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,  רנוי החותרת הפראלימפית'יוליה צ, בתמונת השער
מראיינת את קובי לאון רוכב האופניים הפראלימפי



הישג החודש

03

קבוצת הכדורסל של בית הלוחם באר שבע מליגה  

העפילה לרבע גמר הגביע בכדורסל ' לאומית ב

!בכסאות גלגלים

נצחה בסיבוב הראשון  , תומר סבגהקבוצה בהדרכת המאמן 

.44-31' את קבוצת בית הלוחם תל אביב מלאומית ב

נצחה בדרבי באר שבעי  את קבוצת  , ובשלב שמינית הגמר

.60-46מליגת העל ' חוסן באר שבע'

משוכה קשה ' לסינדרלה מהדרום'מחכה , בשלב רבע הגמר

. הגביעמחזיקת-ן רמת גן מליגת העל "בדמות איל



מה קרה  
?בינואר

04

השתתפה בטורניר  נבחרת הנשים •
ידידות שנערך בפינלנד בהשתתפות  

הנבחרת  . הנבחרות החזקות בעולם
לאחר  , הגיעה למקום הרביעי

שהפסידה בקרב על מדליית הארד  
.לטורקיה

כדור שער

-בטורניר החורף זכו •

דני כהן סולל  : ן רמת גן זוגות"איל•
ואורית קלנר

פי מנצורר: ן חיפה יחידים"איל•

שמחה ויעקב בן שטרית  : ראשון לציון•
פופליכראורי , וגיא שמעוןבזוגות 

בקבוצתיומנשה לוי

יה'בוצ

הגיע  , א"מבית הלוחם תאיתי ארנליב •
לשלב חצי הגמר בזוגות בטורניר  

.  באוסטרליהsuper SIRIESה

,  ן רמת גן"בסקי מאיל'אדם ברדיצ•
ימס  'הגיע למקום השני בטורניר ג

שנערך בארץ  ריצדסון

טניס בכסאות 
גלגלים

,  ן רמת גן"מאילסיאדהקרולין טביב ושי •
הפראלימפייםהשיגו את הכרטיס למשחקים 

בריו
מובילה את  1בית הלוחם חיפה קבוצת •

מחזורים8ליגת העל בטניס שולחן לאחר 
,  החלו משחקי הדירוג בטניס שולחן•

ספורטאים48בתחרות הראשונה השתתפו 

טניס שולחן

הגיע למקום  , קטוע רגלעדי דויטש •

55-59השלישי בקטגורית הגיל 

שנערכה  ' ישראמן'הכללית בתחרות 

באילת  

איש הברזל  

נערך מחזור  בבית הלוחם תל אביב •

ליגה שני בהשתתפות קלעים מבית  

.אביבחיפה ותל , הלוחם ירושלים

קליעה 

תחרויות ופעילויות מרכזיות



מה יקרה  
?בפברואר

אירועים ותחרויות בחודש פברואר

05

:  טניס בכסאות גלגלים בבריטניה בהשתפותטורנירי11-20/2
פטריק בן  , בסקי'אדם ברדיצ, בועז קרמר, שרגא וינברג

אוריאל וחיים לב

10-12ליגת הטניס שולחן מחזורים 6/2

,  סייף–סבב הגביע העולמי בהונגריה 11-15/2
לינור קלמן  בהשתתפות 

טורניר טניס בכסאות גלגלים בקנייה בהשתפות  15-17/2
אמיר לוי

אליפות החורף בטניס שולחן לנפגעי שיתוק מוחין  18/2
ספיבק רמת גן  –ופגיעות אחרות 

קליעה-תחרות בית הלוחם ירושלים 19/2

בטניס שולחן בבית  2משחקי הדירוג סבב 20/2
הלוחם באר שבע

בדמינטון-טורניר בית הלוחם תל אביב 26/2



תגובות  
מהפייסבוק

תגובות נבחרות של הגולשים לטורניר הידידות בכדור שער

06



השאלון

מאמנים לאומיים–פאולה גריזטי ויעקב ביננסון 

07

?מה בעיניך מאפיין את הספורטאים הישראלים

המאמנים הלאומיים של נבחרת  פאולה גריזטי ויעקב ביננסון 
שאלנו אותם מספר שאלות זהות  (. בהתאמה) החתירה והשחייה 

:ואלו התשובות שקיבלנו

?איך תראה השנה הקרובה שלך

?איזה תכונות נדרשות למאמן טוב

אנשים חושבים ששנה אולימפית 
יש לנו  , עבורי אין שינוי. היא שונה

מטרות והן לא רק לנצח  
, הפראלימפיםבמשחקים 

,  אימון: המטרות בקצרה הן
.הנאה, תחרות

מאמן טוב חייב לדעת לאמן כך  
,  שהחותר יהיה חלק מהסירה שלו

לב , שידע לשלב שרירים
.ומחשבה

?בקרת כבר בריו

?מה האסוציאציה הראשונה שלך כשאומרים ריו

.לא מעולם לא הייתי שם

הדבר הראשון שעולה לי לראש  
זה פסל ישו  , כשחושבת על ריו

להגיע לפסל הזה  . שמוצב בעיר
.תמיד היה אחד מהחלומות שלי

: אני יכולה לספר מה מאפיין את החותרים
הם  , ברגע שהם על הסירה. ביטחון ואמונה

. ולא כבודדים, כצוות, עובדים יחד

מתאמנים אצלי  . בעיקר בולטת החברות ביניהם
וכשמגיעה תחרות  , דרוזים ואחרים, ערבים, יהודים

כולם תומכים אחד  , הכל עובד כמו מכונה משומנת
.  אמתיתישנם פרגון גדול וחברות , בשני

מה שמניע אותי אישית  . קשה להגיד
לעשות  –זה להגשים חלום ילדות 

הכל כדי שדגל ישראל יתנופף הכי  
.לא בצדדים! במרכז, גבוה שאפשר

. הרבה מחנות אימונים ותחרויות
למעשה מחודש מרץ אנחנו בשיא  

.ההכנות למשחקים ריו

עדין לא. לא

, יהודי דווקא, היה סופר רוסי אחד
נחכה  . שטען שגן העדן מתחיל בריו

.ונראה

מאמנם האישי של  , מאמן שחייה, יעקב ביננסון

,  פיזרוענבל ביניהם , חיפהן "אילחברי , השחיינים

.שכבר הבטיחה את מקומה בריו

מן המובילות בענף  , מאמנת חתירה, פאולה גריזטי

במיוחד מאיטליה לעבוד עם  הובאה . בעולם

,  הקריטריון לריומבניהם קבעו את שלושה . החותרים

.י'רנוי וראובן מגנג'יוליה צ, מורן סמואל



פרויקט  
המאמנים

קורס עתודת המנהלים הלאומיים

08

הושק במכון וינגייט  האחרון בחודש 

של הוועד  , ראשון מסוגו, קורס יוקרתי

מנהל  האולימפי בישראל בשיתוף 

מאמנים  18. הספורט ומכון וינגייט

ביניהם שלושה מאמנים , מענפים שונים

נבחרו בקפידה להיות דור  , פראלימפים

המאמנים הלאומיים הבא ולטפח את 

.ספורטאי הצמרת בישראל

קורס עתודת המאמנים הלאומיים הוא אחד  

מחמישה פרויקטים מחוללי שינוי בספורט 

יעל  ' הגבאת הרעיון הגתה . הישראלי

ואת המשאבים הכספיים מגייסת , ארד

מר המועצה הלאומית לספורט בראשות 

. עודד טירה

מאחורי היוזמה היא הידיעה כי המחשבה 

מרבית המאמנים בארץ נאלצים לעבוד  

ואין בידם  , בכמה משרות בכדי להתפרנס

,  את הזמן ואת היכולת להשתלם ולהתקדם

מה שמגדיל את הפערים בינם ובין מאמנים  

.במדינות אחרות

מטרת העל של הפרויקט היא השקעה בהון  

טיפוח מאמני העתיד של –האנושי 

.ספורטאי הצמרת המקומיים

איתור המאמנים נעשה כך שכל אחד  

,  אולימפי)מאיגודי הספורט בישראל 

קיבל אפשרות להציב  ( ת"ואילפראלימפי 

תנאי הסף של . מטעמומועמדים 

ותק של , תואר מאמן בכיר: המועמדים היו

לבעלי תואר ראשון  )שנים באימון הישגי 7

התחייבות  , הגשת קורות חיים, (שנות ותק5

אישית ללימודים והתחייבות האיגוד  

כל  . להעסקת המועמד לאחר סיום הקורס

אחד מתלמידי הקורס יזכה למלגה חודשית  

שקלים כאשר מתוכם אלף  3,000בסך 

. שקלים ישולמו על ידי האיגוד

ועדת האיתור ראיינה את המועמדים ודירגה  

כ  "סה. את התרשמותה באופן בלתי תלוי

ובסופו של התהליך  , מאמנים38הומלצו 

ביניהם כאמור שלושה , מאמנים13נבחרו 

יעקב ביננסון  : פראלימפיםמאמנים 

ורד  ( כדורסל)ליאור דרור , (שחייה)

(.כדור שער)אבנעים

-בסך הכול כ, משך הקורס הוא שנתיים

,  שעות לימוד המורכבות מהרצאות1,100

הצמדה לאנשי מקצוע וסיורים  , סדנאות

.  ל"מקצועיים בחו



טבלאות
ליגות 

הכדורסל

טבלאות הליגה לכדורסל בכסאות גלגלים

9

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

ליגת העל 

1223'ל תל אביב א"ביה1

1222ן רמת גן"איל2

1221'ל חיפה א"ביה3

1218ן תל אביב"איל4

1218'ל חיפה ב"ביה5

1215ל ירושלים"ביה6

1215('א ב"ת)ל תל אביב "צה7

1212ש"חוסן ב8

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית א

1019ל תל אביב"ביה1

1017ספיבקצ"ראשל2

1016ן חיפה"איל3

1014ל באר שבע"ביה4

1013עפולה5

1010ל ירושלים"ביה6

נקודותמשחקיםשם הקבוצהמקום

'לאומית ב

918רמת השרוןן "איל1

1017תל אביבל"ביה2

1016יפון"איל3

1016אשדודקידום4

1016כרמיאל5

915ל חיפה"ביה6

1014חוסן באר שבע7

1012ן הרצליה"איל8

1011עודד ראשון לציון9

1010ן חולון"איל10



אתנה 
'בולסטריט'טורניר 

10

השנתי של אתנה' בולהסטריט'טורניר 

של'בולסטריט'טורנירנערךהשנהגם,שנהכמדי

.אתנה

המקוםוזה,אביבתלהלוחםבביתנערךהטורניר

עלהספורטאגףמנהל,עוזאימיקילמרלהודות

.האירוח

רבדגשהושםכאשר,קבוצות5השתתפובטורניר

שחקניות,עברשחקניות:הספורטאיותהרכבעל

שרקצעירותשחקניות–העתידודורהבינייםדור

.האחרונותבשנתייםלשחקהחלו

קבוצהכלבה–ליגהבשיטתהתקייםהטורניר

משחקיביןכאשר,הקבוצותשארמולשיחקה

לשנייההראשונההקבוצהביןהגמרלמשחקהליגה

.קליעותתחרותנערכה

למקוםואילוסמואלמורן:ניצחההקליעותבתחרות

אלקייםלבנתהגיעההשני

אריאלה:משהורכבההירוקההנבחרתנצחהבגמר

הנבחרתאתסמואלומורןזיקרימעיין,מיזן

רייסהדר,זהבאבןנאורה:משהורכבההאדומה

אדרי(טוטו)ואתי



גיבושון
סגל ריו  

גיבושון סגל ריו

11

אתיומייםבמשךקייםהפראלימפיהוועד

.בריוהמשחקיםלקראתהראשוןהגיבושון

אתהכולל,המורחבהסגלהוזמןלאירוע

הבינלאומיהקריטריוןאתשקבעוהספורטאים

שכברהספורטאים17ובתוכם,והישראלי

תיסגריוניבחודש),לריוהכרטיסאתהבטיחו

המשלחתהרכבאתנדעואזסופיתהרשימה

הסגלאל.(הפראלימפיםלמשחקיםהמלא

ראשי,הנהלהחבריהצטרפווהמאמנים

.והוועדההתאחדותוידידיהענפיותהוועדות

,בהרצליהאכדיהדןבמלוןשהתקייםהגיבוש

אתהמאמצתדןמלונותלרשתהשייך

.ארוכותשניםכברהפראלימפייםהספורטאים

כיהבטיח,אבובןדניר"היו-הפתיחהדבריב

הוועדיזכהבההשנהתהייה2016שנת

לההמשמעותיתהתקציבלתוספתהפראלימפי

הוקרהטקסהתקייםבהמשך.כולםמייחלים

מןגריזטיפאולה'הגב,החתירהלמאמנת

הרצאותוניתנובעולםבענףהמובילות

הישגילספורטהיחידהמתאמתמפימקצועיות

רוןר"דהמקצועיהמנהל,לנדריעל'גב

ר"ד,זקרמיר"דהמשלחתרופא,בולוטין

דווידהוהפיזוטרפיסטיתגליצקיהלובה

.קוסף

מתרגשת בטקס ההוקרה, פאולה גריזטי



גיבושון 
סגל ריו

המשך  –גיבושון סגל ריו 

12

בגירחברתאנשיבצעוהראשוןהיוםכללאורך

חברתואנשילריוהמשלחתשלהרישמיתהמלבישה

,למשחקיםספורטבבגדיהסגלאתהמציידתספידו

.המשלחתחברילכלמדידות

המפנקיםבחדריםומנוחהדשנהערבארוחתאחרי

טוביםאמירםהסטנדאפיסטשלההופעההתקיימה

עלכולםאתולהצחיקהנוכחיםלטעםלקלועשהשכיל

.שבקהלהגילאיםהבדליאף

הרצאהכלל,תקשורתבסימןשהיהלמחרתהיום

נועה'הגבהמנוסההתקשורתאשתשהעבירהוסדנא

רנימר',המדינהשלהיחצן'עםמחכימהושיחהלב

.בהתנדבותהזהביוםחלקלקחתשהסכים,רהב

חשיבותאתלספורטאיםהבהירהלבשהעבירההסדנא

שהםתוך,כליםלהםונתנההתקשורתיתהחשיפה

להעביראיך,טלוויזיונייםראיונותשלסימולציהמקיימים

.מצלמותמוללעמודואיךלהתנסחאיך,מסר

ובסלנוספתדשנהבארוחה,כצפוי,הסתייםהגיבוש

ועם,ערדמגבותמתנתמפנקתמגבתכולל,מתנות

הפעם,השנהבהמשךנוסףגיבושוןלקייםהבטחה

בלשכתשיתקייםלמפגשבצמוד,ירושליםדןבמלון

.לריוהיציאהלקראת,יוליבחודשהמדינהנשיא

קרולין טביב מודדת חליפה של בגיר

מגנגימורן סמואל מראיינת את ראובן 
בסימולציה בסדנת התקשורת 
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הפראלימפים  הטניס שולחן במשחקים ענף 

מתאמת ספורט נכים ביחידה לספורט הישגי, יעל לנדר

Riocentro-Pavilion:התחרותאתר
Barra-הבאזור

מקוםעםחדשמתקן,האולימפימהכפרמ"ק3

צופים6,500:ל
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8-17/9:התחרותימייתאריכי

(נשים102מתוכם)276:משתתפיםמספר

(בקבוצתי8וביחידים21)זהבמדליות29

:תעודת זהות

ש"הטנענף 

בספורטביותרהמסורתייםהספורטמענפיאחד

ברומאהראשוניםבמשחקיםכברשוחק.הפראלימפי

.ולגבריםלנשיםחלוקהשלזההבפורמט,1960בשנת

אירועילצד,השניםבמשךשינוייםכמהחווההספורט

1972-בהחלוהקבוצתיותתחרויותבהיחידים

עדהמשחקיםבתכניתונשארו,גרמניה,בהיידלברג

.היום

השחקניםכאשר,תחרויותקטגוריות11קיימותש"בטנ

התנועתיתלמוגבלותבהתאםקטגוריהלכלמסווגים

שחקניםעבורהם5עד1קטגוריותכאשר.שלהם

עבורהם10עד6וקטגוריות,גלגליםבכיסאותישובים

שחקניםעבורהנה11קטגוריה.עומדיםשחקנים

.קוגניטיביתבלקותהלוקים

,קלותהתאמותכמהלמעט,האולימפיש"הטנחוקי

פיקוחתחתוהינםהפראלימפיש"הטנעלגםחלים

הפראלימפיש"הטנואיגודהבינלאומיש"הטנאיגוד

.הבינלאומי

,לעמודשיכוליםהנכיםשולחןטניסשחקניעבור

שלבמקרהמלבד,האולימפילספורטזהיםהכללים

החופשיתבידלהשתמשיכוליםשאינםספורטאים

לזרוקמהםהמונעדבר,(מוגבלותאוקטיעה)שלהם

אתשמחזיקהבידלהשתמשרשאיםהם,הכדוראת

.התנועהלביצועהמחבט

גלגליםבכיסאותהמשתמשיםספורטאים,בהגשה

האחוריהקואתעוברשהכדורלוודאתמידחייבים

שלמצידויוצאוהכדורבמידה.יריבםשלבצד

שישפעמיםכמהשובמגישהשחקן,השולחן

.צורך

,תותבות,מדרסיםעםלשחקיכוליםמשתתפים

כדימיוחדיםבעקביםמשתמשיםואףקביים

גםיכוליםהם.רגלייםבאורךהבדליםעללפצות

אתלקשורכדיתחבושתאוברצועהלהשתמש

אחדכל,המחבטידיתהארכתאו,לידםהמחבט

.לצרכיובהתאם



לקראת 
2016ריו 

14

כאשר,ש"הטנבענףענפההיסטוריה,לישראל

בזירהמדינתנואתייצגוהשניםלאורךספורטאינו

ממדליות,רבותהצלחותוקצרוהבינלאומית

,אירופהאלופיועדקטנותבינלאומיותבתחרויות

שיאןכאשר.פראלימפיםומדליסטיםעולם

מדליות5בשזכהחגאיברוךהינו,המדליות

.כסףואחתזהב

שחקניםשניבוודאות,בריוייצגוישראלאת

ושיטביבקרולין:גןרמתן"אילממועדון

מדורגת,19בתצעירהשחקנית,קרולין.סאיידה

3מקום:השנהשיאהישגובעלתבעולם6

.אירופהבאליפות

במשחקיאותנוייצגשאף,וותיקשחקן,סיידהשי

היוםהמדורג,וממוקדנחוששחקן,2012לונדון

:שישלהשיאהישג.העולמיבדירוג14-הבמקום

.2013-באירופהבאליפותארדמדלית

יצטרפונוספיםשחקניםשניכימקוויםאנו

במעמדשנמצא,בוברובדניהשחקן,אליהם

,2016ריולקראתבדרוגשלישימחליףשל

במקוםנמצאתאשרדורכרמיתוהשחקנית

התקדמותועשתההמחליפיםברשימתהראשון

.האחרונהבשנההעולמיבדירוגמדהימה

המשך -הפראלימפים טניס השולחן  במשחקים ענף 

סאיידהשי 

קרולין טביב

, ן רמת גן"יחד עם ספורטאי אילוקרוליןשי 
לאחר שזכו השנה בגביע המדינה לקבוצות



פרחי ספורט

סיפורו של גל ישראלי–' פרחי הספורט'לאמן את 
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ספורטפרחישלהכדורסלמאמן,ישראליגל

,צעירמגיללכדורסלהתחבר,לציוןראשון

לציוןראשוןמכבישלהנוערבמחלקתשיחק

.מאמניםקורסעברואף

ונפצעאופנועעלכשליחעבדהצבאלאחר

חייו.חייםבסכנתהיהבה,דרכיםבתאונת

התוודעשבסופושיקוםתהליךעברוהואניצלו

.גלגליםבכיסאותהכדורסללענף

גלגליםכסאותבכדורסלדרכואתהתחילגל

איתה'בלאומיתבליגהלציוןראשוןבקבוצת

לליגתעברומשם'אלאומיתלראשותהגיע

הואכאשר.אביבתלן"איללקבוצתהעל

.הספורטפרחיכמאמןלציוןבראשוןנשאר

סלכדורלאימוןכדורסלמאימוןהמעבראת

מימוןמרשלבתמיכתועשהגלגליםבכסאות

בלימודרבזמןוהשקיעהדריך,בושתמך,אדרי

.והעקרונותהיסודות

פרויקט,ספורטפרחיכמאמןבעבודתורואהגל

.אישיתאחריותלוישעליו

מאמןלהיותלביןשחקןלהיותביןהשוני

מהשעושהמשחקן:באחריותגללפימתבטא

לחיקוילמודלהמשמשתלדמותלושאומרים

.העתידדוראתולהכשירלחנךואמורה

אהבתואתלשלבלגלמאפשרבפרויקטהאימון

הספורטאיםאתלטפחורצונולכדורסל

לממשיכוליםהםכילהםולהראותהצעירים

.הספורטדרךעצמםאת


