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המשואות האלטרנטיביים שלהם

את מדליקי

הסתירות טל ירושלים
שומרי הגן מלא
לפו\/לי הבניין
והאיש
בכל הזמנים
שדואג

הספורטאי
חסרי

הישראלי המצליח והאלמוני

הפנים

פרויקט

מיוחד

עמודים
6-8

לתפארת החברהבישראל
מומי נימרנולד לאם יהודייה

ואב ערבי שנדוןליותר

מ700 -

שנה בכלאהישראלי

הבולט
עליו
בעולם בתחומו אך רבים לא שמעו
סלוצקר־עמרן הבינה
ספיר
אך בן חורג בלשכת ראש הממשלה

דני נבו נחשב בן בית

ילדי המגורשיםלדרום

סודאן גם

כשחזרולארצם

כותבי

ברוך הגאי

לספורטאי
נבחר

בארמון של
עבדאללה,
גודוביץ׳ לא עזב את
רמי

״פוליטי״
שאין ״חברתי״בלי
האלטרנטיביים שלהם
״הארץ״ בוחרים את 12מדליקי המשואות

בינלאומיים
בפרסים

רבים

(ועוד שתייםמארד) ,איש ברוך הישגים ,שזכה
עוזי דו
ועדיין ,חגאי ,היום בן  71לא
וגם בפרסישראל.
המתקדמותוהמצליחותבעולם בס־
$TS1$בספורט$TS1$
בהולנד למשל ,אחת המדינות
ברוך וזגאי
הוא היה נחשב לדמות מו־
$TS1$מופת$TS1$
כזו
ישראל היתה
$DN2$בספורט $DN2$הנכים
פורט
פעם
פת
$DN2$מופת$DN2$לאומית .אבל בארץ ,עם כל הכבוד לפרס ישראל או לפרס מהוועד
האולימפי הישראלי עבד חגאי כטכנאי מכונות במשך  40שנהבמפעל
הוא נבחר לספורטאי הבולט בעולם
האוטובםים ״הארגז״ ,לאחר שכברבגיל  16נשלח לקורס מקצועי בכל
גלגלים ,מה הואיכוללעשות כבר.
זאת נכה על כיסא
בתחומווהוביל את נבחרת ישראל
אולי זו העובדה שהוא לא גיבור ישראל או נכהצה״ל ,אלא מי של־
$TS1$שלקה$TS1$
חרף זאת ,רבים
בכדורסל לשלל
תארים.
משפחה בת 13
$DN2$שלקה $DN2$בשיתוקילדים כתינוק
קה
בטריפולי ,הגיע לארץ עם
לא שמעו על ברוך חגאי הנכה מילדות
נפשות ,גר במעברה ולא חשב שמ־
$TS1$שמגיע$TS1$
$DN2$שמגיע $DN2$לו יותר ממה שיש .כשהיה בן
גיע
 16נפתח מרכז ספורט הנכים של
$TS1$שהמון$TS1$
שהמו־
ן *^-יהו הספורטאי הישראלי הבולט בכל הזמנים? אסתר רוט
רוב? זוכה המדליההאולימפית הראשונהיעל ארד?הכדורסלן אילן ובמשך שנותדור ,כולל חמש
$TS1$הטניסאי $TS1$אולימפיאדות נכים ועשרות טור־
$TS1$טורנירים$TS1$
הכדורגלן הפטפטןמוטל׳השפיגלר? הט־
הגדול מיקי ברקוביץ׳?
־ע;
$DN2$טורנירים $DN2$ותחרויות כדורסל ,טניס
נירים
אי $DN2$עמוס מנסדורף? אריק זאבי? אלי אוחנה?אולי השייט גל פרידמן,
ניסאי
הוא היה משכמו
שולחן ,שחייה
היחיד שעמד בראש הפודיוםהאולימפי?
לאוטובוסים.
לעבוד בבית החרושת
מכל הבחינות ,הן הישגים אישיים והן קבוצתיים ,הןבאולימפיאדות ומעלה וזכה בכל דבר אפשרי .ואז חזר
רק אחרי שיצא לגמלאות הפךלמאמן ,ככה זה במדינה ללא תרבות
והן בתחרויות חשובות אחרות ,מדובר בלי ספק בברוך חגאי .סביר
רגיל,אולימפי אופראלי־
$TS1$פראלימפי$TS1$.
ספורט ,לא באמת משנה אם מדובר בספורט
שנבחר
עליו ,על מי
להניח שחלק נכבד
מהקוראים כלל לא שמעו
מפי.
על מי
06-07
לספורטאי הבולט ביותרבעולם בתחומו בשנות ה-
$DN2$פראלימפי $DN2$.היום הוא המאמן הראשי של מרכז ספורט הנכים וגם שם הואעו־
$TS1$עושה$TS1$
שה
בשתי מדליות זהב
שהוביל את נבחרת ישראל בכדורסללזכייה
$DN2$עושה $DN2$עבודה טובהוצנועה.
יעל ארד ואסתר רוט שחמורוב ,מיקי ברקוביץ׳ואלי אוחנה ,קרןלי־
$TS1$ליבוביץ$TS1$
אולימפיות ,ארבעאליפויותעולם ,שני גביעי אירופה ושני גביעי
$DN2$ליבוביץ$DN2$וענבל פיזארו כולםהדליקו משואות ביום העצמאות.אפילו
בוביץ
בנבחרת
משחקים
ועולמי של
עולם; על מי שמחזיק בשיא ישראלי
שחר פאר המגה מיוחצנת או שמעון מזרחי המגה עסקן זכולכבוד בי־
$TS1$בימי$TS1$
דורסל; על מי שזכה ארבע פעמים רצופותבמדליית זהבאולימפית
עולם; מי שמחזיק בשלל שיאים
בטניס שולחן ובאין־ספוראליפויות
$DN2$בימי $DN2$עצמאות קודמים.
מי
אז לכבוד רוח האדם,יכולתו להתגבר על קשיים
והישגים נדירים והיום מאמן.
ומוגבלויות; ערך
פעולה; הספורט בכלל וספורט הנ־
$TS1$הנכים$TS1$
התחרות ההוגנת לצד אחווה ושיתוף
ליבוביץ,
זה גם מכיוון שהוא ספורטאי נכה וגם משום שלהבדיל מקרן
אני מזמין את ברוך
אה ,כן ,ולתפארת מדינת ישראל
$DN2$הנכים $DN2$בפרט
כים
ענבל פיזארו ,נעם גרשוני ואחרים ,לא התחרה בתקופה הנכונה או זכה
אולימפיות
ליחסי ציבור ראויים .אבל זהו אדם עם שמונהמדליות זהב
חגאי להדליק משואה זו של יום העצמאות ה67 -
מוכר או מוערך מספיק.
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וזגאי,

השבוע.

החל

לאמן

רק

כשיצא

לגמלאות צילום:

תומראפלבאום

