחתמתכנסתהועדה.העתכלהגדל

,(הבינלאומיהפראלימפיהועדמטהשהוא)שבגרמניה
.יומייםאויוםשנמשכותמרוכזותלישיבות

בלושטייןגדיד"ועודוארפליסאסנתר"דאתזהותשאלותשאלנו,בשאלוןהפעם
.העולמיהפראלימפיהוועדשלהבינלאומיותבוועדותלחברותםבנוגע

מרצה ויועצת במכללה  , ר אסנת פליס דואר"ד
לחינוך גופני ולספורט במכון וינגייט  

בוועדות הוועד הפראלימפי הבינלאומיישראלים חברים 

לעובדה שאני ישראלי אין משמעות מיוחדת הואיל והדיונים הם  
,  ספרד)מקצועיים ובין כך חברי הועדה באים ממדינות שונות 

,  בכל מקרה(. ארצות הברית וסינגפור, גרמניה, הולנד, אנגליה
מנון  ' פרופהוא נהדר בין השאר משום ש, היחס שאני מקבל

אנו , מומחה בעל שם עולמי למימון ואנכי, מסינגפורמוהן
ואנחנו  , היחידים שבאים מהצד התאגידי ולאו דווקא מצד הספורט

.  לועדהמשתדלים להביא את נקודת המבט של ממשל תאגידי 
בועדההנהלה בועדותאין חברי ועדה ישראליים , לצערי

השאיפה . המקצועיותבועדותלמעט , הפראלימפי הבינלאומי
לועדותושלי היא להביא עוד חברים דני בן אבו המוצהרת של 

הוא , גונזלסאבי'צ, ל הועד הפראלימפי"הנהלה ואציין שמנכ
.ידיד ישראל אמיתי

היועץ המשפטי של ההתאחדות  , בלושטייןד גדי "עו
לספורט  נכים והוועד הפראלימפי הישראלי



פרידה  
מהמשלחת

טקס הפרידה ואיחולי ההצלחה למשלחת ישראל  

למשחקים הפראלימפים
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המשחקיםלפניכשבועלאוגוסט30ב

.לריוהפראלימפיתהנבחרתיצאה,הפראלימפים

,למטוסלעלייתםשקדם,המרגשהפרידהלטקס

,לנבחרתהצלחהאיחולילאחלמאודרביםהגיעו

:שאמרהאלהררקאריןהכנסתחברתבתוכם

".לנצחשאפשרההוכחהאתם"

בחברתממשלוקשרירגולציהל"סמנכהגיעכן

מעובדתלהיפרדשבא,הלמןאורןהחשמל

,רנוי'ציוליההפראלימפיתהחותרתהחברה

,בארירפידןמלונותרשתשלהשיווקל"וסמנכ

ולאמדליהעםשיחזורספורטאיכלכישהכריז

באחדמלכותילסופשבועיזכה–שלההצבעחשוב

מועדונימנהלת.המדינהברחביהרשתממלונות

מתנותחילקהמשהבןדיצההרשתשלהלקוחות

.המשלחתחברילכל

לסמבההספרביתהכיןמרגשתהפתעה

שהכניסומתנדביםנגנים10ששלח'תופימניקים'

.ברזילאיתלאווירההספורטאיםאת

אני":אמרהפראלימפיהועדר"יו,אבובןדני

,בשביליאבל,מדליהלהשיגלכולכםמאחל

".אלופיםכבראתם,כולההמדינהובשביל



סיפורים  
מהשטח

מנהל המשלחת –בלוטיןראיון עם רון 
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המשלחתמנהלבלוטיןרוןעםשערכנוקצרראיון

-1980)כשחייןפראלימפיםמשחקים6בשהשתתף

משלחתכמנהלפראלימפיםמשחקים3בו(2000

(2004-2012)

דומהמאודלךנראהישרמהלריוכשהגעת

?שונהומההקודמיםלמשחקים

ברזילאיקצבאבלטוברצוןהרבה,בלגאןיותרהרבה

גםבהתרגשותמלווההכלתמידמקרהבכל,איטי

.העשיריתבפעם

?ראליזהכמהעד,מדליותלהמוןגדולהציפייהיש

הואבעולםהפראלימפיהספורט.ריאליםלהיותצריך

אין.ביותרהגבוההברמהומקצועניהישגיספורט

לצפותלא.צפופהמאודוהצמרתבטוחותמדליות

כמהיש.מדליות8לונדוןשלההישגשנשחזר

זהאבלמדליהלהשיגיכוליםנתוןשביוםספורטאים

.צפוףמאודיהיה

עלחשיבהכברישבריוהמשחקיםבמהלך

?בטוקיושנים4עודהמשחקים

גםללמודמנסים.אחריםבענפיםגםצופים-כמובן

משחקים.נוספיםמקצועומאנשיאחרותממדינות

ולהתמקצעללמודגםנהדרתהזדמנותהםפראלימפים

ספורטאיםלקדםאיךלחשובחייבים.עתידיתבחשיבה

.יותרגדולפוטנציאללנושישבענפיםולהתמקדצעירים

?היהודיתהקהילהעםהקשרעלקצתספר

רוציםמאוד.22,000יחסיתקטנהבריוהיהודיתהקהילה

בביתשישיביוםלמשלחתפניםקבלתמארגנים.לעזור

כשראוכלכמושוניםבנושאיםלסייעומנסים.הכנסת

לעודדלהגיעומתכנניםמתרגשיםמאודהם'וכו

המארגנתהוועדהר"יוגםאגב.בתחרויותהספורטאים

.יהודיםהםל"המנכוגם

נוסעאתהשנים4שכלהתרגלובמשפחה,ולסיום

?לחודש

חודשכמעטשלכמילואיםלזהמתייחסיםבמשפחה,כן

.שנים4בפעם

מכין את הקרקע לספורטאים, רון בריו



פרחי ספורט

הכירו את שקד אוחיון מפרחי ספורט באר שבע 

14

וילדיםחבריםבגיוסמשפחתועםיחדועזר,הפרויקטבתחילתאלינוהגיעשקד

.שבעבארלשלוחתלהגיענוספים

וטניסהשחייהשלהספורטבענפיומשתתףבשלוחההבוגריםביןהינושקד

.המתקדמיםהספורטאיםשלבקבוצותהגלגליםכסאות

השחייהלחוגללכתחששמאודשקדבהתחלהכילנוסיפרשקדשלאבא

ורוצה,במיםכושרעלשומר,לזהמחכה,נהנההואועכשיו,למיםולהיכנס

."נוספיםספורטבענפיולהתפתחלפתח

והישגיםלתוצאותוהגיעהשנהשהתקיימושחייהתחרויותבשתיהשתתףשקד

לוומאחליםהפאראלימפיבספורטמרהיבעתידלשקדצופיםאנחנו.מרשימים

!!!בהמשךוהנאההצלחההמון



עוד קצת
תמונות  

...מאוגוסט
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