
פראתון

| 16גיליון מספר | הירחון הפראלימפי 
2017פברואר חודש 

הירחון הפראלימפי של ישראל 

מרילוסאייל : צלם

קידום אשדודן"אילל"ארגון נכי צה



,יקריםוחבריםחברות

אליפותהיהינוארבחודשהמרכזיהספורטאירוע

עדלנבחרותגלגליםבכסאותבכדורסלאירופה

בוהגיעהישראלשלהצעירההנבחרת–22גיל

.והמכובדהשישילמקום

2016לשנתהשנהספורטאיהוכרזוהחודש

שרתמטעםהישראליהספורטפרסבאירוע

לוועדמשותףאירוע–והספורטהתרבות

.ת"ואילהאולימפיהפראלימפי

בכדורסלהמדינהגביעלגמרהעולותנקבעו

הלוחםוביתגןרמתן"איל:גלגליםבכסאות

לשתיהןבהצלחהחיפה

מהנהקריאה

והוועדההתאחדותצוות

:  עורכות העיתון
קרן איזיקסון ולאה שניידר

| 16גיליון מספר | הירחון הפראלימפי 
2016פברואר חודש 

4קבועיםמדורים 

  7| הישג החודש

8| ?      מה קרה

 9| ?      יקרהמה

  10| השאלון

  11| כדורסל

15| מהפייסבוק

17| פרחי ספורט

אירוע ספורטאי השנה

3

כתבות  

3| פרס הספורט הישראלי

         5| פרס מפעל חיים

13| טורניר הכנה לכדור שער

 14| הרוגבי במחנה אימונים

 אירופה בכדורסל  אליפות

16|בכסאות גלגלים



פרס הספורט  
הישראלי

פרס הספורט הישראלי המשותף  –טקס 
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שרתבנוכחות',הישראליהספורט'ערבבמהלך

גופיכלונציגירגבמיריכ"חוהספורטהתרבות

בתוכם,השנהספורטאינבחרו,במדינההספורט

.הפראלימפיהוועדשלהמצטייניםהספורטאים

,פיזרוענבלהשחייניתנבחרההשנהלספורטאית

,ונחושהמקצועניתספורטאיתהיותהעלחיפהן"מאיל

שחזרה,פראלימפיםמשחקיםמארבעהמדליסטית

מדליתבאירופהבאליפותוזכתהארדמדליתעםמריו

.ארדמדליותושתיכסף

מביתשזירידורוןהקלענבחרהשנהלספורטאי

.ארדמדליתבבריובמשחקיםשזכהאביבתלהלוחם

במשחקיםמשתתףששזירישישיתפעםזו

.שלושמיניתפראלימפיתמדליהוזוהיהפראלימפיים

כברשזירישלמאמנו,סטריקגיאהואהשנהמאמן

השישיתהאולימפיאדהזואותושהובילארוכותשנים

.אולימפיתלמדליהברציפות

,18-הבת,וק'גורדיציוליהנבחרההצעירהלספורטאית

יוליה.ביננסוןיעקבאצלהמתאמנת,חיפהן"אילשחיינית

וממוקדתמאודהישגית,צעיריםלספורטאיםמופתהיא

אירופהובאליפותבריובמשחקיםהשתתפההיא.מטרה

.הרביעילמקוםהגיעה2016

גןרמתן"מאיל,ברביבאישינבחרהצעירלספורטאי

,גלגליםבכיסאותבכדורסלהעתודהבנבחרתמהבולטים

הבוגרתהנבחרתלסגלהשנהצורףהתקדמותושבזכות

.בנבחרתחברתיתמבחינהגםהשתלבהצעירגילוולמרות

הוועדר"יואמר,המרכזיתהבמהמעלברכתובדברי

שנהמסייםאףזהאירוע":אבובןדני,הפראלימפי

כחוויהתיזכרריו.ומאתגרתמרתקתשהייתה,פראלימפית

קשותהיוהתחרויות.פשוטהלאאךמהנהספורטיבית

המדינותברבכי,שאתביתרהפעם,והבהירו–מתמיד

שלהרצינותלצד.והתחזקהתמקצעהפראלימפיהספורט

בקהלמלאיםהאולמותאתלראותתענוגהיה,המשלחות

הספורטאיםשגםרוצההייתי.לספורטאיושהריעברזילאי

אני.הקהלולאהבתלחשיפהיזכושלנוהפראלימפיים

עדנשכילכיומקווה,לשםבדרךכברשאנחנוחושב

לספורטצעיריםעודולהביאהמודעותאתלהגביר,לטוקיו

שלהבאיםהאלופיםיהיוואלו,הפראלימפיהתחרותי

לספורטאיםלהודותרוצהאניזובהזדמנות.ישראל

במשחקיםהמכובדהייצוגעלוהפראלימפיםהאולימפים

".למדינהשהביאוהשמחהועלבריו



פרס הספורט  
הישראלי

הוועד הפראלימפי–טקס פרס הספורט הישראלי 
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טקסהפראלימפיהוועדקיים,המרכזלטקסקודם

מענקיםוהספורטהתרבותמשרדחילקבונפרד

השנהשזכוולמאמניםלספורטאיםהוקרהותעודות

עולםאליפויות,אירופהבאליפויותבמדליות

.הפראלימפיםובמשחקים

,פיזרוענבלהשחיינית,המדליסטיםשלושהלצד

שקבלו,ישזירדורוןוהקלעסמואלמורןהחותרת

חולקו,בריוזכובההארדמדליתעבורכספיפרס

.מאמנים9-וספורטאים12לעודנוספיםפרסים

:הוקרהובתעודותהשרהבפרסיהזוכיםרשימת

אדם,זיושון,זינגרויטל-גלגליםבכסאותריקוד

וקסמיטל,דהןשלמה,קוטיקנטליה,גרינפלד

פייטליכרילנהמאמנת

לזמישלמה–באולינג

אבירםגדימאמן

פורתניב-טיפוס

יעקבסרותםמאמנת

שרוןזוהר–גולף

לוישמשוןמאמן

ולינסקייואב,הלויאראל–שחייה

רםנחמאמן

גורודצקינינה–בדמינטון

שופניהמקבלמאמן

סמואלמורן–חתירה

גריזטיפאולהמאמנת

פיזרוענבל–שחייה

ביננסוןיעקבמאמן

שזירידורון–קליעה

סטריקגיאמאמן
,  ל משרד התרבות והספורט"מנכ–יוסי שרעבי 

מברך את הספורטאים הפראלימפים



פרס הספורט  
הישראלי

אריה פינק –פרס מפעל חיים 
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היההמקדיםהטקסשלהמרגשיםהשיאיםאחד

.רשקסומשהפינקלאריהחייםמפעלפרסהענקת

ריכוזמחנותבמספרבצעירותוכלואהיה,פינקאריה

,האמריקאיהצבאידיעלששוחררולאחר,והשמדה

.בגרמניהעקוריםמחנהבארגוןעבד

,הרווחהשירותיבתחוםלעבודהמשיךלארץכשעלה

משרדשלהשיקוםבמחלקתלעבודהחל1952בשנת

.המחלקהאתניהלשנתייםואחריהביטחון

במתכונתוהשיקוםאגףאתהקים1968בשנת

22התפקידאתומילא,האגףלראשמונה,הנוכחית

.לגמלאותליציאתועד,שנים

בתקופת.הביטחוןמשרדל"לסמנכמונהבמקביל

ונוספו,שיקוםבנושאהחקיקהמאודהורחבהכהונתו

אגףכראשלתפקידובמקביל.אגףשלרביםשירותים

ר"יוושימשהנכיםספורטלייסודפינקפעלהשיקום

הישראליתהאגודהר"יו,הנכיםספורטהתאחדות

לספורטהבינלאומיתהפדרציהר"יוסגן,לשיקום

העולמיהשיקוםקונגרסנשיא,הנכים

אולימפיאדתשלהמארגנתהועדהר"כיוכיהן,פינק

.אביבבתל1968בשנתשהתקיימההנכים

כבודועמיתל"צהנכיארגוןיקיר"בתוארזכה,פינק

הבינלאומי"השיקוםפרס"אתוקבלהלוחםביתשל

משפחתלמעןחייומפעלעל.המלחמותותיקישל

.אומץעמותתמטעםעיטורגםקבלל"צהונכיהשכול



פרס הספורט  
הישראלי

רשקסמשה –פרס מפעל חיים 
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.ומנהיגסופר,לוחםהוא,87-הבן,רשקסמשה

התנדב14בןוכנער,מפוליןלארץעלה3בןכשהיה

ח"בפלמהוצבהשחרורמלחמתפרוץעם.להגנה

,"עציוני"בחטיבתוכלוחםלירושליםשיירותכמלווה

.מחלקהכמפקדכך-ואחרכיתהכמפקדתחילה

.קשהנפצעהואהגיאבשערהקרבותבאחד

ביןוהיהציבוריתבפעילותלעסוקהחלהשיקוםאחרי

ר"כיוכיהן1958שנתעד.ל"צהנכיארגוןמייסדי

חייעלספריםוכתב,הארגוןביטאוןאתערך,הארגון

סימניםבעליספרים,הקרבותותיאוריהלוחמים

.מכררבישהפכואוטוביוגרפיים

'ספיבקש"עהמועדון'אתלנהלהחלהשישיםבשנות

הנכיםעבורומשמעותיחשובלמרכזאותווהפך

מצדנלהבפעולהמשיתוףנהנההוא.הנכיםוספורט

ויחדפינקאריה,הביטחוןבמשרדהשיקוםאגףראש

אביבלתלהנכיםאולימפיאדתאתלהביאהצליחוהם

1968בשנת

הספורטענפיאתהרחיב,המועדוןאתטיפחרשקס

מטעםבעיטורוזכה,ליםמעברתרומותגייס,במועדון

.אומץתנועת



הישג החודש
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:הישג החודש שייך ל

שחקן נבחרת ישראל בכדורסל  , נדב מנחם

.בכסאות גלגלים

באליפות אירופה בכדורסל בכסאות גלגלים  

הגיעה נבחרת  , 22לנבחרות העתודה עד גיל 

.ישראל למקום השישי

בחר את נדב נחם  , מאמן הנבחרתליאור דרור 

לייצג את הנבחרת כשחקן שהשיג את הישג 

. החודש

הסיבות לבחירה הן בשל המשחק הנהדר שהציג  

ההתקדמות שעשה בשנה  , באליפות אירופה

העבודה הקשה והאומץ  , ההתמדה, האחרונה

מבוגרים , להתמודד מול שחקנים גבוהים יותר

.יותר ועם ניקוד נכות קל יותר



מה קרה  
?בינואר
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אליפות ישראל בטניס שולחן  •

ופגיעות אחרות   CPלנפגעי 

ספיבק רמת התקיימה במועדון 

ולראשונה השתתפו באליפות ,גן

ן חדרה "מאילשחקנים 

טניס שולחן

סבב שלישי של ליגת טניס  •
השולחן התקיים בבית הלוחם  

,  משחקים9באר שבע לאחר 
:  מובילים את הטבלה לפי הסדר

בית  , 1בית הלוחם תל אביב
בית הלוחם  , 1הלוחם ירושלים

ובית הלוחם  1באר שבע
1חיפה

טניס שולחן

עשרה רוכבי אופני יד •

מבתי הלוחם השתתפו  
בטורניר אורים שארגן איגוד  

הגיע  קובי לאון . האופניים
מאיר דגני  , למקום הראשון

הגיע  וקובי גרשוני הגיע שני 
שלישי  

אופניים 

מחזור ראשון של משחקי  •

בבית  הדירוג התקיים 

הלוחם התל אביב

בהשתתפות עשרות  

ספורטאים

טניס שולחן

ה'בבוציטורניר החורף •

התקיים בהשתתפות עשרות  

, ן חיפה"ספורטאים מאיל

ומועדון  , ן רמת גן"איל

ספורט נכים ראשון לציון

יה'בוצ

מבית הלוחם  איתן חרמון •

תל אביב שבר את שיא  

ישראל במרתון לקטועי רגל 

שסיים את מרתון טבריה  –

2:58:20: בתוצאה של

שעות
מרתון

בתחרות קליעה שנערכה •
בבית הלוחם תל אביב  

,  השתתפו עשרות ספורטאים
ביניהם גם החותרת  

רנוי  'יוליה צהפראלימפית 
שניסתה את כוחה בקליעה  

קליעה



מה יקרה  
?בפברואר
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אירועים ותחרויות צפויים  בחודש פברואר

אתנה בראשון לציון–בול סטריטטורניר 10/2

טורניר בית הלוחם חיפה בבדמינטון  10/2

אליפות החורף בשחייה לילדים ונוער במועדון ספיבק רמת  12/2
גן

הונגריה  –סבב הגביע העולמי בסייף בלינור קלמן 15-19/2

של משחקי הדירוג בטניס שולחן בבית הלוחם באר 2סבב 18/2
שבע 

ופגיעות אחרות בטניס שולחן  CPאליפות החורף לנפגעי 23/2
במועדון ספיבק רמת גן   

שי סיאדה ודני בוברוב באליפות איטליה הפתוחה  27-28/1
בטניס שולחן

בטרונירישרגא וינברג ואיתי ארנליב , ברדיצבסקיאדם -פברואר 
ובולטוןבפרסטוןITFה



השאלון
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!סגורהבמגירה

הוועדשלהשנהלספורטאינבחרואביבתלהלוחםמביתשזירידורוןוהקלעיחיפהן"מאילפיזרוענבלהשחיינית

.זהותשאלותמספראותםשאלנו–הפראלימפי

זוכי פרס הספורט

?איפה אתם שומרים את המדליות

בביתאזורישנו.המדליותשמירתעלאחראיתשליאמא
.לעיןגלויאינוהאזור-שליבקשהלפי.לכךהשמור

לספורטאים?לנושהבטיחוהכסףאיפה
יותרלהשקיעלומייעץוגם.הפראלימפים

להשקיע,ופראלימפיאולימפי,בספורט
.הישראליהספורטשלהעתידשם–בצעירים

לו הייתם אומרים מה , עם ראש הממשלה' ממש'אפשרות לדבר לכם ניתנה לו 

שליבקריירההראשונההפעםהייתהזוהשנה
ממשהיושלוהעיניים.הממשלהראשאתשפגשתי
.לישוןלך-בראשאחתמחשבהרקליועלתהאדומות

רכבתיכחודשלפני.מהתאונהלהחליםהכללפני
.מכוניתעם'נפגשתי'ולאימוןבדרךאופנייםעל

לאעדין.מאושפזוהייתיהירךצוואראתשברתי
למזלי.ללכתלחזורלעצמימאחלשאניכך,הולך

שנה,מעברשנת.אולימפיאדהאחרישלשנהזו
.ותחרויותאימוניםמחנותמבחינתרגועה

?2017מה התוכניות שלכם לשנת 

!להתאוששבעיקר.2017לתוכניות

דורון שזיריענבל פיזרו



ליגות הכדורסל

סבבי משחקים2טבלת ליגת העל בסיום 
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ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

1211123'בית הלוחם חיפה א1

1210222'תל אביב אבית הלוחם2

129321ן רמת גן"איל3

125717ן תל אביב"איל4

123915שלום ראשון לציון5

1221014בית הלוחם ירושלים6

1221014'בית הלוחם תל אביב ב7

Loglig – ISAD Basketball

מוזמנים להוריד את אפליקציית  

הליגות בכדורסל בכסאות גלגלים 

החדשה בחינם



ליגות הכדורסל

'טבלת ליגה לאומית א
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ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

76113ש"ן רמה"איל1

66012ש ספיבק"ב2

5328ן חיפה"איל3

5328חיפה כרמיאל4

6248א"ל ת"ביה5

7167ל ירושלים"ביה6

5146ש"ל ב"ביה7

6156עפולה8

סבבי משחקים  2דרום בסיום ' טבלת ליגה לאומית ב

סבבי משחקים  2צפון בסיום ' טבלת ליגה לאומית ב

ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

109119קידום אשדוד1

106416ראשוניה2

106416ן יפו"איל3

105515צ"ראשל4

103713ת"ן פ"איל5

101910ש"חוסן ב6

ניקודהפסדיםנצחונותמשחקיםקבוצה

87115ן הרצליה"איל1

85313א"ל ת"ביה2

85313ן קריות"איל3

82610ן חולון"איל4

8178ל חיפה"ביה5



טורנירים
בינלאומיים

בנות הכדורשער כובשות את פינלנד  
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השניםכלהנתמכתבכדורשערהנשיםנבחרת

תדש"עהמשפחתיתהקרןידיעלהאחרונות

פאזלטיבמשחקיהראשוןלמקוםהגיעה,אריסון

בפינלנדהנערכים–

יצאהבאירופההרביעיבמקוםמדורגתאשרהנבחרת

אליפותלקראתראשוןהכנהלטורנירינוארבמהלך

.בפינלנד2017בספטמברשתיערךאירופה

שנימקום)רוסיהשלהקבוצותגםהגיעולתחרות

מקום)בריטניה,(חמישימקום)פינלנד,(באירופה

('בלדרגירדה)וספרד(שביעי

.שלביםבשלושההתבצעההתחרות

בומשחקיםשלאחדסבבהתקייםראשוןבשלב•

ישראל.משחקיםארבעהקבוצהכלשיחקה

,1:3פינלנדעלגברה,9:4לרוסיההפסידה

.1:7ספרדאתוניצחה5:0לבריטניההפסידה

.2:6בריטניהעלישראלגברהההצלבהבשלב•

,רוסיהנבחרתעלישראלנבחרתגברה–בגמר•

.4:9אירופהאלופתסגנית

עיווריםחינוךביתשלמספורטאיותמורכבתהנבחרת

אילהםהקפטניתאתומונהאביבתלהלוחםובית

אוחיוןרוני,חמרניגל,דודבןליהיאת,מחמיד

,בריובמשחקיםשהשתתפואברביהוסיוון

נבחרתשחקנית,דודבןמריםמצטרפתכשאליהן

הראשונההפעםרקלאלהשזו,13בתרק,העתודה

.ל"בחוהראשונההפעםגםאלא,בינלאומיבטורניר

,שוהםרזהענףשלהמקצועיהמנהלהתלוואליהן

ורדהמאמןועוזרתפוארטהאריאלהמאמן

.אבנעים

מטרותכיהבהיר,הנבחרתבבנותהגאהשוהם

לנסות,חדשההגנהלתרגלבמיוחדהיוהטורניר

הנבחרותהרכביאתולבדוק,חדשיםהרכבים

באליפותהנבחרתתתמודדאיתןהאירופאיות

.אירופה



מחנות אימונים
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שהתקייםאימוניםלמחנהיצאההרוגבינבחרת

כהכנהוזאתאוסטריותקבוצותעםיחדבאוסטריה

.אירופהאליפותלקראת

הנבחרותלשארויחסיתCבדרגנמצאתישראלנבחרת

האוסטריתהנבחרת,רבלאניסיוןבעלתבאירופה

לנבחרתמלמדאתגרשהיווהמהBבדרגממוקמת

.הישראלית

ספיבקשלומי:מאמןעוזר,האובןאלי:הקבוצהמאמן

.וינרבדודי:הקבוצהמנהל

וינרבדודישפירסםמהמחנהתמונותמספרלכםבחרנו

מתארחת באוסטריה–נבחרת הרוגבי 



בפייסבוקעם הכי הרבה תגובות בחודש ינואר הפוסטיםמתוך 

15
פוסטים

מהפייסבוק



אליפות אירופה
U22בכדורסל 
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גלגליםבכיסאותבכדורסלישראלשלהעתודהנבחרת

אירופהבאליפותהשישיבמקוםסיימה22גילעד

גברהצרפתשלשנבחרתהלאחר,באיטליהשהתקיימה

.30:60בתוצאהעליה

העולםלאליפותלהגיעישראלשלסיכויהאבדובכך

בטורונטויוניבחודששתתקיים23גילעדלנבחרות

.קנדה

דרורליאורגןרמתן"אילכדורסלןהנבחרתמאמן

הובלתעלרביםלשבחיםזכו,סלובקגדיועוזרו

הנבחרת,כזכור.המרשיםלהישגצעירההמאודהנבחרת

בגילאיהםממנהוכמחצית,ניסיוןוחסרתמאודצעירה

.ל"לחונסעובהראשונהפעםזולחלקם,13-15

:ברביבאישיהנבחרתקפטןאמרהאליפותבתום

ידענו.העולםלאליפותלהעפילהצלחנולאלצערי"

הואאניכאשר,צעירמאודסגלעםנוסעיםשאנחנו

בדרךאבדנו.הטורנירכדיתוך21חגגתי,ביותרהמבוגר

כאשר14-18בניה'החברשאר,חמישייהשחקנישלושה

פחותלאעםעלינוהצרפתיםנגדהאחרונהבחמישייה

.21בנימוללשחקשנאלצים,14בניילדיםמשלושה

מבחינת.קריטייםהםהאלהבגילאיםהפיזייםהפערים

בתורלעבורצריכיםעודה'שהחברדרךכברתישניסיון

רקמובילשאותומדהיםתהליךפהנעשה.ספורטאים

שלטווחבטוחאני.דרורליאורהמאמןשניםארבע

נתנו.ומתוקיםיפיםפרותתניבהעתודהנבחרתהארוך

אני.העולםלאליפותהכרטיסעלהאחרוןבמשחקהכל

מחששהמשחקלאחרחוליםלביתפוניתיאישיבאופן

שאתמאמיןאני,שליבחבריםגאהאני.בצלעותלסדק

".הבוגרתבנבחרתבהמשךנפגושרובם

מקום שישי לנבחרת ישראל באליפות אירופה

מולהמשחקבתוםאמרקלייןבניהנבחרתמנהל

שעמדנובידיעההזוהאליפותאתסיימנו":צרפת

ספרדאתכשניצחנוובמיוחד,לעצמנוששמנובציפיות

.נאיםוהישגיםמסורתבעלותנבחרותשתי,והולנד

מצויןפוטנציאללנושישהיאהכלליתהתחושה

שלומוכשרחדשדורכאןגדלכיהבאותלאליפויות

ללמודותשוקהמוטיבציההמוןעםשבאים,צעירים

ספקבלינקצורהאמיתייםהפירותאת.ולהשתפר

והרוב,גילםבגללשחקניםשניעתהנשחרר.בעתיד

קדימהבאימוניםממשיך,מאודהצעיר,הגדול

".הבאותלמשימות



פרחי ספורט

מאמן בפרויקט פרחי ספורט–הכירו את ברק חצור 
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קבוצתמאמן,29בןחצורברק-להכירנעים

בענףירושלים'פראלימפיםספורטפרחי'

.גלגליםבכיסאותכדורסל

במהלךשנפצעעדהמשחקאתהכירלאברק

כיסאותבכדורסללשחקוהתחילהצבאישירותו

.שיקומימתהליךכחלקגלגלים

,בכדורסלישראלבנבחרתבעברששיחקברק

החתירהבמקצועהאחרונותבשניםמתמקד

אחתבשנייהרחוקהשהייתה,רביעייהבסירת

.הפראלימפיםלמשחקיםמלהעפיל

גםברקזמןמוצא,בחתירהההשקעהלמרות

תלהלוחםבביתכדורסלמשחק,הישנהלאהבה

'הספורטפרחי'קבוצתאתומאמןאביב

בירושלים

רזיאתשידגיםשחקןצריכיםבהתאחדותכאשר

אחדהואברק,נכיםשאינםלילדיםהמשחק

גישתובשלוזאתאליופוניםשתמידהספורטאים

אךזההיה.לאמןוהכישרוןהתלהבותו,לילדים

לברקפנובירושליםקבוצהנפתחהשכאשרטבעי

אימוןאתגםעיסוקיולשללשיכניסמנתעל

.הילדים

:אמרהברקאצלמתאמןשבנההמשפחותאחת

ילדלכלדואג,מקצועי!מהנשמהמאמןברק"

עםהנאהומשלבאכפתי,אבאכמואישיבאופן

".אישיתהתקדמות


