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גל של הצלחה :שיא עולם ומדליית
זהב למארק מליאר במשחקי□
הפראלימפיים; עמי דדאון זכה
בכסף והעלה את מניין המדליות
כחול־לבן לשלוש • עמי 27
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דדאון

מארק מליאר

עמי דדאון

צילומים :לילך וייס ,טוקיו
TOKYO 2010

המשחקים הפואלימפיים :מאוק מניאו שנו שיא שכם
ב־ 200מטו משוב אישי  -וזנה במדליית הזהב השנייה
של ישואל נשקיו • עמי ודאו! קטף את הנסף
צח כהן
^ איזה סוף* שבוע מהסרטים
סידרו לנו הספורטאים
הישראלים בטוקיו .אחרי מדליית
הזהם של איאד שלבי סיום הפ
תיחה של המשחקים הפראלימ־
פייס ,השחיינים מארק מליאר -
עם זהב ושיא עולם ם־200
מטרים מעורם אישי  -ועמי
דדאון  -עם בסן! במשחה
ל־ 150מטרים מעורב אישי
 העלו את מאזנה של ישראל לשלוש מדליות.
מליאר בן ה־ 21נגע 2020

יכולת מדהימה ,כשזכה במדליית
זהב ,שתי מדליות כסף ומדליית
ארד באליפות אירופה בפורטוגל.
כמו שלבי)קבע שיא עולם חדש
בסיווג הנכות שלו במוקדמות 150
מעורב אישי 4:52.88 ,דקות ,אך לא
העפיל לגמר( ,וכמו כל ספורטאי
אולימפי אחר שזוכה במדליית זהב
במשחקים האולימפיים ,צפוי
מליאר לקבל מענק שמן
בסך  500אלף שקלים.
מי שיקבל קצת פחות,
אבל לא פחות כבוד ,הוא

04:03

ורוניקה גירנקו ,שחייה50 ,
מטר גב) ,מוקדמות(S3 ,

04:29

בשאר חלבי ,שחייה100 ,

עמי דדאון ,שזכה במד 
ליית הכסף .במשחה הגמר

04:50

TOKYO
PARALYMPIC GAMES

בקיר אחרי  2:29:01דקות,
וסיפק עוד רגע נפלא למש
לחת הישראלית לטוקיו .התו
צאה שלו היתה לא פחות ממדהימה,
וכדי להבין עד כמה ,נציין כי מדו
בר בשיפור עצום של  1.71שניות
מהשיא הקודם .גם נשיא המדי 
נה יצחק הרצוג לא נותר אדיש
להישג ,ובירר את מליאר" .זה כל
כך מרגש" ,אמר הרצוג" ,שום דבר
לא יכול לעצור אותך .כל הכבוד".
מליאר משתייך לנבחרת השחייה
של אילץ חיפה .הוא נולד עם שי
תוק מוחין ,ולו אח תאום ,אריאל.
את דרכו בענף השחייה החל כחלק
מטיפול הידרותרפי בבריכת איל״ן
חיפה .לאהד כמה שנים הוצע למי
ליאר להיכנס לנבחרת השחייה,
ובמהלך השנים הראשונות התח 
רה בתחרויות ארציות .אהרי שרשם
אינספור הצלחות מקומיות ,התקדם
לאליפויות אירופה ועולם ,וגם שם
היה בלתי ניתן לעצירה.
באליפות העולם במקסיקו)(2017
זכה מליאר בשתי מדליות ארד,
ושנה לאחר מכן קטף שלוש מדליות
באליפות אירופה בדבלין ,אירלנד
 אחת מכסף ושתיים מארד .בספטמבר  ,2019מאליפות העולם בלו
נדון ,הזר מליאר עם מדליות זהב
וכסף .ב־ 2020הוכתר לספורטאי
השנה מטעם ההתאחדות הישרא
לית לספורט נכים .גם השנה הציג

התפוצץ דדאון עם תו 
צאה של  2:29.48דקות.
זוהי המדליה הראשונה בק 
ריירה של השחיין בן ה־ ,21שנולד

לו״ז ישראלי□ בטוזזיז
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היום
03:00

מטר חופש)1מוקדמות(s7 ,
03:15

מטר חזה )מוקדמות(SB4 ,

05:10

התירה pm :סחואל
בגנור  2,000מטרים
החותרת מורן סמואל העפילה
לגמר בסירת יחיד ) 2,000מט 
רים( ,לאחר שעצרה את השעון על

08:45

זין) (2ואור מזרחי) .(2היום תפגוש
הנבחרת את סין ,במשחק שיקבע
את המיקום הסופי.
בטניס בכיסאות גלגלים ,גיא
ששון ואדם ברדיצבסקי )זוגות(
העפילו לשלב הבא .שרגא דיני
ברג הפסיד לנילס ויניק ההולנדי
וסיים את דרכו.

שמוליק דניאל ,חתירה,
סירת יחיד)גמר(PR1 ,

07:20

נבחרת הנשים בכדור שער ניצחה
 3:8את נבחרת הוועד הפראלימפי
הרוסי ,והבטיחה את עלייתה לרבע
הגמר .כובשות השערים לישראל:
ליהי בן דוד) ,(4אלהאם מחמיד־רו־

מורן סמואל ,חתירה ,סירת
יחיד)גמר(PR1 ,

אף הוא עם שיתוק מוחין ומתאמן
באיל״ן חיפה.

סיימו במקום השני במקצה המוק 
דמות )בית הניחומים( עם תוצאה
של  7:09:59דקות.

אראל הלוי ,שחייה400 ,
מטר חופשי) ,מוקדמות(s7 ,

05:50

 10:33.34דקות .רביעיית החות 
רים מיכל פיינבלט ,סימונה גורן,
ברק הצור ואחיה קליין ,עם ההגאית
מרלינה מילר ,העפילו לגמר הח 
תירה ל־ 2,000מטרים .החמישייה

מארק מליאר ,שחייה400 ,

נבחרת ישראל ,חתירה,
סירת רביעייה )גמר(PR3 ,
נדב לוי ,בוצ׳יה) ,שלב
הבתים(BC2 ,
ישראל־סין ,כדור שער
)שלב הבתים(

11:00

אדם ברדיצ׳בסק׳ וגיא
ששון ,טניס בכיסאות
גלגלים ,קטגוריה Open
)שמינית גמר(

