עידן חדש בכדורגל בארץ – כדודגל נשים .
כתב :רוני שניידר – מאמן הנבחרת הלאומית
חודש יוני  97הינו חודש של ציון דרך בכדורגל הישראלי .זה החודש בו החלו
ארבע נבחרות אזוריות לנשים את אימוניהם.
לאחר סדרה של מבחנים בהם השתתפו כ  180נערות ונשים בגילאים  16ועד  40לעיניהם
הבוחנות של צוות מאמנים מתוגבר שכלל את שלושת המאמנים הבכירים בהתאחדות
שרף .שום וזלצר וכמובן עבדכם הנאמן..
ניתן היה להבחין מיד בכך שחדוות המשחק והרצון לשחק ולהפגין את יכולתן  -היו שני
הדברים המרנינים אצל הנשים .כל המי ומי של הכדורגל רוצה ונרתם למאמץ החדש והוא
להקים נבחרת טובה ולקדם את הכדורגל לנשים  -הקמת ליגה בין ארבעת הנבחרות
המחוזיות ובשלב מאוחר יותר הקמת מסגרת רחבה יותר לפעילות ומשחקים .כך שבאוירה
נפלאה זו נפתח עידן חדש בכדורגל.
מההיבט המקצועי הרי ברור שהדרך היא ארוכה ותהיה בודאי קשה אך מאתגרת בעצם בנית
התשתית לנבחרת טובה .המיומנות וטיפול בכדור .כושר גופני .והבנת המשחק תוך כדי שימוש
במרחב המגרש  -אלה כמובן שלוש קטגוריות מקצועיות שעל המאמנים במחוזות לשים
את הדגש ולשפר את יכולתן של אותן אלה שנבחרו.
לאחר בנית השלב הראשון  -האימונים במסגרת המחוזות והמשחקים בשיטת ליגה בין
המחוזות נבחרה הנבחרת הראשונה ואולי גם נבחרת עתודה  -ומיד כשהוחלט על המאמן
הראשי ועוזריו בנבחרת הלאומית לנשים  -עבודת הליטוש וההכנה הספציפית החלה וזהו שלב
נוסף בהכנות לקראת המשימות לטורניר קדם גביע העולמי .משחקים שהחלו בנובמבר 97
ויסתיימו באוגוסט .98סדרה של שמונה משחקי בית וחוץ .
לנבחרת הנשים היו משחקים קשים מול יריבות אירופאיות כמו רומניה .הונגריה
סלובקיה ובוסניה .המשחק הראשון במסגרת מחייבת זו כבר שוחק בחודש
נובמבר  97מול רומניה החזקה כך שהזמן היה קצר והמלאכה מרובה – ואכן גם הובסנו
במשחקנו הראשון  7:0במשחק ששתי המחציות בו לא דמו אחת לשנייה .לאחר שפחד הבמה
עבר והרגליים החלו להישמע עלו הבחורות במחצית השנייה לאחר  6:0במחצית הראשונה
והפגינו משחק שונה לחלוטין שנותן תקווה שניתן להכין נבחרת שתעמוד בכבוד מול ה"אריות
האירופאיות" שזומנו לנו בהגרלת הבית .למרות שהכדורגל הנשי שלנו עדיין בחיתוליו לעומת
שש ושבע שנות משחק בליגות מסודרות אצל יריבותינו.
כאחד שחווה את יצירת עידן חדש של משחק כה פופולרי  -זהו אתגר אדיר ויביא רק
לשיפור תדמיתו של הענף .וזהי חוויה בלתי רגילה לעבוד עם קבוצת נשים אשר צמאה
ללמוד ולשפר ויותר מכל להוכיח  -שיש הצדקה לפיתוח ענף ספורט זה  -כפי שיש
הצדקה לטיפוח ענפי ספורט נשים אחרים .
אי אפשר לדבר על טיפוח ענף ספורט זה מבלי להתייחס להקמת הליגות לכדורגל בבתי הספר
תשתית המשחק לנשים היא בתי הספר ורק באם תצליח ליגה זו – הן באיכות והן בכמות מדינת
ישראל תראה תוצאות בצבירת שחקניות מוכשרות אשר תייצגנה לאחר מכן את הנבחרות
השונות בתחרויות בינלאומיות

ועתה אנחנו עומדים בשלב נוסף של התפתחות ענף הכדורגל הנשי – שלב פתיחת הליגה בבתי
הספר בחודש נובמבר .98זהו ציון דרך נוסף שאני כבעל נסיון יכול לראות כמה צעדים קדימה
ןלומר – מה שטוב לאמריקאים ולדרך בניית תשתית לענף זה בודאי יכול לעזור לנו – למי
שאינו יודע האמריקאיות הן אלופות עולם ואולימפיות בכדורגל נשי.אזי יש לנו לאן לשאף הלא
כן??
חדר הלבשה של קבוצת נשים חדורה במוטיבציה לפני משחק ואחריו  -זוהי בהחלט
תמונה נהדרת  -יש שם שילוב של תמימות מקצועית מסויימת עם הנחישות להוכיח
ולהצליח  -ואת כל אלה כמובן שהייתי רוצה לראות גם אצלנו בנבחרות השונות וכמובן
בנבחרת הלאומית ההולכת ומתמקמת בנוף הכדורגל הישראלי והבינלאומי.
כבכל מדינה "מתוקנת" שבה הכדורגל הוא המשחק הפופולרי ביותר גם אצלנו יש עדיפות
ראשונה לפעילות ומטרות הנבחרת הלאומית אבל מכיוון שאצלנו נבנתה התכנית בפירמידה
הפוכה  -קודם נבחרות ולאחר מכן ליגות וקבוצות  -תדרש הבנה ושיתוף פעולה בין שתי
הנבחרות החדשות ובין המועדונים השונים שמקימים קבוצות נשים אשר תשחקנה בליגה
שתפתח בחודש אוקטובר .98
מהיבטם של הצעירות – יש עידן חדש ויש עתיד .גם בבתי הספר וגם בליגה תוכלנה בנות אלה
להמשיך ולשחק את המשחק האהוב הזה – הכדורגל .גם בצבא חל שינוי וההכרה בספורטאיות
מצטיינות בענף החדש הזה הולך ומתקיים כך שגם זהו הישג של הכדורגל הנשי.
סגל הנבחרת הלאומית הראשון נקבע והחל את אימוניו בסוף ספטמבר . 97המטרה קצרת
הטווח ומשחקי האימון הבינלאומיים הראשונים מול תורכיה ופולין הסתיימו בהפסדים די
צורבים אינם משקפים עדיין את העבודה המושקעת בנבחרת .ניתן לראות את התקדמות הבנות
במשחקי אימון אל מול קבוצות נשים שהוקמו באחרונה כמו ה' ת"א .מ' ת"א מ' חיפה ה'
אשקלון .שבם השחקניות הדומיננטיות הינן שחקניות הנבחרת .כמו כן כאשר מוזמנות בנות
חדשות למבחנים ועליהן להתמודד אל מול ה"ותיקות" יותר – ניתן לראות את ההבדל העצום
כך שנאמר אם לא תאמינו – לא תאמנו והרי הדרך עוד ארוכה וצורבת .ההצלחה לענף זה תהיה
בעצם הקמת קבוצות נוספות וליגה מסודרת בסופו של תהליך .להישגים במישור הבינלאומי יש
לנו עדין דרך קשה לעבור ולהמשיך ולאמן ולתקן.
כדאי להביא קצת מן הנעשה בעולם  -ישנם כרגע באירופה כ 9בתים מוקדמים שיתחרו בכדי
לעלות לגמר העולמי שיערך ביוני  1999ברחבי ארה"ב .אזי מלבד ארה"ב המארחת שכבר
הבטיחה את השתתפותה מתחרות ביניהן כ 34מדינות אירופאיות כולל ישראל וכן עוד 30
נבחרות מרחבי העולם – אוקיאניה .אסיה .אפריקה  -לטורניר הגמר יגיעו כ 16קבוצות
שיתחרו ברחבי ארה"ב – ועל פי הדיוחים משם זו תהיה אליפות עולם מתוקשרת וססגונית שלא
לדבר על איכותית..
הכדורגל הנשי בארץ הוא כמו תינוק חדש שנולד  -יש לתת לתינוק הזה לנשום אויר צח
ולטפח אותו .את הציפיות והדרישות יש להתאים לרוח הזמן ולתת את מירב תשומת הלב
לבנית תשתית רחבה דרך העיריות .בתי הספר והאגודות ובסופו של להקים ליגות מסודרות
לצעירות ובוגרות .ללכת על עקרון האיכות ולאו דוקא כמות  -וכך להצמיח את המשחק
הזה שהינו הפופולרי בעולם .אם במדינות כמו בוסניה .אוקראינה .בולגריה .סלובקיה.
ויגוסלביה יש כדורגל לנשים  -אזי גם לנו בישראל חייב להיות כדורגל לנשים !!

