ספורטאי השנה  2017של הד הקריות

ספורטאית השנה היא ענבל 9י!ו1
השחיינית הפארלימפית ,שמייצגת את מועדון איל״ן חיפה זכתה במדליית ארד במשחקים הפארליחפיים
בריו ,למרות שהייתה במצב בריאותי קשה .זו הייתה מדלייה תשיעית בארבע אולימפיאדות .ספורטאית
ענקית ,ווינרית בנשמה .טקס ההכתרה נערך ״במגרש הביתי של ענבל״  -מרכז איל״ן חיפה בקרית חיים,
בהשתתפות ראשי איל״ן חיפה נ׳הד הקריות׳ < איסר רביץ < isar54@gmail.com

לא רק ספווטאיתגדולה .בס אישה ענקית .פעל פתרו

*Mima
ספווטאי .מנהלי ומאח! איל־! וזיפוז/קוית חיים  .irnrraאדחאן!paima

ספווטאית השנה !הנזאנזועלה .ענבל פיזרו,
יעקב ב״ננסון והוורליה וזרו צילום ,עזזססגו

מעלה טשלוש שנים התכוננה ענבל פיז־

־  200חופשי ,המקצוע הבי חוק שלה .בשלוש האולימפיאדות

חייה של המועדון יעקב בייננסון ,ושישה שחיינים בכירים

רו למשחקים הפראלימפיים כריו רה

הקודמות היא זכתה במדליה במשחה זר ,אבל בריו שוב אמבה

של המועדון :טור מסרי ,יוליה גורדיצוק ,ורוניקה גירנקו,

ז׳נירו .אחרי שלוש אולימפיאדות מ1־
 ^^^Pצלחות מאוד ,בהן זכתה בשמונה מד־

גדולה ,רק מקום חמישי .הגמר הרביעי חיה משחה  100חופשי,

מרק מליאר ,איאד שלאבי ,שהוכתר בטקס זה כספורטאי

עוד מקצוע חזק שלה .פיזרו סיימה במקום השישי .נותר לה עוד

המצטיין בספורט נכים ,וענבל פיזרו .בנוסף השתתפו נצי 

ליות ־  3כסף ר 5ארד ,קיוותה פיזרו

משהה אהד 200 ,מעורב אישי .כל ספורטאי שמשתתף באו

לחזור טריו עם שלוש מדליות נוספות ,כמו

לימפיאדה ,אודי חמישה משחים מגיע למשחה השישי תשוש.

גי ׳הד הקריות׳ מו״ל עומר תקשורת שלמה לונדון ,מנהל
עיתון'הד הקריות' גילי גילת ,עורכת העיתון מיכל גילת

בשתי האולימפיאדות הקודמות בלונרוז ובייג׳ינג ,ואם אפ

פיזרו אכן הייתה תשושה ,גם מאוכזבת נמעד ,גם חסרת אונים
ובעיקר חולה ,אבל אז הוכיחה הספורטאית הנפלאה שהיא קור 

ועורך הספורט איסר רביץ.
דבר האירוע נודע לעמותת אילן וגרם להתרגשות רבה

מאוד לקראת ריו ,כפי שלא עבדה לפני האולימפיאדות

צה מחומר אחר .כבר בבוקר ,במשחה המקודמות היא עשתה
תוצאה מצוינת  3:37:12ועלתה לגמר מהמקום השני .במשחה

בקרב אנשי העמותה ,ראשי העמותה ביקשו לברך את ענ 

למולה הרע היא חלתה נצורה קשה חודשים ספורים לפני
המשחקים הפראלימפיים בדיו ,עד כדי כך

הגמר ,שנערך בשעות הערב ,פיזרו עשתה זאת .היא סיימה
במקום השלישי בתוצאה  3:38:20וזכתה במדליית הארד .מאי

שהרופאים המליצו לה לוותר על ריו .אבל

פה הצליחה הספורטאית הזו לשאוב את הכוחות אין לדעת,
אבל היא עשתה זאת וגרמה לשמחה גדולה במתנה הישראלי.
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שר לפחות אחת בצבע זהב .שלוש שנים היא עבדה קשה
הקודמות .היא הייתה בכושר הבי טוב בקריירה שלה ,אבל

פיזרו לא נכנעה.

זו הייתה בסך הכל המדליה השלישית של המשלחת הישרא

שני חיידקים תקפו אותה
כולם ידעו שפיזרו הייתה חולה ,דק הקרובים

לית במשחקים הפראלימפיים בריו והמדליה היחידה בשחיית

בל ואיאד ,ספורטאים מוכשרים אשד גדלו במרכז הספורט
של איל״ן חיפה והגיעו להישגים רבים בארץ ובעולם .שני 
הם מהווים ללא ספק כמגדלור לספורטאים הצעירים שלנו,
אילץ מתחייבת להמשיך לתמוך ולעודד את הספורט הפי
ארלימפי ואת ספורטאינו הנפלאים".
מנכ״ל עמותת אילן שמעון צודיאלי" :אנחנו נאים בענ 
בל ואיאר על המצוינות ,ההתמדה וההישגים .עמותת איל״ן

אוי יוצאת סם תחושת פספוס

ביותר אליה ידעו שזו הייתה מחלה ממש קשת
היא החליטה לשמור את פרטי המחלה בסוד.

"אני עכשיו לא יכולה לנשום ,היה לי מאור קשה* ,סיפ

שני חיידקים תקפו אותה נזה אחר זה ,החלישו

רה פיזרו בתום התחרות והוסיפה" :נתתי את כל מה שהיה

אותה מאוד וגרמו לתופעות לוואי קשות* .היי

לי ,לצעדי גם במקצה הזה לא יכולתי יותר ,למרות שנתתי

תי חולה והרגליים צנחו לי במים .אפיסת כוחות

הכל .אני יוצאת עם תחושת פספוס ,כי אני מרגישה שלא

הייתי צריכה לקבל החלטה  -לפרוש ,או ללכת

בל ואיאד .יו״ד העמותה אהוד רצבי" :אנו גאים מאוד בענ 

מאמינה בפיתוח ומינוף ספורט הנכים ככלי שיקומי ותמ 
שיך להשקיע משאבים באיתור וטיפוח ספורטאים החל
מגיל צעיר*.

אישיות יוצאת דופן

הצלחתי להביא את היכולת האמיתית שלי לידי ביטוי",
מאמן הנבחרת ,שהוא גם המאמן של מועדון איל״ן חיפה

להדגיש כי היא אישיות יוצאת דופן .היא אישה יפה וחזקה .דו 

יעקב בייננסון אמר" :שנינו היינו מאוכזבים מהתוצאות
במשחים הקודמים .היא התרכזה מאור לקראת ה־ 200מעו

מיננטית ,כריזמטית ,ישרה וגם צנועה ,דורשת מעצמה המון
ואוהבת להיות עצמאית .ברגע שהוציאה רישיון נהיגה החלה

בכל כוחותיה כרי להשיג מדלייה ,אך לא הצליחה ,כבר ביום

רב ועדיין לא הייתה במיטבה .הייתה לי זכות לעבוד עם

הראשון של התודות היא השתתפה במשחה  50הופשי וסיימה

ספורטאית גדולה ,הכי גדולה שאימנתי".

להגיע למרכז אילץ בכוחות עצמה ,מבלי להיות לנטל על אלה
שבשמחה הסיעו אותה למדם.

עד הסוף .כאב לי שזה לא תלוי בי” .פיזרו לא
נכנעה והחליטה להתייצב לתחרויות בריו ,ארבע
פעמים היא זינקה למים במשחי גמר ופעם אחר פעם נאבקה

במקום השישי ,אחר כך בגמר ה־ססז חזה סיימה במקום החמי
שי .היא לא הייתה רגילה לסיים במקומות הללו בשלוש האו

אפשר לכתוב המון על ענבל פיזרו ,אבל צריך קודם כל

עוד תכונה מאוד אופיינית ,פיזז־ו דואגת קודם כל לאחדים,

בוטח מראשי סמוחת איל׳ין

דוגמה קטנה ,לטקס שהיה באילץ נקלע במקדה אחד מילדי

לימפיאדות הקודמות .בעיניים דומעות התייצבה פיזרו מול
מצלמות ערוץ הספורט והסבירה שעשתה הכל ,אך לא הצלי

לפני שבועיים ב־ ,13,7התקיים טקס ההכתרה של ענבל

המרכז ,בן  .13פיזרו הזמינה אותו לשבת ולהציג את עצמו .היא
לא הסכימה שיתקיים טקס במיוחד בשבילה .כשנאמר לה שגם

חה ,אבל לא אמרה מילה על מצבה הבריאותי ,גם שני המשחים

במועדון אילץ חיפח .לטקס הניעו יו״ר מועדון אילץ חיפה

איאד שלאבי יוכתר לספורטאי מצטיין בטקס זה היא הסכימה

הבאים לא הביאו איתם בשורות ,פיזרו השתתפה בגמר שלישי

משה דולב ,מנהל מרכז שיקום וספורט פרקים ,מאמן הש־

להגיע ,אשרינו שיש לנו ספורטאים כאלה.

