משא

הדגל

,י

יש לו כבר שתי מדליות
50
בגיל
הוא אחד מגדולי
אולימפיות
הטניסאים
בכיסאות גלגלים שלישראל,
בחודש הבא לאולימפיאדה
שייצא
מרגש
אבל שום דבר לא
הרביעית שלו

די

^■1

את

שרגא ויינברג
מהבשורה

שיישא

ilw^%

ייתי

מפתח־תקוה
את דגל ישראל

בטקס

הפתיחה ״הצטמררתי ,זו הנקודה
מעומעותיתבקריירה" אורי 68קירר^<r
הכי

יי

ר1אה

אני

מדליית

מעולם לא נבהל מאתגרים ,ממגבלות ובטח שלא מנגיפי זיקה
שנבחר לשאת את דגל ישראל
אחרי
למשחקים הפראלימפיים

שרגא ויינברג
הוא

הבא

הפתיחה

א1ריי

ייצא

בריו :״זו נקודת הציון
הזוגותבבייג׳ינג

בטורניר

צילום:

קיז־ר
קידר

משמעותיתבקריירה״

הכי

וארד
בלונדון,

הפעם

הטניסאי
טלפון,
כחודשקיבל

את האירוע הגדול בחייו של הס־
$TS1$הספורטאי$TS1$

שהפך
לאירועהגדול
פורטאי
פורטאי$DN2$הענק,

של כל

בחייו

ספורטאי.

הוא

אחרי

בחודש

בטקס

מדליית כסף

מתכוון לעמוד

הפודיום

בראש

ריאן

כספטמבר ייכנס שרגא
הוא משתתף במשחקיםהפראלימפיים.
.7-3
"איתי החל לשחק לפני ארבע שנים ,למ־
$TS1$למרות$TS1$
ויינברג
לאצטדיון המרקא-
$DN2$למרות $DN2$שהוא קטוערגליים ויד .כושר ההיש־
$TS1$ההישרדות$TS1$
רות
נר בברזיל וישתתף בטקס
וההתאוששות שלו ראוי
רדות
$DN2$ההישרדות$DN2$
הפתיחר של המשחקיב חפ־
$TS1$חפראלימפייס$TS1$.
להערצה",
לסיכויי הזכייה:
סיפר וינברגוהוסיף ביחס
ההתרגשות
ראלימפייס.
ימפייס$DN2$.
גדולה ,זה ברור,

אולם לפני

זהב"

"הפעריםבין המתחרים אינםגדולים
נתון ,עם הריכוזהנכון ,אתהיכול להביא
מדליה".
וביום

בריו יתחרו השניים בפעם

הראשונה ביחד

"התקשרואליי מהוועדהאולימפיוהודיעו והחיבור,
מדורג חמישי
לי שאני אשא את דגל ישראל בטקס הפ־
$TS1$הפתיחה"$TS1$,
וקיבל את הכרטיסלמשחקים
בשלבמוקדם" ,הסבירויינברג" ,הכניסה
ה" $DN2$,סיפר ויינברג בהתרגשות" ,הצטמ־
"$TS1$הצטמררתי$TS1$.
תיחה",
למשחקים התעכבה הפעםולמעשה אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
שלי
ררתי.
ררתי $DN2$.רציתי מאודלקבל את הכבוד העצום
הוא מודה,

אינו

אחד סיבותיו שלו לפרישה .נועם

"לכל
לא
החליט להמשיך,

התקדם ,עשה
יחד .אני כנראהזן שונה מהשאר ,לא מסתפק
במה

שיש

ותמיד

רבעים שנה ,בענפיםשונים ,עד

החל לשחק

בועז נפצע בגב .איתי 2000

תחרויות טובות וחיברו אותנו

רוצה
להמשיך.

זה מעבר

שבשנת

טניס

החצי

במתכונת

מקצוענית והתחרותית .הוא נחשף לענף
במועדון בו הואפעיל מגיל שש איל״ן
רמתגן".מעולם לא ראיתי את חיי ללא
הספורט" ,הוא מספר" ,זה התחיל כעניין

להישג הספורטיבי
עבורי".

טיפוליושיקומי והפךלדרך

"יילד זכוכית"
שביר
בזיתי

בספורט חיזק

אותנו

חיים .העיסוק

משמעותית

הלכו והתמעטו .יחד עם זאת,

פשוט" .איתי היה

גם היום אני

יכול לשבור עצמות
חזקות מאלה שישברו עצמותיו של
ממכות

שרגא ויינברג נולד בפתח־תקוה לרחל
ומיכאל וכבר בלידהאובחן ,כמו אחיואבי,

והשברים

פחות

הרבה

אדם

אחר".

שסל

שעם מחלה

כמי שלקה ב״אוסטוגנסיס אימפרפקטה"
חולה ,יש לי
("אני לא
$DN2$אנחנו $DN2$משחקים כזוג רק מה 13-במאי".
חנו
מגבלה" ,הוא מבקש
הזה .זו נקודתהציון הכי משמעותית בק־
$TS1$בקריירה$TS1$
ריירה$DN2$שלי.מבחינתי ,זו הערכה למי שאני
ריירה
הוא ספורט.
זו לא עובדה שיכולהליצור בעיה? במ־
$TS1$במשחקי $TS1$להדגיש)
מחסור בגן מסוים הפוגע בע־
$TS1$בעצמות$TS1$
ומה שאני עושה .אעשה זאת בגאווהגדולה
"ההורים שלי תמיד אמרו ,שאם לא רוצים
צמות
$DN2$במשחקי $DN2$זוגות ישמשקל רבלתיאום וההבנה
$DN2$בעצמות $DN2$וגורםלריבוי שברים .השם הנפוץ
שחקי
ללוקים במחלה הוא"ילדי הזכוכית".
יותר
עבור המשלחתוכל מדינתישראל".
באינקובטור ,מרו־
$TS1$מרופדים$TS1$
שניפצע ,שישאירו אותנו
העיוורת.
מאוד
הרבה
בצמר
פדים
$DN2$מרופדים$DN2$
מרובים
משברים
סבלתי
"כשהייתי
לנו
שיש
משתדלים
"אנחנו
בכיסאות
אחדמגדולי הטניסאים
בגיל
גפן .עברנו
ניתוחים,
ילד,
בזמן הקצר
50,
כולו ,אבל אתה
ואימא שלי הייתה צריכהלעבור מטיפול
לעשות את המקסימום .אנחנו עושים אימו־
$TS1$אימונים$TS1$
לאולימפיאדה
גלגליםשגידלה ישראל יוצא
הגוף שלנו מוברג כמעט
לומד עם הזמן להכיר את הגוףשלך ,מת־
$TS1$מתחזק$TS1$
שלי ,לזה של אחי
בשבר
$DN2$אימונים $DN2$משותפים .כל אחד מאיתנו מתמקצע גם
נים
הרביעית שלו .בארון הגביעיםוהמדליות
ולפעמים גםיחד",
מניח

אני

כזאת,

המרשים

מונחות

שבביתו

מדליותאולימפיות בהן

אחר

שתי

כבוד

זכה בטורניר הזו־
$TS1$הזוגות$TS1$

גות
ות$DN2$
(בקטגוריית״קוואד״
שלושהגפיים)

המשפחה ואחו־
$TS1$ואחותי$TS1$
שיחזר" ,אבא עבד ופרנס את
$DN2$מתחזק $DN2$מאודפיזית,ויודעבדיוק
חזק

במשחקי היחידים ובו אנחנו משקיעים קצת
$DN2$ואחותי$DN2$
יותר ,אבל משתדלים שלאלהזניח את הזו־
$TS1$הזוגות$TS1$.
תי אתי עזרה

גות.
פגיעה בלפחות
$DN2$הזוגות $DN2$.אני לא בטוח עד כמה זהנכון,

2008
כסףמביג׳יינג
($TS1$בצוותא$TS1$
(בצ־

ותא $DN2$עם בועז קרמר) וארד
וותא
2012,
מלונדון

בה זכה עם נועםגרשוני ,טייס חיל
לשעבר שזכה במדליית הזהב במשחקי
שמתם לב שצבע אחד ,מוזהב
היחידים .ודאי
ויינברג,נתון שהוא
במיוחד ,חסרבארון של
מאוד רוצה לשנות בשובו מריו .במשחקים
הפראלימפיים הוא ישתתף בטורניר היחי־
$TS1$היחידים$TS1$

אבל זו

לא החלטהשלי".
מתסכל
להחליף בכל פעם שותףלמשחק?

ברבות השנים,

במה שניתן.

המגבלה ,הראש מתחיל
אתהלומדלחיות עם

להבין

מה מותרואסור".

ויינברג עוסק

דים
דים$DN2$וכמובן בזוגות עם

הפרטנר

איתיארלניב.
"אני רוצה את הצבע החסר ,אבל
אהיהחזיר ,כל מדליה שתונח על
תתקבלבברכה״,
ויודע שהרביעייה

אמר

ענף

בספורט

כבר למעלה

מא־

הזה.

לא

אני

הראש

אחי אבי

משהו הוא

ספורטיבית

אפסי.לשנינו

מאוד
גדולה,

שנינו

מהיריםוהגיל
אתהיכוללהיות חזקממני ,אבללעולם

אינו פונקציהבעניין

תיסע מהריותר".

איזו

גרוש,

כדורסל,
משחק

אנטיתזה למחלהשלנו .בטנים,

שיקרה לי

יש נטייה
מאוד

"זה מצחיק.
ומשום מה,

שהוא

מה

מותר ומה

משמעות

יש
לעיסוק

בטניםעבורך?

"הספורט נותן לי את החוזקהפיזי ,את
הביטחון העצמי ,את ההנאה .אני מתאמן

ארבע פעמים בשבוע,

$TS1$נפגעת$TS1$,
נפ־
והמשפחה שלי

הפרימיטיבי שלי אמר לי
$DN2$נפגעת $DN2$,כך גם העבודה .אבל אנימקבל
געת,
שבלעדיהם ,לא
תמיכה .יש כמה גורמים
המוגבלות ,אני
שבגלל
מהם

אני

לא

צווארי

בחיוך "אניריאלי

הראשונה ביחידים

מאוד

בלונדון
חזקהולעקוץ אותם יהיה קשה.
הייתי היחיד שהצליחלעקוץ את המדורג
בעולם ,כך שהיו דברים
שני
מעולם .הרמה
מאז עלתה משמעותית והסיכוי למדליה
יהיה בעיקר בזוגות .איזה צבע? ביוםנתון,
בהגרלהטובה ,אפשרלפנטז גם עלזהב".
ארלניב ,נפצע קשה לפני
הפרטנרשלו,

כתשע שנים בפיגוע
תו
ו $DN2$כקצין בצנחנים .זו הפעם

אסור לךלעשות.
הסיכוי

האוויר

החדששלו,

אדם

הדבר האחרון

יחשוב

שתרצהלעסוק

בו

בעזה בזמן שירו־
$TS1$שירותו$TS1$
הראשונה בה

משנה כמה מקצוען אהיה ,לא אגיע לשום
אישה
צריך לצאת רק טם
הישג
המשפחה שלי והחברים
ב׳סנו' ,מקום
אשתי
מוגבלות ,כמו
עם
העבודה .אליהם תוסיף את המועדוןשלי,
׳ספיבק' ,שנותן לי את כל מה שאני צריך
הראשונה .את כרמית,
וכמובן המאמן שלי מרטיןגילברט .זה לא
לה אין שוםמוגבלות,
מובןמאליו .הם נותנים לי את כל העזרה
מאפשרים לי לצאת לכמה תח־
$TS1$תחרויות$TS1$
והתמיכה,
בעבודה .היום
הכרתי
רויות
$DN2$תחרויות $DN2$שאני רק

טעיתי

אני מבין
עצמי
שהגבלתי את
בכך
מסוימת"
לאוכלוסייה
עד

כמה

לכך

הם תומ־
$TS1$תומכים$TS1$
רוצה ומעבר

$DN2$תומכים$DN2$ומחזקים .הידיעה שכל
כים

כך הרבה

ותומכים

במה

כוחלהמשיך

גם

מתעניינים,יודעים ,עוקבים
שאני עושה ,נותנת ליהמון

ברגעיםהקשים".

אנשים

לדייט ,וזה הצליח
התגלגלה שיחה ,יצאנו
בגדול .היום אני מבין עד כמה טעיתי בכך

הרוח
"נעמה
במפרשים ש7י"
האולימפיאדה
בלונדון

הייתה

שהגבלתי
מיוחדת

כל

$TS1$במדליה$TS1$,
במד־
בשל הזכייה

כך עבור ויינברג לא רק
של
כניסתה
 $DN2$אלא גם בגלל
בתו ,נעמה,
ליה,
לכיתה א׳ ביום הטיסה לבירההאנגלית.
"בשלוש לפנות בוקר היא כבר הייתה עם

את

עצמילאוכלוסייה

למחייתיולכן אני לא מקצועןמלא",
מסביר" ,כל אחד היה מעדיףלקבל
מדינות
שיותר ,אבל אני צנוע .לעומת

הוא
כמה

מסוימת.

המשפחה של כרמיתקיבלה
כשהבת מכניסה מישהו
פתוחות .זה לא קל
למשפחה ,אבל ברגע שמכירים
עםמוגבלות
את הבן אדם,העגלה שהוא יושבעליה היא
אותי בזרועות

בכלל לאפקטור".
בשבועות ובימיםשלפני
התיק על הגב ,עם
הסנדוויץ׳ שהכינהלע־
$TS1$לעצמה$TS1$,
ספורטאים כי
 $DN2$,מוכנה
האולימפיים ,הודיעו לא מעט
ליציאה" ,סיפר וינברג ביומן
צמה,
ממגפת
החשש
שפורסםב״ידיעותפ״ת"" ,היא
האולימפי
יוותרו על
השתתפותם עקב
בברזיל.בנוסף ,צצו לא
הזיקה שפגעה ברבים
אמרה שזה גם מהתרגשות ,אבל היא גם
מעט בעיות ארגון כשגם הפשע המשתולל
רוצה שאבא שלה יראה אותה תלמידהלפני
פתיחת המשחקים

"מעולם לא
הספורטאים
הספורט .זה
חיי ללא
לתחרויות
התחילכעניין טיפולי
דונים
$DN2$המועדונים$DN2$
את

ראיתי

אחרות

אנחנו

עושים

ושיקומי והפךלדרך
חיים.
את

הספורט נותן לי

החוזק הפיזי,

במצב טוב .יש
ממנים

לעצמם

מדינות בהן
את הנסיעות

והשהות בהן .אצלנו
$TS1$המועדונים$TS1$
המוע־
זאת ואני

מודה

שאם

המצב

לספורט ,לא
האהבה שלי

היהשונה ,עם כל
לעסוק בו.
הייתימסוגל
"מישהו אמר פעם

פורט,
$DN2$בספורט$DN2$,

לעסוק באמת בס־
$TS1$בספורט$TS1$,
שכדי

אתה צריךלעשות זאת מבלילקבל

תגמול.
מתוך
את הביטחון העצמי,
יכולותלהיות הרבה
לקבל ,התוצאות
ולא כדי
את ההנאה"
אצלנו".
שהוא טס".
במדינה הדרום אמריקאית הדיר שינה מעי־
$TS1$מעיניהם$TS1$
ואולי זה מה שקורה
יותרגבוהות,
$DN2$מעיניהם $DN2$של המארגנים.
ניהם
מה יחסך לחשיפה המועטה?
בקרוב תחל נעמה אתלימודיה בכיתהה',
בהחלט ,אבל
"היעדר החשיפה מפריע לי
והאב(הכבר לא טרי)עדיין מתרגש" .נעמה
את ויינברג אף וירום לא יפחיד כל כך
"קיבלנו הנחיות ברורות מרופא המ־
$TS1$המשלחת$TS1$
מהר.
מהחברה שלנו רואה
לצערי חלק מהגדול
מתפייט הטני־
$TS1$הטניסאי$TS1$,
במפרשים
היא הרוח
שלי",
שלחת
ספורט נכיםכעניין שיקומי ולא תחרותי.
" $DN2$,היא התרגלה
לנסיעות שלי .תחילה
$DN2$המשלחת $DN2$והוסברלנו במפורש שהזיקה משפיע
ליהםבאולימפיאדההרגילה .ובכל זאת,
סאי,
בהיריון",הסביר" ,יש דב־
$TS1$דברים$TS1$
בעיקר על נשים
נכון ,אבל זה לאגורף .מדובר בס־
$TS1$בספורט$TS1$
והחשיפה ניתנות בחלקו זה
ההכרה
מודהויינברג,
היה לה מאוד קשה ועשתה המוןפרצופים,
רים
$DN2$בספורט $DN2$הישגיולאכולם רואים זאת ככה".
פורט
מפארים
כשהם
היום היא כבררגילה.לפעמים היאאפילו
להימנע מהם שם ,כמו יחסימין
$DN2$דברים $DN2$שצריך
להם רק בכל ארבע שנים,
שומר
אתה
אם
רלוונטיים
שלא
שוכחת שאני לא בארץ.היא ,רעייתי כרמית
לטניס ,ויינברג
מלבד אהבתו הגדולה
בשאר הזמן יזכו ויינברג וח־
$TS1$וחבריו$TS1$
את הפודיום.
על
עבורי.
שום
צריכה
לא
ושניבניה ,הם מי שנותניםלי את הכוח".
הוא גם חובבכדורגל ושמורה לו פינה חמה
$DN2$וחבריו $DN2$ללא יותר מכמה שורות על כל הישג
בריו
להיות
בעיה .פשע?
עצמך,
$TS1$מרשימים $TS1$למכבי פתח-תקוה ,אותה הוא אוהד מיל־
$TS1$מילדות$TS1$.
שיעשו ,ורבים מהם מביאים תארים מרשי־
לנבחרת ישראל יש אבטחה מיוחדת ואני לא
המשפחה
בראיון קודם סיפר ויינברג על
$DN2$מרשימים $DN2$במיוחד.
מים
המיוחדתשלו" .זהמצחיק .אניגרוש ,ומשום
דות.
רואה שום בעיה
$DN2$מילדות" $DN2$.אני בהחלט מודאג מאיך שהקבוצה
בעניין".
נראית עד כה ,אבל יש לי דאגות קצת יותר
מה הראש הפרימיטיבי שלי אמר לי שבגלל
עניין זה מתבטא ,מן הסתם ,גם בתקציבים
הספורטאים הפראלימפים מארץ הקודש
$TS1$שוויינברג$TS1$גדולות" ,הוא מודה" ,אני רוצהלעבור את
שמביא לכך שוויינב־
זעומים יותר ,מה
אולימפיות124
זכו עד כה 380מדליות
מוגבלות ,אני צריך לצאת רק עם אישה
בשלום,להביאמדליותליש־
$TS1$לישראל$TS1$.
רג
מזהב ומכסף ו 231-מדליות ארד .פי כמה
מוגבלות ,כמו אשתי הראשונה .את כר־
$TS1$כרמית$TS1$,
$DN2$שוויינברג$DN2$נאלץלהגיעלאימונים האינטנסיביים האולימפיאדה
עם
אחרי שעבר יום עבודה מלא" .אני עובד ראל.
וכמה
$DN2$לישראל $DN2$.זה קצת יותרבוער".
 $DN2$,להאין שוםמוגבלות הכרתי בעבודה.
מההישגים הדלים למדי של מקבי־
מית,
כשאתה עושה משהו

אהבהנטו,

