החלום :להשתתף באולימפיאדת טוקיו
בילי בסרגליק21.04.2016

לאלה קליין בת ה 16-ולנועה דוגה בת ה ,14-תלמידות הכפר הירוק ,העוסקות באופן מקצועי האחת
בתחום האתלטיקה והשנייה בהתעמלות מכשירים ,יש חלום משותף :להשתתף באולימפיאדת 2020
שתיערך בטוקיו .השבוע ,אחרי שקטפו מדליות נוספות ,הן ממשיכות להביט קדימה לפסגה
שתי תלמידות הכפר הירוק ברמת השרון חולמות להשתתף באולימפיאדת טוקיו בשנת  . 2020אם הן
תמשכנה כך ,כל אחת ותחומה ,יתכן שהן תגשמנה את החלום .זכרו את שמן :אלה קליין ( )16אלופה
באתלטיקה ונועה דוגה ( )14אלופה בהתעמלות מכשירים .
אחרי שבגיל  11הגשימה חלום וקיבלה את החגורה השחורה בטאקוואנדו ,עברה אלה קליין להתאמן
באתלטיקה .מאז ,ארבע שנים וחצי של השקעה ,הניבו מספר מדליות ,כאשר את מדלית הזהב ,קיבלה
השבוע באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף ,כמתחרה המייצגת את מכבי תל אביב .במדליה היא זכתה על
מקום ראשון בקרב ( 7קפיצה לרוחק ,קפיצה לגובה 100 ,מטר משוכות 200 ,מטר ריצה 800 ,מטר ריצה,
הדיפת כדור ברזל ,הטלת כידון) בתחרות הארצית באתלטיקה .
קליין היא ילידת ארה"ב ,שגדלה בסינגפור ,למדה בהונג קונג ,ועלתה לישראל עם הוריה ושני אחיה ,טל
ואדם ,לפני שש שנים .שלושתם תלמידי הכפר הירוק .אדם שהוא שחקן כדורסל במכבי תל אביב ,מתכנן
להצטרף לאקדמיה לכדורסל בכפר הירוק .
לפני  32שנה ,שברה האתלטית דליה נבות מינצר ,שיא ארצי וקיבלה  4593נקודות ב "קרב  - "7תחרות
שנמשכת יומיים ושמה שקובע בה הן הנקודות המצטברות בשבעה מקצועות ספורט .קליין ,תלמידת הכפר
הירוק משכבה י' ,שאפה להגיע להישג זה ,וצברה  4298נקודות "את ההפרש אני מקווה לסגור כבר בשנה
הבאה" ,היא אומרת היום וחולמת גם להגיע לאולימפיאדה .
כאשר עזבה את סינגפור ,הבטיחה למורתה שיום אחד תשלח לה צילום שלה עם חגורה שחורה .בגיל 11
כבר חגרה חגורה שחורה ושלחה את הצילום למורתה .אחר כך החליטה לעבור לתחום האתלטיקה במכבי
תל אביב .אלה" :המעבר לישראל בגיל  10לא היה קשה כי דיברנו בבית עברית והוריי הקפידו לתת לנו
שיעורים פרטיים בעברית .יום אחד הם שאלו' :אתם רוצים לחיות בישראל?' ומיד אמרנו כן .היינו מבקרים
בישראל כל קיץ .כאן המשפחה ,כאן מדברים את שפתנו ומזג האוויר הרבה יותר טוב" .כעת השאיפה
שלה היא לייצג את ישראל באולימפיאדה הבאה ,היא מבטיחה שתעשה כל מאמץ .גם בכפר הירוק
מפרגנים בתמיכה בלתי מסויגת ,ומאפשרים לה שיגרת אימונים ותחרויות חמש פעמים בשבוע לפחות.
"אבל זה לא אומר שזה משפיע לה על הלימודים" ,אומר אביה ,רוני קליין" ,כי אלה מצליחה להביא הביתה

ציונים גבוהים למרות השקעתה הרבה בספורט ".

ילדה עם עודף מרץ
נועה דוגה ( ,)14תלמידת כיתה ח' בכפר הירוק ,עושה ספורט כבר מגיל  4והשתתפה בנבחרת
האמריקאית .השבוע ,היא קטפה את תואר סגנית אלופת ישראל בהתעמלות מכשירים בנות לגילאי
ג'וניור .את הזכייה היא השיגה עם פציעה ברגל" .לא התאמנתי על הרגל שבוע ,גם כאב לי ,אם לא
מתאמנים אינטנסיבית ,זה משפיע על הכושר" היא אומרת" .למעשה בגלל מצבי הפיזי לא הייתי אמורה
להתחרות ,והפסדתי באפס נקודה אחת ".
לנועה יש בבית הרבה מדליות וגביעים .בימים אלה היא מתכוננת לאליפות אירופה בקיץ .היא מתאמנת
פעמיים בשבוע ,לעתים גם בשבתות .נועה היא ילידת ירושלים .בגיל חודשיים עברה לארה"ב ללוס
אנג'לס ,ושם בגיל ארבע התחילה להתאמן .ילדה עם עודף מרץ ,שהייתה נוהגת להתלות על חפצים בבית
ולהתאמן .אמא שלה חשבה ,שאם כבר להוציא מרץ ,אז באופן מסודר ,ורשמה אותה לחוג התעמלות.
בגיל  10חזרה המשפחה ארצה ,נועה השתלבה בהפועל תל אביב .עד כה השתתפה כבר בחמש
אליפויות ישראל .ב 2014-כבר הייתה אלופת ישראל בדרגה ב' ילדים .המעבר לישראל היה קשה היא
מתארת" ,גם הלימוד בבית הספר בשל קשיי השפה לא היה קל .עם זאת הכפר הירוק קלט אותי נהדר
ומאפשר לי לצאת לאמונים פעמיים בשבוע בבוקר .מאפשרים לי פתור במקצועות :ספורט גיאוגרפיה
וערבית" .דוגה ,קטפה לפני שנתיים את מדלית הזהב בקרב רב ,בתחרות שנערכה במלטה .החלום שלה
הוא להשתתף ב  2020האולימפיאדה בטוקיו.
נחזיק להן אצבעות.

