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יומיים קסומים של 
קרנבל כדורעף 
בהיכל הספורט 
רוממה סיפקו 
לחמשת אלפי 

הצופים באולם 
ועוד אלפים 

רבים מול מסך 
הטלוויזיה משחקי 

גמר מרתקים 
וחוויית כדורעף 

מדהימה.

נשים:
גמר הנשים פתח את הערב הראשון והפגיש את מ.כ. חיפה נווה שאנן והפועל כפר סבא לשחזור 

הגמר משנה שעברה. 
את  פתחה  חיפה  מ.כ.  לנשים.  הגמר  משחק  את  לדרך  הוציא  ומרגש  מרהיב  פתיחה  טקס 
המשחק היטב, תוך שהיא מנצלת טעויות רבות של מחזיקת הגביע כדי להכריע את המערכה 
הגיבה  חיפה  כפר סבא, אבל  לבנות  קל  ביתרון  נפתחה  השנייה  11:25. המערכה   - הראשונה 
בריצה 0-5 ופתחה יתרון משלה - 4:7. הכפר סבאיות הגיבו בריצה משלהן, ליתרון 10:13. סיום 

המערכה השנייה הצביע על שוויון 1:1 במערכות. 
הניצחון של בנות כפר סבא במערכה השנייה העלה את מפלס הביטחון, והן פתחו בריצה נהדרת 
הסתיימה  המותחת  20:20. המערכה  לשוויון  והגיעו  למשחק  חזרו  0:7. אלא שהחיפאיות  של 

ב-23:25, לכפר סבא, שהובילה 1:2 במערכות. 
המערכה הרביעית הייתה צמודה עד לרגעי הסיום - 20:20, וגם 22:22. בסופו של דבר היו אלה 
בנות כפר סבא שזכו בגביע המדינה בפעם השנייה ברציפות – 22:25 בסיום במערכה הרביעית.

משחקי גמר גביע המדינה 
לנשים ולגברים 2014-15

חדשות האיגוד



גמר הנשים
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 הפועל כפר סבא
מ.כ. חיפה נווה שאנן
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גברים:
יום לאחר מכן הגיע תורם של הגברים. משחק הגמר הפגיש את הדאבליסטית, מטה אשר-

עכו, עם הפועל כפר סבא, ונפתח ביתרון מהיר של האדומים ממטה אשר-עכו - 0:3, אך זכה 
לתגובה מהכפר-סבאים שדאגו למשחק מאוזן. ריצה 0:7 של מטה אשר-עכו פתחה יתרון 9:15, 
אך שחקני כפר סבא נותרו צמודים והקטינו את הפער עד לנקודה אחת )16:17(. מכאן ואילך 

השתלטה מטה אשר-עכו על המערכה, עד לניצחון 18:25.
המומנטום נותר גם בפתיחת המערכה השנייה. יתרון שיא של 7:15 לא הותיר סיכוי לכפר סבא, 

ומטה אשר-עכו גברה 11:25.  
פתיחת המערכה השלישית לא בישרה על שינוי. משחק מושלם הוביל את הדאבליסטית ליתרון 
מבטיח, עד לניצחון בסיום המערכה - 12:25 וזכייה בגביע המדינה בפעם השלישית ברציפות 

ובפעם השמינית בתולדות המועדון. 

תודותנו לעיריית חיפה, למחלקת הספורט שלה ולחברה לאומניות "אתוס" על אירוח המשחקים 
בהיכל הספורט רוממה, וכמובן - לקהל הרב שעודד ותמך בקבוצות ובענף!

גמר
הגברים
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הפועל “מילועוף” מטה אשר-עכו

הפועל “יואב” כפר סבא
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חצאי גמר נשים

 הפועל עירוני קרית אתא

 הפועל כפר סבא

מועדון כדורעף חיפה נוה שאנן

 מכבי "גלי משה" אבן יהודה
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חצאי גמר גברים

 אליצור הוד השרון

 הפועל כפר סבא

הפועל "מילועוף" מטה אשר-עכו

מנשה/חדרה/עמק חפר



לקרות.  הכול עשוי  גיאוגרפיים, למקום שבו  גבולות  לנטול  עולמנו  הרשתות החברתיות הפכו את 
רשתות חברתיות באינטרנט מאפשרות לנו לתקשר, להביע, להתחבר ולהפיץ תוכן שיווקי ומידע כללי 
ולמעשה, הרשתות החברתיות  וזמן מתבטלות,  גיל  גיאוגרפיה,  על פעילות המועדון. השאלות של 
ממחישות היטב את השיר המוכר "כל העולם כולו גשר צר מאוד". כולם יכולים לתקשר עם כולם, על 

בסיס 'חבר מביא חבר'. 
ניתן לגייס את הרשתות החברתיות כדי למנף את המועדון, ואם משכילים להשתמש בהן - השמים 
אינסטרגרם,  פייסבוק,  כגון  חברתיות  רשתות  בתוך  ונישות  קהילות  ליצור  ניתן  כך  הגבול.  הם 
טכנולוגיית  את  בחשבון  מביאה  שאינה  שיווקית  אסטרטגיה  אין  כיום  וכיו"ב.  טוויטר   ,Linkedin
ה-Web2, ואין דרך טובה יותר להגדיל את היקף האוהדים ולשמרם מאשר נוכחות ושיווק בכל אותן 

רשתות חברתיות.

אנו רואים חשיבות רבה בתפקידכם כשגרירי כדורעף. בעולם ה'ניו מדיה', שבו הרשתות החברתיות 
אנשים  אלפי  עשרות  לשתף  אפשרויות  נפתחות  וחוויות,  מסרים  להעברת  כולנו  את  משמשות 
בפעילותנו ובקלות רבה ביותר. וכאן אתם נכנסים לתמונה, כחלק חשוב בשרשרת התקשורת שלנו 
- בין האיגוד לאוהדים, לשחקנים הצעירים ולכל חובבי הספורט. דף הפייסבוק שלנו פעיל מאוד, 
ולאחרונה עלו גם חשבונות יוטיוב וטוויטר לעדכוני תוצאות און-ליין ואינסטרגרם לחוויית תמונות 
בפעילות  פעיל  חלק  ליטול  ומוזמנים  הכדורעף  בפיתוח  מרכזי  חלק  מהווים  אתם  נשכחת.  בלתי 

ברשתות האלו:

 https://www.facebook.com/isrvolley?ref=hl :פייסבוק איגוד

 https://www.youtube.com/channel/UC3WBKHt-oeBANSu0Lq_QL1A :יוטיוב

  https://www.instagram.com/israelivolleyball  :אינסטגרם

 https://twitter.com/Volleyball_il :טוויטר

רשתות חברתיות 
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לאחר חודשי עבודה רבים השקנו תוכנת ניהול חדשה ואתר חדש. בכך הופך אתר איגוד הכדורעף 
לאתר חדשני, מהמתקדמים בספורט הישראלי, כיאה לאחד מענפי הספורט הבולטים בארץ ובעולם 

כולו.
האתר עבר מתיחת פנים, תוך שימת דגש על עמוד הבית. שדרגנו את אזור החדשות, הכולל כתבות 
וידאו וגם - אפשרות לצפות מעמוד הבית בסטטיסטיקה 'לייב' ממשחקי ליגת העל לגברים ולנשים. 
שודרגו גם עמודי הקבוצות, הכוללים מידע על כל אחת מהן, היסטוריה של תארים והישגים, אולמות 
ובכל  בכל הסטטיסטיקות  באתר  להתעדכן  תוכלו  כל מחזור  לאחר  אליהם.  הגעה  ומפות  המשחק 

השחקנים המובילים בקטגוריות השונות.
מערכת הניהול החדשה מאגדת בתוכה את כל הפונקציות באיגוד: רישום אגודות וקבוצות, רישום 
שחקנים, העלאת אישורים רפואיים, הנפקת כרטיסי שחקן ועוד. מופיעה גם רשימת שיבוץ השופטים, 
ניהול מלא של הליגות, לרבות תוצאות, טבלאות, סטטיסטיקה, יצירת לוחות משחקים לכל המפעלים 

וכיו"ב.
)רישום  האישי  ממחשבכם  היישר   - הנתונים  כל  של  ממחושבת  הזנה  תאפשר  החדשה  המערכת 
                                      /http://www.iva.org.il :אגודה, קבוצה, שחקנים ועוד( אל אתר האיגוד, בכתובת

אתר  חדש
לאיגוד הכדורעף 
www.iva.org.il

http://www.iva.org.il/
http://www.iva.org.il/


נבחרות ישראל לגברים ולנשים ישתתפו בקיץ )חודשים יולי-אוגוסט( בליגה האירופית לנבחרות. 
ד"ר אריה זלינגר, מאמן נבחרת הנשים, ובנו אביטל זלינגר, מאמן נבחרת הגברים, יובילו את 

שתי הנבחרות לעבר המטרה - השתתפות בפיינל פור של המפעל המכובד.

גברים:
לשני  חולקו  הגברים  לטורניר  שנרשמו  הקבוצות   12
בתים של 6 קבוצות. שתי הראשונות מכל בית יעפילו 
עם  אחד  לבית  הוגרלה  ישראל  נבחרת  פור.  לפיינל 
מקדוניה, אסטוניה, אוסטריה, דנמרק ו... פולין, אלופת 

את  תארח  מכן  לאחר  ושבוע  ביולי,  ב-5-4  באוסטריה  חוץ  במשחק  תתחיל  הנבחרת  העולם. 
דנמרק בארץ. ב-19-18 ביולי תשחק הנבחרת במקדוניה, ובתחילת אוגוסט צפויה לנו חגיגה 
גדולה כאשר נבחרות פולין )גברים ונשים( יתארחו יחד בישראל. ב-9-8 באוגוסט תסיים נבחרת 

הגברים את הטורניר באסטוניה. 

נשים:
הראשונות   4  - קבוצות   6 נרשמו  הנשים  לטורניר 
מארחת  מדינה  תהיה  לא  )אם  פור  לפיינל  יעפילו 
יתנהלו משחקי חצי הגמר והגמר בשיטת בית וחוץ(. 
אלופת  טורקיה,  עם  תשחק  שלנו  הנשים  נבחרת 

המפעל בשנה שעברה, פולין, יוון, הונגריה וגיאורגיה. הנבחרת תתארח בגיאורגיה ב-8.9, שבוע 
לאחר מכן יארחו הנשים את טורקיה, ב-24-23 באוגוסט נשחק בהונגריה ובשבוע שלאחר מכן 

תארח ישראל את יוון.

מצפה לנו קיץ בין-לאומי נהדר! רשמו ביומנים....

נבחרות ישראל:
משחקי הליגה האירופית
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כדורעף חופים
בימים אלו נפתחת שנת פעילות חדשה וגדושת אתגרים בכדורעף חופים, לאחר שבקיץ הקודם 
השפיע מבצע "צוק איתן" רבות על פעילות הענף. נכון להיום, כדורעף חופים מוגדר על-ידי 
 15 קיומם של  היא  דרישת הסף לתקצוב הפעילות  ככזה,  אישי.  כענף ספורט  לובצקי  ועדת 
ספורטאים לפחות באגודה והשתתפותם ב-4 תחרויות לפחות. יש להדגיש כי תקציב הפעילות 
השנתי, הן של האגודות והן של האיגוד עצמו, מושפע בראש ובראשונה ממספר הספורטאים 
המתחרים!  הספורטאים  מספר  הגדלת  היא  המשותפת  משימתנו  ולכן  והפעילים,  הרשומים 
כדי לסייע לכל הספורטאים לעמוד ביעד הזה אנו נעשה את המרב כדי להרחיב את תקופת 
הפעילות כמו גם את אזורי הפעילות. כדי להצליח במשימה אנו זקוקים לעזרתכם ומבקשים 
מכם לייצר תחרויות מקומיות ברמה האגודתית ואף להשתתף בתחרויות רבות ככל האפשר, 

שיופקו על-ידי האיגוד. 
מעבר לכך, בשבועות האחרונים אנו עמלים על כמה פרויקטים חדשים:

אעבלין, יקנעם,  )בנימינה,  מקומיות  רשויות  לכמה  פנינו  אזוריות:  תשתיות  הגדלת   
חופים כדורעף  מתחמי  להקים  במטרה  לוד(,  הכרמל,  חוף  אזורית  מועצה  יעקב,  זיכרון   
אזוריות ומועצות  עיריות  כמה  לשמחנו,  בתחומן.  ומתנ"סית  חוגית  בפעילות  ולהתחיל   
אתרים הכדורעף,  איגוד  בתמיכת  יקימו,  הקרובה  הפעילות  ובשנת  מהרעיון,  התלהבו   
של יותר  רחבים  להיקפים  הענף  את  לחשוף  לנו  יסייע  זה  פרויקט  בתחומן.  כאלה   

ילדים ובני נוער ולהגדיל בכך את מספר העוסקים בכדורעף חופים בכל הרמות.   
לכדורעף לאומית  אקדמיה  של  להקמתה  פועלים  אנו  חופים:  לכדורעף  אקדמיה   

חופים במכון וינגייט, ומקווים להתחיל את פעילותה כבר בשנת הפעילות הבאה.  
החופים, בכדורעף  המתמחים  והמאמנים  המדריכים  מספר  הגדלת  נוספות:  פעילויות   

פרויקט נשים חדש בשיתוף "אתנה" - והיד עוד נטויה...  
הישגים:   

במהלך השנה האחרונה זכינו לכמה הישגים משמעותיים ברמה הבין-לאומית: 
התחרויות היבשתי.  בגביע  השלישי  לסיבוב  העפילו  ולנשים  לגברים  ישראל  נבחרות   

ייערכו במהלך השנה הנוכחית.  
עד העולם  אליפות  את  ה-9  במקום  סיים  העתודה,  צמד   – אוחנה  ונתי  סנדרוביץ  אלון   

גיל 23.  
אחרי עונה פנטסטית  

העפיל הצמד האולימפי  
שון פייגה ואריק הילמן  
למשחקים האולימפיים  

האירופיים שייערכו  
בבאקו בקיץ הקרוב.  
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בימים אלו חוגג הכדורעף העולמי יום הולדת 120 להמצאתו בארצות-הברית ע"י וויליאם ג. 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Volleyball :מורגן. לפרטים נוספים

ומושקעת לענף:  )CEV( מעניקה מתנה מודרנית  יום ההולדת, ההתאחדות האירופית  לכבוד 
אפליקציה לטלפונים ניידים וטאבלטים! האפליקציה תאפשר לעקוב אחר הכדורעף האירופי 
)אולמות וחופים( ותספק מידע שימושי נוסף כמו מידע על נבחרות וקבוצות, לוחות זמנים 
של כל המפעלים האירופיים, תוצאות, טבלאות, סטטיסטיקות של כל משחק, עדכוני תוצאות 

און-ליין, סרטוני וידאו, תמונות וגם קישורים אל הרשתות החברתיות השונות.
מצורפים לינקים להורדת האפליקציה לטלפונים ניידים )אייפון ואנדרואיד(:

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.laola1.cev :אנדרואיד

https://itunes.apple.com/en/app/cev/id945390821?mt=8 :אייפון

אפליקציה לטלפונים ולטאבלטים מבית 
)CEV( היוצר של ההתאחדות האירופית
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http://en.wikipedia.org/wiki/Volleyball
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.laola1.cev
https://itunes.apple.com/en/app/cev/id945390821?mt=8
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