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קוראים יקרים

עונת המשחקים 2015/16 יצאה לדרך. במסיבת עיתונאים שהתקיימה בכפר המכביה, בנוכחות המאמנים וראשי קבוצות הנשים והגברים של 
ליגת העל, הציגו ראשי האיגוד את תכנית המשחקים. כמו כן, התקיימה הגרלת גביע המדינה לגברים ולנשים, והוצג המיתוג החדש של איגוד 
הכדורעף. בעונה זו פועלות 97 קבוצות בוגרות/ים - 45 לנשים ו-52 לגברים. כמו כן, 105 קבוצות נוער - 51 לבנות ו-54 לבנים, ובסך-הכול 

202 קבוצות לשני המינים.
תוכנת ניהול חדשה: לאחר חודשים של פיתוח הושקה תוכנת הניהול החדשה של האיגוד. זוהי תוכנה ממוחשבת, שאין לה אח ורע בספורט 

הישראלי, והיא תשדרג את הניהול השותף של פעילות האיגוד ותסונכרן עם האגודות 'און ליין'.
מיתוג חדש לאיגוד. לאחרונה סיימנו תהליך מרתק של עיצוב ומיתוג לאיגוד הכדורעף, 

בהובלת משרד העיצוב והאסטרטגיה של ברוך נאה, מהמשרדים המובילים בארץ. 
בחרנו במשותף לוגו ושפה עיצובית חדשה, שתלווה את האיגוד בשנים הבאות. 

נבחר לוגו מרכזי לאיגוד ואופיינו לוגואים לכדורעף הנשים, הגברים, החופים, 
האולמות והנוער.  

מהו למעשה מיתוג? זוהי אסטרטגיה של מהלך שיווקי, שמטרתו ליצור מותג שיבדיל 
את איגוד הכדורעף משאר 'מתחריו' בעולם הספורט. השלב הראשון והחשוב ביותר 
בתהליך המיתוג הוא החלטה על אסטרטגיית המיתוג. לאחר בחינת החזון והערכים 
ממוקם  להיות  רוצה  הוא  היכן  האיגוד  יקבע  האיגוד  עם  שמזוהים  המובילים 
זהות  הוא קביעת  יחסית לענפים אחרים. השלב השני  היעד שלו  בתפיסת קהל 
האיגוד. זהות ממותגת הופכת את האיגוד מנטול זהות ייחודית לגוף בעל זהות 
השחקנים,  קהל  של  יותר  רבה  להזדהות  וגורם  וחזון  ערכים  את  המשדר  ברורה, 

ויזואליים  אלמנטים  באמצעות  לייצר  ניתן  הזהות  את  וכיו"ב.  המנהלים  המאמנים, 
כגון שפה גראפית מיוחדת, לוגו, קונספט עיצובי ייחודי וכיו"ב. ההטמעה בקרב קהלים 

מדיה  אינטרנט,  אתר  פרסום,  שוטפת:  שיווקית  תקשורת  באמצעות  נעשית  נוספים 
דיגיטליות, רשתות חברתיות, חומרים שיווקיים )עלונים, חוברות, קטלוגים( ועוד.

עובדה המצמצמת  'און-ליין',  החברתיים מתנהלים  חיינו. הקשרים  על  הווירטואלית משתלטת  המציאות  המודרני,  בעולם  התובנות שלנו: 
יצירת קשרים של ממש וביצוע מפגשים אמתיים ובלתי אמצעיים. ישנן מעט הזדמנויות למפגשים ספורטיביים-חברתיים, המחברים יחדיו 
את כל המשתתפים לחוויה ייחודית וסוחפת. יתרה מזו, המציאות החדשה יוצרת ריחוק וניכור. משחק הכדורעף הוא אפוא הרשת החברתית 
האמתית; מקום מפגש פיזי, שבו ניתן לשחק יחדיו, ליצור קשרים ולהביא את העצמי לידי ביטוי. אבל חוויית המשחק היא לא רק עצם 
הפעילות במגרש עצמו אלא הרבה מעבר לכך. החיבור והתשוקה למשחק מייצרים שפה משותפת ומאפשרים לאנשים לבוא לידי ביטוי; ליצור 
יחד קבוצה חברתית בעלת מכנה משותף, המבוסס על עבודת צוות, הדדיות והרמוניה בין כל המעורבים. כך בכדורעף באולמות וכך בכדורעף 

חופים. זאת ועוד: אופיו של משחק הכדורעף הוא כזה שאינו מעורר אנרגיות שליליות בין הקבוצות היריבות..

עונה פורייה ומוצלחת
בברכה, 
דן שיראי
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דבר העורך
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2015 EuroVolley a major and unprecedented success story! 

The last few weeks have been a very exciting time for Europe’s Volleyball family as tens of thousands of people came 
together to witness the actions of the very best teams vying for top honours at the final rounds of the 2015 EuroVolley!
The four organisers of this major highlight – The Netherlands and Belgium for the women’s, Bulgaria and Italy for the 
men’s competition – did a terrific job and provided the perfect stage for Europe’s Volleyball stars to perform and shine 
bright like a diamond! 

The women’s competition came to a close on October 4 at Sportpaleis Ahoy in Rotterdam with a record-breaking 
crowd of 11,000 in attendance and they remarkably all stayed up until the very last moment of the closing ceremony 
even though the home heroines in orange shirts had lost the gold medal match to Russia. The organisers delivered a 
real show, also off the court, providing fans with an experience they will never forget! 

The Volleyball party continued in Bulgaria and Italy where the men’s final round was followed by more than 150,000 fans 
across four different venues. The ambiance provided by the Bulgarian fans at the iconic and imposing Arena Armeec 
was special in its own and it lasted up until the medal ceremony which crowned France the new kings of European 
Volleyball, whereas Slovenia, the real sensation of the tournament, capped a fabulous campaign with their first ever 
European Championship medal. 

These memories will be lasting for a long time, especially since these championships confirmed that Volleyball is really 
making it to the next level and turning into an experience that people do not want to miss! European Volleyball continues 
to improve and to raise its profile and it is well on track to achieve the ultimate goal set by FIVB to become the world’s 
no. 1 family sport entertainment! 

Federico Ferraro 
CEV Press Off icer 

אליפויות אירופה 2015 – סיפור הצלחה עצום וחסר תקדים!
השבועות האחרונים היו מרגשים מאוד עבור משפחת הכדורעף האירופי, בשעה שעשרות אלפי אנשים התקבצו כדי לצפות בנבחרות הטובות 

ביותר במאבקן על התואר בטורנירי הגמר של אליפויות אירופה לשנת 2015.
ארבע המדינות שארגנו את אירועי השיא הללו – הולנד ובלגיה לנשים, בולגריה ואיטליה לגברים, ביצעו עבודה נהדרת והציבו במה מושלמת 

עבור כוכבי הכדורעף האירופי, שבה יוכלו להציג את ביצועיהם המבריקים כיהלום.
תחרויות הנשים הסתיימו ב-4 באוקטובר בהיכל הספורט Ahoy ברוטרדם בנוכחות קהל שיא של 11,000 צופים, שנשארו באולם עד הרגע 
האחרון וכיבדו בנוכחותם את טקס הסיום עד לסיומו, אף שהגיבורות בחולצות הכתומות הפסידו במשחק הגמר לרוסיה. המארגנים סיפקו 

לאוהדים הצגה אמתית גם מחוץ למגרש – חוויה שלעולם לא תישכח.
חגיגת הכדורעף נמשכה בבולגריה ובאיטליה, שם טורניר הגמר נצפה על-ידי יותר מ-150,000 אוהדים בארבעה אירועים שונים. האווירה 
באולם Armeec המעוצב והמרשים היתה מיוחדת במינה, והיא נמשכה עד לתום טקס הענקת המדליות, שבו הוכתרו הצרפתים כמלכים 
החדשים של הכדורעף האירופי. סלובניה, ההפתעה האמתית של האליפות, סיימה תחרות נפלאה עם מדליה ראשונה אי פעם באליפות 

אירופה.
לחוויה  והופך  נוספת  נוספת שהכדורעף מתקדם לרמה  כיוון שאליפויות אלה אישרו פעם  רב, בעיקר  זמן  עוד  ילוו אותנו  זיכרונות אלה 
שאנשים אינם רוצים להחמיץ! הכדורעף האירופי ממשיך להשתפר ולהעלות את תדמיתו, והוא בדרך הנכונה להשיג את המטרה שהוצבה ע"י  

FIVB-  להפוך לבידור המשפחתי מס' 1 בספורט.

פדריקו פרארו
דובר ההתאחדות האירופאית



נבחרות ישראל בגביע אירופה
נבחרת הנשים

נבחרת הנשים של ישראל, בהדרכתו של ד"ר אריה זלינגר, עלתה ישירות לסיבוב השני 
במוקדמות אליפות אירופה 2017 שתתקיים בשני טורנירים. ישראל תשחק בבית ד', 
הטורנירים  שני  את  יארחו  האחרונות  שתי  וקרואטיה.  פורטוגל  סלובקיה,  עם  יחד 
בחודש ספטמבר 2016. בתום שני הטורנירים, הנבחרות שיסיימו במקום הראשון, בכל 
אחד מששת הבתים, יעפילו ישירות לטורניר הגמר שיתקיים בגיאורגיה ובאזרבייג'ן 
בסתיו 2017. כל הנבחרות במקום השני יעלו לסיבוב המוקדמות השלישי שמתכונן 
לחודש מאי 2017. נבחרת ישראל דורגה במקום ה-15, כמו ב-2015, ולכן היא שובצה 

לסיבוב השני בהגרלה, יחד עם קרואטיה )9(, סלובקיה )19( ופורטוגל )26(. 

נבחרת הגברים
אליפות אירופה 2017 לגברים תיערך בפולין ונבחרת ישראל, בהדרכתו של אביטל 
בדירוג  ה-29  למקום  ירדה  )היא  הראשון  בסיבוב  כבר  מסעה  את  תפתח  זלינגר, 
היבשתי ולכן תתמודד בסיבוב הראשון(, במסגרת בית ג' שתארח נורווגיה בחודש 
שיסיימו  הנבחרות  ואנגליה.  הונגריה  הן  בבית  הנוספות  הנבחרות  הקרוב.  מאי 
במקום הראשון בכל אחד משלושת הבתים, יחד עם שתי הנבחרות בעלות המאזן 

הטוב ביותר שיסיימו במקום השני, יעפילו לסיבוב השני. 
המנהל המקצועי באיגוד הכדורעף, יעקב הרשקו, ייצג את האיגוד בהגרלות שנערכו 
במשרדי ההתאחדות האירופית בלוקסמבורג. "סיכויי נבחרת הנשים לעלות לשלב 
השלישי הם טובים", אמר הרשקו, "בהנחה שקרואטיה היא הנבחרת הפייבוריטית 
תנסה  ופורטוגל  זה,  בסיבוב  מקום  על  סלובקיה  עם  תיאבק  ישראל  שלנו.  בבית 
להפתיע. לגבי הגברים, הסיכוי להתברג בין שני המקומות הראשונים הם טובים, והמאבק יהיה בעיקר מול הונגריה ונורווגיה; אנגליה תנסה 

להפתיע". משחקי הסיבוב השני ייערכו בספטמבר 2016, והנבחרות העולות ישובצו בבתים בהתאם למיקומן בבית המוקדם.

נבחרת הנוער 
רוסיה,  את  הכולל  א',  בבית  השני  לסיבוב  ישירות  הוגרלה  וישראל  בבולגריה,  ייערך   20 גיל  עד  לנוער  אירופה  אליפות  של  הגמר  טורניר 
רומניה וקרואטיה - שתארח את הטורניר בסוף חודש מרץ הקרוב. הנבחרת הראשונה מכל אחד משבעת הבתים בשלב השני תעלה ישירות 

לטורניר הגמר, והנבחרות במקום השני, יחד עם הנבחרת השלישית בעלת המאזן 
הטוב ביותר, יתמודדו בשלב המוקדמות השלישי. מדובר בהגרלה קשה לישראל, 
השלישי.  לסיבוב  בכרטיס  לזכות  כדי  וקרואטיה  רומניה  על  לניצחונות  שתזדקק 
 )MEVZA(, הנבחרת תשתתף בטורניר הכנה במסגרת ההתאחדות המרכז-אירופית

שייערך בסוף חודש דצמבר הקרוב. 
מאמן הנבחרת שגיא ברעם: "כל עוד אנחנו ממוקמים ומוגרלים בקטגוריית האיכות 
התחתונה, אני לא חושב שיש באמת משמעות להגרלה. על הנייר, כל הנבחרות טובות 
מאתנו, ומצפה לנו עבודה קשה כדי לנסות ולצמצם את הפערים. אני תמיד מגיע 
למשחק באמונה שלמה שניתן לנצח כל קבוצה, ודאי כשמדובר בנבחרת שמייצגת 
מדינה. לכן, גם כשמדובר ברוסיה, אלופת אירופה עד גיל 20, נעלה במטרה לנצח".

נבחרת הנוער - בנות
המשחקים  את  שתארח  ואוקראינה,  קוסובו  עם  ותשחק   2016 אירופה  אליפות  במוקדמות  הראשון  לסיבוב  הוגרלה  הנערות  נבחרת 
ב-7-10/1. בבית השני ישחקו בלארוס, אנגליה וגיאורגיה )המארחת(. הנבחרת שתסיים במקום הראשון בכל בית תעפיל לסיבוב השני. אם 
הנבחרת תעמוד במשימה היא תשחק בבית ד' שיתקיים ברוסיה, ובו ישחקו המארחות פולין ושוויץ. הנבחרת הראשונה בשלב השני, בכל אחד 
משבעת הבתים, תעלה ישירות לטורניר הגמר שיתקיים בסלובקיה ובהונגריה, והנבחרות במקום השני, יחד עם הנבחרת השלישית בעלת 
המאזן הטוב ביותר, יתמודדו בשלב המוקדמות השלישי. המשימה העיקרית של ישראל תהיה מול אוקראינה, ומדובר במשימה קשה ביותר. 
המאמן גיא שמאי: "אוקראינה ניצחה אותנו בעבר ונחשבת לטובה מאתנו, ואת קוסובו אנחנו עדיין לא מכירים. מאחר שעולה אחת מבין 

השלוש אנחנו לא פייבוריטים. מצד שני, נתמודד כמו שצריך עם אוקראינה וקוסובו, ואולי נפתיע ונעלה שלב".
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קבוצות הנשים בליגת העל
בעונת 2015/16

מ.כ. רעננה 
לקראת העונה התחזקה הקבוצה במוסרת קתי וויידנר, שהגיעה ממכבי אבן יהודה, וגם במצליבה לנה קרופיביאנסקי 
מאוקראינה, ששיחקה באליצור אשקלון בעונה שעברה. הקבלנית הפולנייה איבונה וואליגורה ממשיכה לעונה שנייה, 
ורונית ורול, חוסמת האמצע, תמשיך לעונה שלישית. ספיר שוהם תתפוס את העמדה מספר 4, וספיר חודורוב תשחק 
באמצע. את השישייה תשלים הליברו ליאור כהן, שהגיעה בעונה שעברה מא.ס.א בן גוריון. עוד בסגל קטיה שלסט, 
חוסמת האמצע מאוקראינה )בעונה שעברה הגיעה כעולה חדשה( וגליה ננקין ומאי דסאו כקבלניות. ליברו נוספת 
היא אנה כהן ודניאל דוידוף כמצליבה. בסגל ישחקו גם עדי גולדמן וליאור אלון, תלמידות תיכון אוסטרובסקי, ואנה 

כהן, המשחקות בקבוצת הנוער.

 

מכבי "גלי משה" אבן יהודה
לאחר שהופיעה בשנים האחרונות בחצי גמר הפלייאוף ובחצי גמר הגביע, מכבי אבן יהודה פותחת עונה חמישית 

בליגת העל - במצב שונה. עזיבתו של הספונסר הוותיק "גלי משה" הובילה להחלטה לשחק עם סגל ישראלי 
בלבד, והקבוצה תפתח את העונה ללא כמה מהשחקניות הצעירות המובילות בשנים האחרונות - סופי סטריקוב, 
נסטיה צ'בוטרוב, דריה דזיובה ועומר קבקוב. עזיבה בולטת נוספת היא של המאמן בשמונה העונות האחרונות 
- ישראל אשר, שהצפין לקריית אתא במטרה לזכות בתואר. היו"ר צביקה וייס החליט 'להמר' על מאמנת ותיקה 

אך חסרת ניסיון בליגת העל, נטשה טאבולה, שאימנה בשנים האחרונות קבוצת נוער בתל מונד ולפני כן אימנה 
במשך שנים רבות בהפועל כפר סבא.

)32(, ששיחקה בעבר בליגת המכללות בארה"ב ובנבחרת הנערות. את עמדת  )18( תשחק בעמדת המגישה, כמו גם מיכל שלג  ניצן לסרי 
הליברו תתפוס דניאל שפירא )22, 1.59(. הניסיון באמצע יגיע משלוש חוסמות: מיכל פדרמן )30, 1.83( ועינב מוחרר )34(, ההחתמה ה'חמה' 
לקראת העונה. חוסמת אמצע נוספת היא שילי קגן בת ה-18 )1.84(. עוד תשחק בעונה הקרובה מיכל חמישה, ששיחקה בעבר בהפועל כ"ס. 
שחקנית נבחרת העתודה טלי מרמן הושאלה לקבוצה לעונה הקרובה. בהפועל כ"ס החליטו לאפשר לה לצבור זמן משחק, ומכבי אבן יהודה 

היא האפשרות הטובה לכך. קבלניות נוספות הן שני לאשקר, לידיה וינדברג, יעל לוטן וסתיו ארוס.

מנשה/חדרה/עמק חפר
הסדירה     העונה  בתום  העליון  בבית  ואף התמודדה  בליגת המשנה  מנשה/חדרה/עמק חפר  בעונה שעברה שיחקה 

בליגת  ולשחק  הזדמנות  את  לנצל  רצתה  לא  שלפניה  מהקבוצות  אחת  שאף  לאחר  השביעי.  במקום  וסיימה 
והחזרנו הביתה הרבה שחקניות מוכשרות, מה  "בנינו קבוצה טובה  העל, הרימו ראשי המועדון את הכפפה. 
שמעניק לקבוצה את הצביון שחיפשנו", אומר יו"ר המועדון גדעון רוזנשטיין. "חיזקנו את הקבוצה בשחקניות 
ישראליות צעירות ומוכשרות מאוד והבאנו שתי שחקניות זרות טובות שהשתלבו מיד גם מבחינה חברתית. 
אנו לא מהססים לסמן מטרות כבר לעונה זו: כניסה למשחקי הפליאוף 4-1 והידוק הקשר עם הקהילה בחדרה, 

במנשה ובעמק חפר".
אמיר ברעם, מאמן הקבוצה בשבע העונות האחרונות )בליגת המשנה(, ממשיך לעונה שמינית. "המטרה הראשונית 
היא להיכנס לפיינל פור ולאחר מכן נציב מטרות מחדש... אני מאמין מאוד בבנות", מסביר ברעם. הסגל מתבסס על 
שלוש שחקניות של נבחרת ישראל - אלה קולנוגורוב, תמר שטיין ומיכל רולניק, ואליהן צורפו שתי זרות: המצליבה נטליה קורובקובה הרוסיה 

)30, 1.95(, ששיחקה בשנה האחרונה בליגה הפיליפינית, וביאנקה גומז מברזיל )36, 1.80(.
בקבוצה החליטו להחזיר הביתה שחקניות שגדלו במועדון, ובשנים האחרונות שיחקו בקבוצות אחרות: אורן עובדיה שחזרה ממכבי חיפה, יחד 
עם הליברו קשת בסון. נינה נטר מא.ס.א בן גוריון ב"ש ועומר קבקוב, מיכאלה קמבליס ודריה דזיובה שחזרו מאבן יהודה. הצטרפה לקבוצה 

גם טל רוזנשטיין מעמק חפר. 
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קבוצות הנשים בליגת העל
בעונת 2015/16

ק.ק. תל-אביב
הסגל  זרות.  שחקניות  ללא  בליגה  השמינית  העונה  את  פתחה  התל-אביבית  הקבוצה 
 )18( ואניטה   )23( ניקול  האחיות  שעברה:  מהעונה  שחקניות  כמה  על  להתבסס  ממשיך 
דייב, התאומות כריסטינה וקטרינה זילברמן )בנות 18(, שקד דיל, אלכסנדרה מוקובנינה, 
שירז סגאה-ליאם ויפעת ליפץ הוותיקה )40(, שממשיכה לעונה נוספת. את הקבוצה מאמן 
רן גאון, שצירף כמה שחקניות ובהן לובנא אגבריה, שחזרה למועדון מעירוני קריית אתא, 

ורותם גינגולד, בקי קופלביץ' ומיכל קרימולובסקי.

אליצור אשקלון
את עונת הבכורה המחודשת בליגת העל סיימה אליצור אשקלון במקום האחרון, במאזן 18-2. את העונה הקרובה היא 
הייתה אמורה לפתוח בליגת המשנה, אבל החליטה לעמוד באתגר לאחר שקבוצות מליגה זו ויתרו על כרטיס העלייה. 
זאת תהיה העונה השנייה של המועדון בליגה מאז הקדנציה הקודמת, שהסתיימה בתום עונת 2008/09. "בעונה זו נשחק 
ללא זרות, למרות שכבר היו לנו זרות על הכוונת, אבל העירייה, לצערי, לא עוזרת לנו ולנו קשה לבנות כך קבוצה", אומר 
מאמן הקבוצה נתן פרידמן, שיובל אותה בעונתה השנייה בליגת העל. "אמנם קיבלנו אולם חדש וממוזג, אבל עדיין 

ניאלץ לשחק רק עם שחקניות מקומיות. אנחנו ממשיכים לחפש באזור שחקניות שיוכלו לעזור לנו לחזק את הסגל".
הקבוצה מתבססת על השחקנית הוותיקה בליגה נטליה ז'לז'ניאק )45, 1.82(, שממשיכה לעונה נוספת, וגם המצליבה 
ויקטוריה מוסקין )38(. את הכדורים למצליבה תמסור בתה בת ה-18 דנה, שתוביל כמוסרת ראשונה. את הסגל משלימות 
ויקטוריה פונומרינקו )17, חוסמת אמצע( ודניאלה נילי, שחקנית עבר בקבוצה, המשמשת כמאמנת במועדון. משחקות 

בקבוצה גם הצעירות מילנה שובין )15(, אנה איבנוב )18(, קטרין בלורוס )18(, עמית אשל )16( ויערה קורן )17(.
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מנשה/חדרה/עמק חפר
הקבוצה המשותפת של המועצות האזוריות מנשה ועמק חפר ועיריית חדרה פתחה את העונה החמישית ברציפות בליגת 

העל, ותמיד יתרפקו בערגה על הפועל המעפיל, השם המיתולוגי שמלווה את המועדון ואת אוהדיו המסורים. 
לאחר עונה אחת באווירה תל-אביבית חוזר לקבוצה המוסר רביב שחר, והוא ינהיג אותה בגיל 46. לדברי המאמן 
יניב בר נצר, רביב הוא מסוג השחקנים שמביאים אופי ולב למשחק ולא רק כישרון. חוסמי האמצע, אמיתי ששון 
ואמיר דהן, ממשיכים גם בעונה זו, ומשלים אותם שגב ושגל. ממשיך גם הליברו תום שובל המנוסה, וכגיבוי משמש 
בתפקיד אמרי רויטמן, תלמיד כיתה י"א. המוסר השני הוא יואב ססלר והקבלנים שני כהן, טל אהרוני ושון לויתן. 
שחקן נוסף בסגל הוא אחמד שרקייה בן ה-22, שחזר לכדורעף לאחר שלוש שנים. מדובר בשחקן מוכשר שגדל בג'ת. 
עזבו את הקבוצה רם מור הוותיק )עבר למכבי תל-אביב(, נעם חנון )עבר להפועל ירושלים(, זיו בר נצר )עבר להפועל כפר 

סבא( ויוני ירמר )שפרש מכדורעף לאחר שהצטרף לצה"ל(.

אליצור "אלון" הוד השרון 
ונרשמה באיגוד בליגה א'. בתוך תקופה  2008 כקבוצת גימלאי הכדורעף בעיר  אליצור הוד השרון נוסדה בשנת 
קצרה היא טיפסה עד לליגה הבכירה, שבה פתחה עונה שלישית ברציפות. במסגרת המועדון נמצאת גם קבוצת 

נערים ממדרשיית "נועם". לקראת העונה הנוכחית הציבו בקבוצה רף ציפיות - השתלבות במרכז הטבלה.
הקבוצה צירפה לשורותיה את אלי קליינשטיין )30, 1.93(, אחד הכישרונות שגדלו במכבי הוד השרון, שחוזר לליגה 
לאחר היעדרות של שנה. שמות נוספים הם ג'ניה סורוקין )35, 2.02(, המשחק כחוסם אמצע וכמצליב. ארד עמיאל 
ממשיך לעונה נוספת ולצידו המוסר איגור ילין )35(, גרמן קנטשוב, הוותיקים דני תורבתי )45(, יבגני קגן )38(, אלכס 
דורזרין )37(, הליברו לאון גלרמן והצעירים דניאל בביץ' וטל בן אבנר. את הסגל משלים המאמן והשחקן הוותיק 

במועדון ארה'לה פייגנבוים. המאמן בעונות האחרונות, אלעד שפגט, עזב את הקבוצה.

אליצור "המייסדים" כרמיאל
וזאת אחרי שזכתה בעונה שעברה באליפות הליגה  אליצור כרמיאל חזרה לליגת העל לאחר היעדרות של שנתיים, 
הלאומית )מאזן פנטסטי של 0-21, כולל העונה הסדירה(. העונה הקרובה צפויה להיות סיפור שונה לחלוטין. למרות 
מגבלות תקציב הוחלט לשחק בליגת העל עם סגל ישראלי בלבד. "הרצון שלנו הוא להישאר בליגה, אבל אם נתברג 
'בטעות' לבית העליון זה יהיה בונוס", אומר היו"ר הוותיק יצחק קפלן, שהקים את המועדון לפני יותר מ-40 שנה, וכיום 
אחד הפעילים הוותיקים בענף. "אנחנו מעוניינים שהצעירים שלנו יצברו ניסיון, כי אחת המטרות היא לבנות דור המשך".

גם העונה תתבסס הקבוצה על יכולתו של המוסר/קבלן בן ה-38 יורי קריצ'בסקי, שהגיע למועדון מאוקראינה לפני יותר 
משש שנים. ותיק נוסף הוא חוסם האמצע עלי חוראני. הקבוצה צירפה את הקבלן ארטיום מלמוד )18, 1.93( והמצליב 
דולב ליבלינג )19, 1.94(, שני שחקני האקדמיה למצוינות במכון וינגייט שהתגייסו לצה"ל. יחד עמם ימשיך פאדי דניאל 
)22, 1.90(. שאר השחקנים הם הצעירים פאבל חווסטונוב )17(, אוהד טל )17(, דמיטרי סרובבה )17(, מקסים גונצ'רוב )18(, נועם קובה )19(, 

סאמי חוראני )19( ואיתן סמנובקר )19(.

מכבי XT חיפה 
הקבוצה חזרה לליגה הבכירה לאחר היעדרות בת שלוש שנים, ובכוונתה לתקוע בה יתד מבלי לחרוג מהתקציב 

העומד לרשותה. על-אף שהקבוצה טרם חרטה את שמה על לוח הליגה, היא הספיקה לגדל כמה שחקנים: 
שון קסל )משחק כמוסר של האלופה(. כמו כן, שיחקו בה שמות מוכרים ובהם וובה פרומסון והמוסר הסרבי 

איבן קולוביץ', שהחל בה את דרכו בכדורעף הישראלי.
כולל  הסגל  הבכירה.  בליגה  קבוצות  שתי  עם  כדורעף,  של  חגיגה  בעיר  הספורט  לחובבי  מבטיחים  בקבוצה 

שחקנים בוגרי המועדון, תוך שילוב של צעירים וותיקים. צורפו שני זרים חדשים מבלארוס, ובהם הקבלן ולדימיר 
ורטאלקו )27, 1.94; שיחק שלוש שנים בהפועל ירושלים(. בעמדת המוסר משחק מיקלאי שקליאר )26, 1.95(. 

בין הישראלים - הקבלנים אלכס קופזון )23, 1.88(, אור אהרון )22, 1.86(, רומן שור )28, 1.84( וגב בן חיים )34, 1.80(. 

קבוצות הגברים בליגת העל
בעונת 2015/16
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חוסמי האמצע - ארטיום גוריאנין )28, 1.95(, אביב פולק )19, 1.91( ורועי ויזנגר )22, 2.00(. מצליב הקבוצה הוא ישראל רחום )25, 1.87(, ובאותה 
עמדה משחק גם אבי רוזנבלום )32, 1.87(. שחקני הליברו הם איתמר קופלר )28, 1.77( ובועז שיצר הוותיק )52, 1.75(. ותיק נוסף, ראול רונן )52, 

1.71(, ישמש כמוסר מחליף. מאמן הקבוצה הוא חיים בורק.

ק.ק. תל-אביב
מועדון הכדורעף התל-אביבי רשם העונה הופעת בכורה בליגת העל. לדברי המאמן רן גאון 
"מדובר בקבוצה צעירה מאוד, שהיא תוצרת וגאוות מחלקת הנוער שלנו, בחיזוק של כמה 
שחקנים מנוסים. לרגל הגדלת הליגה ל-10 קבוצות נוצרה הזדמנות לתת לצעירים לעלות 
על הבמה המרכזית של הענף, לרכוש ניסיון ולהמשיך להשתפר". מאמנה של המצטרפת 
"זו עונה מאתגרת למועדון והמשך הדרך המקצועית שאנו  החדשה לליגת העל מוסיף: 

מתווים מזה כמה שנים".
סגל הקבוצה כולל את יקי זילקה )אמצע(, ששיחק בעבר בליגת העל )כולל במכבי תל-

ברמן  ואפק  יוסף  בר  עמוס  מאיר,  חן  ועידן שפט.  פורמן  גל  הם  נוספים  חוסמי אמצע  יהודה.  ובן  לירן שפירא  הם  המוסרים  שני  אביב(. 
שמשחקים כקבלנים, ושני המצליבים הם עמיתי מסורי ועומר דן.

הפועל "מילועוף" מטה אשר/עכו
אלופת המדינה ומחזיקת הגביע תנסה להגן על שני התארים גם בעונה זו. הסגל 
הישראלי הושלם מוקדם יחסית, והזרים )שניים בשלב זה( הוחתמו מאוחר יותר. 
המוסר  הסלובני.  קומל  אלן  גם  וכך  העונה  ממשיך  אינו  הברזילאי  ז'וארס  גומז 
אריאל כצנלסון עזב לבונדסליגה, ואת מקומו ממלא שון קסל הצעיר. הברזילאי 

לאו דוס סנטוס חתם לעונה שלישית, ואליו צורף המצליב הברזילאי ז'אן דו פראדו )27, 1.85(.
אחד השינויים המעניינים בקבוצה הוא במרכז הרשת. לאחר שנפרדה מסלבה בצ'קלה שעבר לפולין, החתימה הקבוצה את גנדי סוקולוב, 
שיצוות עם הקפטן אלכס אוסוקין. חוסם האמצע של נבחרת ישראל היה שותף לשרשרת ההישגים האחרונה של מכבי תל-אביב. איליה 
גולדרין, מהכישרונות הבולטים בשנים האחרונות )הגיע ממנשה/חדרה/עמק חפר(, יוסיף מכישוריו בקבלה ובהתקפה. משלימים את הסגל 
יובל פינקלשטיין וזוהייר נאסייר, יחד עם תומר כץ הוותיק. בסגל משחקים הצעירים עודד קבקוב, עידו סלע, ליביו דה בוני, כפיר אדרי ויונתן 

מאל.
 

הפועל "לידר" ירושלים
הפועל ירושלים, שהגיעה בעונה האחרונה עד לרבע הגמר הן בפלייאוף והן בגביע המדינה, מאותתת על כוונותיה 
גביע  גמר  לחצי  פעמיים  הקבוצה  העפילה  העל  בליגת  הראשונות  שנותיה  שבשלוש  לאחר  זאת  מדרגה.  לעלות 
המדינה ופעם אחת לחצי גמר הפלייאוף. לקראת העונה חבר המועדון אל קבוצת אתלטי "לידר" ירושלים של אלכס 
להטמיע  מלכא  מולי  והמנכ"ל  אברבוך  אלכס  ינסו  לידר,  החסות,  נותן  עם  יחד  הקבוצה.  כיו"ר  המשמש  אוורבוך, 
סטנדרטים מקצועניים בקבוצת הכדורעף של הבירה. השינוי החל לאחר עזיבתו של המאמן הוותיק אוריה כהן, מי 
שהעלה את הקבוצה לליגה הבכירה, והחתמתו של אסף רז בן ה-44, שאימן בהולנד עד לפני כמה שנים. אוריה כהן 

ממשיך לאמן במועדון ולהתמקד בטיפוח הנוער. 
ההחתמה הראשונה הייתה של הקבלן טוקאש אוזרסקי מפולין )23, 1.97(. אוזרסקי היה עילוי בקטגוריה של עד גיל 
20 )הוכתר במשך ארבע שנים ברציפות כ-MVP בשלוש אליפויות נוער וסגנות אחת בפולין(. הוחתם גם כוכב ליגת 
המכללות של קנדה, טרל בראמוול )24, 1.90(. עד כה הוחתמו אורי שפירא, חוסם האמצע המנוסה, וכן כמה צעירים: הליברו בן ה-17, יונתן 
רבינוביץ' )זכה באליפות ישראל לנערים ובאליפות הארץ לכיתות ט'(, יוסי בן נון )מוסר בנבחרת הצעירה(, בועז עופרים ועמית מלכה. המאמן 

אסף רז: "בנינו קבוצה שמבוססת על זרים טובים מאוד ועל ישראלים צעירים מאוד אבל כישרוניים". 
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הפועל "יואב" כפר סבא
לירוקים מהשרון מצפה עונה עמוסה, הכוללת מאבק על שני התארים המקומיים והתמודדות בגביע האתגר האירופי. כפר 

סבא חוזרת לאירופה אחרי הפסקה של שלוש שנים. 
גל גלילי פתח את עונתו השנייה במועדון, מאז שהוביל את קבוצת הנשים של קריית אתא לרצף תארים ואף שימש 
זלינגר בנבחרת ישראל. לקבוצה הצטרפו כמה ישראלים בכירים ובראשם הליברו עומרי שוורץ  כעוזרו של אריה 
)המזוהה עם מכבי תל-אביב שבה שיחק יותר מעשור(. בעמדת המוסר משחק זיו בר נצר )הגיע ממנשה/חדרה/עמק 
)חזר לקבוצה שבה גדל לאחר ששיחק בעונות האחרונות בהפועל מטה אשר/עכו  גל,  בן  גיא  וגם המצליב  חפר(, 

ובמכבי תל-אביב(, יחד עם חוסם האמצע וסילי פוילוב. 
גם העונה יוביל את הקבוצה הקפטן סבה פכרז )דבש(, עדיין על תקן של זר. את עמדת הזר השני ממלא חוסם האמצע  

של נבחרת קולומביה קרלוס מוסקארה )24, 2.02(, שמהווה תוספת כוח משמעותית עבור הירוקים. נעם בירן משמש גיבוי לחוסמי האמצע. 
את הסגל משלימים אלעד שרוני, שגיב בולקין, אופק מולכו והצעירים שי טוגנדר, נדב חג'בי וליאור ויינשטוק.

מכבי "מוסינזון" הוד השרון
את העונה פתחה הקבוצה מהשרון עם הפתעה על הקווים. אבישי טרייבנד, שחקן נבחרת ישראל בעבר, מאמן לראשונה 
בליגת העל. טרייבנד )42( היה אחד הבודדים שבמשך שנותיו בליגת העל שיחק בכל תפקיד אפשרי ועשה זאת במדי 
כמה קבוצות )עירוני קריית אתא, הפועל העמקים, מכבי תל-אביב, הפועל מטה אשר והפועל כפר סבא(. "בהוד השרון 
דיברו על זה הרבה זמן, והעונה זה התאים לי. אימון קבוצה בליגת העל נראה לי אתגר גדול", אומר טרייבנד. בשלוש 

העונות האחרונות אימן את הקבוצה תומר רוסיאנסקי.
את הקבוצה עזב באופן מפתיע הכוכב והסמל יוחאי דדון )חתם במכבי תל-אביב(. הקבוצה פתחה את העונה עם זר 
1.94; שיחק בעונה שעברה כמוסר שני בכוכב האדום בלגרד, שהדיחה   ,26( נמניה סטפנוביץ'  - המוסר הסרבי  יחיד 
וזיו גוטמן.  ג'ניה דניסוב, גיא אביגדורוב  ג'קי גפט,  נותרו בסגל  את הפועל מטה אשר/עכו מגביע האתגר האירופי(. 
הקבוצה צירפה את אורן זינדורף )22, 1.75; יהודי-אמריקני שהצטרף מליגת המכללות, וזאת העונה הראשונה שלו מחוץ 

לארצות-הברית(. העובדה המשמעותית בעונה זו היא צירופם של ארבעה שחקנים ממחלקת הנוער של המועדון - אוהד נאור, אלון שאבי, 
יונתן הופמייסטר ורון דיין. 

מכבי "יעדים" תל-אביב
לאחר יותר מ-13 שנים, שבהן זכה המועדון בחמש אליפויות ובחמישה גביעים ברצף, זו העונה הראשונה שהצהובים 
מתל-אביב פותחים אותה ללא היו"ר שרגא שמש. את מקומו ימלא דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי תל-אביב. 
בתחילת הקיץ היה חשש כי הקבוצה המפוארת לא תפתח כלל את העונה, ומחלקת הכדורעף תיעלם מהמפה, 
אולם נחישותו של שיטרוק הובילה לשינוי, ולמרות הקטנת התקציב הצליחו בסופו של דבר לבנות קבוצה, שאותה 

יוביל המאמן הוותיק זוהר בר נצר )כזכור, הוא לא פתח את העונה שעברה אך הצטרף בהמשך(.
רצף הדאבלים של המועדון, שהחל ב-2008 ונעצר לפני שלוש שנים, היה בהנהגתו של הצמד שמש את בר נצר, 
ולקראת העונה אמר המאמן: "שרגא חסר לי מאוד באופן אישי בכל המעורבות שלו בקבוצה. הלוואי שהיינו יכולים 

להחזיר את הגלגל אחורנית". 
הקבוצה עברה שינוי עצום בקיץ. ראשית, עזיבתו של סמל הקבוצה בשנים האחרונות - עומרי שוורץ, שעבר לפועל כ"ס, וכך גם גיא בן גל 
ווסילי פוילוב. גנדי סוקולוב חתם בנעמן ורביב שחר חזר לעין שמר. בקבוצה נותרו חוסם האמצע ירוסלב גסן, קינן קופץ' המשחק כליברו, וזיו 
שמש, בנו של שרגא, המשמש כקפטן. אל השלישייה צורפו יוחאי דדון הוותיק )הגיע ממכבי הוד השרון(. את סגל הישראלים הבכירים משלים 
הקבלן רם מור )הגיע ממנשה/חדרה/עמק חפר(. לצידם של אלה משחקים שלושה זרים: גומז ז'וארס, הקבלן הברזילאי )שיחק בעין שמר 
ובעונה שעברה בנעמן(, וכדי שהתקשורת על המגרש תהיה נוחה הוחתם שחקן נבחרת פורטוגל ולדיר סיקוארה )33, 1.96( בעמדת המצליב. 
השלישי הוא דסטין שניידר, מוסר נבחרת קנדה, ששיחק בגביע העולמי ביפן לפני כחודשיים והצטרף לקבוצה לאחר שהתמודד עם הנבחרת 

הקנדית במוקדמות המשחקים האולימפיים שנערכו במכסיקו. 
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הכדורשת פורס כנפיים
בקול תרועה רמה נפתחה עונת הכדורשת 2015/16 עם עשרות קבוצות חדשות. איגוד הכדורשת פורס מסגרות כדורשת לכל רמה ולכל 
מטרה – משחקניות מתחילות ועד למקצועיות. יותר מ-10,000 שחקניות משתתפות השנה ב-16 ליגות הפרוסות בכל רחבי הארץ ובמרבית 

היישובים - ליגת על, ליגה לאומית, ארצית, ליגה לנערות, למקומות עבודה ועוד. מחכה לנו עונה אינטנסיבית ומעניינת במיוחד.
נפתח הקורס החמישי להכשרת מאמנים ומאמנות בכדורשת, בשיתוף המכללה האקדמית בוינגייט. משתתפים בו 28 חניכים/ות, שיהפכו 

בקרוב למאמני כדורשת.
חשבתם שכדורשת הוא רק טרנד ישראלי? איגוד הכדורשת הפך לבין-לאומי והקים את ה- Catchball Association, ארגון שמטרתו להפיץ 
נפתחו  באילת.  בכדורשת  בין-לאומי  לטורניר  הקודם,  בקיץ  כבר  הגיעה,  ראשונה  סנונית  וילדות.  נערות  נשים,  בקרב  בעולם,  את המשחק 

קבוצות חדשות בלאס-וגאס, בבוסטון ובוונקובר. 
בתאריכים 19-16 במרץ 2016 מתוכנן בישראל טורניר בין-לאומי בכדורשת בהשתתפות קבוצות מחו"ל. 2,000 שחקניות צפויות להגיע ארצה 
ולשטוף את העיר אילת. במסגרת הטורניר יתקיים, לראשונה בעולם, קורס הכשרת רכזות מחו"ל, כשהיעד הוא המכביה ב-2017. בשיתוף 

מכבי ישראל ומכבי העולמי יצטרף משחק הכדורשת למכביה הבאה.



אלעד סימון
מנהל אגף חופים

כדורעף חופים

מקודמותיה.  שונה  הייתה  בישראל  החופים  בכדורעף  האחרונה  השנה 
המטרה העיקרית של האיגוד, יחד עם מנהלת כדורעף החופים, הייתה 
להביא רוח חדשה לענף ולהפיץ את הבשורה של ענף מתפתח ומתחדש 
תחומי  מגוון  של  ויישום  הפקה  ארגון,  ייזום,  תוך  המדינה,  רחבי  בכל 

פעילות:
צירוף רשויות נוספות: בעונת 2014 התרכזה הפעילות בארבע ערים   
בלבד - נתניה, הרצליה, חיפה ותל-אביב. השנה נוספו לרשימה בת-ים, 

ראשון לציון, אשדוד וכפר סבא. אנו מקווים להגדיל את מספר הרשויות והמועצות 
שבהן ישחקו כדורעף חופים.

חידוש שיטת המשחקים: במקום שימוש בשיטת ליגה עברנו לשחק בשיטה של טורנירים, כאשר כל אחד מהם נושא פרסים לזוכים.  
חידוש מערכת ניהול המשחקים: התחדשנו במערכת רישום וניהול תחרויות, והנהגנו שיטת ניקוד לתחרויות בוגרים ונוער.   

ארבע   אחרי  בין-לאומיים.  טורנירים  לארח  חזרנו  טורנירים:  אירוח   
שנים שבהן ישראל לא הייתה חלק ממשפחת המדינות המארחות, אירחנו 
באשדוד את השלב הרביעי בגביע האירופי. הטורניר זכה לשבחים רבים 

מהמשקיפים הבין-לאומיים.
האזור  במסגרת  האזורי  לסבב  הצטרפנו  בתחרויות:  השתתפות   
המרכז-אירופי *MEVZA. תחת דגלו השתתפנו בטורנירי נוער בסלובקיה 
)עד גיל 18 ועד גיל 20( ובטורניר בוגרים באוסטריה. עד סוף השנה אנו 
 MEVZA אמורים להשתתף בטורניר בוגרים נוסף שיתקיים בצ'כיה. טורנירי
בין-לאומי. אחת ממטרותינו  וניסיון  ניקוד  מייצרים הזדמנויות לצבירת 

היא לארח, כבר בשנה הבאה, טורניר MEVZA בישראל. 
לספורטאים  לאומית  אקדמיה  הוקמה  לראשונה  אקדמיה:  הקמת   
מצטיינים בכדורעף חופים. באקדמיה, במכון וינגייט, מתאמנים כיום 6 
שחקנים ושחקניות באימונו של אוהד רדקו. המטרה היא לטפח את דור 

העתיד של כדורעף החופים הישראלי. 
בשבועות אלו אנו משלימים את לוח הפעילות לשנת 2016 שיפורסם בהקדם. אנו בטוחים 
את  לעשות  נמשיך  מקודמתה.  יותר  וארוכה  איכותית  מלהיבה,  חופים  עונת  תהיה  שזו 
המיטב כדי לפתח את הענף, במטרה לצרף בעונה זו שחקנים רבים ככל האפשר לעולם 

כדורעף החופים. 
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במסגרת פעילות "אתנה" באיגוד הכדורעף בוצעו בשנת 2015 מהלכים בתחומים רבים לקידום הענף: תמיכה בסגלים, סיוע באמצעות מתן 
מול מאמאנט  ראשון  חופים, שיתוף פעולה  כדורעף  פיתוח  וגיוס שחקניות חדשות,  על-ידי פעילויות חשיפה  מלגות, הרחבת התשתיות 

וכדורשת ותחילתה של מסורת מפגשים למאמנות בענף הכדורעף.
במהלך חודש יוני השנה יצאו שתי נבחרות לחו"ל - הנבחרת הצעירה לאיטליה ונבחרת הנערות לארצות-הברית. אתנה תמכה בעלויות  

הנסיעה, בביגוד ובציוד.   
חמישה מפגשי העצמה לסגל אתנה התקיימו השנה במהלך מחנות האימונים בוינגייט, כמו גם מפגשי גיבוש ואירוע סיום עונה מפנק  

בגלישת גלים במהלך חודש יולי.   
ביניהן חדשות.  נערות  קבוצות  כ-10  נפתחו   2015/16 עונת  ולקראת  לבנות,  בליגות  הקבוצות  מספר  את  להרחיב  מאמץ  נעשה  השנה   

ירושלים, בת ים, גנ"צ, משגב, אור יהודה, מודיעין ועיילבון.   
אתנה ואיגוד הכדורעף העניקו לתשע שחקניות צעירות מלגות לימודים לקורס מדריכות. עם האגודות שקיבלו את הסיוע נמנות משגב,  

מודיעין, ירושלים, רעננה ותל-אביב.  
מרכזי הדרכה וליווי אזוריים החלו לפעול לאחרונה בשלושה מוקדים: כפר סבא, תל-אביב ומשגב. מטרתם - שימור הבנות באגודה, מתן  
כלים מקצועיים להורים ולמאמנים ובניית תשתית חברתית-קהילתית באגודות. במהלך השנה יתקיימו סדנאות אזוריות להורים ולמאמנים,  

שאליהן יוזמנו כל האגודות, במטרה להרחיב את הידע ולחבר את ההורים לעשייה ולעולם התוכן של הבנות.  
בחודש אפריל התקיימה פעילות גיבוש ראשונה למאמנות הענף. המטרה - העצמה וחיזוק הנשים, בניית שיתופי פעולה ושימור המאמנות  

במערכת. הנשים הוזמנו ליום כיף בספא. אירוע גיבוש נוסף נערך בסוף חודש אוקטובר וכלל טיול סאגווי וארוחת צהריים.  
נוסף על התכנית השנתית מקיים איגוד הכדורעף זו השנה השנייה את פרויקט אתנה בדרום הארץ. מטרת הפרויקט היא בניית תשתית  
באמצעות חשיפה לענף והרחבת מספר השחקניות בכיתות ד'-ו' באזור. בשנה החולפת התקיימו אימונים שבועיים ופעילויות העשרה  
כמו גם מחנה קיץ משותף עם פרויקט שדרות. מתחילת השנה חל שינוי במבנה הפרויקט, והוא יתקיים במתכונת של טורנירים אחת  
לשישה שבועות, בהשתתפות שש קבוצות מהאזור – שער הנגב, אשכול, באר שבע, גן יבנה, אשדוד וקריית גת. עבור שלוש מהן זו שנת  

הפעילות הראשונה.  
במסגרת כדורעף חופים הוזמנו במהלך הקיץ ילדי כיתות ד'-ו' מכל האגודות ליום חשיפה לענף. הילדים השתתפו במשחקונים ובסיום  
היום קיבלו חולצות וכיבוד. במהלך הקיץ נחשפו כ-130 ילדות וילדים לענף. בין האגודות שהגיעו לפעילות: כפר סבא, הוד השרון, דליית  

אל כרמל, בת ים ואשכול.   
שיתוף פעולה ראשון וייחודי עם נשות מאמאנט וכדורשת נחתם בתחילת 2015, עם כניסתה של בוני מנור-גוטפריד לתפקידה כמתאמת  
אתנה באיגוד. בישיבה של נציגות כל הצדדים נידונו נושאים רבים, וביניהם שיתופי פעולה, סיוע בגיוס ילדות לאגודות והרחבת התשתית  
הקיימת, תמיכה בשחקניות הכדורשת והמאמאנט באמצעות סדנאות העשרה והעצמה, טורנירים משותפים, חיבור בין אגודות קיימות  
לקבוצות מקומיות, הכשרת מאמנות )שעמדו בקריטריונים הנדרשים ע"י האיגוד( בקורס למדריכות כדורעף ועוד. בעקבות שיתוף הפעולה  

ובסיוע מאמאנט נפתחה בקיץ קבוצה בגן יבנה, כחלק מפרויקט הדרום של איגוד הכדורעף.   



מאמאנט

ליגת  היא  וליגות המאמאנט ברחבי הארץ. המאמאנט  בין מועדוני הכדורעף  ושיתופי פעולה  גומלין  ביצירת קשרי  איגוד הכדורעף החל 
בישראל.  לנשים  ביותר  הגדול  החברתי-ספורטיבי  הפרויקט  והיא  בישראל,  ומועצות  עיריות  מכ-90  שחקניות  אלפי  המאגדת  האימהות, 
במסגרת שיתוף הפעולה המפרה בין הארגונים, שחקני כדורעף מאמנים את שחקניות ליגת המאמאנט, והאימהות מגיעות עם כל המשפחה 

לצפות במשחקים ולעודד את השחקניות.
 CSIT הוזמנה להשתתף רשמית במשחקי  ואף  העולמי, שנוטל חלק פעיל בהפצתה בכל העולם,   CSIT מאמאנט התקבלה כחברה בארגון 
בלטוויה בשנת 2017. זאת לאחר שהציגה בפני הנהלת הארגון באיטליה את החזון והמבנה של ליגת מאמאנט. היא אף אירחה לפני זמן-מה 
נציגים משש מדינות שעברו כאן השתלמות מקצועית לשם הקמת תשתית לנציגויות מאמאנט נוספות ברחבי העולם. נושאי ההשתלמות היו, 
בין השאר, משחק הכדורשת, חוקה ותקנון מאמאנט והחשוב מכול – דרכים לשילוב היזמות בקהילה ותרומת הספורט להיבטים החברתיים. 

המדינות שנטלו חלק בכנס היו איטליה, בלגיה, אוסטריה, צרפת, בולגריה וארצות-הברית. 

בתאריכים 27-31.10.15 השתתפו 150 שחקניות וצוותים מקצועיים של מאמאנט בתחרות הספורטיאדה באילת, בין אירועי הספורט העממי 
הוועדה  יו"ר  זיו סדבון,  ובראשו  זכתה במקום הראשון בטורניר. הצוות המקצועי של מאמאנט,  יבנה  1 מגן  מנור  הגדולים בעולם. קבוצת 

המקצועית של מאמאנט ישראל, ניהל את כל טורנירי מאמאנט וכדורשת בספורטיאדה.

זו השנה השנייה ברציפות שמאמאנט מקיימת את האירוע "גם אני מודעת", להעלאת המודעות לבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד. 
האירוע התקיים ב-23.10.15 באיצטדיון האתלטיקה בראשון לציון, היה פתוח לקהל הרחב וכלל הפעלות ספורטיביות וחווייתיות וטורנירים 
של כ-100 קבוצות מאמאנט שכללו כ-1,000 נשים מכל רחבי הארץ, כולל עולות חדשות מפרויקט קליטת עלייה בכרמיאל. גם בטורניר זה 

זכתה קבוצת מנור 1 מגן יבנה במקום הראשון.

חשוב לציין כי במהלך העשור האחרון, מאמאנט יזמה ומינפה בהצלחה פרויקטים מובילים, תרמה לרוח היזמות ולעידוד החברות בקהילה 
ואף נבחרה על-ידי משרד החוץ ליטול חלק במיתוג חדש של תדמית ישראל, כשהיא מייצגת את תחום היזמות בקהילה בסרטון המופץ בכל 

שגרירויות ישראל בעולם. 
בקרו אותנו באתר האינטרנט www.mamanet.org.il או בדף הפייסבוק שלנו.
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http://www.mamanet.org.il/
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החלש מנצח את החזק - 
לא רק בחנוכה

מיכל יערון - פסיכולוגית ספורט

אחד הסממנים המובהקים, המאפיינים את חג החנוכה הקרב ובא, הוא ניצחון החלשים )המכבים( על החזקים )היוונים(. תופעה זו מוכרת, אולי 
יותר מכול, בספורט באשר הוא – קבוצתי ואישי כאחד. קיימות קלישאות רבות על קבוצות קטנות ונסים גדולים או - איך מצליחים כנגד כל 
הסיכויים. לעניין זה קיים מודל המתאר את הקשר בין התפיסה הסובייקטיבית של האדם את יכולתו )לא כמה אני טוב באמת, אלא מה אני 
חושב על היכולת שלי( לבין הדרך שבה הוא תופס את קושי המשימה )החוויה הסובייקטיבית של קושי המשימה ולא כמה היא קשה באמת(. 

המודל מתאר שלוש תוצאות אפשריות ליחסים הקיימים בין התפיסה שלי את עצמי אל מול תפיסתי את קושי המשימה:
מצב שבו האדם תופס את הרמה שלו כנמוכה מתפיסתו את קושי המשימה. לדוגמה: שחקן טניס ברמה אזורית מתחרה בליגה ארצית.  .1

הפער בין התפיסות ייצור חוויה של לחץ.  
מצב שבו האדם תופס את הרמה שלו בדומה לתפיסתו את קושי המשימה. כשהקבוצה במקום הרביעי בליגה מגיעה למשחק עם הקבוצה  .2
במקום החמישי, אזי אין פער בין התפיסות של יכולת הקבוצה את עצמה ובין תפיסתה את רמת הקושי של המשחק, ולכן השחקנים יחושו  

נוחות והנאה במהלכו.  
מצב שבו האדם תופס את רמתו כגבוהה בהרבה מקושי המשימה, למשל, מכבי תל-אביב שמתחרה ביורוליג תתייחס למשחק ליגה נגד  .3

קבוצה באמצע הטבלה או בתחתיתה כחוויה משעממת )ליתר דיוק – עד לעונה זו לפחות...(.  

המודל הזה יכול להוות הסבר לניצחון החלשים על החזקים. קבוצה המגיעה למשחק כשהיא במצב מס' 3 )ראה לעיל( בטוחה שרמת הקושי 
ו...מפסידה במשחק. נראה שהיא זלזלה ביריבתה ולא שיחקה כפי שהיא יודעת, כי  נמוכה מהיכולת שלה, ולכן היא מגיעה יהירה וזחוחה 

בתפיסתה היא לא צריכה באמת להתאמץ.
כדי למנוע מצב כזה, על הספורטאי להיות בהתאמה בין תפיסותיו את רמת היכולת ואת רמת הקושי )מצב מס' 2(. כדי לעשות זאת עליו 
להציב לעצמו יעדים מעבר לניצחון עצמו. אם הקבוצה החזקה, במשחקה כנגד קבוצה חלשה ממנה, הייתה מציבה לעצמה משימה לנצח 
בהפרש של יותר מ-40 נקודות ולמעשה - משימה הגבוהה מהקושי הנתון, היא הייתה עשויה לנצח במשחק ולהמשיך, כהרגלה, להיות בראש 

הטבלה.
המסקנה: בספורט כמו בספורט – אין ביטחון בתוצאה, ולכן כל משימה היא קשה אבל אפשרית!



שינויים בחוקי המשחק
אלכס כץ

FIVB ומופעלים מתחילת השנה בתחרויות  בתחילת העונה נכנסו לתוקפם שינויים בחוקי המשחק, שהתקבלו ב-2014 בקונגרס ה-34 של 
השונות ברחבי העולם. להלן השינויים העיקריים:

כל נגיעה ברשת על-ידי שחקן המנסה 'לשחק' בכדור היא עבירה. בשנים הקודמות נוכחנו ב'זליגה' איטית של נגיעה ברשת כפעולה מותרת,  
אך עתה פסקה ועדת החוקה של FIVB שכל נגיעה של שחקן ברשת היא עבירה.   

מעתה, כל מהלך משחק המסתיים בהענקת נקודה לאחת הקבוצות מוגדר כ"מהלך משחק שהושלם", כולל עונשים )כרטיס אדום( ועבירת  
הליברו  של  ו/או  שחקן  של  החלפה  לבצע  למאמנים  מאפשר  שהוא  בכך  מתבטא  זה  שינוי  של  חשיבותו  שניות(.   8( בפתיחה  עיכוב   

ללא מגבלות.   
גם לגבי היושבים על הספסל יש סוג של הקלה: מעתה יוכל המאמן לבחור בעל תפקיד שיישב איתו על ספסל הקבוצה. כל התאחדות  
לאומית רשאית לתקן תקנות בנושאים אלו. בארץ מותר להושיב שלושה אנשים מלבד המאמן. ועדת הליגה והגביע החליטה, עם זאת,  

שעל כל בעל תפקיד - מאמן, עוזר מאמן, מעסה או רופא, היושב על ספסל הקבוצה, להצטייד בכרטיס חבר של הקבוצה.  
אזהרה לגבי כדור "פנים": כל מגע של הכדור עם קווי המגרש הוא כדור "פנים". הדבר חשוב במיוחד כשמשתמשים במערכת וידאו-צ'ק,  

דהיינו מצלמות, במקום קוונים ושופטים.   

כדורעף חוקי  בקישור  האיגוד,  באתר  למוצאו  ניתן  החוקים.  ספר  של  לעברית  תרגום  הכינה  הכדורעף  שופטי  של  המקצועית  הוועדה 
2016-2015. כל השינויים בספר חוקים נצבעו באדום.
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www.cev.lu התאחדות הכדורעף האירופית 

 www.iva.org.il איגוד הכדורעף 

www.fivb.com התאחדות הכדורעף הבין-לאומית 

mevza.volleynet.at ההתאחדות המרכז אירופית 

 www.rio2016.com/en המשחקים האולימפיים בריו 

 www.laola1.tv ערוץ שידורי כדורעף באינטרנט מכל העולם 

 www.volleyballmag.com מגזין כדורעף אינטרנטי 

www.avca.org/education-resources/coaching מגזין כדורעף העוסק באימונים 

  www.athenawomen.org.il "אתנה" - הפרויקט הלאומי לקידום ספורט הנשים בישראל 

 www.schoolsport.co.il/Main.aspx התאחדות הספורט לבתי-הספר בישראל 

www.flashscore.com/volleyball תוצאות משחקי כדורעף בכל העולם 

אתרי אינטרנט שימושיים

http://www.cev.lu/
http://www.iva.org.il/
http://www.fivb.com/
http://mevza.volleynet.at/
http://www.rio2016.com/en
http://www.laola1.tv/
http://www.volleyballmag.com/
http://www.avca.org/education-resources/coaching
http://www.athenawomen.org.il/
http://www.schoolsport.co.il/Main.aspx
http://www.flashscore.com/volleyball
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צפון:
בענה
ג'ת
דליית אל כרמל
המעפיל
זכרון יעקב
חדרה
חיפה
טורעאן
כאוכב 
כרמיאל
עילבון
קריית אתא
מ.א מנשה
מ.א עמק הירדן
מ.א עמק המעיינות
מ.א מטה אשר
מ.א עמק יזרעאל
מג'ד אל כרום
משגב
נצרת
נחף
סכנין
עוספייא
עראבה
עין מאהל
קריית ים
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טיפים לקידום פעילות האגודות
קידום הפעילות באגודות באמצעי המדיה השונים תופס מקום מרכזי בשיווקן לשם הרחבת מעגל האוהדים של המועדון. 

להלן שני טיפים ל"טעימה":
כתיבה שיווקית. כתיבה שיווקית מתאפיינת ברעיונות, רגשות, מחשבות ותחושות, שאמורים להשפיע על הקורא. לכתיבה שיווקית  .1
טובה יש ערך מוסף - להעניק לקורא לא רק מידע, מחשבות או רעיונות אלא גם לעורר בו רגשות ולגרום לו להזדהות עם הכתוב; לחוש  
שהתכנים לא נכתבו למטרת מכירה או שכנוע אלא להעברת מידע שימושי שישרת אותו. כל כתיבה שהיא, ובוודאי כתיבה שיווקית,  
צריכה להיות פשוטה, מעניינת וקלילה. בפרק זמן קצר )על-פי הנתונים - ממוצע של 8-5 שניות בלבד(, את הגולש באינטרנט, המאופיין  

כחסר סבלנות ומהיר החלטה, צריך לשכנע להישאר באתר פרק זמן ארוך יותר ולגרום לו לקרוא את התוכן.  
 

קידום הפעילות ברשתות החברתיות. כאמור, עוד ועוד אוהדי ספורט מבלים כיום בעולם הווירטואלי, ולכן יש צורך להתאים את אס  .2
רטגיית השיווק למגמות ולשינויים. דווקא בעולם הזה, עלויות השיווק הן נמוכות יחסית ומצריכות שיווק במדיה החברתית. יש לייצר  
וצילומים יש אמירה חשובה ותובנה שתוכל להעניק ערך מוסף. תוכן שימושי, שיעניק ערך ושייכות לאוהדי הענף. בפרסום כתבות   
רחבה, פלטפורמה  לאוהדים  מספקות  הן  זמן.  של  השקעה  בעיקר  וזו  החברתיות,  ברשתות  מסיבי  באופן  לפעול  חייבות  האגודות   
המאפשרת להם לבטא דעות ורגשות. דף בפייסבוק ו/או חשבון בטוויטר כבר אינם מספיקים. יש צורך להקיף את האוהדים ולהרחיב  
את הפעילות ברשתות חברתיות נוספות כגון אינסטרגרם, יוטיוב ועוד. כולנו צמודים מרבית שעות היממה אל הטלפון החכם, ואין שום  
ספק שהשיווק הסלולרי תופס מקום של כבוד בחיי היום-יום. אפליקציה סלולארית, קבוצות אוהדים בווטצאפ ועוד הם רק חלק קטן  

מכלל האפשרויות העומדות לרשותנו.  



צפון:
בענה
ג'ת
דליית אל כרמל
המעפיל
זכרון יעקב
חדרה
חיפה
טורעאן

כאוכב 
כרמיאל
עילבון
קריית אתא
מ.א מנשה
מ.א עמק הירדן
מ.א עמק המעיינות
מ.א מטה אשר
מ.א עמק יזרעאל
מג'ד אל כרום
משגב
נצרת
נחף
סכנין
עוספייא
עראבה
עין מאהל
קריית ים

שרון:
אבן יהודה

אורנית
הרצליה

הוד השרון
טירה

כוכב יאיר
כפר סבא

כפר קאסם
מ.א דרום השרון

מ.א עמק חפר
רעננה

תל מונד

מרכז:
אשדוד

אור יהודה
אריאל
בת ים

גבעתיים
חולון 

ירושלים
מ.א מטה יהודה

מבשרת ציון
מודיעין

נס ציונה
קריית אונו

ראשון לציון
רחובות
רמת גן

תל אביב דרום:
אשקלון 

באר שבע
חורה

מ.א אשכול

מ.א בני שמעון
מ.א יואב

מ.א מטה בנימין
מ.א שער הנגב

קריית גת

מפת מועדוני הכדורעף
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https://www.facebook.com/isrvolley?ref=hl
https://twitter.com/Volleyball_il
https://instagram.com/israelivolleyball/
https://www.youtube.com/channel/UC3WBKHt-oeBANSu0Lq_QL1A
mailto:info@iva.org.il
http://www.iva.org.il/

	עמוד ראשי
	תוכן עניינים - צור קשר
	דבר העורך
	דברי פדריקו פרארו דובר ההתאחדות האירופאית
	נבחרות ישראל בגביע אירופה
	קבוצות הנשים בליגת העל
	קבוצות הגברים בליגת העל
	כדורשת
	כדורעף חופים
	"אתנה"
	מאמאנט
	החלש מנצח את החזק
	שינויים בחוקי המשחק
	אתרי אינטרנט שימושיים
	השתלמות בין-לאומית בכדורעף
	האקדמיה למצוינות בספורט
	טיפים
	מפת מועדוני הכדורעף

