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 -בלום יעל ויטלה וגלעד
 !!סגני אלופי עולם

 
 

 עולםהגמר אליפות  -. זיכרו את התאריך!2017נובמבר  10מיאמי, פלורידה. 

 ליליאנה פטרון מול   יעל ויטלה וגלעד בלום + זוגות מעורבים.50גילאי 

 .                       פרננדו דה מריניס מארגנטינה.ו

 למעשה משהו  -הישג בלתי נתפשפיינליסטים. "רק" סגני אלופי עולם.  ""רק

 הגיל...!את כשמביאים בחשבון  -המקביל, לטעמי, לגמר גראנד סלאם

 .לא מפסיק לייצר אלופים והישגים תל אביב כבי צפוןמועדון הטניס שלנו, מ(

 קבוצות הליגהב גםאת המועדון שניהם ייצגו  !מנערותם צפון במכבי  וגדל ויעלגלעד  

 .)מהיותם בגילאי הנוער כבר  הבוגרות 



 גם מנשה גדל במכבי(מההישג הנפלא של גלעד ומנשה צורואי אפשר שלא להתפעם 

  הבוגרת  שלשיתפו פעולה כבר אז בקבוצת הליגה צפון מנערותו  ויחד עם גלעד,  

  במשחקי) , אורי דוביצקי ועודבין היתר, גם עמוס מנסדורף ו,עליה נמנ ,המועדון

 התקיים , עליו סיפר לי מנשה בעת טורניר המאסטרס  באילת שבאליפות  הזוגות

  , כשגלעד בנחישותנהדריםנצחונות  3העפלה לרבע גמר, לאחר  -בסוף החודש שעבר

 עם  מדהימיםשחקנים  2 .וסוחב פציעה אך לא מוותר ומנשה משקיע את כל כולו 

  8-בגלעד סה"כ השתתף (. ווינריות  אמיתית תשוקה אדירה למשחק ,ידיים נפלאות

 פשוט מעורר  !!!בלבד ימים 6במשך משחקים קשים, בזוגות ובזוגות המעורבים 

  -)!!התפעלות. בלתי נתפש

 +!!50בזוגות גברים  עולםאליפות ההגדולים ב 8אנחנו בין והנה 

  יעל ואני מכבי צפון.. 11.00נובמבר, 2: יום חמישי, ...הבה נשוב שבוע לאחור

 , רק ביקשה להקדימו יעל התעקשה לא לוותר עליו .באימון השבועי שלנו

 באותו לילה, עלתה על טיסתה למיאמי, עוד משעות אחה"צ לשעות הבוקר, כי 

 תחרות.אל ה

 בלתי מתפשרת, טוטלית.  ,נחושה אמיתית. בווינריתככה זה כשמדובר 

 פלא.פשוט נזה 

 כולנו מכירים את המדורג בעברו :במילים כביראין צורך לה -גלעד בלוםועל 

 , ומי שהביא לישראל הישגים בגביע בעולם בזוגות 62-ו  ביחידים בעולם 61

 וחצי  הכיפורים לפני שנייםיום הניצחון בערב – שבהם דייויס כשהבלתי נשכח

 , המדהימה,ועימו ההעפלה ההיסטוריתעשורים  ברמה"ש על לאסק השוויצרי, 

 חוות ול ,מאושריםצופים  4,000יחד עם   ואני זכיתי להיות שםלבית העליון.(

 ...).המופלא ומשכר החושים את הרגע

 

-סופר 3 -ניצחו בנקודות משחק,  2 וליציה
 !קים. הירואיייטייבר

 

 רעש "שבה ארצה  מאושרת ושמחה  מהמסע המופלא, בשקט, ללא יעל 



 באינטנסיביות האופיינית ,היישר לעבודתה , בצניעותה הידועה,"וצילצולים

 (מבלי, חלילה, לוותר על אימוני הטניס שלה, .על המגרש וגם מחוצה לו. לה

 שנקבעו מראש ביומנה טרם נסיעתה). לבקשתי סיפרה לי כמה פרטים 

 ואנקדוטות על המסע המופלא:

 , תיביום נחיתראשון אימון לקיים  הספקתי, ילאחר האימון שלנו ערב נסיעת"

 הראשון בתחרות. נוואימון נוסף יום לפני משחק

 :הולנד/ברזיל מ על זוג ק מותח ייטייבר-בסופרנצחון בסיבוב הראשון פתחנו ב

 ,באותו יום לגלעד יחד עם מנשה צור בזוגות גבריםפסיד ההולנדי ג'אן הדמן ה

 בעולם  2והברזילאית סימונה קאלבס מדורגת  ,זכור לגלעד מהסבב המקצועני

 !50לגילאי 

 
 מול  נונקודות הכרעה לרעת 2לאחר  ק ייטייבר-בסופרנצחון שוב בסיבוב השני 

 . שחקן גביע דייויס של קובה בעברזוג חזק שכלל את הקובני מריו טאבארס 

 
  .ניצחון על זוג שוויצרי/ אמריקני ,רבע גמר, בסיבוב השלישי

 גבוהים...אך ,ק מול הולנדים חביבים ייטייבר-רביעי שוב נצחון בסופרבסיבוב ה

 בכל  נונאבק, ובגמר מול ליליאנה פטרון ופרננדו דה מריניס מארגנטינה



 .6:2,6:2בתוצאה  ונוצחנו לבסוף  נוכוח
 

 
 

 ת הנשים עם בת זוג הולנדית, אך ההגרלה זימנהוגם במשחקי זוג תיהשתתפ

 נידפידר וראש האמריקאיות המדוייקות משחק מול המדורגות ראשונות   נול

 .    6:4 6:3ו קרב די צמוד שהסתיים בהפסד נמולן ניהל

 

 שחקנים מהטופ העולמי 
 קני דייויס ושחקניותשח  -נטלו חלק שחקנים מהטופ העולמי בעברם  באליפות

  שחקנים, ובזוגות 128מדינות. בהגרלה הראשית ביחידים היו  33-פדרציה, מ 

 ליעל משחקים  5של מסע ארוך ומתיש אכן . 64 , בהתאמה,וזוגות מעורבים
 גלעד הגיע   :חגיגה משפחתית נהדרת גםו מדהים. וגלעד עד לגמר הנכסף.

 )2.5) יונתן יהודה (12.5עם אשתו מיכל ברקת בלום וארבעת בניו: גיא (



 !!!חודשים 9והתאומים שי ודורון בני  

 
 "קדימה  ,ויונתן דאגו, יחד עם מיכל , לעודד באופן רציף "קדימה אבא"גיא 

      "זה היה מדהים! –יעלי" 
 

מנשה וגלעד:   ,יעל וגלעד
 עשיתם משהו מיוחד. 

  !מותחכבוד וברכות 

 
 
 
 

 


