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אילות  חבל  הפועל  של  הכדוריד  קבוצת 
תפתח בשבת הקרובה את העונה השנייה 
מקווים  בקבוצה  הלאומית.  בליגה  שלה 
קבוצות  את  להפתיע  הפעם  גם  שיצליחו 
הליגה כאשר כבר ברור כי זו הולכת להיות 

משימה לא פשוטה. 
תל־ שמכבי  היא  ההערכה 
אביב, הפועל רמת־גן, הפועל 
פתח־תקווה ואס"א תל־אביב, 
לליגת  הכרטיס  על  יילחמו 
גדולים  תקציבים  עם  העל 
יותר  רחב  שחקנים  ומערך 
חבל  להפועל  שיש  ממה 
אילות להציע, אבל החניכים 
לא  רונדיץ'  סרג'אן  הסרבי  המאמן  של 

מתכוונים לוותר.

הגרלה קשה 
הקבוצה מיטבתה תפתח את העונה 
הטרייה,  היורדת  נגד  חוץ  במשחק 

תשחק  מכן  לאחר  שבוע  רמת־גן.  הפועל 
ב־9  ורק  תל־אביב  מכבי  נגד  בחוץ  שוב 
בנובמבר תארח את משחק הבית הראשון 

־באולם 'בגין' באילת את הפועל פתח־תק
ווה שגם היא מועמדת לעלייה. 

עליית  על  שחולמים  כאלה  יש  אם  גם 
זה  על  מדברים  לא  אילות  בחבל  ליגה, 
כרגע, בעיקר בגלל שמדובר בקבוצה קצת 
שונה ובשינויים שנערכו בעונה האחרונה 
מאחורי הקלעים. מנהל הספורט במועצה 
האזורית, אורן אלמוג, עזב לתפקיד מנכ"ל 
וקבוצת הכדוריד  הפועל אילת בכדורסל 

־הבוגרת של המועדון נקלעה לקשיים אר
גוניים לקראת העונה הנוכחית. 

־הבעיה הנוספת איתה מתמודדים במוע
דון היא מחסור של שחקני כדוריד באזור 
ובצפון  לעומת שפע של שחקנים במרכז 
להכשיר  צריכים  אנחנו  "כל שנה  הארץ. 
לליגה  במועדון  הצעירים  השחקנים  את 
הלאומית", אמר סרג'אן רונדיץ', "אין להם 
15 וחמישה שחק־  ניסיון. שני שחקנים בני

17 משחקים בבוגרים, כך שהקבו־  נים בני
צה העונה יותר צעירה מהעונה שעברה".
־למרות זאת רונדיץ' לא מוותר על הח

לום. "אם נהיה טובים יותר העונה, אולי זה 
יהיה הצ'אנס שלנו לעלות לליגת העל", 
אומר המאמן, "אבל אני לא יכול להבטיח 
קודם  הראשונה שלנו.  שזו תהיה המטרה 
כל נראה איך תהיה הכימיה בין השחקנים 

־בקבוצה, ואיך ניראה על המגרש, אלה הד
ברים החשובים. עכשיו יש לשחקנים שלנו 
יותר ניסיון. זו השנה השנייה שלהם בליגה 
טוב  יותר  ישחקו הרבה  ואני מקווה שהם 

מהעונה שעברה".
העונה שע לעומת  ־הקבוצה התחזקה 

ברה? 
עזבו  שעברה  שמהעונה  לשכוח  "אסור 

צרי ואנחנו  חשובים  שחקנים  ־שלושה 
לומר  יכול  לא  אני  זה.  בגלל  לדאוג  כים 
בוודאות שאנחנו חזקים יותר העונה, הזמן 
יוכיח אם אנחנו חזקים יותר או פחות, אבל 
אחרי שניים או שלושה משחקים כבר נדע".

־הקבוצה הרחיבה העונה את השלוחה הס
רבית כאשר בנוסף למאמן סרג'אן רונדיץ', 
שנמצא כבר מספר שנים במועדון והמקשר 
דארקו טודורוביץ', שממשיך עונה נוספת, 

הצטרף השוער מלאדן יאנקוביץ'.
שני  מספרים  אילת"  ל"ידיעות  בראיון 
שחקני החיזוק על הרצון להתקדם בחבל 
אותם  שהביא  רונדיץ'  עם  הקשר  אילות, 
שיהיו  מהקבוצה  הציפיות  ועל  למועדון, 
על  לאיים  בתקווה  יותר  גבוהות  העונה 

המקום הראשון שמוביל לליגה הבכירה. 

יש שוער בשער 
אותי  סרג'אן שמכיר  המאמן,  "חבר של 

־המליץ עליי", מספר יאנקוביץ' על ההג
עה שלו לקבוצה, "בשבילי זה אתגר חדש 
לקריירה שלי. אני פה רק שבועיים בערך 
לא  מעניינת.  עיר  כאן  להכיר  והספקתי 

־היה לי מספיק זמן לפני כן לחשוב על המ
עבר למדינה אחרת ולקבוצה חדשה, אבל 

קבוצת הכדוריד של הפועל חבל אילות תפתח בשבת הקרובה את העונה השנייה שלה 
בליגה הלאומית עם שני שחקני חיזוק מסרביה וציפיות להתברג בצמרת הטבלה ‰ השוער, 
מלאדן יאנקוביץ': "רוצה להישאר יותר מעונה אחת" ‰ המקשר, דרקו טודורוביץ' שממשיך 

עונה נוספת: "אני מרגיש כאן מצוין" ‰ השניים מספרים בראיון ל"ידיעות אילת" על 
השאיפה להרים את הקבוצה מיטבתה לגבהים חדשים ‰ יוצאים לדרך  
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סרג'אן רונדיץ'. "לשחקנים שלנו יש יותר ניסיון" | צילום: מאיר אוחיון 

מלאדן יאנקוביץ' )מימין( ודרקו טודורוביץ'. החיזוק הסרבי של חבל אילות מוכן לעונה החדשה | צילום: יוסי דוס־סנטוס 
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אני מוכן לתת את כל מה שאני יודע".
מלאדן יאנקוביץ' )23, 1.92( החל לשחק 
פזובה,  נובה  בקבוצת   13 בגיל  כדוריד 
המשיך לקבוצת סטארה פזובה. במסגרת 
סטודנסקי  בקבוצת  שיחק  האוניברסיטה 
נבחרת  לסגל  השתייך  ובמקביל  גראד, 

־הנוער הלאומית של סרביה, המשיך לק
בוצת ניו בלגרד עד שנחת בישראל. 

את  כשקיבלת  לראשונה  חשבת  מה 
ההצעה מישראל?

"זה מאוד החמיא לי, לא חשבתי יותר 
מדי על ההצעה. בשבילי זה אתגר גדול 

יכול לתרום לק ־וחשבתי על מה שאני 
בוצה שבה אני אשחק. אני רוצה להראות 
ולעמוד  המגרש  על  שלי  היכולת  את 

בציפיות של המועדון ממני".
ביש כאן  שמשחקים  חברים  לך  ־יש 

ראל? נפגשת איתם?
סרבים  שחקנים  מכיר  אני  בטח.  "כן 
הספקתי  לא  אבל  בישראל,  שמשחקים 
אני  כרגע  מהם.  אחד  אף  לפגוש  עדיין 
ואני  בקבוצה,  כאן  שקורה  במה  מתרכז 

רוצה להצליח".
־מה המטרות שלך ושל הקבוצה העו

נה?
"אני רוצה שהפועל חבל אילות תהיה 
שעברה,  מהעונה  יותר  טובה  איתי  יחד 
ואני רוצה לתת 100% כדי להוכיח מה אני 
יכול לתת לקבוצה. לפי מה שאני יודע, זו 
קבוצה די חדשה בליגה השנייה בישראל, 

־וכמובן שהמטרה של כל קבוצה היא לע
לות ליגה, אבל צריכים להיות ריאליים. 
בתור מטרה ראשונה, אני הבנתי מהמאמן 

־שאם נהיה במקום אחד טוב יותר מהעו
אבל  הצלחה,  תהיה  כבר  זו  שעברה,  נה 
היא כמובן להיות כמה שיותר  השאיפה 

בצמרת".
מה אתה חושב על מזג האוויר באילת?

"מאוד חם, זה הבדל גדול ממזג האוויר 
־בסרביה, אבל אני דווקא אוהב את זה וצ

ריך להתרגל לזה".
מה דעתך על הכדוריד הישראלי?

"זו העונה הראשונה שלי ואני עדיין לא 
הישראלי.  הכדוריד  על  מדי  יותר  יודע 
אולי אחרי חודשיים או שלושה אני אוכל 

־לחוות את דעתי. גם לפני פתיחת העו
נה לא היו לנו משחקי אימון, כך שאני 

הכדו בין  להשוות  גם  עדיין  יכול  ־לא 
ריד הישראלי לסרבי או לליגות אחרות 
לראות  שהספקתי  מה  לפי  באירופה. 
בינתיים הטכניקה בין השחקן הישראלי 

לסרבי שונה מאוד".
דארקו )טודורוביץ'( כבר הפך להיות 
כאן כמו שחקן בית, היית רוצה להרגיש 

כך?
"בטח. אני רוצה להצליח כאן ולהישאר 

הרא המטרה  זו  אחת,  מעונה  יותר  ־כאן 
שונה שלי. זו התחנה הראשונה בקריירה 
ואני אשמח אם אני  שלי מחוץ לסרביה 

אצליח במשימה הזאת".
עד כמה זה עוזר שיש פה מאמן ושחקן 

נוספים שדוברים את השפה שלך?
"בשבילי זה מצוין גם על המגרש וגם 

־מחוצה לו. הדבר הראשון שחשוב לשח
קן חדש בהתאקלמות במדינה אחרת הוא 
ההסתגלות וקשיי השפה, ואם יש לי שפה 
משותפת עם המאמן ועם שחקן נוסף, זה 

רק יכול לעזור".

מרגיש בבית
אחרי עונה ראשונה מצוינת שלו בחבל 
כבר  הלאומית  הליגה  קבוצות  אילות, 

־מכירות את דרקו טודורוביץ' וינסו להק
שות עליו את העבודה עם שמירה לוחצת. 

והיה  שעברה  בעונה  כיכב  טודורוביץ' 
השחקן הבולט שבזכותו הצליחה הקבוצה 

־להפתיע ולסיים בעונתה הראשונה בלי
גה במרכז הטבלה.

מספר  במועדון",  מצוין  מרגיש  "אני 
"כבר  שלו,  ההתאקלמות  על  המקשר 
בחודש מאי האחרון ידעתי שאני ממשיך 
לעונה נוספת, ואני שמח שמאמינים בי. 
מה  כל  את  לתת  השנה  גם  מקווה  אני 

שאני יכול כדי שהקבוצה תתקדם".
אתה חושב שהעונה יש לכם קבוצה 

טובה יותר מהעונה שעברה?
"אני חושב שזה פחות או יותר אותו דבר 
עזבו  כמה שחקנים  בעונה שעברה,  כמו 
הוא  שבטוח  מה  אחרים.  באו  ובמקומם 
שיש לשחקנים שלנו העונה יותר ניסיון 
מאשר בעונה שעברה, וזה פרט לא פחות 

חשוב".
־עונה שעברה היתה שנת ניסיון עבור

כם, מה למדתם ממנה?
החולשות  את  להכיר  למדנו  "כולנו 
והיתרונות של כל קבוצה, זו היתה שנה 
בטוח  ואני  הלאומית,  בליגה  ראשונה 
חושב  אני  וגם עבורי  יותר,  שהשתפרנו 
שהעונה הזאת תהיה טובה יותר. אני מוכן 

לליגה ולאתגר שיש לנו".
מה המטרות שלכם לעונה הקרובה?

"המטרות היו תמיד לנצח בכל משחק 
ולהיות במקום טוב יותר בליגה והמאמן 
יודע את זה. אני חושב רק על לנצח, אם 
זה באימונים או במשחקים, או במגרש או 
מחוץ למגרש. איך אנחנו מנצחים זה לא 

חשוב לי, העיקר שננצח".
־שחקנים זרים שמגיעים לישראל מע

שהם  והכסף  החוזה  יותר  אותם  ניין 
יקבלו ומי ששם לב דווקא ראה שאתה 
מעודד  אתה  לצעירים,  לעזור  אוהב 

אותם ומפרגן להם. זה יקרה גם השנה?
"כן, זה מאוד חשוב לי בתור שחקן. לפני 
והוא  המאמן  עם  דיברתי  לכאן,  שבאתי 
יודע שאני תמיד אוהב לעזור ולקדם את 

־הצעירים. אני לא באתי רק לשחק כדו
וזה לא  גם לתרום את חלקי,  ריד, אלא 
או  צעירים  בשחקנים  מדובר  אם  משנה 

־מבוגרים. אני מרגיש בקבוצה כמו משפ
חה, ואני תמיד רוצה לעזור לה להתפתח".
אתה חושב שאפשר לחלום על עליית 

ליגה? 
־"בטח, תמיד זה אפשרי. למרות שאנח

נו עדיין לא יודעים איזו קבוצה נהיה על 
־המגרש. יש גם כמה קבוצות חזקות שמכ

וונות לעליית ליגה. זה לא יהיה קל, אבל 
אפשרי לחלוטין".

איך אתה מסביר את ההשתלטות של 
־השחקנים הסרבים על הכדוריד הישרא

לי?
"אני באמת לא חשבתי על זה, אני יודע 
לחזק  מגיעים  סרבים  שחקנים  שהרבה 
הכדוריד  כי  הישראליות  הקבוצות  את 
הישראלי מאוד רוצה להתקדם ובקבוצות 

־הישראליות הבינו מהר מאוד שכדי להצ
ליח, הם חייבים להתחזק".

בזמנך  כאן  לעשות  אוהב  אתה  מה 
הפנוי?

"לבלות בחוף, אבל לא יותר מדי. אני 
גם  אבל  בקניון,  לבלות  לפעמים  אוהב 
במה  מתרכז  יותר  אני  כי  שלי,  בדירה 

שבאתי לעשות, לשחק כדוריד".
־מה דעתך על הכדוריד הישראלי בה

שוואה לליגות אחרות באירופה?
יותר  טובה  בסרביה  הליגה  "לדעתי, 

־מהליגה הישראלית. עכשיו הליגה היש
הולך  זה  שנה  ובכל  מתפתחת,  ראלית 
כבר  קבוצות  והרבה  יותר,  טוב  ונהיה 

כמעט דומות ברמתן".

| |  פוצ'יוולי   דואט מסרביה 
גביע העולם מגיע לאילת

באילת  תתקיים   )1-2.11( הבא  השבוע  בסוף 
באחת  מדובר  בפוצ'יוולי.  העולם  גביע  תחרות 
התחרויות החשובות בסבב העולמי אותה יזם יו"ר 
שהגיע  גומז,  לואיס  העולמי,  הפוצ'יוולי  איגוד 
לעיר בשנה שעברה וגם פעל בשנים האחרונות 

כדי להפוך את הענף לאולימפי.
־"כבר לפחות עשר שנים מקדמים באילת טור

נירי פוצ'יוולי בינלאומיים", סיפר גומז ל"ידיעות 
אילת" מביתו שבארצות הברית, "הארגון המצוין 
היסטוריה  עם  יחד  אנקונה,  רפי  של  בניצוחו 
חיובית בכל הקשור לענף, בנוסף לארגון אירועים 

־גדולים ולימוד ילדים הם הדברים העיקריים שה
ביאו אותנו להחליט שאילת היא אחד המקומות 
המתאימים לקיים בהם את סבב גביע העולם. חוץ 
מזה, מדובר בעיר תיירות שיש לה ניסיון באירוח 

מעו מקום  היא  אילת  גדולים.  ספורט  ־טורנירי 
לה גם לספורטאים שמגיעים לבלות וליהנות בה 
בנוסף לכך שיש לה מסורת של אירוח טורנירי 

פוצ'יוולי מוצלחים מאוד".

השקעה של חצי מיליון שקלים
בחוף 'ניין ביץ'' יוקם מתחם ענק כולל טריבונות 

־בהשקעה מאוד גדולה של עיריית אילת והמארג
נים בסך של כחצי מיליון שקלים. לתחרות יגיעו 

־שחקנים מהטופ העולמי, ביניהם שני אלופי העו
לם מברזיל, יחד עם שמונה שחקניות מהמובילות 

־בעולם, שיקיימו גם ביניהן משחקי ראווה, כשא
חת מהן היא הישראלית מור שקד.

של  הסגורה  בתחרות  חלק  ייטלו  קבוצות   12
־גביע העולם. ארבע נבחרות מיבשת אמריקה: אר

צות הברית, ברזיל, ארגנטינה וקולומביה. ארבע 
גרמניה  ספרד,  צרפת,  אירופה:  מיבשת  נבחרות 

־ופורטוגל, בנוסף לארבע קבוצות ישראליות, בי
ניהן קבוצה אילתית של אדר זינו ודייגו מראדונה 

הברזילאי, רון בן ישי ומאור הס, מתי פול 
ובן־אל כהן, ואורן צוברי ובן פז.

מהצמ אחד  הס,  ומאור  ישי  בן  ־רון 
אחד  הם  ישראל,  את  שייצגו  דים 
מדורגים  הם  הפייבוריטיים. 

הקבוצות  בין  הסבב  בטופ של 
העונה  הראשונה  כשבתחרות 

־בברזיל הם סיימו במקום השלישי, בתחרות האח
רונה בברצלונה הם סיימו במקום הרביעי והפסידו 

לצמד מספרד.
רגע  של  לחשיפה  באילת  ינצלו  התחרות  את 
מכונן בענף בארץ וישיקו לראשונה קורס מאמני 
פוצ'יוולי בשיתוף המכללה הישראלית לספורט. 
זה יהיה הקורס הראשון שנערך לראשונה בארץ 
התחרות  לפני  יומיים  ייפתח  והוא  בעולם  או 

באילת ויכלול שישה מפגשים מעשיים. 
־"אני מקווה שיהיה אפשר מפה לפתח את הת

חום בדרך הנכונה", אמר השבוע יזם הענף באילת 
רפי אנקונה. "זה רק הולך ומשתדרג משנה לשנה. 
היום אני יכול לומר שזו התחרות הכי גדולה שיש, 
הכי נוצצת, מסודרת ומושקעת, אבל זה רק קצה 

הקרחון".
־איך באה לידי ביטוי העבודה עם האיגוד העו

למי? 
"זה חלום לעשות שיתוף פעולה כזה עם האיגוד 
גדול,  כזה  תקציב  מהם  להביא  בכלל,  העולמי. 

־מאחר שבעבר היה לנו מאוד קשה להביא את הח
־סויות האלה. אנחנו מתכוונים להיות חלק מהס

בב העולמי הזה גם בעונה הבאה. מדובר בספורט 
הכי אטרקטיבי ומתפתח היום בעולם, ואני מקווה 

־שכך ימשיכו להתייחס אליו. פנינו כמובן מוע
הזה  שהענף  וברגע  האולימפיאדה,  לכיוון  דות 
ייכנס כאולימפי, ויגיעו לשם נציגים מאילת זה 
כבר יהיה המפץ הגדול. בכל אופן זו שנת שיא 

לאילת".
ההתפתחות של הענף בעיר אילת היא לא רק 
ברמה בינלאומית, אלא גם ברמה המקומית. לפני 

־כחצי שנה נפתחה באילת האקדמיה לנוער ובו
גרים בענף הפוצ'יוולי. בנוסף, נפתחה לאחרונה 

קבוצת נשים בוגרות שמתאמנות פעם בשבוע.
העיר אילת כנושאת הדגל של הענף בישראל 
לקחה תחת חסותה את כל הקשור לענף. "העיניים 

־של כולם מהתחום נשואות אלינו", המ
־שיך אנקונה, "הם נדהמים ממה שקו

רה באילת ואת הפרויקט הזה אנחנו 
מפתחים לערים נוספות בישראל, 

בש בפתח־תקווה,  ־ברמת־גן, 
חיפה  כונת התקווה, באשדוד, 

וכרמיאל". 

אחת התחרויות החשובות בסבב העולמי בפוצ'וולי תתקיים בסופ"ש 
הבא באילת בה יקחו חלק 12 קבוצות בינלאומיות ‰ יו"ר האיגוד 
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