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המתאגרף האגדי
פלויד מייוות'ר, ייצג את 
ארצות הברית באולימפיאדת 
אטלנטה בשנת 1996, וקטף את 
מדליית הארד בקטגורית משקל 
הנוצה

 
מאמן הכדורגל דרור קשטן 
אימן 14 מועדונים שונים 
במהלך 36 שנות קריירה

 
השלושער הראשון 
בהיסטורית המונדיאל נכבש 
על ידי ברט פייטנוד האמריקאי 
לטובת ארצות הברית נגד 
פרגוואי באליפות העולם של 
1930

 
כ־4,000 כדורי פוטבול 
מיוצרים בארצות הברית מדי יום

מכבי חיפה הינה הקבוצה 
היחידה בעולם שלא 
כבשה שער ולא השיגה אף 
נקודה במהלך שלב הבתים של 
ליגת האלופות

קבוצת הכדורסל הפיניקס סאנס 
הפסידה 13 משחקים 
רצופים בעונת 97'־96', ולאחר 
מכן ניצחה 10 משחקים ברציפות

כשמונה חודשים לאחר אסון 
התאומים, החליט שחקן 
הפוטבול האמריקאי
פאט טילמן לעזוב את 
עולם הספורט, ולשרת את הצבא 
האמריקאי בעיראק ואפגניסטן. 
טילמן נהרג בתאונה כשנפגע 
מירי דו־צדדי בשנת 2004

 עליית שערים

שנת 1986 הוקם בישראל ב
איגוד הבייסבול. מאז 

ועד היום, ניסה הספורט 
האמריקאי, המצליח בעיקר שם, 

לעשות עלייה. כיום משחקים 
בישראל כ־1,000 שחקנים, בגילאי 

5 עד 55 בכל הליגות והרמות, 
ב־85 קבוצות בייסבול ברחבי 

הארץ. "הישראלי הממוצע בטוח 
שבייסבול זה משעמם בהתחלה, 

הוא לא מאמין שמשחקים את זה 
בארץ", מספר פיטר קורץ, נשיא 

איגוד הבייסבול בישראל, על 
הענף. על פי הנתונים, נראה כי 
הישראלי הממוצע טועה. "יותר 

ויותר ישראלים מתעניינים בענף. 
השחקנים שמצטרפים שומעים 
עליו מחוגים, מחברים - חלקם 

אנגלוסקסים שגדלו על הבייסבול, 
חלקם צופים במשחקים ברשת 

."ESPN הטלוויזיה האמריקאית
כפי שהעיר תל אביבית ידועה 

בקבוצות הספורט המוצלחות 
שלה, כך ידועים באופן מפתיע 

קיבוץ גזר, והערים מודיעין 
ובית שמש, כיצואניות הגדולות 

של שחקני הבייסבול בארץ, 
ואילו מגרש הבייסבול המקצועי 
היחיד בארץ, נמצא דווקא בכפר 

הבפטיסטים, סמוך לפתח תקווה. 
"לאחרונה הרחבנו את הפעילויות 
ברשתות החברתיות, הקמנו אתר 

בעברית, ושיפרנו את הנגישות 
לקהל הישראלי", מסביר קורץ על 
הדרך לשכנע את הילד הישראלי 

לזנוח את הכדורגל הפופולארי 
ולהגר למחבט. "אנשים שומעים 

מפה לאוזן, אנחנו מגיעים 
למתנ"סים, לחוגים 

ולבתי ספר, מעבירים 
לילדים שיעורי ניסיון 

ומשכנעים אותם 
להצטרף". לדבריו, 

אוכלוסייתן של כ־80% 
מקבוצות הילדים, מגיעה 
מהמגזר הדתי, כך שאת 

המשחקים והאימונים 
מקיימים לפני כניסת השבת. 
הפופולאריות של הענף באה 

לידי ביטוי ביישובי מרכז הארץ. 
"בייסבול זה משחק אדיר, שדורש 

קואורדינציה של העין והיד והרבה 
כוח. אפילו שחקן הכדורסל הטוב 

בעולם, מייקל ג'ורדן, עזב את 
הכדורסל לטובת הבייסבול, ולא 

הצליח להגיע לרמות הגבוהות. זה 

משחק עם הרבה חוכמה, מנהיגות, 
עבודת צוות וגם עבודה אישית".

אל עולם הבייסבול נכנס קורץ 
עוד בילדותו כשגדל במנהטן, ניו 

יורק. עד היום הוא חי את עונת 
הספורט הגדולה ביותר של העיר 

ניו יורק, אי שם בשנת 1969. 
"כשהייתי בן 12 שלוש קבוצות 

ספורט של ניו יורק זכו באליפות 
היסטורית – המטס בבייסבול, 

הג'טס בפוטבול והניו יורק ניקס 
בכדורסל. זה היה רגע היסטורי 
לעיר". למשחקים האולימפיים 

בשנים הקרובות, צפוי לשוב 
בגדול ענף הבייסבול. "ב־2024 

האולימפיאדה תתארח כפי הנראה 
בבוסטון, כמובן עם הבייסבול. 

היעד שלנו הוא קודם כל לנצח 
את אליפות אירופה בדרג 

ב', להעפיל לדרג א' 
ולתת את כל מה שיש 

לנו שם. אני מקווה 
שנעבור את הקריטריון 

לאולימפיאדת 2024, 
ושנגיע עם נבחרת טובה 
למשחקים. יש לנו שחקנים 
מבטיחים בגילאים הצעירים". 

ביום הבחירות הקרוב, 
ה־17.3, תיפתח עונת הבייסבול 

הישראלית. באיגוד מקווים 
ששחקנים חדשים יירשמו, קהל 

יגיע ויחד איתם גם ההישגים.
קורץ עצמו התגייס לצבא 

בגיל 30 כשעלה לישראל, בגיוס 
שלב ב', ושובץ בתותחנים. 

"התגייסתי בדיוק במלחמת המפרץ 

מעטים יודעים, 
אבל בישראל קיימת 

ליגת בייסבול 
משגשגת  פיטר 
קורץ, נשיא איגוד 

הבייסבול הישראלי 
חושף את המספרים, 

הערים הבולטות, 
הספורטאים 

והנתונים המפתיעים

חוזרים לבסיס
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השבוע לפני 24 שנה, שחקן הכדורגל הוולשי ראיין גיגס, 
היום בן 41, ערך את הופעת הבכורה במדי מנצ׳סטר יונייטד, 

בהיותו בן 18. הוולשי כבש את שערו הראשון במשחק 
ה״דרבי של מנצ׳סטר״ מול מנצ׳סטר סיטי.

גיגס מחזיק בשיאים רבים וביניהם שיא ההופעות לשחקן 
במנצ׳סטר יונייטד עם 963 הופעות, שיא ההופעות לשחקן 
בפרמייר ליג עם 611, ושיא הבישולים בפרמייר ליג עם 113 

מסירות מוצלחות // תום שמיע

השבוע אירחה לראשונה העיר ירושלים 
את גמר גביע המדינה בכדורסל, בגמר 
מותח בין הקבוצה המקומית לאלופי אירופה מתל אביב. את מקומם בגמר הבטיחו 

הירושלמים לאחר שהביסו את הפועל אילת בחצי הגמר בהפרש 28 נקודות, במשחק 
שלא השאיר סיכוי לקבוצה הדרומית. מנגד, הצהובים סיימו את ארבעת הרבעים של 
חצי הגמר מול מכבי חיפה בשוויון ורק בתום ההארכה הצליחו חניכיו של גודס לגבור 
בשלוש נקודות על הירוקים. אל אולם הפיס ארנה הירושלמי הגיעו המארחים עטורי 
ביטחון, בזכות הניצחון בחצי הגמר ויתרון הביתיות. הקבוצה אף דאגה מבעוד מועד 
להקים את במות הניצחון בעיר, לפני שריקת המשחק. אולם בסופו של משחק צמוד 

ברובו, הראה לוח התוצאות על 18 יתרון לצהובים, שהסתערו על כל כדור ברבע 
האחרון, וזכו בגביע ה־42 בתולדותיה, ובתואר ראשון לגיא גודס כמאמן ראשי.

// צילום: חיים צח, לע"מ

חנינה נשיאותית

הראשונה, עשיתי קורס על תותח 
175. חצי שנה אחרי שלמדתי 

איך לתפעל אותו באופן מושלם 
הוא יצא משימוש", צוחק ומספר 
על ימי המילואים והקשרם לענף 
הבייסבול. "העבירו אותי לפיקוד 

העורף, שם לראשונה סיפרו לי 
שיש בייסבול ישראלי. רשמתי את 

הבן שלי לחוג בספורטק בתל אביב, 
והמאמן שאל אם אני רוצה לעזור". 

קורץ הודה כי מעולם לא למד או 
עסק באימון, אך למאמן המקומי 

זה לא הפריע. "הוא אמר 'זה בסדר, 
אתה יודע יותר מהילדים'. עזרתי 
לו לאמן, ואחרי חודש הוא עזב, 

ומינה אותי כמאמן". 
אותו המאמן שעזב, כיהן אז 

כנשיא האיגוד, תפקידו של קורץ 
כיום. הבייסבול הפך לחייו של 

קורץ, בו הוא משקיע זמן ומשאבים 
רבים, ובין היתר עוסק בגיוס 

כספים. "בזמן משחקים בליגת 
ה־MLB )הליגה העליונה של 
הבייסבול בארה"ב – מ"פ( אני 

נמצא בסוויטה של הבעלים, ומגייס 
כספים ממשקיעים ואנשי עסקים 
וספורט עבור האיגוד הישראלי".

כיום קורץ כבר לא משחק, 
לאחר שהבין שמול בנו הסיכויים 
לנצח קלושים, "לפני תשע שנים, 

כשהבן שלי היה בן 15 הבנתי 
שהוא זורק מהר מדי ושאני כבר 

לא מצליח לעקוב". את הגזרה 
הנשית בענף הבייסבול, מייצגות 

בגאווה כ־10 שחקניות מרחבי 
הארץ, המשחקות עם הבנים. מבין 

מאות הספורטאים המשתתפים 
בענף, נמנים גם חיילים ספורים 

המוכרים על ידי הצבא כספורטאים 
מצטיינים בענף הבייסבול. בשבוע 

הבא, יושק במגרש בפתח תקווה 
אירוע 'בייסבול לכולם', בו ישחקו 

יחד ילדים ישראלים ממודיעין 
וילדים מהמגזר הערבי מרמלה, 
במשך יומיים שלמים. "האירוע 

המיוחד הזה מתקיים בפעם 
הראשונה. הילדים יעברו הדרכה 
עם מאמנים מחו"ל ויילמדו את 

המשחק ביחד". 
ענף הבייסבול הישראלי אולי 

רחוק מלהשתוות ברמתו למקבילו 
האמריקאי, אך באיגוד עובדים ימים 
כלילות על השיווק, הפרסום, בניית 
מגרשים חדשים, הקמת אקדמיות, 

פתיחת חוגים וגיוס תרומות כדי 
למנף את הענף בארץ הקודש. "אני 

בטוח שבשנת 1966, כאשר טל 
ברודי עלה לארץ, הוא לא חלם 
שב־2009 יישחק שחקן ישראלי 
בליגת ה־NBA. זה לקח הרבה 

זמן, ואני מקווה שיום אחד זה יקרה 
בארץ גם עם ענף הבייסבול". 

2.3.1991

מחר בשעות הבוקר המוקדמות 
יימלאו עשרות אלפי אצנים, 
ספורטאים מתחילים וחובבי 

הענף העממי את שדרות רוקח 
בתל אביב וימתינו ליריית 

הפתיחה החגיגית של מרוץ 
מרתון תל אביב. המרוץ, שהפך 

תחביב משפחתי פופולארי 
בשנים האחרונות, יכיל את 

מסלול המרתון המפורסם - 42 
קילומטרים שיקיפו את מרבית 
העיר. בנוסף, יוזנקו מקצים של 
חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, מיני 
מרתון לילדים ומרוץ אופני היד. 

חג המרתון התל אביבי הינו 
אירוע צבעוני ססגוני וחינוכי, 
בין אם מדובר בחובבי ספורט 

עממי שרצו לקחת חלק 
בפסטיבל, ובין אצנים מקצועיים 

המכורים לדבר. ההרשמה 
 ,VIP זהה לכולם, אין מרתון
מדובר באדם הבודד אל מול 
הקילומטרים היורדים. אירוע 

המרתון התקיים לראשונה 
בבועה התל אביבית של שנת 

1981. עד היום מכל זוכי 
התחרות ניתן למנות רק אצן 
ישראלי אחד בגזרת הגברים, 
כשבשנת 2010 זכה אברהם 

היילמלקוט, בתוצאה של 
שעתיים, 49 דקות ו־34 שניות.
במרתון אשתקד התחייבתי כי 

אקדיש את יתר 365 הימים 
שאחריו לטיפוח הכושר 

וסיבולת לב הריאה, וכי במרתון 
גרסת 2015 אדחף בגאווה 
בזיעתם של עשרות אלפי 

המשתתפים. אך אפילו תוכנית 
חלופית עבור מרתון הילדים, 

נכשלה. הפעם, על דפי העיתון 
אני מתחייב ומשקר לעצמי, כי 
במרתון תל אביב 2016 ארוץ, 

אתנשף, אתעלף באמצע, ואזכה 
במדליית השתתפות יוקרתית 

שתלווה את מדף המדליות 
העתידי שלי לכל חיי.

הספורט 
הלאומי

 משפט שדה


