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הקדמה
נושא ענף כדורסל הנשים נחשף לפניי בעיקר מרגע שנכנסתי לעבוד בבית הספר ,ברמת
השרון (מ ,)1997-שבו אולם הספורט משמש כאולם הבית של קב' הכדורסל נשים רמת
השרון .התלמידים ,כמו כן אני ,צפינו באימוני ובמשחקי הקבוצה .נחשפתי מקרוב לבעיות
שהתעוררו בניהול הקבוצה להתארגנות שלפני המשחקים ולאחריהם .פגשנו אוהדים של
קבוצות שונות .ולמדתי על הבעיות שהיו בדרך .בעיקר משיחות עם אורנה אוסטפלד ,דורית
ושאר צוות הניהול שהיו בדרך וליוו את הקבוצה .היה ,ועדיין יש שיתוף פעולה בין קבוצת
הכדורסל של רמה"ש עם הקהילה לפיתוח וקידום הכדורסל בכלל וכדורסל הנשים בפרט .ע"י
משחקים והפעלה של ילדות ונערות בתחום הכדורסל בתקווה לחשוף את המשחק לכמה
שיותר ילדות.
מתחילת לימודיי בווינגייט ובהיכרותי עם לימור מזרחי ששיחקה תקופה בקבוצת רמה"ש,
ראיתי את ההתפתחות ואת קשיי הכדורסל הנשי ושמחתי על האפשרות לסקור את
ההתפתחות לאורך השנים ובשני העשורים האחרונים בפרט .הקשיים שסבל ענף הכדורסל
הנשי מייצג ברובו גם את שאר ענפי הספורט הנשי (זאת מניסיוני כאתלטית ושחקנית טניס).
ענף הכדורסל הינו משחק בעל אספקטים רחבים ומגוונים שבתוכו יש גם את רצון השחקן
הבודד להצליח ברמה האישית והקבוצתית .מכאן שההתמודדות של הספורטאית בכדורסל
המקצועני איננה פשוטה כלל .אין מספיק חומר מידע כתוב על נושא הכדורסל הנשי בישראל
ונעזרתי בראיונות של אנשי מקצוע בתחום.

פרק א'  :מקור משחק הכדורסל בעולם
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משחק הכדורסל הומצא בסוף שנת  1891בארצות הברית (בעיירה ספרינגפילד ,מסצ'וסטס)
ע"י ד"ר גימס נייסמית הקנדי .כמאמן ספורט חיפש משחק אימון לשחקניו ,במקום סגור ,כדי
לשמור על כושרם בין עונות המשחקים .בתחילה המשחק הורכב מתשעה שחקנים ועם הזמן
עברו לשחק עם חמישה שחקנים בלבד .עם השנים השתנו חוקי המשחק ,לדוגמא הכדרור,
(, )1910הפך להיות חלק מהמשחק ועוד חוקים שונים שקובעו כחלק מתקנון המשחק.
במלחמת העולם הראשונה הביאו החיילים האמריקאים את המשחק לאירופה וכך נפוץ
ביבשת .בשנת  1936הצטרף הכדורסל לאחד מענפי המשחקים האולימפיים.
התאחדות הכדורסל הלאומית בארה"ב הוקמה בשנת  1946ונקראה ליגת ה  NBLלאחריה
קמה ליגת ה .BAA -בשנת  1949התאחדו שתי הליגות ונקראו ליגת ה . NBA-ליגה זו עד
היום נחשבת לטובה בעולם .הגוף המנהל את הכדורסל בעולם הוא פיב"א .תחתיו פועלים
גופים אזוריים המסועפים לו ואחראים על היבשת שלהם :פיב"א אירופה ,אסיה ,אוקראינה,
אמריקה ,אפריקה .באירופה קיימות ליגות מקומיות בכול מדינה ,ובנוסף משוחק טורניר
היורוליג ,לרבות הנציגה הישראלית מכבי ת"א .ישנם טורנירים נוספים כמו יורוצ'לנג' והליגה
האדריאתית .הן פחות יוקרתיות).
התפתחות הכדורסל בישראל
החל להיות משוחק בישראל בצורה מסודרת מתחילת שנות ה .50-עד  1957פעל רק מפעל
רשמי אחד שהתחלף לסירוגין בין אליפות המדינה לגביע המדינה .גם נשים גם גברים.
הכדורסל מנוהל ע"י איגוד הכדורסל בישראל המונה כ 145-ליגות שונות ועוד כ1650 -
קבוצות .בהן רשומים כ 30,000 -שחקנים פעילים .הכדורסל הישראלי כולל ליגות ילדים,
נוער ,ומבוגרים -נשים וגברים .כשהליגות החשובות ביותר הן ליגות -העל.
ליגת העל לגברים מנוהלת ע"י מנהלת ליגת העל .איגוד הכדורסל אחראי על המשחקים
המתנהלים לאורך השנה.

פרק ב' :התפתחות כדורסל הנשים בישראל משנות ה 50-עד שנות ה70-
קבוצת הכדורסל נשים נמצאת תחת חסותו של איגוד הכדורסל ,אשר הוקם בשנות ה,30 -
ע"י שחקני כדורסל אריסטוקרטים ממצריים שלאחר מכן הקימו גם את מחלקת הכדורסל
נשים.
מ 1954 -יש בישראל ליגת כדורסל מקצוענית (כיום ליגת ווינר).
* בתחילה קראו לליגה הזאת הליגה הלאומית ולאחר מכן לאומית א'.
* הקבוצות היחידות ששרדו ,בליגה המקצוענית ,מבין המייסדות הן :מכבי תל אביב ,הפועל
חולון ומכבי חיפה.
* רק משנת  1975/76חויבו הקבוצות לשחק באולם סגור.
משנת (1958למשך  10השנים הבאות) במשחקי אליפות ישראל ,ככבה ברוב הפעמים מכבי
ת"א .למעט בשנים 1960-1961בה זכתה הפועל ת"א יריבתה הקבועה .ב 1963 -זכתה
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קבוצת הפועל יגור .במשחקי מחזיקות גביע-המדינה בכדורסל :ב  1959זכתה מכבי ת"א
(נגד הפועל גן שמואל) .בשנת  1961הפסידה מכבי את האליפות להפועל ת"א .ובהמשך עד
 1966החזיקה מכבי ת"א את גביע המדינה אצלה.
מכביות
בשנת  1935במכבייה השנייה ,אורגן טורניר כדורסל ראשון בישראל .במקביל ,נערך גם
טורניר נשים בהשתתפות שלוש נבחרות :צרפת ,פולין ,וישראל (פז ויעקובסון .)1982 ,ב-
 1985במשחקי המכבייה ה 12-הגיעו לגמר הטורניר נשים בכדורסל ,נבחרת ישראל
ונבחרת ארה"ב ,אך הן בדעה אחת סרבו לשחק במגרש פתוח .על רקע אפלייה זו קמה
עמותת ל.כ.ן .המכביה ה 12-למעשה היוותה את התפנית לגבי היחס לכדורסל נשים .הועידו
להן בתחילה לשחק בהיכל הספורט ביד אליהו לפני משחק הגמר של הגברים ,ולאחר מכן
שינו את התוכנית וכי עליהן לשחק במגרש פתוח .בעקבות החלטה זו החליטה נבחרת
הבנות שלא לשחק( .לאחר שהסבירו לבנות נבחרת ארה"ב את הסיבה) שיתפו פעולה עם
ההחלטה שלא לשחק במגרש פתוח .איגוד הכדורסל ראה בכך מרד והחליט על פירוק
הנבחרת .מספר כדורסלניות יצאו למאבק נגד האיגוד והעיתונות ,והתלוננו על קיפוח.
הנבחרת נקנסה עפ"י דין משמעתי ע"י וועדת המשמעת של המכבייה ה 12-בסכום של
 $1000וכי אין הנבחרת זכאית לתעודות או פרס כלשהוא(.נבחרת ארה"ב נקנסה ב$500-
בלבד) .שמה של ענת דרייגור הופיע כמובילה בהתנגדותה וכאחראית על הסירוב לשחק
במגרש בחוץ ( .הארץ  .)27.7.85בית הדין המשמעתי רצה לבטל גם בעתיד את השתתפות
הנבחרת במכביות הבאות ,אך לא הייתה לו סמכות לכך.המאמן דאז ,מרק זלצר הסביר
שמאחר והבנות הגיעו לרמת משחק גבוהה רצו להתבטא ולבטא יכולתן כראוי הרגישו שהן
אינן מקבלות את הבמה הראויה ,והיחס כלפיהן איננו ראוי(.ידיעות אחרונות.)26.7.1985 ,
תקרית זו הביאה לדיונים בערכאות הגבוהות ועניין הכדורסל הנשי כיכב בכותרות .בעקבות
אירועים אלו נכנס הכדורסל הנשי לתודעת העיתונאים ולקהל.
בזירה הבינלאומית
הכדורסל שהיה נחלתו של המין הגברי בלבד ,חדר גם לשורות הנשים במשך השנים .לקח
זמן רב עד שהגיעו להישגים ולרמות משחק גבוהות אך בכול זאת הפעילות רבה ,וניכרת
התקדמות(.ישראל פז  ) 1968הנבחרת הלאומית של ישראל לנשים הופיע פעמיים באליפות
אירופה בבודפסט  ,1950ובמשחקים הקדם אירופיים בהאגן שבמערב גרמניה ,ב.1968-
בשנים האחרונות מתמודדות הנשים במשחקי גביע אירופה בקביעות .וכמו כן בוצעו תחרויות
בין לאומיות במסגרות שונות .כיום בארץ נערכות ליגות סדירות בין הקבוצות השונות (פז).
לראשונה שיחקה נבחרת הנשים בזירה הבינלאומית בשנת  .1950כאשר  16שחקניות
השתתפו באליפות אירופה שנערכה בבודפשט .ההישג היה דל .מתוך  12מדינות שהשתתפו
הגיעו הנשים למקום שלפני האחרון .נערמו קשיים רבים למשלחת שמנעו מהקבוצה
להתרכז במשימה ,כמו מימון אישי ואנשי צוות נוספים שצריכים היו להצטרף לנסיעה.
שחקנית בולטת בתקופה זו הייתה צילה אופנטיר.
אלופת ישראל בשנת  1962קב' הפועל ת"א ,שיחקה מול אלופת בולגריה באצטדיון הפועל
בירושלים 1000 .צופים באו לאולם ומיד הבחינו בפער העצום ,שישנו בכדורסל הנשי בין שתי
הקבוצות .הפועל הפסידה .משחק גומלין נערך באצטדיון הכדורסל בחולון (אצטדיון פתוח),
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לעיני  1500איש .מאחר וירד גשם הסתיים המשחק במחצית בתוצאה  !10:45הקהל
והשחקניות נמלטו חיש מפני הגשם.
שוב חודשו המשחקים בגביע אירופה לאלופות הנשים .בשנת  1965הייתה מכבי ת"א אלופת
ישראל וייצגה את ישראל במשחקים האירופיים מול האלופה האירופית ט.ט .ריגה .במשחק
זה נחלה ישראל מפלה לעיניי  4000צופים במגרש יד אליהו .משחק הגומלין נערך בריגה
לעיניי  2000צופים יהודיים ברובם ,שחזו בניצחונן של הסלאביות .הנבחרת שלנו שיחקה
יפה( ,שחקנית בולטת אביבה ליכטבלאו בלס) ,אך סבלה גם מקשיים אובייקטיביים כמו
איחור בהגעה לריגה ב 24-שעות ,עקב מזג האוויר הקשה -היה עיכוב בהמראה ).
דבר נוסף שהקשה על הופעתם במשחק היה מוות פתאומי של אבי אחת השחקניות (שרי
וקספרס) .שהעיב על אווירת המשחק והשחקנית חזרה לארץ.
מאז שנת  1962השתתפה אלופת הנשים של ישראל חמש פעמים בגביע אירופה לאלופות
נשים .פרט לשנת  ,1966עת גברה קבוצת מכבי תל-אביב על אלופת תורכיה ,אנקרה-קולג',
נוצחה אלופת ישראל ,תמיד במפגש הראשון .את ישראל ייצגו עד כה במפעל זה קבוצת
מכבי תל -אביב (ארבע פעמים) וקבוצת הפועל ת"א ,פעם אחת(.פז).
במשחק נגד אלופת טורקיה ניצחו בנות מכבי ת"א בעליונות ברורה .שחקנית בולטת -אביבה
ליכטבלאו .במשחק גומלין שהתקיים בת"א ביד אליהו ,ירד גשם וקשה היה לשחק ,אך
הישראליות שמרו על יתרון וניצחו.
בינואר  1966כדורסלניות מכבי ת"א הפסידו כבר בשלב רבע הגמר לצ'כיות .המשחק נערך
במגרש פתוח .שחקנית בולטת אביבה ליכטבלאו בלס .בדצמבר באותה שנה ניצחה רומניה
את מכבי ת"א גם בבית וגם בחוץ.
נבחרת הנערות של ישראל השתתפה בשנת  1967באליפות אירופה לנערות .בה הגיעו
למקום ה .10-שחקנית מייצגת רחל גיל( ,פז .)1997
בשנת  1968חידשה נבחרת הנשים שוב את משחקיה במסגרת משחקי אירופה בהאגן ,אך
הפסידו הפסדים קשים( .מערב גרמניה ישראל ,2:73-הונגריה ישראל .)8:83-בתקופה זו
בלטה השחקנית אביבה בלס ,במיוחד במשחק נגד האוסטריות.
הקבוצות המובילות בשנות ה70 – 90-
בשנות ה 80-היו ליגות ארציות וליגה לאומית לנשים .הדבר השתנה רק בשנת , 1976עת
ייסדה אליצור תל אביב ,אשר לימים התאחדה עם אגודת הנשים אליצור חולון ,שליטה ארוכה
בליגה ושרשרת אליפויות שנמשכה  19שנים באין מפריע .מאמצע שנות ה 90-חל שינוי
ומאבקי האליפות ניטשו בעיקר בין קבוצת אלקטרה רמת השרון לאליצור רמלה .הקבוצות
המובילות בין השנים  1970-1990מוצגות בטבלה מספר .1
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טבלה  :1הקבוצות המובילות בשנות ה70-90-
סדרת הגמר

אלופה

סגנית

ללא פלייאוף

עונה

אליצור חולון

1994/95

אליצור חולון

1993/94

ללא פלייאוף

אליצור חולון

1992/93

ללא פלייאוף

אליצור חולון

1991/92

ללא פלייאוף

אליצור תל אביב/חולון

1990/91

אליצור תל אביב

1989/90

אליצור תל אביב

1988/89

אליצור תל אביב

1987/88

אליצור תל אביב

1986/87

2:3

ללא פלייאוף

א.ס .רמת השרון

בני יהודה

אליצור תל אביב/קריית אונו 1985/86
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אליצור תל אביב

1984/85

אליצור תל אביב

1983/84

אליצור תל אביב

1982/83

אליצור תל אביב

1981/82

אליצור תל אביב

1980/81

אליצור תל אביב

1979/80

אליצור תל אביב

1978/79

אליצור תל אביב

1977/78

אליצור תל אביב

1976/77

מכבי תל אביב

1975/76

הפועל תל אביב

1974/75

הפועל תל אביב

1973/74

מכבי תל אביב

1972/73

מכבי תל אביב

1971/72

מכבי תל אביב

1970/71

פרק ג  :המפנה בכדורסל הנשים בשנות ה90 -
חלה התפתחות גדולה מאז תחילת היווסדם של קבוצות נשים בכדורסל .התפתחות שבאה
לידי ביטוי במישורים שונים .התפתחות מקצועית ,איכותית ,כלכלית (תשלומי שכר לשחקניות
לעונת משחקים) ,השתתפות במפעלים אירופאים( ,רמלה זכתה באירופה .),שחקניות
ישראליות שמשחקות בקבוצות זרות והגעת שחקניות מחו"ל לישראל .עד  1988שחקו
כדורסל נשים עדין יחסית רגוע ,ואז חל מפנה ,הכדורסל נשים הפך להיות כדורסל גברי
והרבה יותר לוחמני .סגנון המשחק השתנה עם השינוי בגישה לאימונים ולדרישות הפיזיות
הגבוהות הנדרשות מהשחקניות בזמן המשחקים .השתנו בהתאם גם פרמטרים אחרים כמו:
כמות הפציעות ,ופציעות שהפכו דומות לסוגי הפציעות שחוו הגברים( .ראיון עם המאמנים
ויטו ,זאביק ,לימור) .אצל נשים אחוז הפציעות ברצועות הברכיים גבוהה יותר מאשר אצל
גברים( ,קשור להבדלים ברמת האסטרוגן).
שחקניות נסעו לשחק בחו"ל ,למדו וחזרו עם ידע ,כושר גופני גבוה יותר ורמת משחק גבוהה,
מה שהכריח את שאר השחקניות ,להדביק את הפער ולהשתפר .בכול תקופה הייתה
שחקנית דומיננטית שהובילה קבוצה קדימה .הקבוצות הדומיננטיות בתחילת שנות ה90-
היו :הפועל חיפה ,הפועל קישון ,מכבי ת"א ,הפועל ת"א.
אליצור רמלה ואליצור ג'נס חולון ניהלו מאבק צמוד על האליפות .בתום הליגה שבאותה
שנה שתי הקבוצות שירדו לליגה הארצית היו שתי קבוצות בעלות שם הן מכבי ת"א ובני
יהודה ת"א.
מאמצע שנות ה 90-קמו קבוצות מאזור נתניה וצפונה בעיקר ,כמו :נשר ,מגדל העמק,
כרמיאל ,הפועל חיפה ,קרית -מוצקין ,ומהקיבוצים :מזרע ,הגושרים ,גליל( ,באותה עת
שחקה ענת דרייגור בקיבוץ גליל -עשתה חיל ,וכאחת מהמצטיינות שחקה גם בנבחרת
ישראל,).כמו כן נוספו קבוצות כמו מכבי רמת-חן ,רעננה ,חולון ,רמת השרון .בסוף שנות ה-
 90הובילו הקבוצות :אליצור רמלה ,מכבי רמת-חן ,אליצור חולון ,רמת השרון.
הייתה תחרות קשה ביניהן ,כשהן מאיימות אחת על השנייה ,לסירוגין .רמת השרון הייתה
הדומיננטית בכיפה עם הקבוצה ל.כ.ן -רמת השרון ((.)1986חוברת אלקטרה רמה"ש).
בהמשך קבוצה זו זכתה בשנת  1999במקום השני בגביע רונקטי ובניצחון :בגביע המדינה,
ובמקום הראשון בליגה.
נקודת מפנה חשובה הייתה הקמת עמותת ל.כ.ן בשנת  1985ברמת השרון ,ע"י אורנה
אוסטפלד ,תרמה רבות לקידום הענף .המשמעות של מילות הקבוצה היא :למען קידום
כדורסל נשים.
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בהמשך נכנסו ספונסרים פרטיים שתמכו בקבוצות ,מה שעזר לענף להתפתח .כמו כן רשויות
מקומיות החלו להשקיע כספים בפיתוח הכדורסל הנשי.

שיתוף שחקניות זרות
עמותת ל.כ.ן בהנהגתה של אורנה אוסטפלד ורחל אוסטרוביץ בשנת  1989הגישו עתירה
לביה"ש למען שיתוף זרות בליגת הנשים כמו אצל הגברים .ואכן העתירה התקבלה .מה
שעזר לשדרוג הליגה( .חוברת אלקטרה רמה"ש).
יבוא שחקניות זרות החל ממזרח אירופה .בשלב הראשון היו רק שתיים בכול קבוצה( ,כיום
אין הגבלה -כול עוד ממלאים אחר החוק הרוסי) .השחקניות היו שונות במנטאליות שלהן
וברמת המשחק .שילובן בקבוצה הצריך התייחסות מיוחדת ,עובדה זו הכריחה את
השחקניות הישראליות להתאמץ יותר כדי לקבל יותר דקות משחק( .ויטו).
החוק הרוסי :בשנת  2005נכנס החוק הרוסי לתוקף בישראל ,שאומר שעל המגרש חייבים
להיות ,לפחות או לא פחות משני שחקנים מקומיים(,ישראלים) על המגרש בעת משחקי ליגת
העל וגביע המדינה .המטרה לעודד את השימוש בשחקנים מקומיים ולמנוע "הצפת"
הקבוצות בזרים ,על חשבון שחקניות הכדורסל המקומי .עם זאת ,החוק כלל גם אי הגבלה
של מספר הזרים (בשנת  2009המספר הוגבל לשמונה בליגה הישראלית) ,מה שאפשר
לקבוצה לבנות הרכבים מרובי זרים ,וליהנות מהאפשרות לשתפם באירופה ללא הגבלה.
(בשנת  2013הוחלט להגביל את מספר השחקניות הזרות שבסגל .מותר רק עד  5זרות.
כיום יכולה קבוצה לבחור האם לשחק בחוק הרוסי-ללא הגבלת זרים ,-או להחתים  4זרים
בלבד אך לא להיות כפופה לחוק הרוסי.
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הקבוצות המובילות ב 20-השנים האחרונות
בשנות ה 2000-המשיכה הצמיחה הגדולה בכדורסל נשים .קמו קבוצות נוספות ,גם באזור
הדרום (אשדוד) (ראה טבלה .)2
טבלה  :2הקבוצות המובילות משנות ה 90-עד היום
סדרת הגמר

אלופה

סגנית

עונה

2:3

מכבי רמת חן

מכבי בנות אשדוד

2015/16

0:3

אליצור רמלה

מכבי בנות אשדוד

2014/15

1:3

אליצור רמלה

מכבי בנות אשדוד

2013/14

2:3

מכבי בנות אשדוד

אליצור רמלה

2012/13

2:3

אליצור רמלה

מכבי בנות אשדוד

2011/12

0:3

מכבי בנות אשדוד

אליצור רמלה

2010/11

1:3

מכבי בנות אשדוד

אלקטרה רמת השרון

2009/10

1:3

אליצור רמלה

אלקטרה רמת השרון

2008/09

1:3

בנות השרון

אליצור רמלה

2007/08

2:3

אנדה רמת השרון

אליצור רמלה

2006/07

1:3

מכבי רמת חן

הפועל תל אביב

2005/06

1:3

אנדה רמת השרון

אליצור רמלה

2004/05

1:3

מכבי רמת חן

אליצור רמלה

2003/04

2:3

אליצור רמלה

אנדה רמת השרון

2002/03

1:3

מכבי רעננה

אנדה רמת השרון

2001/02

2:3

מכבי כרמיאל

אנדה רמת השרון

2000/01

1:3

מכבי כרמיאל

אליצור רמלה

1999/00

0:3

בני יהודה

א.ס .רמת השרון

1998/99

אליצור רמלה

1997/98

ללא פלייאוף
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ללא פלייאוף
ללא פלייאוף

אליצור חולון

אליצור חולון

1996/97

אליצור רמלה

1995/96

כול הקבוצות שהן תחת איגוד הכדורסל מתחרות במהלך השנה לפי שתי קטגוריות:
א)  -גיל (מ) 10-18 -
ב) בוגרות -מגיל -18ומעלה.
יש חלוקה לפי רמה מקצועית .ליגה א' -היא הנמוכה ביותר ,מעליה יש את הליגה הארצית ,
הליגה לאומית ,והליגה הטובה ביותר היא הליגת על (הוקמה בשנת  .)1957לכול ליגה
שיטת משחק שונה ובכול ליגה מספר שונה של קבוצות.
בליגת-העל מספר הקבוצות המשתתפות השתנה מעט לאורך השנים .היו כ 12-קבוצות.
הפועל ירושלים ,בני יהודה ,הפועל חיפה ,קרית חיים ,הפועל קישון ,גליל ,קרית מוצקין,
כרמיאל ,מכבי רמת-חן ,הפועל ,מכבי תל אביב .ההגמוניה עברה בין מכבי ת"א להפועל ת"א.
(ב 20שנה הראשונות ).אחר כך עברה לבני יהודה ,ולאליצור חולון (בתקופה שבה שיחקה
ענת דרייגור) .אחר כך לנרוסופט כרמיאל ,ולאחר מכן ההגמוניה עברה לרמת השרון למשך
כמה שנים( .זאביק) .מרמת השרון ההגמוניה עוברת לרמלה ,לאשדוד ,למכבי רמת חן ושוב
לרמת השרון .אלו האחרונות מובילות ודומיננטיות כשמידי פעם מזנבת בהם קבוצה אחרת
ומאיי מת על מקומן( .מכבי רמת חן ,אליצור חולון ,רמת השרון .היו שלוש קבוצות מובילות
בשנות ה ).90-כיום מככבת גם מכבי אשדוד בליגת העל.
כיום מספר הקבוצות בליגת העל הוא שבעה :אליצור נתניה ,מכבי רמת-חן ,אליצור רמלה
אחווה ,מכבי אשדוד נשים ,הפועל פ"ת ,אליצור חולון ,אסא רמה"ש.
מבנה הקבוצה מורכב משחקניות זרות ושחקניות ישראליות .כיום אפשר שתהיינה שלוש
שחקניות זרות בקבוצה ותשחקנה בו זמנית על המגרש שתי שחקניות זרות בלבד .הגיעו
זרות ממזרח אירופה (שנות ה ,)80-כיום מגיעות גם מארצות הברית -כשיש להן פגרה
מהמשחקים אצלן ב ,)WNBA)-הן באות לשחק עם הקבוצות הישראליות(.זאביק) .רוב
השחקניות בקבוצות כיום הן זרות ,כי חלקן מתאזרחות .כך הן יכולות לשחק יותר משלוש
שחקניות זרות במגרש בו זמנית ומקומן של השחקניות הישראליות נדחק מקבוצת ליגת
העל .המצב החמיר בעקבות ביטול ה"חוק הרוסי" (זמן נתניה תשע"ב).
תופעה מעניינת ובולטת בשנים האחרונות היא שמרבית קבוצות הכדורסל נשים מגיעות
מערים בהן יתר ענפי הספורט מפותחים פחות .יתכן ,כי מאחר וענף זה כיום ,הינו פופולארי
מבחינת פרסום וסקירה תקשורתית (יותר מאשר בענפי ספורט נשיים רבים אחרים),
מעדיפים ראשי הערים למנף את עירם ע"י השקעה מאסיבית בענף זה .בתקווה לפרסם את
עירם ולהביאה לידי נוכחות ציבורית .נראה כי ערים המשקיעות בענפי ספורט גבריים כמו
בכדורגל  /כדורסל ,לדוגמא ,לא משקיעות בכדורסל הנשי( .למעט במכבי אשדוד)(.ענת
דרייגור).
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דמויות בולטות אשר הטביעו את חותמן בכדורסל הנשים
בכול תקופה הייתה שחקנית אחת דומיננטית שהובילה את הקבוצה לניצחון .כול אחת מאוד
אופיינית לתקופתה .כשהן בעלות אופי (משחק) שונה אחת מהשנייה.
אורנה אוסטפלד שחקנית ומאמנת .ילידת ירושלים ( ,)1952שחקנית עבר מצטיינת .החלה
את דרכה בהפועל ירושלים ,עמה היגיע ב  1971-לגמר גביע המדינה .באותה תקופה שלטו
קבוצות מתל -אביב .בהמשך עברה לשחק בהפועל תל-אביב ,המשיכה למכבי דרום/רמת חן
ועמה זכתה פעמיים בגביע המדינה ( .)1983 ,1981אורנה בוגרת מכון וינגייט והמורה
היהודייה הראשונה לחינוך גופני שלימדה בבית ספר ערבי בטייבה .בשנת  1986ייסדה את
מחלקת הכדורסל נשים ונערות ברמת השרון ומאז היא המנהלת המקצועית ומאמנת
הקבוצה .שם הקבוצה כיום "הרבל לייף"( .ראיון אישי עם אורנה).
אורנה כמאמנת זכתה ב-ארבע אליפויות ובארבע גביעים .שמה של אורנה נכנס לספר
השיאים של גינס בזכות מספר הנקודות שקלעה במשחק אחד108 ( .נקודות ) .בשנת
 2005זכתה בפרס ייחודי מטעם הוועד האולימפי ,פרס שניתן רק ל 6-נשים בעולם על קידום
ספורט נשים באירופה .שמה מונצח ב "יד לאיש הספורט היהודי" (  .)2008אורנה חברה
בהנהלה ובנשיאות של איגוד הכדורסל.
כשהקימה אורנה את מחלקת הכדורסל נשים ברמת השרון היא א.ס .ל.כ.ן הייתה הקבוצה
בליגה השלישית ,תוך שנתיים עלתה לליגה הבכירה .במהלך שנות ה 90 -הייתה הקבוצה
בצמרת הליגה אך לא הצליחה לשבור את השליטה של קבוצות אליצור רמלה ושל חולון.
בשנת  1999חל מפנה והקבוצה זכתה באליפות ובגביע המדינה .ואף היגיע להישג מרשים
לגמר גביע רונקטי( .חוברת אלקטרה רמה"ש).
מועדון הכדורסל של רמת השרון הינו מועדון מוביל בענף הכדורסל בישראל .בצד ההישגים
הספורטיביים ,מעורב המועדון בפעילות קהילתית עשירה .מחלקת הילדות והנערות של
המועדון היא מהגדולות והמצליחות בארץ .פעילות במועדון כ 200-ילדות חלקן מייצגות את
ישראל בנבחרות הצעירות השונות( .עונת משחקים  - 2007-2008אלקטרה רמה"ש,
חוברת ,וראיון עם אורנה אוסטפלד).
את עמותת ל.כ.ן( .לקידום כדורסל וספורט נשים) הקימה בשנת  1985בעקבות קבלת
החלטות שהפלו לרעה את נבחרת ישראל בכדורסל נשים ,שהשתתפה באותו זמן במשחקי
המכבייה .קמה מחאה גדולה לגבי אפליה זו וכול שחקניות סגל הנבחרת החליטו שלא
להופיע למשחק הגמר .וכאות הזדהות עם הספורטאיות הישראליות הצטרפה נבחרת הנשים
של ארה"ב למחאתן .בתגובה למחאה זו ותוך התעלמות מוחלטת מצדקתן החליט איגוד
הכדורסל לפרק את נבחרת ישראל .בעקבות החלטה זו יצאו הכדורסלניות למאבק חסר
תקדים והצליחו להחזיר את פעילות הענף של כדורסל נשים ביתר מרץ .ובעיצומה של פרשה
זו קמה עמותת ל.כ.ן .בשנת  1989היגישה העמותה עתירה משפטית בדרישה שאיגוד
הכדורסל ישווה את תקנון ליגת הנשים לזו של הגברים .משמעות הדבר הייתה שיתוף שתי
שחקניות חיזוק זרות גם בליגת הנשים .העתירה אושרה ואפשר היה לשלב שתי שחקניות
זרות בליגה מה שתרם לקידום רמת משחק גבוהה יותר בליגת הנשים( .דרום ,ר' .)2002
העמותה מנהלת כיום את מועדון הכדורסל נשים של רמת השרון( .עונת משחקים 2007-
 - 2008אלקטרה רמה"ש ,חוברת).
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הפילוסופיה עליה מבוססת קיומו של המועדון היא שמעורבות נשים בספורט מסייעת להן
בחידוד וטיפוח מודעותן העצמית ,בפיתוח ערכים ומיומנויות של מנהיגות ,עבודת צוות,
עמידה בלחצים ,תחרותיות והגשמה עצמית .כול אלה תורמים למאמץ לשוויון הזדמנויות
וקידום מעמדן של נשים בחברה .בעזרתו של הרב לוין ,מי שהיה אז יו"ר האגודה ,הקימה
אורנה אוסטפלד(  )1986קבוצת בוגרות בליגה א'( ל.כ.ן ) ,ובמקביל יסדה מחלקת נערות
שהפכה לאחת המצליחות בארץ .אורנה באותה תקופה ויתרה על המשך קריירה מבטיחה
וזאת למען תוכל לקדם את החזון שלה .לאורך השנים זכתה המחלקה באליפויות וגביעים
וטיפחה שחקניות צעירות כמו שי דורון .נעמי קולודני  ,ליעד סואץ .אחרי שנה אחת בלבד
עלתה הקבוצה הבוגרת לליגה הארצית ,שם שיחקה שלוש שנים( .חוברת של אלקטרה
רמה"ש .וראיון עם אורנה אוסטפלד).
אחרי שלוש שנים בליגה השנייה עלתה ל.כ.ן רמת השרון לליגה הלאומית כשאוספלד
משמשת שחקנית -מאמנת .לאורך השנים התייצבה הקבוצה כקבוצת צמרת ולמעט עונה
אחת סיימה במ קום החמישי היא תמיד הייתה בין שלוש הראשונות .בקבוצה זו כיכבו גם
מיטב השחקניות הישראליות כמו לימור מזרחי ,רונית שרף ,אלומה גורן ,רונית יניצקי ,רלי
מלחי ,אורלי קסטן ואיריס דינרמן -כולן שחקניות נבחרת ישראל .בשנת  1998זכתה רמה"ש
בתואר הראשון של אי פעם כשניצחה בגמר את אליצור רמלה –יריבתה הקבועה -והיגיע
לגמר גביע רונקטי( .אותו הפסידה על חודו של סל) .בסיומה של אותה עונה לקחה רמת
השרון את האליפות לאחר שניצחה את בני יהודה .ההצלחה נמשכה גם באירופה כשבשנת
 2000היגיע לחצי גמר גביע רונקטי .בשנת  2004היגיע לפיינל פור של היורופקאפ(.לשעבר
גביע רונקטי) .בשנת  2004הפך שמה של הקבוצה ל"אנדה רמת השרון" על שמה של אנדה
(ז"ל ) ,אשתו של נותן החסות לקבוצה ,הנרי זימנד( .סרט דוקומנטרי של אורנה אוסטפלד).
בשנת  2007נותנת החסות לקבוצת רמת השרון היא חברת אלקטרה ושם הקבוצה:
"אלקטרה רמה"ש "  .שמה של הקבוצה שוב שונה ,וכיום נקראת "הרבל לייף רמת השרון"
על שם החברה נותנת החסות החדשה.
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ענת דרייגור -שחקנית מובילה בשנות ה90-

התחילה לשחק בהיותה בת .14
בגיל  16נכנסה לשחק במדי נבחרת ישראל וייצגה אותנו כ 19-שנה .הייתה קפטן הנבחרת
מגיל  20עד שפרשה (.)1979-1994
שחקה באליצור חולון .ובצרפת שיחקה בקלרמון פרונד בשנת  .1980ולאחר מכן ב1991 -
בקבוצת ראסינג פאריז.
לאחר שפרשה ועשתה עשר שנים הפסקה -הצטרפה לליגה הארצית למטה יהודה .לאחר
מכן שחקה שנה במכבי רחובות.
זכתה ב  17אליפויות 1 :בצרפת (קלרמון –פרונד).
 1סגנית אלופה (ראסינג פאריז).
השפעתה על הכדורסל נשים הייתה גדולה הן ברמה האישית והן ברמה הארצית .לאורך
שנותיה כשחקנית והן כמאמנת.
ברמת שחקנית
הצטרפה לנבחרות לאומיות – נערות ונשים בגיל .16
במהלך הקריירה שחקה כ 1000-משחקים וקלעה כ 20,000-נקודות.
ענת הייתה השחקנית הראשונה –הזרה -ששחקה באירופה בשנות ה 90-ששחקה כדורסל
מקצועני בשתי קבוצות בצרפת :האחת קלרמון פרונד ( ,)1980והשנייה ראסינג פאריז
(.)1991
זכתה ב 16-אליפויות עם אליצור חולון.
זכתה ב 13-פעמים בגביע המדינה באליצור חולון.
בשנת – 1993עלייה היסטורית לבית גמר אלופות אירופה ( 8הקבוצות הטובות ביותר) עם
קבוצת אליצור חולון.
ענת בקריירה שלה שחקה  79משחקים רשמיים בנבחרת הבוגרת .הייתה קלעית מצטיינת
בשלישייה הבולטת עם  1515נקודות .כמו כן זכתה להיות חלק מהעלייה ההיטורית של
נבחרת ישראל לבית הגמר לנבחרות לאומיות ,שנערכה בארץ.
שחקנית מטה יהודה בשנים .2005-2014
שחקנית "מכבי רחובות" .2015-2016
שחקה בנבחרת ישראל  19שנים.
הייתה קפטן הנבחרת  15שנה .מגיל  20עד שפרשה (( ,)1994-1979ראה נספח - 1
קלעיות גמר גביע נשים -אתר ספסל).
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ברמת מאמנת
ענת התחילה לאמן בשנים -1995-2013עסקה באימון וניהול כדורסל נשים הייתה מאמנת
ושחקנית בהפועל מטה יהודה.
בשנים  -1995-96הייתה מאמנת אס"א ירושלים.
 -1996-98מאמנת הפועל גליל עליון -עלו לגביע "רונקטי".
 -1998מאמנת אליצור חולון פליי אוף.
 -1999אימנה את אליצור רמלה.
 -2000אימנה את נבחרת העתודה של ישראל.
-2006-2011הייתה מאמנת נבחרת קדטיות של ישראל והובילה את הקבוצה לחצי גמר
אליפות אירופה.
ברמה המקצועית
כתבה שני ספרים בנושא הכדורסל  )1:כדורסל באזור הצבע( .נכתב עם המחבר משה
רוזנברג).
 )2כדורסל – משחקונים ותנועות.

ענת משקיעה חלק נכבד מזמנה בתפקידים ציבוריים:
*

חברה בועדת "פרס ישראל" לספורט – משרד החינוך והתרבות ,שותפה לבחירת:
יעקב חודורוב ורלף קליין (.)2006

*

חברת ועדת מועצת ההימורים – בדיקת פופולאריות בספורט (.)2005

*

חברה וועדה ציבורית המייעצת למועצת ההימורים בנושא חלוקת כספים לספורט
על -פי קריטריונים ().2004

*

חברה וועדה לבדיקת נושא הנכים בספורט במינוי ח"כ זבולון אורלב (.)2001

*

חברה וועדה הציבורית לבחינת זרים בספורט בישראל במינוי שר התרבות והספורט
מתן וילנאי (.)2000

*

חברת הועדה המקצועית ,איגוד הכדורסל (.)1994-8

*

חברת הנהלה באיגוד הכדורסל הישראלי (.)1994-8

*

חברה בועדת תקשורת ,במינוי סגן שר החינוך התרבות והספורט ח"כ מיכה גולדמן
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(.)1994
*

ממייסדות וחברת עמותת לכ"ן ,לקידום נשים בספורט (.)1994-5

*

חברת הועדה המקצועית בארגון הספורט "אליצור" (.)1994

*

חברה בועדה ציבורית לבחינת מעמד אגודות הספורט בירושלים וקביעת קריטריונים
להקצבות (.)1994

*

חברה בוועדת זרים בענפי בכדור משנת ( .2011משרד הספורט והתרבות מינוי על יד
השרה לימור לבנת).

כיום עוסקת ענת -מהשנים:
 : 2009 - 2008איגוד הכדורסל בשיתוף "אתנה"  :רכזת מקצועית בפרויקט נשים
יזמות של "ניידת כדורסל נשים".
כמו כן משנת  -2011ענת מרצה במכללת וינגייט.
משנת  1982-2015בעלת עסק פרטי "דרייגור  -סל" ,לאימון ,הדרכה ,ניהול והפעלת חוגי
כדורסל וספורט.

תארים ופרסים:
ענת זכתה להוקרה ,לפרסים ולתארים אישיים ,על תרומתה לספורט הנשים בכדורסל:
שיא גינס עולמי בקליעה לסל  136נקודות במשחק אחד( .)2006
עיטור כבוד על מפעל חיים בספורט מטעם הוועד האולימפי (.)2005
ספורטאית "הוגנת ביותר" בעשור האחרון – בחירת הועד האולימפי בישראל (,)2002
"מאמנת השנה" מטעם עיתון "מעריב" (,)1998
"כדורסלנית היובל" של מדינת ישראל מטעם איגוד הכדורסל ( ,)1998במשאל בין 100
עיתונאים ומאמנים כדורסלנית מס'  1של ישראל בכל הזמנים (.)1991
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נקודות השיא בקריירה של ענת (עפ"י ראות עיניה):
*היותה שחקנית זרה ישראלית ראשונה בין גברים ונשים בצרפת במשך  2עונות.
*עלייה לאליפות אירופה עם קבוצת אליצור חולון .בשנת .1993
*כמאמנת  :עלייה עם גליל עליון לגביע רונקטי . 1997

הישגים בולטים בנבחרת ישראל:
 )1עלייה היסטורית ראשונה לאליפות אירופה עם נבחרת ישראל 1990.
 )2מקום  8באליפות אירופה מול כל ארצות מזרח אירופה.

ענת החליטה לפרוש בגיל  .34בגלל שתי סיבות עיקריות :מבחינה פיסית -בגלל רצונה
להביא ילדים ,ומהבחינה המנטאלית-עייפות משנים ארוכות של משחק.
חזרה לשחק לאחר  2לידות בנותיה .משנת .2005-2015
ענת מאמינה כי לאורך השנים ,כדורסל נשים מתקדם מאוד ברמתו .הנבחרת מצליחה וכי
בליגת–על יש צורך לאזן בין מספר השחקניות הזרות המצוינות ,לשחקניות ישראליות
מצטיינות .בעניין הנוכחות על המגרש ומתן דקות משחק.
נושא עמותת לכ"ן
נבחרת ישראל בשנת  1985החרימה משחקי מכביה ולא עלתה לשחק מול ארה"ב
הנבחרת נענשה על ידי איגוד הכדורסל שלא איפשר לה להשתתף במשחקי אליפות
אירופה
משם הכל התגלגל כאשר אורנה אוספלד ודרורה שולביץ ביחד עם טלי ביראן וענת
דרייגור הקימו את עמותת לכ"ן.
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להלן התיעוד:

18

19

20

לימור מזרחי .נולדה ב 24/06/1970-שחקנית עבר ישראלית וכיום מאמנת באקדמיה
לכדורסל בנות שבמכון וינגייט .לימור התחילה את דרכה כבר בגיל שש .שיחקה בקבוצת
כדורסל בנים בהפועל גבעתיים במשך שנתיים .בתחילה לשם ההנאה שבמשחק לאחר מכן
נכנסו לליגה .ומאחר ואי אפשר היה לשחק בנים בנות יחד לימור עברה לשחק בקבוצת בני
יהודה (מגיל  8עד גיל  .)18שם ספגה את יסודות הכדורסל והרגישה שזהו ביתה .האב
הרוחני שליווה אותה היה המאמן דויד ועקנין שזיהה בה את הפוטנציאל ,טיפח ודאג לכול
צרכיה כמו :ביגוד ,הסעות ,תזונה נכונה .הוא דאג שתכנס לשחק עם הקדטיות (ב)1983 -
בעודה בת  13בלבד כששאר הבנות היו בנות  .15חלק מהמאמנים שליוו את לימור היו:
שלומה סביה -מנהל מחלקת מינהל הספורט ,לייקי מלמד שהייתה שחקנית נבחרת ישראל
ואלי רבי .בשנת –  .1987-1988בת  15וכבר נכנסה לנבחרת ישראל ותוך שנה וחצי הייתה
לרכזת הראשונה במשחק וקפטנית נבחרת ישראל .בהיותה בת  17בלבד ,לקחה עם
הקבוצה את גביע המדינה.לאחר מכן עברה לשחק במכבי תל אביב .נכנסה להסגר שנתיים
כי לא הסכימו לשלם לה את השכר שביקשה .הייתה זאת תקופת מלחמת המפרץ .בה
התאמנה עם בנים ובנות ובאופן פרטי עם מאמנים אישיים (עם עמי ברדש) ,על מנת לשמור
על הכושר ורמת משחק נאותה .הייתה זאת גם שנת השרות הצבאי .בשנה השנייה של
ההסגר נסעה לשחק בקולג' במרילנד .שיחקה שנה אחת וחזרה לשחק באליצור חולון-
באותה תקופה הייתה הקבוצה הכי בחירה בארץ .לקחה אליפות ואת גביע המדינה .לאחר
שנתיים של זכיות החליטה לאדגר את עצמה והיגיע לשחק בקבוצת רמת השרון .נחלה
חוסר הצלחה בתקופה זו .עברה לשחק בקבוצות נוספות כמו כרמיאל,אליצור רמלה ,מכבי
רמת חן ,כרמיאל ,הרצליה ,אליצור חולון ,בני הרצלייה ,ורמת השרון .עברה לשחק ב -קבוצה
המקצוענית ABL -
)  (American basket Leagueשבארצות הברית ( .הליגה התפרקה ונאלצה לעזוב) .משם
עברה לשחק באיסלנד ,בקרואטיה ובפולין( ,בכולם זכתה באליפות).
במעמד הפרישה בשנת  .2008קיבלה תואר ספורטאית העשור.
הייתה מאוכזבת מהשכר בהשוואה לשחקנים גברים ברמה .וראתה אפליה ברורה בין
כדורסל נשים לגברים בהתייחסות ,בהקצאת משאבים ,בשעות שידור ובחשיפה ציבורית
בכלל.
שחקניות בולטות לאורך השנים:
בשנות ה -50 -נחמה הרץ פסטרנק,מילכה שוורץ,יהודית שמבן.
בשנות ה – 60 -אריאלה קרשון ,צילה רפופורט-פלד ,אביבה בלס(.קאופמן,חריף ",כדורסל
נשים")( .פז).
שנות ה-70-אורנה אוסטפלד ,רונית שרף ,חנה הוכמן,
שנות ה -80-ענת דרייגור ,יהודית איצקוביץ,
שנות ה -90-לימור מזרחי .עלומה גורן,
 – 1990-2000לימור מזרחי ,תמר מעוז
 -2010-2014שי דורון (נספח מס' )3
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פרק ד'  -כדורסל הנשים בזירה הבינלאומית
פיב"א היא הפדרציה הבינלאומית של הכדורסל .משרדיה כיום נמצאים בז'נבה .היא זאת
המנהלת את ענף הכדורסל בעולם ,ומאגדת כ 200-התאחדויות לאומיות בכדורסל .פיב"א
הוקמה בשנת  1932במינכן ע"י התאחדויות מ-שמונה מדינות .שמה המקורי היה הפדרציה
הבינל"א לכדורסל חובבני .לאחר ששחקנים מקצוענים (שחקני ה) NBAהורשו להשתתף
בתחרויות שארגנה פיב"א ,הושמטה המילה חובבני .תפקידיה העיקריים של פיב"א הם
קביעת חוקי משחק הכדורסל ,פיקוח על העברות שחקנים בינלאומיות ,וארגון התחרויות
הבינלאומיות בענף .התחרויות העיקריות המאורגנות על ידה הן הטורניר האולימפי לכדורסל
לגברים (משנת  )1936ולנשים (משנת  ,)1976ואליפות העולם לגברים ( )1950ולנשים מ-
איגוד הכדורסל הישראלי נמנה כחבר (בפיב"א)  -בהתאחדות הבינלאומית
.)1953
לכדורסל ,ובמסגרת זאת פועל באירופה ובארצות הבלקן .דרכו של ענף הכדורסל הנשי
בזירה הבינלאומית החל בשנת  .1958ומשחקי גביע המדינה החלו בשנת ( 1960זמרי ופז,
 .)1977הכדורסל הישראלי -נשים וגברים -הביא כבוד רב למדינת ישראל ,וזכה להערכה
מנציגות ישראל ברחבי העולם.
אליפויות אירופה
הכדורסל נשים התפתח וזוכה להשתתף במפעלים אירופאים.
באפריל  1950החלה דרכה של נבחרת הכדורסל נשים הישראלית במסגרת משחקי
הכדורסל האירופאי(.כי נבחרת הכדורסל גברים לא יכלה להשתתף מסיבות שונות ,אז שלחו
את הבנות) .נבחרת הנשים יצאה לבודפסט ,שם נערכה אליפות אירופה בכדורסל .כך
למעשה החלה דרכה במסגרת המשחקים האירופיים .בנבחרת היו עשר שחקניות מהפועל
ושש ממכבי .הצלחתן הייתה קטנה מבחינה ספורטיבית (זמרי ,א'  .)1996הבנות שיחקו
בשבעה משחקים מתוכן ניצחו רק באחד .המשחקים היו נגד הונגריה ,רומניה ,פולין,
אוסטריה ,שוויץ ,בלגיה ,ובמשחק האחרון נצחה נבחרת ישראל את הולנד! תבוסה כללית זו
גרמה להעלמות נבחרת ישראל בכדורסל נשים לתקופה ארוכה למדיי (  18שנים ) .רק בשנת
1968חזרה הנבחרת שוב לשחק בזירה הבינלאומית .קשיים רבים ליוו את חזרתן למשחקים
באירופה אחת מהסיבות היא מימון .והבנות נאלצו לשלם את הוצאות הנסיעה מכספן( .פז
ויעקובסון .)1982 ,באפריל  1968התמודדה נבחרת כדורסל בנות ,בעיר האגן שבגרמניה,
במסגרת השלב המוקדם של אליפות אירופה .הנבחרת ניצחה את דניה אך נוצחה ע"י מערב
גרמניה והונגריה ולא הצליחה לעלות לגמר.
אלופת ישראל באותה עת ,הפועל ת"א ,נוצחה גם היא במסגרת משחקי גביע אירופה בינואר
 1962במשחק קצר ע"י הקבוצה המצוינת של סלביה -סופיה אלופת בולגריה( .שחקה
פעמיים בישראל) .במשחק שהתקיים בישראל ניתן בברור לראות את הפער העצום ברמת
המשחק בין שתי הקבוצות .לכדורסל הישראלי הנשי יש עוד דרך ארוכה לעלות ברמה
המקצועית .הפרש הנקודות ,בסיום המשחקים בין הפועל ת"א לבין סלביה ,מעיד על כך
( .)84:34ובמשחק השני ששוחק רק עד המחצית ,בגלל מזג האוויר הגשום ,הוכרע בתוצאה
( )45:10לטובת סלביה.
גביע אירופה לנשים
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יורוקאפ נשים )  ( EuroCup Womenמאורגן ע"י פיב"א ) .)FIBAידוע בשמו הקודם גביע
רונקטי ,זהו טורניר כדורסל נשי אירופאי .ונחשב לשני בחשיבותו בתחרויות אירופה( .אחרי
היורוליג) .שבו משתתפת ישראל.
ארגון האליפות ,או בשמו הקודם גביע רונקטי ,הוא טורניר כדורסל נשים אירופי ,המאורגן
על ידי פיב"א .הטורניר נחשב כיום כשני בחשיבותו באירופה אחרי היורוליג.

כדורסל נשים

ענף

1972

שנת יסוד

פיב"א אירופה

ארגון מפעיל
מספר
מתמודדים

המדינות החברות בפיב"א
אירופה

מדינות
משתתפות

אירופה

יבשת

גביע רונקטי 1971-2002

שמות קודמים

דינמו מוסקבה

אלוף/ה נוכחי/ת

יורוליג מפעל

גבוה
יותר

בשנות ה:80-
בגביע אירופה לאלופות -ב  1980עד 1982השתתפה אליצור ת"א אך הפסידה במשחקים.בגביע רונקטי בשנים  1980-1981ייצגה את ישראל הפועל חיפה אך הפסידה .ב 1982-
שחקה מכבי דרום/רמת-חן-והפסידה אף היא.
בשנות ה:90-
בשנת  1993 -1994זכתה א.ס .רמה"ש בגביע רונקטי .אך השג זה לא הספיק לה לעלות
לשלב חצי גמר( .זמרי,פז .)1995
 1994-95אליצור חולון ,אז אלופת הנשים,נעצרה כבר בסיבוב השני .אליו עלתה אוטומטית
כשהובסה במוסקובה ע"י צסק"א הרוסית .א.ס.רמה"ש נעצרה גם היא בסיבוב השני (עלתה
אוטומטית) בגביע רונקטי (זמרי,פז .)1995
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פרק ה'  :הקשיים בהם נתקל כדורסל הנשים לאורך השנים
משחקים במגרשים פתוחים .כ"ג לקוי  ,מאמנים לא מספיק מקצועיים ושאינם בעליי ידע
גבוה .רמת משחק נמוכה ,אחוזי קליעה נמוכים .תקציב נמוך ,חוסר התעניינות בציבור ,חוסר
בזמן שידור בשעות שיא.
משחקים במגרשים פתוחים
משחקי הכדורסל הנשי החל במגרשים פתוחים .בחורף לא היו מספיק מגרשים סגורים בהם
יכלו קבוצות הנשים לשחק כך שבעונה זו הייתה ירידה במספר המשחקים.
בשנת  1962נערך משחק גומלין בין הפועל ת"א לנבחרת סלביה .המשחק אמור היה
להיערך באצטדיון הכדורסל בחולון .אך מאחר וירד גשם זלעפות נדחה המשחק .למחרת
לעיני  1500צופים שוב ירד גשם זלעפות .תוצאת המחצית נחשבה לסופית כי היה בלתי
אפשרי להמשיך לשחק (פז) .ב  1965משחקות מכבי ת"א נגד תורכיה בגשם ,חשופות
לסכנת החלקה  .משחק "רדום" ומחושב בצעדיו כדי למנוע החלקה .הקהל התאכזב
מכדורסל חד -גוני ואיטי( .מכבי ת"א ניצחה).
ב 1985 -במשחקי המכבייה הגיעו לגמר הטורניר נשים בכדורסל נבחרת ישראל ונבחרת
ארה"ב .המשחק היה אמור להתקיים בהיכל הספורט יד אליהו ,אך האיגוד החליט שהנשים
ישחקו בכפר המכבייה –באולם המוזנח .שתי הנבחרות החליטו לאות מחאה לא לשחק.
כמו כן שימש משחק הנשים "חימום" לפני משחקי הגברים( .כך גם זכו לקהל רב) .לדוגמא
הפועל חיפה הייתה קבוצת צמרת בשנות ה 80-וככזאת משחקיה הועתקו
מהמגרש הפתוח להיכל הספורט ברוממה על פי החלטת איגוד הכדורסל שמנעה המשך
אירוח של משחקי ליגה לאומית במגרש פתוח.
תקציב
אחד מהקשיים היה מימון ,שהיה דל מאוד ביחס לתקציב שקיבלו הגברים .בתחילת משחקי
הכדורסל (משנות ה )50-השחקניות היו צריכות לממן את הנסיעות לאליפות אירופה מכספם.
(פז) .מאז נלחמו הנשים לאורך כול הדרך לשיפור מעמדן ולהשוותו למעמד הגברים בכול
התחומים .בחינת מצבן של ילדות ,נערות ונשים בתחומים שונים בספורט במדינת ישראל
חושפת אי-שוויון בולט :כך לדוגמא ,בעוד מספרן של הנשים עולה על  50%מן האוכלוסייה,
הרי שמספרן של הנשים בקרב העוסקים בספורט התחרותי מגיע אך לכ 20% -בלבד מכלל
הספורטאים ,בארה"ב חוקק בשנת  72חוק פדראלי הידוע בשמו ” “title IXשחייב הקצאת
תקציבים ממשלתיים באופן שוויוני לנשים וגברים ,כתוצאה מכך עלה מספר הספורטאיות
באופן דרמטי מ 4% -ל 43% -ומספר המאמנות נשים עלה ל .55% -בעוד בישראל יש חוסר
במאמנות בכלל בכול התחומים ובאימון כדורסל בפרט.

היחס המשתנה לאורך השנים כלפי כדורסל הנשים
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רווחה השמועה שמאמנים פחות טובים עבדו עם נבחרות הבנות .כך שאת המאמנים הטובים
ביותר הועידו לגברים .היו מצבים ששופטים לא הגיעו למשחקים .ודחו משחקים למועד לא
ידוע של סיום משחקי הגביע .יתכן שחוסר צופים וחוסר התעניינות בכלל בכדורסל הנשי ,לא
הביא הכנסות והקשה על הפעילות של השחקניות( ,פז .)1968 ,במשך כמעט  50שנה מאז
קום המדינה היו משחקי הכדורסל הנשי קטן מ  15%-מכלל משחקי נבחרת הגברים.
שנים רבות נאלצו השחקניות להתמודד עם קיפוח ייצוגי וכספי באופן שיטתי .במרוצת השנים
הביאו נבחרות הכדורסל הנשי הרבה כבוד למדינת ישראל באירועי ספורט בינלאומיים
ולמרות זאת סבלו מקיפוח כספי מתמשך .שגורם לחוסר פיתוח הענף ולחוסר התעניינות
ציבורית .בשנת  1985הוקמה יחידה לקידום כדורסל נשים עמותת (ל.כ.ן) -שהרקע
להקמתה בא מהיחס המפלה כלפי הנשים בספורט.
ב 1994 -התכנסה וועדת בן-דרור ,שהוקמה על מנת לקבוע קריטריונים בחלוקת כספי
המועצה להסדר הימורים בספורט (הטוטו) .לראשונה שותפו נציגות ל.כ.ן .בוועדה רשמית,
והתוצאה הייתה החלטה עקרונית שקבעה כי הכספים המגיעים מהטוטו ,יחולקו באופן שווה
בין ספורט הנשים וספורט הגברים ואף נקבעה העדפה מתקנת של  10%אחוזים לטובת
ספורט הנשים ( דינאמי און ליין גיליון מס .) 7
ב  1996 -הגישה קבוצת אליצור חולון נשים בג"ץ כנגד ראש העיר חולון בדבר חלוקה לא
שוויונית של הכספים .הפסיקה הייתה שיש להשוות במימון קבוצות הספורט של נשים וגברים
מכספי הרשויות המקומיות.
למרות הפסיקות להשוואת הכספים לזאת של הגברים עדיין ראשי הערים לא חילקו את
הכספים בצורה שווה .משנות ה 2000-התחילה צמיחה של הכדורסל נשים בעיקר כי התחילו
ספונסרים פרטיים להשקיע בקבוצות הנשים.
בשנת  -2001הוגשה שוב עתירה לבג"ץ ,ע"י הגב' אורנה אוסטפלד והגב' רחל אוסטרוביץ
(הסרט,(the lady is a champ -בדרישה להשוות את חלוקת הכספים .לקח כ-עשר שנים
ושלושה ראשי מועצה (ברמה"ש) שהתחלפו ,עד שהפסיקה של בג"ץ גרמה לשינוי ולחלוקה
שוויונית יותר של חלוקת הכספים ע"י הרשויות המקומיות אך זה לא קרה בפועל.
מגדר
כדורסל נשים ,וספורט בכלל הינו כלי חינוכי וערכי ממדרגה ראשונה ,הטומן בחובו יתרונות
רבים לפיתוח כישורי חיים ולבריאות .ילדות ,נערות ונשים זכאיות לנגישות שווה ליתרונות
הללו ,שהנם תוצאה ישירה של העיסוק בספורט ,ויש ליתן להן הזדמנות שווה לזו של הגברים
למיצוי הפוטנציאל האישי וההישגי הטמון ביכולות של הספורטאיות.
אחת הסיבות שלקח לכדורסל הנשים הישראלי (ולספורט הנשי בכלל) ,זמן רב להתרומם
ולעשות פריצת דרך ברמה המקצועית הצביע על מספר כשלים עיקריים:
לנשים;
שוויוניים
משאבים
העדר
.1
. 2העדר יד מכוונת ותוכניות ארוכות טווח לספורט נשים ולכדורסל הנשי בפרט( .עד
ליוזמתה של הגב' אוסטפלד בהקמת בית ספר לכדורסל בנות ברמה"ש).
 .3בעיה תדמיתית בכל הקשור לילדות ונשים בספורט וספורט נשים  -הווה אומר כשל
תודעתי ,חינוכי).כדורסל משחק "גברי").
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.4יצוג נשים בקרב מקבלי ההחלטות בהנהלות ובאיגודי הספורט הינו בשיעור הקטן מ-
 ,15%שיעור המאמנות מבין כלל המאמנים קטן מ.8% -
פעולות שונות ננקטו למען יצירת שוויון בין נשים לגברים בספורט .לדוגמא :ב 1994נקבע כי
הקצאת משאבים של המועצה להסדר ההימורים בספורט תהיה שוויונית לנשים ולגברים .וכי
על הרשויות המקומיות לתקצב את הספורטאיות לפחות כשל הגברים .ובכול זאת עדיין יש
אפליה בתקצוב בין שני המינים .דו"ח סיכום של וועדה (סוף שנות ה )90-שבדקה את מבנה
הספורט הישראלי הראה כי במקרים רבים הופלו הנשים לרעה .הוועדה קבעה כי החלוקה
התקציבית תהייה ללא אפליה מגדרית .וכי יש לטפח תוכניות מיוחדות לטיפוח ילדות בספורט
ולייצוג הולם בוועדות לנשים בהנהלות ארגוני הספורט .לאחר שלוש שנות התדיינות קבע
בג"ץ ( ,)2004כי קבוצת הנשים של רמה"ש הופלתה לרעה לאורך השנים בנושא התקציב על
רקע מגדרי .וכי יש לעשות אפליה מתקנת .הווי אומר ,שעל כול קבוצת גברים שקמה יש
לתקצב קבוצת נשים ב .150%הפסיקה הפכה לאבן דרך בקידום ספורט הנשים ברמה"ש
בפרט ובארץ בכלל .אך עדיין ספורט הנשים איננו מיוצג בצורה שווה כמו אצל הגברים.
בשנת  1989פנתה עמותת הכדורסל נשים לביהמ"ש בדרישה לאפשר שיתוף שחקניות זרות
בדומה לקבוצת הגברים .איגוד הכדורסל התנגד ,אך לבסוף קיבל את פסיקת בית המשפט
לאפשר לנשים בדומה לגברים –שחקניות זרות.
יחס התקשורת לכדורסל הנשים ולספורט בכלל
פחות מ 5% -מכתבות הספורט בעיתונות ,נכתבות על ספורט נשים וסיקור פעילות ספורט
הנשים בשידורי הטלוויזיה אף קטן מזה.
התקשורת תטען כי יש שוני גדול בין משחקי כדורסל נשים לגברים .השוני מתבטא בסגנון
המשחק כשאצל הנשים יש את אלמנט הפרגון והחום בין השחקניות זה מסקרו ומושך צפייה.
משחקי הכדורסל של הגברים לעומת זאת המשחק הוא כמו 'שואו' ריצות ואקשן וסיג של
לוחמה .סיקור משחקי הכדורסל נשים החל בשלב הרבה יותר מאוחר מתחילת שידורי
הספורט .שידורי הישגיה של קבוצת רמת השרון בזירה האירופאית ובמיוחד הגעתה לגמר
גביע אירופה בשנת  1999העלו את רמת המודעות הציבורית לכדורסל הנשים בישראל
והביאו להתעניינות שיא של התקשורת(.חוברת אלקטרה רמה"ש ) .בשנת  2005עתרו
אורנה אוסטפלד  -המאמנת והמנהלת המקצועית  -ורחל אוסטרוביץ -יו"ר הקבוצה – לבג"ץ
נגד רשות השידור .התביעה הוגשה לאחר שברשות השידור סירבו לשדר את משחקי
הקבוצה באירופה ,בית המשפט פסק כי מאחר ומדובר ברשות ציבורית ,היא מחויבת לשדר
את משחקי הקבוצה החל משלב רבע הגמר בבית ובחוץ.
מועדון רמה"ש הציב סטנדרטים חדשים ברמת המשחק ובאופן הניהול של קבוצות ספורט
בכלל ,והביא לידי התעניינות גדולה במשחקי ליגת הכדורסל נשים .התחרותיות גדולה בין
הקבוצות .כיום משודרים משחקי הליגה ,בדרך קבע ,בשידור ישיר בערוץ הספורט.
היו שנים בהם לא הייתה חשיפה כלל למשחקי הכדורסל נשים .מאז העתירה יש עניין רב
יותר במשחקי הנשים.
עם כניסתן של השחקניות הזרות למשחקי הליגה רשויות הספורט החלו להפריש יותר
כספים כדי לרכוש שחקניות זרות ואז עלתה הרמה המקצועית באופן כללי ויצרה תחרותיות
בין השחקניות הישראליות והזרות .רמת המשחק עלתה ובעקבות כך גם רמת העניין בציבור.
החלו לסקר את המשחקי בעיתונים ובערוץ הספורט שסיפק כתבות צבע .אך עדיין מעט מידי.
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אם התקשורת לא תשדר את המשחקים ומעלה את האירועים למודעות הציבור לא יקודם
ולא יתפתח נושא הכדורסל נשים.
האוהדים הם התדמית של הקבוצה .לעיתים יוצרים שם לא טוב לקבוצה ,כמו אוהדיה של קב'
רמלה(,הסרט –האשה היא אלופה) .התקשורת פחות מעוניינת בסיקור משחקים שאין להם
קהל ,אם אין אוהדים –לא מעניין את התקשורת .כדורסל נשים נתפס כספורט שאינו
אטרקטיבי אינו יפה לעין ואינו מושך קהל .ולכן אין התקשורת מגלה עניין רב בסיקור
המשחקים .קב' מכבי תל אביב לדוגמא ,מקבלת חשיפה רבה בתקשורת כי יש התעניינות
רבה והמשחק מושך קהל .בעיה נוספת היא שסיקורי שדורי הספורט הם בעיקר ע"י גברים.
נשים משדרות ואם בכלל בתחומים נקודתיים ועפ"י רוב לא כשדרניות.

פרק ו  :כדורסל הנשים היום
כדורסל נשים ,עדיין ,הינו הספורט הקבוצתי המוביל בישראל .וליגת העל לנשים בכדורסל,
מהווה את ראש החץ של ספורט הנשים בארץ והיא ליגת הנשים הבחירה המקצוענית
והגדולה ביותר בישראל.
בליגה משתתפות  8קבוצות מאזורים שונים בארץ .משחקות  100-שחקניות בלמעלה מ-
 100משחקים בכול עונה .לליגה זו חשיבות רבה בהיותה הבמה המרכזית לשחקניות
ישראליות בחירות ,המהוות מודל לחיקוי לשחקניות צעירות ולבנות הנוער בכול הקשור
להתמדה ,שאיפה למצוינות ולהישגיות וליצירת מוטיבציה להגיע לפסגה.
בכדורסל נשים כולו עוסקות ילדות ,נערות ובוגרות יותר מכול ענף ספורט אחר .משתתפות
כ 4000 -שחקניות פעילות בכול שכבות הגיל .למרות האמור לעיל מתנהלת ליגת העל –
הליגה המקצוענית במגבלות תקציביות בתחומים רבים תוך אפליה משוועת בהשוואה לענפי
ספורט הגברים.
בשנת  2011החליט איגוד הכדורסל להפריד את ניהול ושיווק הליגה המקצוענית לנשים
בכדורסל ,ולהעביר את הסמכויות לניהול ושיווק הליגה לחברה ,לתועלת הציבור שהוקמה
לצורך כך ,להלן "המנהלת".
מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל .המנהלת תפקידה לטפל בכול מה שקשור לליגה
המקצוענית לנשים בכדורסל והיא חברה בע"מ .עם הקמתה הוגדרו סמכויותיה ומטרותיה
ובראשם לנהל ,לשווק ולהסדיר את פעילותה של ליגת העל בכדורסל נשים.
מודל זה של מנהלת הליגה הוכיח עצמו כמוצלח ברוב מדינות הכדורסל המתקדמות.
למנהלת מנכ"ל משלהן ,אנשי שיווק משלהן ,אנשי מקצוע וכו' .המנהלת אחראית לכול
אספקט בניהול הליגת -על ולעיתים גם לניהול הליגות המקצועיות ומאפשרת לאיגוד
27

הכדורסל להתרכז בעיקר בענייני הרגולציה ,תשתיות ,חינוך ,נבחרות לאומיות ,קידום
הכדורסל המקומי בזירה הבינלאומית ,כדורסל עממי ועוד .מודל מנהלות הליגה בעולם הוכיח
עצמו כמוצלח מאוד בגיוס משאבים לליגה הבחירה ,ובשילוב עם הרגולציה המתאימה,
השינוי משפיעה על שאר הליגות בענף ובכך הכדורסל בכללותו משתפר .בדירקטוריון מנהלת
הליגה יושבים נציגי איגוד הכדורסל לצד יושבי ראש קבוצות הליגה.
המנהלת מקיימת ישיבות דירקטוריון וישיבות ועדת ביקורת על פי עקרונות ממשל תאגידי
מתקדם.
בשנת  2013מונתה איריס שטארק ע"י איגוד הכדורסל לתפקיד יו"ר הדירקטוריון והיא
מכהנת מאז כיו"ר המנהלת .רו"ח שטארק היגיע מהמגזר העסקי פעילה מזה שנים רבות
במהלכי חקיקה בתחום קידום נשים ובמסגרת עמותת כ"ן ,לקידום נשים במגזר העסקי
והציבורי .יו"ר איריס שטארק מכהנת בתפקיד זה בהתנדבות ,כחלק מעשייתה הענפה למען
הקהילה ומתוך הכרה בחשיבות תרומת ספורט הנשים לקידום נשים בספורט ובחברה
הישראלית.
מטרות המנהלת .מנהלת ליגת העל שמה לה למטרה עיקרית לקדם ולשווק את ליגת העל
ובתוך כך לפעול למען פעולות כמו :א) לפעול להגדלת התמיכה התקציבית המוסדית.
השוואת תקציבים וצמצום ההפלייה בין ספורט גברים לנשים.
ב) העצמת מעמדו של כדורסל הנשים שהוא הענף המוביל בספורט הנשים בישראל.
ג) לשפר את מקצוענות הליגה.
ד) להגדיל את החשיפה ולהגביר את מידת העניין.
ה) לפעול לשיפור תדמיתי של הכדורסל נשים והליגה הבחירה ,שיאפשר את שגשוגה
העתידי.
התפיסה הרווחת במנהלת ,היא שהגדלת החשיפה תייצר אהדה והזדהות עם שחקניות
הליגה ,תרחיב את קהלי הצופים והצופות ותעודד את כלל האוכלוסייה לעסוק בספורט בכלל
ובכדורסל בפרט .יש ליצור עניין לצפות במשחק הנשים ולהיות מעורבים בו בכול דרך .מאז
הקמת המנהלת ועד עתה פעלה המנהלת במספר רב של ערוצי פעילות כמו:
בניית תקנון ארגוני ותקנון משחקים המסדיר בצורה מקצוענית את פעילותה של
א)
הליגה .במסגרתו נקבע מנגנוני תמריצים ,קביעת תקן אולמות ברמה הגבוהה ביותר וכד'.
החלטה תקדימית להפחתת מספר השחקניות הזרות המשחקות בליגה (מ4 -
ב)
שחקניות ל 3 -שחקניות בכול קבוצה).וזאת די להגדיל את מספר השחקניות הישראליות
בליגה ,ולתת להן במה נרחבת יותר להתמקצעות ,ניסיון ,לקדם את השחקניות הצעירות יותר
בליגה ,לתת להן יותר דקות משחק -דבר שהינו קריטי למקצועיותן ולהתפתחותן.
ג)

החזרת השידורים הישירים של משחקי הליגה בערוץ הספורט.

פעילויות בתחומי חשיפת הליגה .הקמת אתר אינטרנט ,דף בפייס בוק .ייזום תוכניות
ד)
ברדיו בטלוויזיה ,ראיונות בעיתונות הארצית והמקומית .פרסום חוצות ופרסום באתרי
אינטרנט שונים.
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ייזום פעולות בקהילה לקרוב העניין הציבורי במשחקי הכדורסל נשים כמו כן לעודד
ה)
את העיסוק בכדורסל נשים.
ו)

גיוס חסויות מחברות עסקיות וחשיפה מוגברת של משחקי הליגה בתקשורת.

עידוד הקהל להגיע למשחקים ע"י שיתוף הקהל לפני ובמשך המשחק .שיתוף פעולה
ז)
עם חברות הסעה להביא בני נוער מעודדים/מעודדות.
מאבק לקידום חלוקת תקציבים שוויונית .בשנת  2016עתרה המנהלת (בהתנדבות
ח)
משרד עו"ד כבירי ) לבג"ץ ,כנגד הפליה בחלוקת תקציבי המועצה להסדרי הימורים בספורט.
תקציב המנהלת .המנהלת איננה גוף הנתמך ע"י המדינה ואינה מתוקצבת כלל במסגרת
חלוקת רווחי המועצה להסדר ההימורים בספורט .גם איגוד הכדורסל שמקבל תקציב
בחלוקה זו אינו מעביר חלק מהתקציב למנהלת .המנהלת כבר מיום הקמתה פועלת
בהתנדבות ומתרומות.
מאז הקמת המנהלת בשנת  2011ועד לעונת המשחקים  2014-15הוקצב  2מיליון
א)
 ₪לכדורסל נשים לעומת ליגות הכדורגל שקבלו  80מיליון  .₪ולכדורסל גברים חולק כ 13 -
מיליון  .₪הסכום שנותר למנהלת לפעול לקידום מטרותיה הינו זעום ואם בכלל נשאר ממנו.
ספטמבר  -2014הוחלט ע"י הדירקטוריון של המועצה להסדר ההימורים בספורט
ב)
לבטל גם את הסכם השיווק הקיים עם מנהלת הליגה .לאחר מאבק עיקש ,הושג הסכם לפיו
ייחתם הסכם שיווק עם המועצה להסדר הימורים בספורט בסך חצי מיליון  ₪ומיליון וחצי
יעברו למנהלת באמצעות אתנה .הובטח ממנהל הספורט כי יפעלו למיסוד הסדר תקציבי
ארוך טווח לעונות הבאות .המנהלת הגישה בשנת  2016עתירה לבג"צ נגד המועצה להסדר
הימורים בספורט על קיפוח בחלוקת המשאבים.
מנהלת הספורט הסכימה לפתוח את עונת המשחקים  2015-16בעקבות אמירתו
ג)
של ראש מנהל הספורט שהודיע כי לעונה הנוכחית  2016התקציב יעמוד על  3מיליון ₪
באמצעות אתנה .במנהלת מקווים להסדר קבוע בחלוקת המשאבים .ושיימצא פתרון תקציבי
מסודר ,ראוי וקבוע שיאפשר את קיומה.
אוקטובר : 2016 -לא התקבלו הכספים שהובטחו והמנהלת בכול זאת המשיכה
ד)
לקיים את כול התחייבויותיה כלפי משרד הספורט.
מרץ  – 2016השבתת הליגה בהעדר תקציב -ערב פתיחת משחקי הפלייאוף ,בצעד
ה)
חסר תקדים ובכאב רב החליטה המנהלת להשבית את המשך משחקי הליגה עד לקבלת
הספים שהובטחו .ההשבתה הייתה בלתי נמנעת עקב הקשיים הכלכליים אליהם נקלעו
המנהלת וקבוצות הליגה .לאחר שבועיים של שביתה נחתם הסכם תקציבי על  1.2-מיליון ₪
בלבד!
עדיין פועלת המנהלת מול משרד התרבות והספורט לקבלת שאר הכספים שהובטחו.
יוני  – 2016כחודשיים לפתיחת העונה הבאה ואין עדיין הסדר תקציבי אשר יאפשר
ו)
את פתיחת העונה או את אלו הבאות לאחריה.
הפלייה מגדרית של כדורסל הנשים .ליגת העל בכדורסל נשים סובלת מהפלייה במשך שנים
רבות בכול תחומי הליגה.
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מבחינה תקציבית -למרות חוק ההעדפה מתקנת ליגת כדורסל הנשים מקבלת –
א)
כעשירית מהתקציב הניתן לליגת כדורסל/כדורגל גברים .מקור החלוקה הבלתי שוויונית
הזאת נעוצה במדיניות הטוטו להעביר תקציבים לליגות הגברים באמצעות שיווק בסכומי
ענק ,המאפשרים לעקוף את החובה החלה על המועצה להסדרי ההימורים לחלק את הכסף
באמצעות קריטריונים ואמות מידה.
הסכמי שיווק -גברים מול נשים .ספורט הגברים מקבל כ 100-מיליון  ₪בעוד ליגת
ב)
הנשים בכדורסל מקבלת  0.5מיליון .₪וזאת אף על פי שספורט הנשים מצליח לא פחות
מספורט הגברים.
תמריצים :כדורסל גברים מקבל פי  28מתקציב ליגת העל לנשים בכדורסל .סעיפי
ג)
ההסכם בליגת הגברים כוללים סעיפים שאינם כתובים בהסכם עם ליגת הכדורסל נשים.
לדוגמא:
"תמריץ ישראליות"(-עבור הגבלת מספר הזרים).
"תמריץ כספי לקבוצות המשתתפות בגביעי אירופה השונים" .ליגת העל נשים אינה מקבלת
תקציב לך .ואפילו קבוצת מכבי אשדוד אשר היגיע בעונה שעברה לחצי גמר גביע היורוקאפ,
ויתרה על השתתפותה בהעדר תקציב.
"תמריץ עידוד הישגיות בסך חצי מיליון  "₪המחולק ע"י הטוטו למנהלת הגברים ומיועד
לחלוקה לפי מדדי הישגיות.
"החזר הוצאות שיטור וסדרנות" –בפועל רוב הכסף מגיע לליגות הבחירות של הגברים
בכדורגל ובכדורסל שלהן הוצאות משמעותיות על שיטור וסדרנות.
ד)

שידורי טלוויזיה והפלייה תקציבית בגין זכויות שידור-

עד היום סוקר הכדורסל נשים בצורה מזערית בערוץ הציבורי ,כשברור הדבר שקיימת
החובה לשידור ציבורי הגון ,שוויוני שאיננו מפלה .משחקי ליגת העל של הכדורסל גברים,
לעומת זאת ,משודרים כולם בערוץ הציבורי ובערוץ הספורט בלפחות שני ימי שידור.
ערוץ  1לא משדר אף משחק מליגת העל בכדורסל נשים אך משדר את משחקי הגברים ועוד
משלם להם  6מיליון  ₪עבור זכויות שידור.
שידורים בערוץ הספורט -בכול מחזור משחקים מועבר משחק ליגה אחד בשידור ישיר.
מנהלת הליגה לא מקבלת תמלוגים משידור זה .בעוד ליגת העל של קבוצת הגברים מקבלת
כ 3.5-מיליון  ₪מערוץ הספורט.
תקציבי העיריות והגופים הציבוריים-
אלו מחויבים לתמוך בספורט הישראלי אך נמנעים מלתת תקציבים לספורט הנשים או נותנות
תקציב דל שאינו בר השוואה לתקציבי הספורט הגברי.
השפעת ההפליה התקציבית על הכדורסל נשים :א) ירידה במספר הקבוצות בליגת העל :על
כול קבוצה המשחקת בליגה להעמיד תקציב מינימום בהתאם לדרישות הבקרה התקציבית.
על אף שהמנהלת הצליחה להגדיל את הקצבותיה מ 90-אלף  ₪בשנת  2011ל  250 -אלף
 ₪כיום ,עדיין מתקשות קבוצות רבות להעמיד את המינימום הנדרש להשתתפות בליגה .כך
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קרה לא פעם אחת שקבוצות ויתרו על השתתפותם בליגת העל בשל חוסר יכולתן לעמוד
בתקציב המינימום הנדרש .ויתרה מכך על אף זכייתן באליפות הליגה הלאומית המקנה את
הזכות לעלות לליגת העל,
החליטו לוותר על זכות זו ולהמשיך עונה נוספת בליגה הלאומית .נוצר מצב בו כול קבוצה
בליגה הלאומית,
שמסוגלת מבחינה תקציבית ,יכולה לעלות לליגת העל .מצב זה פוגע בתחרותיות בין קבוצות
הליגה הלאומית.
ב) בעונת המשחקים הקודמת ירדה כמות הקבוצות המשחקות בליגה מ 10-קבוצות ל8-
קבוצות .הפועל בנות זכרון/מעגן מיכאל ,אלופת הליגה הלאומית ,ויתרה על הזכות לעלות
ליגה ,אליצור נתניה אשר סיימה במקום האחרון בליגת העל ,ויתרה על האפשרות להישאר
עונה נוספת בליגה ,בשל בעיות תקציביות וקיצוצים נרחבים מתקציבי העירייה.
מתוך מגמה להגדיל חזרה את מספר הקבוצות ל ,10-פתחה מנהלת הליגה את שעריה
לקבוצות הליגה הלאומית .כיום לקראת פתיחת עונת המשחקים  2016-2017טרם ידוע אם
יהיו אפילו  8קבוצות ,אשר יוכלו לשחק בליגה עקב הבעיות התקציביות .אס" ירושלים והפועל
פ"ת אשר להן הזכות להמשך עונה נוספת בליגה יתכן ותוותרנה על מיקומן .וגם קבוצות
הליגה הלאומית אשר סיימו בשלושת המקומות הראשונים (ביניהן זיכרון יעקוב/מעגן מיכאל,
אלופת הליגה הלאומית) מתקשות להשיג תקציבים.
שחקנית כדורסל מקצועית .ענף כדורסל הנשים מצליח בצורה יוצאת דופן בזירה הבינלאומית
ביחס לענפי הספורט הגבריים בהשוואה לנבחרות הכדורסל והכדורגל הגבריים.
למרות זאת ,שכר השחקנית בליגת -העל נמוך מאוד ,עקב התקציבים הנמוכים ,כך שקשה
להפוך את הכדורסל למקצועני .השחקניות צריכות להתפרנס מעבודות נוספות ובנוסף גם
לומדות כך שאינן יכולות להקדיש את מירב זמנן לאימונים .שכרה הממוצע של שחקנית
ישראלית עומד על כ 49 -אלף  ₪לשנה בעוד שכרו של שחקן ישראלי עומד על  299אלף
לשנה .שחקניות צעירות שעבורן ליגת העל היא נקודת השיא בכדורסל הישראלי אינן יכולות
למצוא אופק כלכלי במצב הליגה של היום ,הן בגלל השר הנמוך והן בגלל החוסר ודאות
לעצם קיומה של הליגה שנובעת בעיקר מחוסר תקציבים של המנהלת והקבוצות.
ייצוג המדינה בעולם ע"י השתתפות קבוצות הנשים באירופה .קבוצות הליגת-על נשים
השתתפו לאורך השנים במפעלים אירופאים שונים .ואף היגיעו להישגים יפים והשיא היה
זכייתה של אליצור רמלה בגביע היורוקאפ בשנת .2011
בעונה החולפת  2015-2016אף קבוצה לא שיחקה במפעלים האירופאים בשל קושי בהשגת
תקציבים .גם קבוצת מכבי בנות אשדוד אשר היגיע לחצי גמר ביורוקאפ בעונה 2014-2015
(וויתרה על המשך ההתמודדות ,בגלל בעיות תקציב) עושה מאמצים רבים להשיג תקציבים
כדי שתמשיך בעונה הבאה לשחק במפעל זה .בעונה  2015-2016קבלו בליגת העל של
הגברים תקציב שנקרא "תמריץ השתתפות באירופה" המנסה לעודד קבוצות להשתתף
במפעלים אירופאים .זהו בונוס בסך  250אלף  ! ₪סעיף זה אינו קיים בהסכם עם מנהלת
הנשים! קבוצות הגברים שהשתתפו במפעלים אירופאים לעונה  2015-16לא העפילו
לשלבים הסופיים – למרות התקציבים .בעוד הנשים שהעפילו לשלבים סופיים לא קיבלו
"בונוס" ולא המשיכו את ההתמודדות לשלבי הגמר.
31

המצב המבוקש .יש לדאוג למקור תקציבי משמעותי למנהלת ,ל 5 -שנים לפחות
מראש ,וזאת כדי לאפשר למנהלת לעמוד איתנה ולבצע את קפיצת המדרגה לה זקוק
כדורסל הנשים .על המנהלת מוטלת אחריות גדולה להפעיל ליגה אטרקטיבית ,תחרותית,
מקצוענית ובעלת יכולת לדאוג לעתידן של השחקניות הן מבחינה כלכלית והן מקצועית.
עליה לעשות עבודה שיווקית יסודית כדי להביא עוד מקורות מימון פרטיים אך בעיקר חיבת
להישען על מ קורות מימון ציבוריים .רק מקורות תקציביים בטוחים לטווח הארוך יאפשרו
להרים את מצב הכדורסל נשים למקום אחר :יש לטפח שחקניות צעירות ,יש להשתתף
במפעלים אירופאים ,ולגרום לקהל לרצות לבוא לצפות במשחקים ומיתוג הכדורסל נשים
בתודעת הקהל הישראלי.
יש לזכור כי בניית מותג מוביל ומנצח לוקח זמן .בסיס תקציבי קבוע והסכם שידורי משחקים
בטלוויזיה הם תנאי בסיסי והכרחי כדי להפוך את הכדורסל נשים למעניין ולפופולארי.
לאור האמור לעיל יש להקצות מקורות מימון נוספים לטווח הארוך ,ולהשוות את תנאי
התקציב של הנשים לאלו של הגברים.
לסיכום .רק מקור תקציבי משמעותי יחד עם התחייבות לחמש שנים לפחות ,יאפשרו
למנהלת בסיס איתן כדי שתוכל לבצע את קפיצת המדרגה לה זקוקה הליגה של הכדורסל
נשים .מה שאומר בהמשך להתייחס לנושא טיפוח שחקניות צעירות ,טיפוח השחקניות
הישראליות ,השתתפות קבוצות במפעלים אירופיים ,ייזום פעילויות להבאת קהל לאולמות
ומיתוג כדורסל הנשים בדעת הקהל הציבורית .הקצאת מקורות מימון נוספים לטווח הארוך
והשוואת התנאים התקציביים לאלו של הגברים.
יש לערב את הוועדה למעמד האישה ולדרוש כי עניין זה יעמוד בראש סדר העדיפויות
לשוויוניות בין המינים .מצוינות בספורט בכלל ושל נשים בפרט היא מודל לחיקוי בחברה
שמכבדת נשים.
מסקנות:
*מ 1954 -יש בישראל ליגת כדורסל מקצוענית (כיום ליגת ווינר).
* בתחילה קראו לליגה הזאת הליגה הלאומית ולאחר מכן לאומית א'.
* הקבוצות היחידות ששרדו ,בליגה המקצוענית ,מבין המייסדות הן :מכבי תל אביב ,הפועל
חולון ומכבי חיפה.
* רק משנת  1975/76חויבו הקבוצות לשחק באולם סגור.
* רק  7קבוצות זכו עד היום באליפות  :מכבי ת"א (,)50הפועל ת"א" ( ,)5גליל עליון (,)1
הפועל חולון ( ,)1הפועל גלבוע/גליל ( ,)1מכבי חיפה( ,)1הפועל ירושלים (.)1
כתבי אתנה ( .)2016ראיון עם תמר בליץ יושבת ראש המנהלת.
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פרק ז' :סיכום ומסקנות
כדורסל נשים עלה וצמח במשך השנים והגיע למקום חשוב ומשמעותי בספורט בכלל.
שחקניות הכדורסל נאלצו להתמודד עם לא מעט פערים בינן לבין המין הגברי הבאים לידי
ביטוי במישורים רבים .נראה כי כול הישג ככול שיהיה מרשים מהצד הנשי איננו מספיק כדי
לישר קו עם הכדורסל הגברי .אך ניתן לראות כיוון התפתחות חיובי כמו הגדלת תקציבים
לשחקניות ,חשיפה גדולה יותר של זמן שידור וסקירה כתובה בעיתונות ,גדולה יותר.
החל משנת  1991ניתן לראות כי ארגון משחקי הנשים באופן כללי היה טוב ונבחרת הנשים
עמדה בציפיות למרות הפסדיה .אכן הנבחרת הייתה מובסת ,אך זאת הרבה בגלל חוסר
הניסיון שלה במשחקים האירופאים וכושר המשחק המצוין שיש לשחקניות האירופאיות
בעלות הניסיון .אנשי מקצוע באותה תקופה דגלו בעיקרון שכול שחקנית מוכשרת כמו ענת
דרייגור ,לימור מזרחי ,אורלי גרוסמן ,אלומה גורן ועוד ,צריכה להיות שגרירת הכדורסל
ולשמש מודל ,לחיקוי לנערות הצעירות וכך ימשוך הענף בנות שמתוכן יתגלו כישרונות
ושחקניות מצטיינות .כמו כן יש לתת לכדורסל נשים הזדמנות אמיתית ושווה מכול הבחינות
להתפתח וכי המשחקים באירופה מראים כי יש תוצאות.
משנות ה 2000-התחילה צמיחה משמעותית של הכדורסל נשים הרבה בזכות השקעתם של
ספונסרים פרטיים .אך עדיין ישנם הבדלים רבים לעומת הכדורסל גברים .איגוד הכדורסל
עובד בשיתוף עם אתנה להעצים את הנושא"( .אתנה" -גוף שהוקם כדי להעצים ולקדם את
ספורט הנשים).
אחת הנקו דות החשובות ביותר היא לשאוף לשוויון הזדמנויות בין שני המינים שיתבטא
בהשוואת תקציבים ותנאים .כך תוכלנה השחקניות להתעסק בעיקר (באימונים) ולא בנושא
הקיפוח .כמו כן חשוב שגם נשים ייקחו חלק בהנהלת מוסדות  ,איגודים ,וארגוני ספורט ,כך
יוכלו להשמיע את קולן ולדאוג לרווחת הספורט הנשי.
ישנן ערים (רמלה ,אשדוד) שמבינות שייצוג ספורטיבי הולם מגדיל את יוקרת העיר והנשים
הן שגרירות מצוינות ובהתאם לכך החלו משקיעות בפיתוח ענף הכדורסל הנשי .בעיקר בגלל
שהינו פופולארי בקרב הציבור.
עם השנים הכדורסלניות הפכו מקצועניות יותר ,התאמנו יותר והשקיעו יותר זמן באימונים,
המודעות הציבורית הלכה וגדלה ,כי הישגי הכדורסלניות היו מרשימים גם ברמה
הבינלאומית .התקשורת החלה לשדר גם בשעות שיא והעניין הכלכלי עלה .
בעשור האחרון ,בפרט ,אנו עדים לחשיפה מוגברת במדיה התקשורתית ובהשקעה גדולה
יותר בתשת יות כמו שיפור איכות המאמנים ,שיתוף שחקניות זרות ברמה הגבוהה ביותר
ושיפור הקצאת משאבים רבים יותר לכדורסל נשים.
בהמשך לרצון להתקדם ולהתפתח קמה האקדמיה לכדורסל נשים במכון וינגייט .הוקמה לפני
 3שנים .מטרתה לאפשר עתיד לנערות הרוצות לפתח עצמן כשחקניות מקצועניות.הן מלוות
בצוות מקצועי מקיף בתנאי פנימייה ,מקבלות את מלוא תשומת הלב הן מבחינה מקצועית
והן מהבחינה האישית ,בתקווה להגיע להישגים אישיים קבוצתיים ולאומיים( .לימור).
הכדורסל הנשי היום הינו חלק חשוב מאוד בספורט הלאומי ובעל הישגים.
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הנשים בישראל רוני דרום .הוצאת יד יצחק בן צבי ,המחלקה לחינוך והדרכה .ירושלים .מכון
וינגייט לחינוך גופני ולספורט ,נתניה.
עיתונות
.13ידיעות אחרונות26.7.1985. ,
 .14עיתון" :הארץ" :פינת הילד ,יום א' ד' בתמוז תשע"ב  24ביוני 2012.
 .15עיתון" :ידיעות אחרונות" ,מדור הספורט.8.01.2012 ,
 .16עיתון":ידיעות אחרונות" ,יום האישה8.03.2012. ,
 .17עיתון" :ישראל היום" :יום א' 4.11.2012.
.18עיתון" :מעריב" ,המגזין :יום רביעי י' באייר תשע"ב 2.05.2012.
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 .19עיתון" :זמן נתניה" ,גיא פושקין ,ט' בתשרי ,תשע"ב.
 .20עיתון :דינאמי און ליין גיליון מס 7 .ספורט נשים "העדפה מתקנת".
אתרי מידע:
 .21אתר משרד החינוך והספורט ,המועצה לקידום ספורט נשים/http://www.mcs.gov.il .
 .22אתר :מרכז "אדווה" יד רכה ,נשים המשחקות כדורסלwww.adva.org/ .
 .23חוברת מידע אלקטרה רמת השרון2007-2008. :
 .24הקלטות (מראיונות):
1.

זאב הרשקוביץ -מאמן.

2.

ויטו -מאמן כדורסל נשים .היגיע מקרואטיה ( מ )1983-לאמן בישראל.

3.

לימור מזרחי -שחקנית עבר וכיום מאמנת באקדמיה לכדורסל שבמכון וינגייט.

4.

אורנה אוסטפלד -שחקנית עבר ומאמנת את קב' הבוגרות ברמה"ש.

.5

ענת דרייגור -שחקנית עבר ומאמנת.

6.

תמר מעוז -שחקנית עבר ומאמנת.

.7

הסרט :האישה היא אלופהThe Lady is A Champ( ( .
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נספחים
נספח  - 1קלעיות גמר גביע נשים -אתר ספסל

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

סה"כ ממוצע
הופעות
24.2
339
14
18.5
204
11
17.1
188
11
12.6
176
14
22.9
160
7
13.7
137
10
21.3
128
6
13.8
124
9
15.3
122
8
13.8
110
8
15.7
94
6
18.6
93
5
15.0
90
6
10.9
87
8
16.4
82
5
17.8
71
4
13.8
69
5
6.8
68
10
16.5
66
4
10.7
64
6
12.4
62
5
10.2
61
6
10.2
61
6
9.2
55
6
10.4
52
5
12.8
51
4
12.8
51
4
6.3
50
8
12.3
49
4
24.5
49
2
16.3
49
3

ענת דרייגור
אורלי גרוסמן
אביבה ליכטבלאו-בלס
רונית גיל-שרף
חנה הוכמן-רבינוביץ'
אלומה גורן
שרה זיגלמן-יערי
לימור מזרחי
אורית ליטני
אינה גורביץ'
ויקה רודובסקי
מילה ניקוליץ'
רחל טאוב
רות זבילבסקי-זיגלמן
אורנה אוסטפלד
נטע כנעני
רחל אדרי-פרחיה
לודה רום
פנינה דמבינסקי
רונית יניצקי
לירון כהן
זיוה רון
לאה מלמד
רונית דיאמנט
רחל ורסנו
לייני סלווין
רחל ריימן-שבט
תמר שומכר
אמבר הול
טניה גראנט
מוואדי מאביקה
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נספח  - 2קלעיות גביע מדינה בולטות מעל 27נק'  -אתר "ספסל"

שחקנית

שנה

קבוצה נקודות

אורלי גרוסמן

 1986אליצור תל-אביב

38

ענת דרייגור

 1978אליצור תל-אביב

33

איתנה טבקרו

 1980הפועל חיפה

32

ענת דרייגור

 1979אליצור תל-אביב

32

טארה ויליאמס

 2000מכבי רעננה

30

חנה הוכמן-רבינוביץ'

 1979אליצור תל-אביב

30

ענת דרייגור

 1987אליצור תל-אביב

30

אביבה ליכטבלאו-בלס

 1969מכבי תל-אביב

29

ענת דרייגור

 1977אליצור תל-אביב

29

איינה ווקר

 2004אליצור רמלה

29

חנה הוכמן-רבינוביץ'

 1980אליצור תל-אביב

28

שרה זיגלמן-יערי

 1979הפועל חיפה

28

ענת דרייגור

 1984אליצור תל-אביב

28

ורדית אגאי

 1982הפועל חיפה

28

אביבה ליכטבלאו-בלס

 1964מכבי תל-אביב

28

אלומה גורן

 1987הפועל גבעת חיים

27

ענת דרייגור

 1985אליצור תל-אביב

27

אינה גורביץ'

 1997אליצור חולון

27

אורנה אוסטפלד

 1983מכבי דרום/רמת-חן

27

טניה גראנט

 1993אליצור רמלה

27
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מס'
הופעות זכיות קבוצות
1
13
14
ענת דרייגור
4
8
14
רונית גיל-שרף
1
9
אביבה ליכטבלאו-בלס 11
2
8
11
אורלי גרוסמן
4
6
10
אלומה גורן
2
5
10
לודה רום
4
4
9
לימור מזרחי
1
7
8
אורית ליטני
3
7
8
אינה גורביץ'
1
7
רות זבילבסקי-זיגלמן 8
1
7
8
תמר שומכר
3
6
8
תמר מעוז
1
6
חנה הוכמן-רבינוביץ' 7
1
4
שרה אלוני-ווידנפלד 7
2
5
6
מיכל גושן
2
4
6
נאווה ליפשיץ
3
4
6
טלי קליין
2
3
6
לאה מלמד

קבוצות איתן הופיעה בגמר גביע
אליצור תל-אביב (חולון)
מכבי דרום ,מכבי ת"א ,מכבי דרום/רמת-חן ,רמה"ש
מכבי תל-אביב
אליצור תל-אביב (חולון) ,אליצור רמלה
הפ' גבעת חיים ,בני יהודה ,אליצור חולון ,רמה"ש
אליצור חולון ,אליצור רמלה
בני יהודה ,אליצור חולון ,אליצור רמלה ,רמה"ש
אליצור תל-אביב (חולון)
אליצור חולון ,רמת השרון ,אליצור רמלה
מכבי תל-אביב
מכבי תל-אביב
אליצור חולון ,בני יהודה ,רמת השרון
אליצור תל-אביב (חולון)
מכבי תל-אביב
א.ס סביון ,אליצור תל-אביב (חולון)
הפועל גן שמואל ,מכבי תל-אביב
אליצור חולון ,אליצור רמלה ,בני יהודה
הפועל תל-אביב ,מכבי דרום רמת-חן
מכבי דרום/רמת-חן ,אליצור ת"א ,מכבי ת"א ,רמת
השרון
4
3
6
רונית יניצקי
הפועל תל-אביב
1
2
6
רחל טאוב
הפועל חיפה ,הפועל גבעת חיים ,בני יהודה ,הפועל
קישון
4
1
6
רונית דיאמנט
הפועל חיפה
1
1
6
שרה זיגלמן-יערי
הפועל חיפה ,הפועל גבעת חיים ,אליצור ת"א
3
1
6
זיוה רון
אליצור רמלה
1
0
6
ויקה רודובסקי
מכבי תל-אביב
1
4
5
צילה אופנטיר
אליצור רמלה ,אליצור חולון ,רמת השרון
3
3
5
מילה ניקוליץ'
מכבי רעננה ,אליצור רמלה ,רמת השרון
3
3
5
לירון כהן
מכבי תל-אביב
1
3
5
רחל ורסנו
הפועל ירושלים ,הפועל ת"א ,דרום/רמת-חן ,רמת
השרון
4
2
5
אורנה אוסטפלד
הפועל ת"א ,אליצור תל-אביב
2
2
5
רחל אדרי-פרחיה
הפועל גן שמואל ,הפועל תל-אביב
2
1
5
נועה ליפשיץ
נספח  - 3שחקניות וזכיות בגמר גביע המדינה – אתר ספסל
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מקורות
ספרים ומאמרים:
 .1בן פורת ,א .יד רכה נשים המשחקות כדורסל ,בתנועה ,כתב עת למדעי החינוך הגופני
והספורט ,כרך ט' ,חוברת  3-4תש"ע.2010 .
 .2גפן א ,.עוד חלום אחד ,שם המשחק ,מאי  1998עמ' 80-82
 .3גפן א ,.נשים גדולות ,שם המשחק ,אפריל  .1999עמ' 38-40
 .4גלוננבסקי ניר .ספורט נשים העדפה מתקנת ,דינאמי און לין ,2004 ,גיליון מס7,.
 .5גלילי י ,לוי מ ,תמיר א .)2015( .ספורט ומגדר בחברה הישראלית מאפיינים ,זהויות
וייצוגים .עמ'  11-40המרכז הבינתחומי ,הרצליה .
 .6זמרי,א ,.פז,י' .ידען ספורט .1982 ,מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט.
 .7זמרי,א ,.פז,י' .ידען ספורט .1995 ,הוצאת שלגי מוציאים לאור.
 .8זמרי,א ,.פז,י' .ידען ספורט .1997 ,הוצאת שלגי מוציאים לאור..
 .9כתבי אתנה ( .)2016ראיון עם תמר בליץ יושבת ראש המנהלת.
.10ענת דרייגור ,ארכיון ע"ש צבי נשרי במכון וינגייט .נבחרת הקדטיות חצי גמר אליפות
אירופה  .2001תיק מס5.42/8 .
 .11פז ,י .כדורסל נשים בישראל  .כדורסל בישראל ע'מ .114-12
 .12פז,י' ( .)1968כדורסל בישראל  1948-1968נתניה
 .13פז,י' ויעקובסון ,ש' )1982 (.כדורסל,תל -אביב :שקד.
 .14קאופמן,ח ,.חריף ח .תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים ,עמ' ,417
ספורט הנשים בישראל רוני דרום .הוצאת יד יצחק בן צבי ,המחלקה לחינוך והדרכה.
ירושלים .מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ,נתניה.
עיתונות
.13ידיעות אחרונות.26.7.1985 ,
 .14עיתון" :הארץ" :פינת הילד ,יום א' ד' בתמוז תשע"ב  24ביוני .2012
 .15עיתון" :ידיעות אחרונות" ,מדור הספורט.8.01.2012 ,
 .16עיתון":ידיעות אחרונות" ,יום האישה.8.03.2012 ,
 .17עיתון" :ישראל היום" :יום א' .4.11.2012
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.18עיתון" :מעריב" ,המגזין :יום רביעי י' באייר תשע"ב .2.05.2012
 .19עיתון" :זמן נתניה" ,גיא פושקין ,ט' בתשרי ,תשע"ב.
 .20עיתון :דינאמי און ליין גיליון מס 7 .ספורט נשים "העדפה מתקנת".
אתרי מידע:
 .21אתר משרד החינוך והספורט ,המועצה לקידום ספורט נשים/ http://www.mcs.gov.il.
 .22אתר :מרכז "אדווה" יד רכה ,נשים המשחקות כדורסלwww.adva.org/.
 .23חוברת מידע אלקטרה רמת השרון.2007-2008 :
 .24הקלטות (מראיונות):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

זאב הרשקוביץ -מאמן.
ויטו -מאמן כדורסל נשים .היגיע מקרואטיה ( מ )1983-לאמן בישראל.
לימור מזרחי -שחקנית עבר וכיום מאמנת באקדמיה לכדורסל שבמכון וינגייט.
אורנה אוסטפלד -שחקנית עבר ומאמנת את קב' הבוגרות ברמה"ש.
ענת דרייגור -שחקנית עבר ומאמנת.
תמר מעוז -שחקנית עבר ומאמנת.
הסרט :האישה היא אלופה(The Lady is A Champ ( .
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