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הישג החודש
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מלך השערים באליפות העולם  –מחאג׳נהמחמוד 

מספסל הלימודים בחיפה למלכות השערים 

.העולםבאליפות 

שחקן מחאג׳נהמחמוד : הישג החודש מוענק ל

-מבית חינוך עיוורים נבחרת ישראל בכדורשער 

העמק שזכה בתואר מלך השערים  שלוחת ויצ״ו ניר

19באליפות העולם בכדורשער לנבחרות עד גיל 

!  משחקיםבשבעה שערים 59לאחר שהבקיע 

ההצטיינות של , המאמן של מחמודשניר כהן על פי 

:מחמוד נובעת ממספר סיבות

 נוסף לאימונים הרגילים בשבוע  | אימונים

4-5הוסיף מחמוד כ , שמתאמנים בקבוצה ובנבחרת

אימוני כושר בשבוע שהגדילו את יכולתו הפיזית

 כחודש לפני  |הצטרפות לנבחרת הבוגרים

הצטרף לנבחרת הבוגרים  , אליפות העולם לעתודה

דבר , לטורניר בספרד כשחקן בשלישיה הפותחת

שהוסיף לניסיון ולביטחון האישי

 מחמוד נבחר לקפטן נבחרת  |  תפקיד הקפטן

העתודה ולקח על כתפיו את הצלחת הנבחרת  

ועידוד השחקנים הצעירים שהצטרפו



מה קרה  
?ביולי
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האתלט קטוע הרגל מבית הלוחם תל אביב סיים עדי דויטש 

-שנערכה באוסטריה איש הברזל בפעם השישית את תחרות 

עדי : תוך שהוא קובע את התוצאה הטובה ביותר שלו עד כה

קילומטר ורץ 180.2רכב על אופניים , קילומטר3.8שחה 

שעות  12:43:25קילומטר ב42.2-מרתון 

טריאתלון

מהיתרון הלויהעפיל , אשר נערכת בבולגריהבאליפות אירופה בקיאקים 

14ב׳ שם הגיע למקום החמישי וסך הכול למקום ה הלוחם חיפה לגמר 

מאמנו של  . שניות45.728: שלהמטרים בזמן 200הכללי לאחר שעבר את 

בגמר  מבית הלוחם תל אביב שהתמודדה ברקוביץ פסקל . רועי לב–רון 

המטרים בזמן של  200השישי לאחר שעברה את ישיר הגיעה למקום 

.לונןברק –מאמנה של פסקל . דקות01:01.69

קיאקים 

וייךדני כהן סולל ודדי , אורית קלנר: יה'שחקני הבוצ

ן  "מאילורפי חנן מוצפימוריס , ויואב דהאןן רמת גן "מאיל

.  השתתפו באליפות פולין הפתוחה במשחקי היחידים, חיפה

רפי ודני שיתפו פעולה בטורניר הזוגות והגיעו למקום , מוריס

.  החמישי

יה'בוצ



מה יקרה  
?באוגוסט
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אירועים ותחרויות קרובים

18/8
אליפות ישראל  

בהרמת כח  
בית הלוחם חיפה

3/8
טורניר סיום העונה בטניס  

שולחן לנפגעי שיתוק  
מוחין ופגיעות אחרות  

אילן רמת גן  –מועדון ספיבק 

2-6/8
אליפות ישראל בשחייה 

בריכת וינגייט בשיתוף איגוד  
השחייה  

31/7-7/8
משחקי העולם הפתוחים  

יה'בבוצ

ספרד–סביליה 
:  בהשתתפות

ן רמת גן  "מאילנדב לוי 

23-27/8
אליפות העולם בקיאקים

RACICE-כיה'צ

:בהשתתפות
א"מבית הלוחם תפסקל ברקוביץ 

מבית הלוחם חיפה  רון הלוי 



טניס בכסאות  
גלגלים בינלאומי
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ברדיצבסקיואדם צביקלורוניקההצלחות 
ן רמת גן השתתף באליפות שוויץ  "מאילבסקי 'אדם ברדיצ

-טורניר בדרג גבוה מאוד –הפתוחה בטניס בכסאות גלגלים 

ITF 1 . 20ולראשונה בקריירה ניצח שחקן המדורג בין ה

דניאל  בסיבוב הראשון ניצח אדם את . הראשונים בעולם

לאחר שהשוויצרי כבר הוביל  , 1-2השוויצרי פלגרינה

.  במערכה

הארגנטינאי  קסקויחזקאל בסיבוב השני ניצח אדם את 

.  1-2בעולם שזכה לאחרונה בתואר אלוף ישראל 17המדורג 

הצרפתי המדורג  קנטאופרדריק ברבע הגמר פגש אדם את 

.  2-0בעולם והפסיד לו 13

עופרי לנקרי: המאמנת של אדם

מבית הלוחם תל אביב השתתפה בטורנירים  צביקרוניקה ו

:בדרום אפריקה ורשמה מספר הצלחות

שם , הגיעה ורוניקה לחצי הגמר ITF 2בדרגת ACSAבטורניר 

ואילו . בעולם26המדורגת בוב נלנינוצחה על ידי השוויצרית 

קונסטובזוגות זכתה ורוניקה במקום הראשון יחד עם 

הדרום אפריקאיתמונטגה

שם , הגיע ורוניקה לגמרר'פיוצבדרגת ACSA Sowetoבטורניר 

לה גם הפסידה , הדרום אפריקאיתונטר למריסקההפסידה 

הולנגהנוקוואנדהבגמר הזוגות תוך שיתוף פעולה עם 

.  הדרום אפריקאית

ביכלרנמרוד : המאמן של ורוניקה

ישראלים  –דירוג עולמי 

1.8.2017נכון ל 

OPEN-גברים 

בסקי  'אדם ברדיצ-46מקום 

סטוקולאסי –106מקום 

נשים 

צביקורוניקה -33מקום 

QUADגברים 

איתי ארנליב–5מקום 

שרגא וינברג–18מקום 

חיים לב–32מקום 

שיר תרזה–53מקום 

פטריק בן אוריאל  –66מקום 

ואקניןגיא –73מקום 

יזראלובאלכסנדר –76מקום 

מדלסיעידו –76מקום 



על הדרך 
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פסקל ברקוביץ לקראת אליפות העולם בקיאקים

הגיעה למשרדי הוועד הפראלימפי  , חותרת הקיאק, פסקל ברקוביץ

קרן המתקנים  הישראלי להצטייד בשעון דופק שנרכש בסיוע תקציב של 

על אליפות אירופה שעברה ועל איתהועל הדרך שוחחנו ,של הטוטו

כיה ואלו 'ההכנות לקראת אליפות העולם שתתקיים בסוף חודש אוגוסט בצ

:עיקרי הדברים

 בענף הקיאקים מתקיימות אליפות אירופה ואליפות עולם כל שנה–

יש מספיק זמן  , הסמיכות של האליפויות מאפשרת הכנה טובה לשתיהן

לתקן בין אליפות לאליפות

  בענף הקיאקים יש הרבה מתחרים שגם בעברם היו חותרי קיאק ולאחר

הפציעה המשיכו להתחרות במסגרת פראלימפית מה שגורם לרמה  

מאוד גבוהה בענף

 מוצלחת מבחינתה של פסקל בשל עייפות אך  היתהאליפות אירופה לא

באליפות העולם היא שואפת להגיע לגמר ובגמר להתמקם  

4-5במקומות 

  היא שמחה שהנבחרת הישראלית מתעבה ויש דם חדש לענף

 בפאריז או 2024-לשאלה איפה היא מעדיפה שיערכו המשחקים ב

אבל שכמובן היא  , ענתה שהיא תסתדר בשתי הערים? אנגלסבלוס 

מעדיפה את פאריז שם גדלה כנערה   



אליפות 
העולם

08

19אליפות העולם בכדורשער לנבחרות עד גיל 

לראשונה בתולדות ענף הכדורשער התקיימה אליפות  

האליפות התקיימה בהונגריה  . 19עולם לנבחרות עד גיל 

מבית חינוך ואת ישראל ייצגו נבחרת בנים ונבחרת בנות 

.עיוורים

:  בשלב הבתים סיימו שתי הנבחרות במקום השני כאשר

 ונצחה את הונגריה  9-3נבחרת הבנות הפסידה לברזיל

2-3ונצחה את דרום קוריאה 7-13

 ונצחה את 13-3נבחרת הבנים גם הפסידה לברזיל

10-11את פולין נצחה במשחק מותח , 11-17ספרד 

11-13וקינחה בניצחון על הנבחרת הדרום קוריאנית 

לגרמניה והבנים  9-7בשלב רבע הגמר הפסידו הבנות 

14-4הפסידו להונגרים 

למרות ההפסדים במשחקי הדירוג התאוששו הנבחרות  

8-10הבנות נצחו את הונגריה . ונצחו את המשחק הראשון

9-12והבנים נצחו את דרום קוריאה 

העייפות הכריעה ושתי הנבחרות  5-6במשחק על מקום 

והבנים לפולין 5-3הבנות לארצות הברית . הפסידו

. 19-16במשחק רב שערים 

:את הנבחרות ליוו אנשי הסגל המקצועי

מאמן הבנים–שניר כהן , מאמנת הבנות–אבנעיםורד 

מנהלת  –טויטושיראל ,  מנהל מקצועי–רז שוהם 

.יסטית'המסזקוביץועדי נבחרות עתודה 
mksz.hu: התמונות באדיבות



אליפויות 
בינלאומיות
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אליפות גרמניה הפתוחה בשחייה 

כחלק מההכנות לאליפות העולם בשחייה שיערכו  

השתתפו שחייני הסגל  , במהלך חודש ספטמבר במקסיקו

.  של נבחרת ישראל באליפות גרמניה הפתוחה

כל שחיין מקבל  . התחרויות מתקיימת לפי שיטת הניקוד

ניקוד לפי המרחק היחסי של התוצאה שלו מהשיא  

. הבינלאומי בקלאס בו הוא מסווג

שיטה שמאפשרת לקיים משחים ללא תלות במספר  

(.  איכות התוצאה)השחיינים המסווגים בכל קלאס 

שאלביאיאדהיה זכייתו של הישג השיא של הנבחרת 

זהב במדליית , יעקב בייננסוןאותו מאמן , מאיל״ן חיפה

.דקות4:37.09מטר מעורב אישי ב 150ששחה לאחר 

ן רמת גן שזכה במדליית הארד  "מאילאיציק ממיסטבלוב 

5.18ששחה את המרחק  בלאחר , מטר חופשי200-ב

.  נח רםאת איציק מאמן . דקות

100שקבע שיא ישראלי במליארמרק : כן השתתפו

גירנקוורוניקה , גורדיצוקיוליה , שניות1:23.76: חזה

מבית הלוחם  ויואב ולינסקי ן חיפה "מאילומור מסרי 

.   תל אביב



טורניר ירושלים הבינלאומי בכדורשער  
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טורניר

כדורשער

בבית חינוך עיוורים  התקיים , 23-28-7בין התאריכים 

בהשתתפות נבחרת  , טורניר בינלאומי בכדור שער לנשים

.ובריטניהנבחרות פינלנד , (קבוצות2שהגיעה עם )רוסיה 

בירושלים בתנאי  בבית חינוך עיוורים התקיים הטורניר 

שכלל שימוש בכל מתקני  , פנימייה ואירוח מלאים

סיור בירושלים ובעיר העתיקה ונבחרת  , הספורט במרכז

.המלחבים לטייל בריטניה גם זכתה 

לאליפות אירופה שתתקיים בחודש הטורניר היווה הכנה 

.ספטמבר בפינלנד

לראשונה התנסו בנות הנבחרת בחוויה של השתתפות  

התנסות שמאפשרת  . בטורניר בינלאומי בבית שלהן

את מחיר המאמץ  ' לשלם'מהצד הספורטיבי מבלי להנות

ההתאקלמות בארץ זרה והשינה הרחק  , של הטיסות

.  מהבית

האירוח בארץ אפשר גם לבני המשפחה ולשחקני  

ושחקניות הליגה שאינם בנבחרת להגיע ולצפות במיטב  

.  השחקניות באירופה

(  2)בטורניר עצמו זכתה במקום הראשון נבחרת רוסיה 

.  לאחר שנצחה בגמר בשער זהב את הנבחרת הישראלית

לאחר  ( 1)כאשר למקום השלישי הגיעה נבחרת רוסיה 

.  של ישראלהסניוריםשנצחה את נבחרת 



דרמת הגמר  –קורס שיפוט בינלאומי 
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טורניר  

כדורשער

את הדרמה שהתקיימה בסיום גמר משחק טורניר ירושלים  

בכדורשער בין ישראל  בבית חינוך עיוורים שהתקיים 

דרמה שהעמידה את שופטי . אי אפשר היה לחזות, לרוסיה

.המשחק באתגר רציני

דרגה  –במסגרת קורס שיפוט בינלאומי לשופטי כדורשער 

המשתתפים יומיים לימודים עיוניים ומעשיים  12עברו 1

והתנסו בשיפוט בבית הלוחם תל אביב שהתקיימו 

בבית חינוך  בטורניר הבינלאומי שנערך בירושלים 

הגרמני  תחת עינו הפקוחה של השופט , עיוורים

.  אלכסנדר קנוט

היה כאמור  , אחד האתגרים הגדולים של המשתתפים

.בסיום משחק הגמר

,  נכנס המשחק להארכה, דקות24במצב של שוויון לאחר 

כלומר  –' זהב–שער 'הארכה שהניצחון בה מושג בעזרת 

זוכה במשחק ובטורניר  –הקבוצה הראשונה שמבקיעה 

לאחר כמה שניות הבקיעה הנבחרת הישראלית שער . כולו

אך שופטי המשחק זיהו  . והתחילה בחגיגות הניצחון

גורר עונש של פנדל לזכות ,  וככזה, שהשער היה לא חוקי

הכדור צריך לגעת בשלושה אזורים  ) הקבוצה הרוסית 

למרות הלחץ מול הקהל  ( אך נגע רק בשניים, במגרש

פסלו השופטים את השער והעניקו לנבחרת הרוסית  , הביתי

שניצחו במשחק  , פנדל אותו הבקיעו הרוסיות, את הפנדל

, אלכסנדר שפיקח על השופטים אמר בסיום. ובטורניר כולו

, שזאת החלטה מאוד קשה לשופטים לקחת מול קהל ביתי

ושגם שופטים מנוסים מתקשים להחליט במקרים כאלו 

.  והוא שמח שקיבלו את ההחלטה ההוגנת

המשתתפים הוסמכו בסיום ובעונה הבאה ישפטו את  12כל 

.  משחקי הליגות בארץ

קורס השופטים מהווה פריצת  : "שאבי דויטש אמר בסיום

בהתפתחות הענף בארץ ואנו מקווים שזו , דרך נוספת

לאחר  , תחילת הדרך להתקדמות רמת המשחק והשיפוט

שיצברו ניסיון בשיפוט בינלאומי ויוסמכו לדרגת שיפוט 

."ברמה גבוהה יותר



השאלון
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התחרותאתהופכתזרספורטאישלנוכחות
הבאזאתמעלה,בינלאומיתלתחרות

נותןזה.שונהכולםביןוהשיחהתקשורתי
.שלהולחשיבותלתחרותמקוםהרבה

רכז ענף הטניס  יהושוע אוניקובסקי שאלנו את , עסוקים במהלך השנה בארגון התחרויות הארציות, רכזי הענפים

,  רכזת ענף השחייה איך זה להיות חלק מארגון טורנירים בסדר גודל של המכביהליבוביץסווטקארן שולחן ואת 

ולאבי  וזאת גם ההזדמנות להודות להם .  בהם משתתפים גם ספורטאי על זוכי מדליות במשחקים הפראלימפים

על העבודה המדהימה והמסורה שהם עושים במהלך כל ,  שריכז את הטניסופיני לוי שריכז את הכדורסל אורן 

.השנה

ארגון תחרויות המכביה  

?על הספורטאים שלנו, פראלימפיאיך השפיעה נוכחות מדליסט 

הספורטאיםאתלארחמאדנחמדהיהראשית
לאהמדליסטשלנוכחותוועצםהזרים

.שלנוהשחקניםעלהשפיעה

מחלקת מדליותסווטליבוביץקארן  יהושוע אוניקובסקי עם משתתפי המכביה

עםכמעטשוחח,מאודחביבהיה,לוימתיו
ומאודמקסיםהיה,כולםעםהצטלם,כולם

חברותי

?הפראלימפיאיך התנהג המדליסט 

מאודצנועהיה,ישראל,שאירחנוהמדליסט
מאודועניו

היההמכבייהמשחייבריכוזהעיקריהקושי
שכל,שוניםגופיםשלושהמולבהתנהלות

אבל.מבחינתואחרצורךעללענותצריךאחד
הייתההתחרותמשותףשיחשנוצרברגע

!מאודמוצלחת

האם היה קושי כלשהו בריכוז התחרות במכבייה בשונה  
? מארגון תחרות רגילה בארץ

במכבייההתחרויותשלבפועלהמארגנים
,בולוטיןשרונילאחר,הריכוזאתעליהקלו
שלמוקדמתלהכנהדאגנוואניפ"חרלאורי

.התחרות
מכלעזרהעםלתפעולקלהתחרות,לסיכום
.בדברהנוגעים



המכביה

טקס הפתיחה והסיום–המכביה 
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ספורטאים  7,000התקיימה בהשתתפות 20-המכבייה ה

מישראל  ספורטאים 2500ולצידם, מדינות בעולם80-מ

.  ענפי ספורט40-שהתחרו ב

מספר לא גדול של ספורטאים פראלימפים הגיע  

בארבעה  לפיכך כללה המכבייה תחרויות , ל"מחו

,  טניס בכיסאות גלגלים, שחייה: פראלימפיםענפים 

.וכדורסל בכסאות גלגליםטניס שולחן 

הפתיחה הייתה לספורט הפראלימפי נוכחות  בטקס 

בין שבעה הספורטאים שהדליקו את לפיד . מכובדת

זוכת  , מורן סמואלגם החותרת היתההמכבייה 

.  מדלית הארד במשחקים בריו

הנער  , דגל ישראל נשאו בין יתר אושיות הספורטאת 

איתן  ובטקואנדוהמתאמן אסף יסעור קטוע הידיים 

רגל ששבר לאחרונה את שיא קטוע האצן חרמון

.העולם במרתון לקטועי רגל

הטניסאי שזכה במדליית הזהב במשחקי נועם גרשוני 

והספורטאים  . השביע את הספורטאים2012לונדון 

.  הפראלימפים הובילו את המשלחת הישראלית

טקס נעילת המכבייה התקיים בלטרון והתנהל  

למעשה את  שהיוותה , כמסיבה של מוסיקה וריקודים

של מדינת  70-לחגיגות הרישמיתהפתיחה הבלתי 

במהלך הטקס נחשפו הצופים לסיפורו של  . ישראל

שאיבד את מאור  אחיה קלין והטריאתלטהחותר 

נייטועלה לבמה עם כלבו ' צוק איתן'עיניו במבצע 

.  וזכה לתשואות נלהבות



המכביה

כדורסל בכסאות גלגלים–המכביה 
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תחרויות הכדורסל בכיסאות גלגלים נערכו בירושלים  

שהונגש בסיוע הטוטו במיוחד  סליסברגבאולם 

ב  "נבחרת ארה. בהשתתפות ארבע קבוצות, למכבייה

,  בריטית ושני שחקנים ישראליםמחוזקת בשחקנית 

.שתי קבוצות עתודה וקבוצת בית הלוחם ירושלים

קודם לטורניר הרגיל התקיים בבית הלוחם בתל אביב 

זכתה הקבוצה הצהובה  בסיומו . ידידותיטורניר שלשות 

משה , קפטן נבחרת ישראל, אלון דור אוןבה שיחקו 

שאמר  האמריקאי מוטי הררי ופיטר ברי , זהבי

אולי כשאגדל אגיע לשחק יום  15אני רק בן ": בסיום

."אחד בישראל

טורניר הכדורסל המרכזי הסתיים בניצחונה של נבחרת  

.  36:46על בית הלוחם ירושלים בתוצאה 1העתודה 

ב זכתה במדליית הארד לאחר שניצחה "נבחרת ארה

.  43:49בתוצאה 2את נבחרת העתודה 

יש לציין כי ספורטאים אמריקאים רבים הגיעו כדאי  

.לעודד את הנבחרת האמריקאית

בגביע מלך הסלים זכה פיטר בארי האמריקאי לאחר  

.  שקלע יותר ממאה נקודות ב חמישה משחקים

היתה:" שארגן את הטורניר אמר בסיומואבי אורן 

,  חוויה לראות את השחקנים הצעירים שלנו בפעולה

כל הכבוד לוותיקים של בית , נלחמים על כל כדור

ואני מקווה לראות בעתיד , הלוחם ירושלים שנתנו פייט

את פיטר בארי האמריקאי מגיע לשחק בנבחרת  

יש לציין את האווירה החמה והידידותית בין . ישראל

טורניר השלשלות , תרם לכך לא מעט, השחקנים

"והאכילה המשותפת בכל יום של ארוחת הצהריים



המכביה

שחייה–המכביה 
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תחרויות השחייה התקיימו במסגרת התחרויות הרגילות  

כשבין השחיינים הפראלימפים הבולטים  , במכון וינגייט

,  מתיו לויהאוסטרלי המדליסט : היול "שהגיעו מחו

.י'באסציאנוס והמדליסט ההונגרי 

200-לוי לא אכזב וכבר בהתחלה שבר שיא עולם ב

, חופשי' מ100) וזכה בחמש מדליות זהב , חופשימטר 

( מעורב אישי' מ200, פרפר' מ50, חזה' מ50, גב' מ50

הישגיו של לוי הקנו לו את  (. חופשי' מ50)ואחת כסף 

.20-המצטיין של המכבייה התואר הספורטאי 

רכזת ענף השחייה בהתאחדות  , ליבוביץסווטקארן 

שארגנה את התחרות ושהתה במחיצתו  , לספורט נכים

אמרה כי היא לא מופתעת  , בכל ימי התחרויותשל לוי 

הרגישו שהוא בא  . "וכי מדובר בספורטאי חביב במיוחד

בתום התחרויות  . אבל גם ליהנות מהחוויה, להתחרות

וביקש שאעביר את תודתו  , הוא הודה לי באופן אישי

."גם למארגני התחרויות

:מדליות3שחיינים נוספים שזכו ביותר מ 

מדליות ארד3ההונגרי זכה בי'באסציאנוס 

, מדליות זהב2ן חיפה זכתה ב"מאילירנקו'גורוניקה 

.  אחת כסף ואחת ארד

3ן חיפה זכתה במדלית זהב ו"מאילגורדיצוקיוליה 

.מדליות כסף



המכביה

טניס בכסאות גלגלים  –המכביה 
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הטניס בכיסאות גלגלים התקיימו במרכז  תחרויות 

. הטניס בירושלים במזג אוויר חם ולוהט במיוחד

השחקנים  , למרות החום הכבד ששרר בימי הגמר

.  התאמצו ולא וויתרו על אף נקודה

מרציאנואלי ביטון ושלומי ניצחו , בטורניר הזוגות

וגרגורי  ן ירושלים "מאילפיני לוי ן ירושלים את "מאיל

(  5-10)7-53-6: מרוסיה קונסטנטין 

במדליית גרגורי קונסטנטין בתחרות היחידים זכה 

שוויון   מישראל בשובר פיני לוי לאחר שגבר על  , הזהב

שעות בשמש במשחק שארך שלוש 4:67:56:7

.הקופחת

לאחר שניצח את  אלי ביטון במדליית הארד זכה 

.מרציאנושלומי 

אמר  , שארגן את הטורניר  ואף שיחק בופיני לוי 

בסיום כי זה חשוב מאוד לארגן טורנירים כאלו כאשר  

הפראלימפים מתחרים לצד האולימפיים וכי זאת 

הרגשה נהדרת לשחק במרכז הטניס בירושלים  

לקבל את המדליות בטקס  , במגרש המרכזי מול קהל

.  המדליות המרכזי ולהרגיש שווה בין שווים



המכביה

טניס שולחן–המכביה 
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התקיימו  , תחרויות טניס השולחן בקטגוריית עמידה

מברזיל  , ל"בהשתתפות ספורטאי על מחו, ברעננה

ומאוסטרליה  , סטרושראל מדליסט הכסף יהגיע 

.  שהשתתף במשחקים בריוברק מזרחי 

אסף  בשלב הבתים כמעט ונרשמה הפתעה כאשר 

,  מבית הלוחם חיפה כמעט וניצח את הברזילאיגופר

.  3-2אך בסוף הפסיד 

חצאי הגמר היו מותחים וצמודים כאשר בחצי הגמר  

ן  "מאילדני בוברוב את ישראל סטרו הראשון ניצח 

את  אביב גורדון ובחצי הגמר השני ניצח 1-3רמת גן  

.ברק מזרחי

דני  את ברק מזרחי במשחק על מדליית הארד ניצח 

במשחק צמוד שכל מערכה בו הסתיימה  1-3בוברוב

.נקודות בלבד2בהפרש של 

.  אביב גורדוןאת ישראל סטרו במשחק הגמר ניצח 

.  דבר ששימח מאוד את הברזילאים בקהל

אמו של ישראל אמרה שבשבילה הניצחון במכביה  

חשוב לא פחות מהמדליה במשחקים בריו וזה שישראל 

. משחק בישראל ומנצח מרגש אותה מאוד

שחקניות פראלימפיות נוספות שעשו חייל במכביה  

כאשר הן שיחקו בטורניר הרגיל  של איגוד טניס 

מבית הלוחם תל אביב שזכתה  כרמית דור השולחן הן 

מבית  שגיא סיארהוענת במדלית הכסף לנשים 

הלוחם חיפה שזכתה במדלית הארד לנשים מעל גיל  

כן זכו השתיים במדליות נוספות במקצי הזוגות  . 40

.  והקבוצות

.



פרחי ספורט

פרחי ספורט חוגגים סיום עונה שלישית 
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וגם פרחי ספורט , לכל עונה יש סוף עונה

חגגו החודש את סיום העונה השלישית  פראלימפים 

.לפעילותם

השנה להבדיל משנים קודמות כל שלוחה חגגה  

.בחרה כיצד לחגוג את סיום השנה השלה

שחנכו השנה אולם חדש המיועד לפעילות , אשדוד

החליטה לחנוך , לאוכלוסייה בעלת צריכים מיוחדים

,  בשטח האולם" על האש"בעשיתאת המקום 

, הקבוצה המגובשת לא עוזבת את ביתה החדש

,  חשוב לציין שעם קבלת האולם. אפילו לא לרגע

גדלה הקבוצה משמעותית ויש אפילו דיבורים על  

.לפתוח ענף נוסף באולם

במפגש הורים וילדים בבית הלוחם  חגגו באר שבע 

בבאר שבע  . הבאולינגומשם המשיכו לחגוג באולם 

,  קיימות ארבע קבוצות בארבעה ענפים שונים

הוריהם  , פעילות זו איחדה בין כל המשתתפים

.ומשפחתם

קבוצה המורכבת משני ענפים שנפתחו  , בירושלים

,  האיזוריהחליטו אף הם לחגוג בבאולינג , השנה

.הפרחים הגיעו בליווי הורים ואחים לחגיגה

שנת חלק מהשלוחות יחגגו באוגוסט את סוף 

לספטמבר  מה שבטוח שכולם מחכים הפעילות 

.לפעילותחזור ל


