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היזהרו מחיקו״ם
עד לא מזמן נחשב נובאק דגיוקוביץ' לרוקיץ הכי טוב בעולם
בהיסטוריה ,הוא
שגבר על רפאל נדאל
ממשחקי הטניס הגדולים
באחד
שריד
הספורטאים הגדולים בעולם .גם אנחנו
לאחד
שותפים
אלמוג
האלמוג
הטניס.

אחרי

הוכתר

רים
עליו ,אבללמרותהילדות הקשה,
בענף האהוב
שעות (הגמר הארור ביותר בהיסטוריה בטור־
$TS1$בטורניר$TS1$
הטניסאי הסרבי נובאקרג׳וקוביץ׳ ביסס
$DN2$הבוגרים$DN2$בגיל  16הזינוק שלו לצמרת
אחרי שנים ספורות בסבב,בגיל
להפורלטניםאי
לא ויתר עלהחלום
$DN2$בטורניר$DN2$כלשהו) הוא הצליח לנצח בצורה אפית,
ניר
גדול.
אתמול את מעמדו כאחד מהספורטאים הבכי־
$TS1$הבכירים$TS1$
הטובים
הטניסאים
לרשימת
כאב
בגוף
איבר
כל
$DN2$הבכירים$DN2$בתבל ,לאחר שזכהבאליפותאוסטרל־
$TS1$אוסטרליה$TS1$,
רים
והטילים
הקשה
המלחמה
בצל
״הילדות
והוא
לו
למרות
בעולם,
עשרת
שכמעט
היה על סף התמוטטות .ההישג הזה הכתיר את
$DN2$אוסטרליה $DN2$,אחד מארבעת טורנירי הגראנד סלאם
יה,
שנפלו מטרים ספורים מהבית שלי הפכו ובתחילת  2008כשהוא בן  21זכהלראשונה
אותי לארם עם אופי הרבה יותרחזק״ ,סיפר
מי שער לא מזמן נחשבלאתנחתא הקומית של
(הטורנירים היוקרתייםביותר) בנוסףלרולאן
בקריירה שלו בתואר גראנרסלאם,באליפות
אוסטרליה הפתוחה.
הגדולים דג׳וקוביץ׳ בעבר .״הדברים שעברתי נתנולי
הטניס המקצועני כאחד הספורטאים
ואליפות ארצות הברית .זה
גארוס,
וימבלדון
״נולה״ בצלם
אלא שעד השנה שעברה חסה
שיעור טוב מאודלטניס ,ואני חושב שהרבה
ביותרבתבל.
היה תואר הגרנד סלאם החמישי בקריירה של
של שני הפנומנים שלעולם הטניס ,רוג׳ר
דג׳וקוביץ׳,בןה־ .25עדכאןהעובדות היבשות.
ממה שאני מביא למגרש והרצוןלהילחם על
כל כדורועל כל משחק נובע מהניסיוןשלי.
פדררורפאלנדאל ,ונחשב לאחד שמרי פעם
אבל ארון שמלא בכמה גביעים נוצצים אינו ילדות בצל המלחמה
יכוללעשות להם צרות ,אך לאלאיים בצו־
$TS1$בצורה$TS1$
ולהוקיר את החיים ,כי
למדתי שצריך
דג׳וקוביץ׳ .הוא לא
מרמז עלגודל ההישג של
להעריך
רה
מאליו .במובן הזה אני חושב שישלי
זה לא מובן
באליפות; הוא לא רק גבר על המדורג לדג׳וקוביץ' ,שנולדבבלגרד ב־  1987סי־
$TS1$סיפור$TS1$
רק זכה
$DN2$בצורה $DN2$ממשית על ההגמוניה שלהם בענף .בעוד
פדררונדאל הם טיפוסים רצינייםוייצוגיים,
יתרון מסרם כשאני משחק נגד יריב ממדינות
$DN2$סיפור $DN2$חיים לא שגרתי .מהרגע הראשון שהוריו
פור
בעולם צוקהסלע הספרדי ,רפאלנדאל,
שני
שהעיף בחצי הגמר אתרוג׳ר פדררהגדול וזכה
דג׳וקוביץ׳ נתפס כטיפוס לא רציני .הוא אוהב
מפותחות יותר ,שגדל עם כפית של זהב בפה
סרג׳אן ודיאנה שלחו אותו לראשונהלהתנ־
$TS1$להתנסות$TS1$
את אור הזרקורים והתפרסם בזכות הכישרון
$DN2$להתנסות $DN2$בענף בטניסבגיל ארבע היה ברור שיש
סות
ולא התמודד עם חוויות מורכבות בתורילד.
במהלר הקריירה בעשרה תארי גרנדסלאם;
מה שעברתי עיצב והפר אותילמי שאני״.
הקומישלו ,כשלאחר משחקים היה נותן לקהל
לו כישרון מיוחדבידיים ,אףבמקביללתחילת
הוא לא רק ביסס את מעמדו כטניסאי הטוב
בגיל  12הוריו שלחו אותולאקדמיה בגר־
$TS1$בגרמניה$TS1$,
בונוס ברמות חיקויים של בכירי הטניסאים
דרכו המקצועית השתוללה בסרביה מלחמת
רג׳וקוביץ׳ היה מעורב באחד ממש־
$TS1$ממשחקי$TS1$
בעולם.
ההתקדמות
את
שם
מניה,
$DN2$בגרמניה$DN2$,
משפח־
$TS1$משפחתו$TS1$.
גם
מדם,
אזרחים
$DN2$ממשחקי $DN2$הטניס,ואולי משחקי הספורט,הגדולים
חקי
$TS1$המשמעותית $TS1$בעולם אנדי רודיק ,מריה שראפובה,נדאל
המשמעו־
עשה
שהשפיע על
עקובה
$DN2$המשמעותית$DN2$שלו .מהרגע שהחל לשחק בסבב הבוג־
$TS1$הבוגרים$TS1$
תית
את
זמני
באופן
נאלץ
נובאק
תו.
$DN2$משפחתו$DN2$.
שש
הזמנים.
בכל
וטניסאים נוספים .בשל אותו כישרון הוא
לזנוח
מותחן
אחרי
העיסוק
שנמשר כמעט
היה מטאורי.
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לכינוי״הג׳וקר״ ,אךבמקביל לאהדה רג׳וקוביץ׳.
גם זכה
לאורר
צוותישראלי.
הגדולה שלה זכה מהצופים הוא הואשם על ידי

מרבית

ליווה
הקריירה

אותו

שחקן העברהישראלי עמית

טניסאים יריבים בחוסר ספורטיביות ,בהתנה־
$TS1$בהתנהגות$TS1$

נאור,

שנחשב

אחת

מהדמויות החזקות בטניס

שפת

״כשראיתי

את

הגוף שלו הייתה לי

וולגרית על המגרש ובפברוק פציעות כדי
גות
$DN2$
תמיד מתי הוא חושב .כל
להוציא מריכוז את היריבים.
בענף ,היה זה שזיהה את חבישתן הסרבי הצעיר
$DN2$נובאק $DN2$הרגיש אתמול שהוא ינצח .למרות שאני
אק
עוד כשהיה בתחילת דרכו,ולקח אותו תחת
לא עובר עם נובאק כבר כמעט שלוש שנים,
חסותו .הוא הקיף אותו בצוות מקצועיוניהו־
$TS1$וניהולי$TS1$
המנטליות הישראלית
זאת גאווהגדולהבשבילי לראות אותו מצ־
$TS1$מצליח$TS1$
$DN2$וניהולי$DN2$כחוללבן שכלל את המנהלת האישית יונה
לי
$DN2$מצליח $DN2$בצורה כזאת כי עברנו ביחד כברת דרך
יאיר ומאמן הכושר רונן בגה ,שעבד עמו שנים ליח
השינוי האמיתי הגיע רק בתחילת השנה
רבות ,עד שעברלאמן את סאפינה הרוסייהול־
$TS1$ולאחר$TS1$
שעברה ,שהייתה הטובה בקריירה של הסר־
$TS1$הסרבי$TS1$.
ארוכה ,ואני מרגיש שגםלי יש חלקבהצלחה.
$DN2$ולאחר $DN2$מכן את ארנסטגולביסהלטבי .בתחילת
 $DN2במהלכה הואהעפיל על חשבונם של פדרר
בי.
גם נובאק יודע מה אני נתתי לו ומעריך את
אחר
העבודה איתי .ביחד איתי הוא הגיע למקום
השנה הוא ביקש מתמיד כפיר ,איש המדרסים
בעולם תור כדי שהוא
ונדאללמקום הראשון
$TS1$להתאים $TS1$השלישיבעולם וזכה בתואר הגראנר סלאם
שעובד עם ספורטאים מצטיינים רבים ,להת־
מבצע הפיכת חצר בענף ומשאיר את כל הפ־
$TS1$הפרשנים$TS1$
הראשון שלובאליפותאוסטרליהלפני שלוש
אים
רשנים
$DN2$להתאים $DN2$גם לו מדרסים מיוחדים שיעזרו לו לרחף
נים $DN2$פעורי פה.לתואר הגרנד סלאם היחיד
שלו מ־  2008הוא הוסיף ב־  2011זכיות בוו־
$TS1$בווימבלדון$TS1$,
על המגרש .את התוצאה ראינו השנה .בעבר
שנים .אני שמח בשבילו מכל הלב שעכשיו
הוא ממשיך את הדרך הזאת ,ומאמין שבשבי־
$TS1$שבשבילו$TS1$
ן $DN2$,בארצות הברית ותואר נוסף ביבשת
הואניצל את מזג האוויר הנוח בישראל כדי
מבלדון,
$DN2$שבשבילו $DN2$השמים הםהגבול״
לו
ולנפוש.
להגיע הנה במטרהלהתאמן
החמישית.
דג׳וקוביץ׳ ,שצפוילהינשא בקרובלחברתו
ל״מעריב״ בתחילת השנה,
בראיון מיוחד
המהפך לאנולד יש מאין.רג׳וקוביץ׳סובל
שמאפיינים
הנשימה
מאסתמה ,ועקב קשיי
בחמש השנים האחרונות,ילנהריסטיץ' ,נחשב
לרגל בחירתולספורטאי השנה שלהעיתון,
דג׳וקוביץ׳ :״זה לא סוד שישראל היא לגיבור
לאומי בסרביה ,ואף שבשנים האחרונות
סיפר
את המחלה הכרונית הוא נאלץ לפרושלע־
$TS1$לעתים$TS1$
עליי ,ואני לא אומר
אחת המרינות האהובות
 $DN2$ממשחקים .רק לאחר שעשה ניתוח באף
תים
הוא מתגורר במונטהקרלועדיין שומר אמונים
את זה רקבשביל
ושינה אתהרגלי הנשימה שלו הואהצליח סוף
הפוליטיקלי קורקט .אני מכיר למולדתו .ראש ממשלת סרביה ,בוריסטאדיץ',
נחשב לחבר אישי קרוב של
טוב מאור את המדינה הזאת מהביקורים הרבים
סוףלהיפטר מהבעיהולשחק ללא דאגות .בעיה
דג׳וקוביץ׳ ,והגיע
ווימבלדון בשנה
במיוחד לצפות בו בטורניר
בריאותית נוספת שעמדה בין הסרבילבין הפ־
$TS1$הפריצה$TS1$
שהיולי ,ואני חושב שזאת מדינה מדהימה עם
אנשים חמים
ה$DN2$הגדולה הייתה מחלתהצליאק ,שאותה
ריצה
שעברה.
ולבבייםשקיבלו אותיבזרועות
אימץ
כיאהלידידו של ראש ממשלה,
הואגילה רק
פתוחות ובחום בכל פעם שהגעתי .זה מצחיק
לאחרונה .מתבררשדג׳וקוביץ׳
לגלוטן ,ובשל כך סבל מכושר גופ־
$TS1$גופני$TS1$
כשאני חושב על זה ,אבל כשהייתי בישראל רג׳וקוביץ׳ סוף סוף התנהגותממלכתית יותר.
היה רגיש
מי שצפה בו במרתון מול נדאל שלשום ראה
שהמנטליות שלהישראלים וה־
$TS1$והסרבים$TS1$
ואפילו הקיאבמהלך חלק מהמשחקים .כולם אמרולי
$DN2לקוי
ני
טניסאי
סרבים
רג׳וקוביץ׳ שכר את
$DN2$והסרבים $DN2$מאור דומה .הסוכן שלילשעבר ומאמן
לאחר שהבעיה אובחנה,
שהתבגר בצורה משמעותית והפר
רגוע יותר על המגרש .גם יריביו מחמיאיםלו
ישראלים ,כרשעדיין יש
שירותיה שלקלינאית פרטית ,אשר התאימה
הכושר שלילשעבר
לו תפריט מיוחדנטולגלוטן ועזרהלולהתג־
על כך שהותיר מאחור את העצבים והבדיחות
$TS1$להתגבר $TS1$לי המון קשריםבישראל ,ואני מאוד מקווהלח־
$TS1$לחזור$TS1$
כשאתה הטניסאי הטוב
והחל להתרכז בטניס.
זור
בר
$DN2$לחזור $DN2$לבקר אצלכם כמה שיותר מהר״.
 $DN2גם על המכשול הזה ,בדרךלכיבוש ענף
רונן בגה ,מאמן הכושרהישראלי לשעבר בעולם ונחשב לאחד הספורטאיםהגדולים
הטניס.
בתבל,עליךלהתנהג בהתאם.
שלדג׳וקוביץ׳ ,עדיין עוקב אחריו מקרוב.
גם לישראלים חלק מרכזי בהצלחה של

העולמי

ומשמש כסוכן

של

״ראיתי אתמול
בשביל
הפנים שלו ואת

את

המשחק

נובאק״ ,הוא אומר.

והתרגשתי מאוד

טניסאי

צמרת רבים

הרגשה שהוא ינצח ,כי אני מכיר אותוויודע
מי שמכיר את נוב־
$TS1$נובאק$TS1$

דגיוקוביץ'

אחרי

שלשום(מימין)
הישראלי

רונן

הניצחון
ועם

בגה ב־

יותר,

טוב

על נדאל

מאמן
2007
יותר

הכושר

ממלכתי

