ההנשוזימ

חונטת

החירשת

רותם אשכנזי  16היא הטניסאית

התחרותית היחידהבישראל,ולא נותנתללקות
להגיע למאה הראשונות
להפריעלה :״רוצה
בעולם״
אליסף

$DN2$בטורנירים$DN2$באיטליה שיתקיימו בפסח .״כש־
$TS1$״כשעברתי$TS1$
נירים

דעואל

טניםאי

אנדי

העבר

לרמת־השרון ,התחלתי להרגיש
עברתי
$DN2$״כשעברתי$DN2$
וקיבלתי אהבה .זה יותר בית מאשר
טוב
סיפר

רם

במסיבת עיתונאים לפני
טעם,
אחד ממפגשי גביע דייוים שלישראל,
על הכוח שהוא ויוני ארליך מקבלים
מהאוהדים:

הקהל

״כשאנחנו

צועק׳אנדיוני׳״,

יוצף

חשמל

את

המיטב״.

באוויר

קשר

את

אמר ,״זה

השחקנית

מאיתנו

ומוציא

היא

משפחתי

סיפורה

שומעים
הוא

עבורי״,
מועדון

מספרת.

הדופן

יוצא

החירשת

של

אשכנזי,

התחרותית היחידה

כיוםבישראל ,מעוררעניין גםבחו״ל.
רותם כבר יצאה שלוש פעמים למשחקי
ראווה בארה״ב,

שם הציגה את כישורי

אלה לא
הטניס שלה והרצתה בפני מאות אנשים
ישראלים $DN2$דואגיםלהזכיר בקביעות את הח־
$TS1$החשיבות$TS1$
ראלים
על לקות השמיעה שלה.
$DNהחשיבות $DN2$הגבוהה של דחיפתהקהל .רותם
שיבות
מהטניסאים הבכירים בי־
$TS1$בישראל$TS1$
גם חלק
אשכנזי  16לא נהנית מהכוח הזה .כש־
$TS1$כשרותם$TS1$
$DN2$בישראל $DN2$כבר הבחינו בה ,ומי שנותן לה
שראל
$DNכשרותם$DN2$עולה לשחק ,היא לא שומעת דבר.
רותם
תשומת לב מיוחדת הוא דוריסלע ,שמ־
$TS1$שמתאמן$TS1$
לא את קריאות הקהל ,לא את הכדור
$DN2$שמתאמן $DN2$גם הוא ברמת־השרון .״כשהייתי
תאמן
הטראש־טוק מצר
המקפץ וגם לא את
רק אנריוני .הטניסאים היש־
$TS1$הישראלים$TS1$

היריבה .אשכנזי,

חירשת מינקות ,נוהגת

להסיר בזמן
שמיעה $DN2$שלה" .כשאני לא
עה

משחקים את מכשיר השמי־
$TS1$השמיעה$TS1$

קטנה הוא אימן אותי קצת״,

רותם ,״הוא אוהב את הררר
משחקת .דורי

שומעת אני יותר

מרוכזת וחושבת אך ורק על
היא מסבירה ,״אני לא אוהבת לשמוע

המשחק״,

מספרת
שבה אני

נחמדאליי

תמיר

ומדבר

איתי כשאנחנו נפגשים במרכז״.

כשאשכנזי מסיימת את יוםהלימו־
$TS1$הלימודים$TS1$

מחיאות כפייםמהקהל ,זה מלחיץ
לא מפריע לי לא לשמוע
הספר המקיף ביהוד ,בתוכ־
$TS1$בתוכנית$TS1$
התרגלתילזה״.
$DN2$בתוכנית $DN2$המשלבתלקויי שמיעה עם תל־
$TS1$תלמידים$TS1$
נית
איל תעוז ,מנהל המרכז לטניס ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
$DN2$תלמידים $DN2$שומעים ,היא ממהרתלביתה,
מידים
רמת־השרון ,דווקא מאמין כי לש־
$TS1$לשמיעה$TS1$
ראל
ישראל$DN2$
אוכלת בזריזות ארוחת צהריים ומיד
$לשמיעה $DN2$יש משקל לא קטן בטניס :״צריך
מיעה
לאחר מכן יוצאת למרכז הטניס לאר־
$TS1$לארבע$TS1$
לשמוע את הכדור ,אתהגלגול שלו ואת
$DN2$לארבע $DN2$שעות אינטנםי־
$TS1$אינטנםיביות$TS1$
בע
תפקיר
החבטה.לאוזניים יש
עוצמת
$DN2$אינטנםיביות$DN2$הכוללות אימון
ביות
אותי.

את הכדור,
$DN2$הלימודים $DN2$בבית
דים

כושר,

טניס

אימון

מכריע אצל טניםאי .מלבר
אף שחקן חירש שהגיע לרמה
$DN2$פסיכולוג $DN2$.מעבר ללימודים
לוג.
גבוהה .איןלזה אח ורעבטניס״.
ולאימונים ,כמו כל תל־
$TS1$תלמידת$TS1$
מפדרר
הכל התחיל
$DN2$תלמידת $DN2$כיתה י׳ אשכנזי
מידת
רותם ,אין
תחרותית

וגם עבודה עם פסיכו־
$TS1$פסיכולוג$TS1$.

משתתפת

אשכנזינולדה ב־  1998בהרצליה עם

תאום ובמשקל

אח
גרם.

מצבה

900

נמוך במיוחד

עם לידתה

הבריאותי

רע ,והיא סבלה
$בסופו $DN2$של דברלאובדן השמיעה.בגיל
פו
וחצי היא עברה ניתוח ,ומאז היא

שנה

מרכיבה

מכשיר שמיעה.
״כשהייתי

הפריעה לי,
קינאתי

$DNנזכרת $DN2$,אך
כרת,

קטנה

לקות

הרגשתי רע

השמיעה
עם עצמי,

באנשים ששומעים״ ,היא נז־
$TS1$נזכרת$TS1$,
מבהירה :״היום זה

כבר

״מחויבות אישית״

היה

מזיהום ברם שגרם בסו־
$TS1$בסופו$TS1$

בפרויקט

את

ובחרה לתרום
במרכז ׳׳<
חלקה

הטניס,

מש־

שם היא

משת כעוזרת למאמן
של ילדי ה״םפיישל
אולימפיקם״.
״בראש

פחות

אני

אש־
$TS1$אשכנזי$TS1$
מסמנת
טובה״,

ממש

לא מפריעלי״.
רותם גילתה לראשונה
$DN2$בטנים $DN2$,״חבטת כף היד וההגשה שלי
נים,
בטלוויזיה ברוג׳ר
כשצפתה
בגיל
מצוינות ,אבל אני לא מצליחה לה־
$TS1$להביא$TS1$
והתלהבה .אביה רשם אותה
פררר משחק,
ביא
$DN2$להביא$DN2$לתחרויות את מה שאני מבצעת
התאהבה
לחוג טניס בהרצליה ורותם
באימונים.הפסיכולוג עובד איתי על
בענף כבר מהחבטה הראשונה.
זה .הוא נותן לי עצות כיצד להת־
$TS1$להתמודד$TS1$
משם הגיעה אשכנזילהפועל ת״א,
$DN2$להתמודד $DN2$עם לחץ .אני פוחדתלהפסיד,
מודד
ושם החלה לשחק בהצלחה בתחרויות
אבל הוא מרגיע אותי .סבא שלי,
מתאמנת
אזוריות .החל מגיל  11היא
צבי פרקש שהיהכדורגלן בהכח ר״ג,
שם היא שייכת
ברמת־השרון,
במרכז
שהדרך חשובה יותר
תמיד אומר לי
ומשתתפת באופן
תחרותית
למסגרת
את

הטניס$DN2$אשכנזי$DN2$
כנזי

כיום היא
זאת

למרות שחלק

בארץ
לנערות,

הסבא איננו

שפחה,
$DN2$במשפחה$DN2$,
מהשחקניות מבוג־
$TS1$מבוגרות$TS1$

רות
$מבוגרות $DN2$ממנה בשנתיים .בקרוב היא תעבור

להתחרות

את

מהתוצאה״.

סדיר בתחרויות ארציות.
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נקודת החולשה שלה בט־
$TS1$בטנים$TS1$,

דורה

$TS1$במשפחה$TS1$,
במ־
הספורטאי היחיד

ששורשיה

של

נטועיםבכדורגל.

אשכנזי הוא מגן מכבי פתח־
$TS1$פתחתקווה$TS1$

תקווה דרי בן־דיין ,ואחיה
$TS1$בטורנירים$DN2$$TS1$פתחתקווה$DN2$
הבינלאומית ,בטור־
גם בזירה
משחק

בקבוצת הנוער של

התאום רון
רמת־השרון.

״אני רוצהלהגיע למאה

הראשונותבעולם

ומשם

להמשיך ולטפס בדירוג״,
אשכנזי

אומרת

כשהיא

נשאלת לגביחלומותיה בע־
$TS1$בעתיד$TS1$,

$DN2$בעתיד $DN2$,״אבל
תיד,

שחקנית מק־
$TS1$מקצוענית$TS1$,
אם לא אהיה

$DN2$מקצוענית $DN2$,אני
צוענית,

נראה לי
״דרך

רוצהלהיות

כמו
הטניס

מאמנת .זה

תפקיד מאתגר״.
רותם

עצמי ודרך ביטוי,

מוצאת ביטחון

אנחנוחוליםעליה

במרכז״ ,מסכם תעוז .״למרות לקות
השמיעה ,כל ההתנהלות
רגילהלגמרי .היא כל כך חיובית,
זה פשוט לאייאמן״.
סביבה היא

תם

uinnm

"כשאני

/ש

שומעת

אני

יותר

מרוכזת"

