
4445

מאת דורון פרידמן בוקסר
"צ

ח
ת י

נו
מו

ת

 אלופי העולם בגלישה לנוער הם חבר’ה ישראלים בדיוק כמוכם.
ברור שהם גם חולים על הים )ועל גלידת וניל־מקופלת ושוקולד(, אבל לא ממש 

סופרים את הבריכה. הכירו את היורשים של לי קורזיץ ושחר צוברי
וי דריהן )15.5( מאילת ויואב עומר )17( 
מקריית מוצקין הם אלופי העולם הטריים 
 RSX לנוער בגלישת גלים לדגם ניל־פרייד
)הדגם המוקטן שעליו גולשים גם שחר צוברי 
ונמרוד משיח(. השניים הצליחו לקטוף את המקום 
 )19 הראשון באליפות העולם לנוער )עד גיל 
שנערכה בחודש שעבר בפולין ולבסס את המעמד 
של ישראל כאימפריית גלישה. "זה הישג מטורף 
שעבדתי עליו מאז שאני ילדה קטנה", מתלהבת 
נוי, וגם יואב מתרגש לא פחות: "לחזור הביתה 
ושכל החברים והמשפחה מסתכלים עליי כאלוף 
העולם - זה מדהים!". מומחים בענף השיט טוענים 
שכשהגולשים המקצוענים הבכירים הישראלים 
יפנו את מקומם, יש לשניים האלה סיכוי גבוה 
להגיע רחוק ולהביא כבוד באולימפיאדות. תפסנו 

את נוי ואת יואב לריאיון קצר.

ארון התארים
קודם כול, מזל טוב על הזכייה. לא בכל יום יוצא 
לנו לראיין אלופי עולם! אתם זוכרים את הרגעים 

המכריעים של התחרות?
הגולשת  התחרות  כל  "במשך  נוי: 
נמצאות ראש בראש.  ואני  מרוסיה 
היא מובילה, ואני במקום השני. בשיוט 
המדליות היא לא הצליחה להתקדם, 
ואני, שיש לי כושר גופני גבוה, הצלחתי 
לנצל את הרוח החלשה ולנצח. מאחר 
17, אז אני אלופת  שאני מתחת לגיל 
וגם   ,19 גיל  עד   - לנוער  גם  העולם 

לקדטים - עד גיל 17".
יואב: "לפני שיוט המדליות הצלחתי להתברג 
במקום הראשון. ביום של שיוט המדליות 

החליטו לבטל אותו, אז פשוט ניצחתי".
אילו הישגים נוספים העמסתם על הגלשן 

בשנים האחרונות?
נוי: "השנה לקחתי בעצם דאבל - אלופת 
אירופה ואלופת העולם. בשנה שעברה זכיתי 

בתואר סגנית אלופת העולם".
יואב: "אני זכיתי השנה בתואר סגן אלוף אירופה".

נערי הים
גם נוי וגם יואב נמצאים בתחום הגלישה מגיל צעיר. 
יואב זרק את עצמו למים בגיל שמונה, ואילו אצל 
נוי זה התחיל בגיל עשר. שניהם, אגב, לא עוזבים 
את הים לרגע. נוי עוזרת לאבא שלה בתפעול 
אחד החופים באילת, ואילו יואב מקפיד לבקר את 
הים עם חברים. "כשהייתי קטנה, לקחתי את אחד 
הגלשנים של אבא שלי ונכנסתי למים. המאמנים 
של בית הספר לגלישה ראו אותי ואמרו לי שכדאי לי 
להתאמן בצורה מקצועית", נזכרת נוי. "אני הצטרפתי 
לחוג הגלישה בשדות ים כי ממש אהבתי את המים 

ואמרו לי שיש לי עתיד", מספר יואב.
מהן לדעתכם התכונות הנדרשות מגולש מצטיין?

נוי: "התמדה, נחישות וכישרון".
יואב: "אני אוסיף גם אהבה לענף".

מהם החופים הכי מגניבים שיצא לכם להתחרות בהם 
בעולם?

נוי: "תן לי מים, גלשן ושמש, ואני מרוצה. לא משנה 
איפה זה בעולם".

יואב: "אני ממש אוהב את החוף של סן פרנסיסקו 
בארצות הברית. זה חוף בליגה אחרת לגמרי משאר 

החופים שגלשתי בהם".

תביאו גלידה!
מלבד גלישה בים יואב אוהב גם לשחק כדורסל 
עם חברים ולנגן על גיטרה, ואילו נוי מסתובבת עם 
החברות בקניון. שניהם מסכימים על דבר אחד: הים 
הוא המלך ובריכה זה ממש לא זה. "אני מסוגל ללכת 
לבריכה, אבל זה לא אותו הדבר כמו הים", מתבאס 
יואב. נוי, לעומתו, הרבה יותר נחרצת: "לא מתקרבת 
אפילו לבריכה! יש לנו בריכה בבית, ואני לא נכנסת 

אליה. היא משעממת אותי".
יואב, שקלת פעם לנסות לנגן על גיטרה תוך כדי 

שאתה גולש? זה יכול להיות אחלה להיט ויראלי.
יואב: "לא חשבתי על זה עד היום, אבל כשאתם 
מנסחים את זה ככה, אולי כדאי שאתחיל לעבוד 

על זה".
אתם טיפוסים של ארטיק או של גלידה?

נוי: "גלידה, בטעם וניל־מקופלת ואולי תות".
יואב: "גם אני לחלוטין גלידה, אבל יותר 

טיפוס של שוקולד".
מהן המטרות הבאות שלכם?

נוי: "אני רוצה לתקוע יתד בענף ומכוונת 
חזק מאוד לאולימפיאדה. רוצה לייצג את 

ישראל".
"קשה לי לדבר על משהו כמו  יואב: 
אולימפיאדה. יש לי דרך כל כך ארוכה 
עד שאגיע לשם. בינתיים אני מעדיף 
להתרכז בתחרויות הקרובות שעוד יהיו 
לי. לא הייתי יכול להגיע לאן שהגעתי בלי 
הצוות המצוין של המאמנים המקצועיים 

בשדות ים, וחשוב לי להודות להם". 
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אפשרות נוספות לרכך את 
המעבר: לדמיין שאתם מנמנמים 
מתחת לעצי הדקל שעל התיק 
הזה של Blue Bird. היי, אל 
תירדמו לגמרי, צריך להתכונן 
למבחן באלגברה )מצטערים, 
היינו חייבים(. 140 שקלים. 
מילה של עזרא: אני מעדיף 
לנמנם מתחת לשוניות אלמוגים. 

קצת קשה לעשות את המעבר 
מהים אל הכיתה, ואף שבתכלס 
יש לכם עוד שבועיים־שלושה של 
חופש, התיקים האלה של מותג 
הגלישה Reef אמורים להקל 
עליכם את התהליך )פשוט דמיינו 
שאתם הולכים לים במקום לבית 
הספר(. 179 שקלים. 
מילה של עזרא: אני דווקא באמת 
לומד בים. תקנאו!

מתגייסים לצה”ל? מזדהים 
עם ספיידרמן? ל־Explore יש 
תיקים לכל מטרה )וכן, תוכלו 
גם להשתמש בהם כתיקי גב 
רגילים, בהנחה שיש לכם עוד 
כמה שנים עד לגיוס וגיבורי־על 
 הם לא הסגנון שלכם(.
179 שקלים. 
מילה של עזרא: מתי כבר יעשו 
סרט על פישמן?

המותג הישראלי שוגון מציע 
תיקים סבבה לגמרי במחירים 
עוד יותר סבבה לגמרי, כמו 
למשל התיק הזה מדגם 
 “קמפוס” שבתמונה.
65 שקלים, והוא שלכם. 
מילה של עזרא: אני מוציא יותר 
כסף על ארבע מנות פלאפל 
)כשאני באמת רעב(.

רגע, הנעליים האלה הן 
לא תיקים! נכון, אבל גילינו 

שהמהדורה המוגבלת הזו של 
נעלי Vans עם דמויות דיסני 
תיעלם בקרוב מהמדפים, אז 

הרגשנו צורך לשתף אתכם 
במידע הזה. החל מ־349 שקלים. 

מילה של עזרא: יש אותן גם 
בגודל מיני )מאוס(? קטעים איתי! 

מה קסם לנו בתיק הזה של 
Eastpak? יש עליו כל מיני 

ציורים של מטוסים וקווי 
תעופה שגורמים לנו לדמיין 

שאנחנו מטיילים בעולם ולא 
צועדים לבית הספר. מה פחות 

קסם לנו? שאנחנו צועדים 
לבית הספר ולא מטיילים 

בעולם. 220 שקלים. 
מילה של עזרא: עושה לי חשק 

לחילופי תלמידים.

מה אנחנו אוהבים בתיקים 
האלה של Jansport? הם 
יפים בטירוף )אולי הכי יפים 

בכל המדור הזה(, וגם אפשר 
להסתוות איתם בשטח )למקרה 

שיצאתם למשימה בעורף 
האויב(. הקטע הוא שהם לא 

זולים )החל מ־239 שקלים(, אבל 
ככה זה עם מותגים מחו”ל. 

מילה של עזרא: יצאתי למשימה 
בעורף של עמרי. יש שם מלא 

שערות!

 ,Smash והנה תיקים של
מותג ישראלי נוסף שחזק 

בעניינים אורתופדיים וכאלה. 
מצד אחד הם צבעוניים, אבל 

מצד שני העיצוב שלהם קליל 
וסולידי. איזה עולם מלא 

ניגודים! 150 שקלים. 
מילה של עזרא: גם אני מלא 

ניגודים. לפעמים אני נפוח 
ולפעמים לא.

באסה אטומית

69

מגניב! שנת הלימודים 
קרובה מתמיד

בוטיק עזרא
סטייל, אופנה, אצות ועצות לגבות
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מאת נתן סטולרו

אני מתקתק 
עניינים!

ספיישל תיקים לבצפר!

 מאת עזרא האבו נפחא

עלו על הגל
נ

לא אכפת לי. תנו לי 
להמשיך לישון

יואב ונוי משוויצים במדליות


