
ח ט ש ה מ ם  י ר ו פ י ס

"ארגון המרוץ מתחיל כשלושה חודשים לפני מועד האירוע, והוא מתבצע על-
פי פקודת מבצע, המפרטת את ההיערכות למרוץ". כך אומר שאול מיטלברג, 
מנהל מחלקת הספורט בעיריית כפר-סבא ומוסיף: "מטה ארגון המרוץ כולל 
צוות אנשים מצומצם (שאול מיטלברג, מנהל המרוץ; שירה רובין, המנהלת 
המקצועית; ריקי בידר, המנהלת הארגונית; ורותי בן עזרי, מתאמת המופעים 
לטובת  המגויס  המילואים',  'צוות  הוא  הצלחתו  וסוד  ההפקה),  ועוזרת 
במרץ  שפועלים  לעניין',  'משוגעים  אנשים  קבוצת  כולל  זה  צוות  האירוע. 

להצלחת המרוץ".

זיו  רס"ל  ע"ש  הרביעי  (והמרוץ  במספר  ה-21  הוא  הנוכחי  כפר-סבא  מרוץ 
בלאלי). מיטלברג היה שותף לארגון המרוצים במשך 18 השנים האחרונות. 
לדבריו: "במרוצים הראשונים השתתפו אנשים מעטים, אך בשנים האחרונות 

כמות המשתתפים גדלה מאוד, בעיקר, כי המודעות לספורט השתפרה מאוד 
בבתי-הספר  לו  המודעות  ואת  האירוע  פרסום  את  לשכלל  הצלחנו  כי  וגם 
בעיר". מיטלברג מוסיף, כי: "במהלך השנים שינינו את תוואי המסלול ואף 
זו  ישראל.  משטרת  של  הבטיחות  דרישת  על-פי  הריצה  כיוון  את  הפכנו 
הסיבה, שהמשתתפים במרוצים האחרונים סיימו את המרוץ בקטע משופע 

עם עלייה".

המרוץ כלל את המקצים הבאים:
מקצה ריצה תחרותי למרחק של 10 ק"מ, שהשתתפו בו כ-1,000•  איש.
מקצה אופני יד תחרותי למרחק של 10 ק"מ, שהשתתפו בו כ-30•  איש.

מקצה ריצה עממי למרחק של 2 ק"מ, שהשתתפו בו כ-4,500•  איש.
מקצה הליכה עממי למרחק של 6 ק"מ, שהשתתפו בו כ-1,500•  איש.
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ארגון מרוץ כפר-סבא
מרוץ כפר-סבא ע"ש רס"ל זיו בלאלי ז"ל, שהתקיים ביום שבת 5.3.2011, היה 
נוסף  וילדים.  נשים  גברים,  כ-7,000  בו  שהשתתפו  מרשים,  ספורטיבי  אירוע 
מרהיב  הפנינג  והיווה  אטרקציות,  ומיגוון  רבים  מופעים  כלל  האירוע  על-כך, 
לאלפים מתושבי העיר. ארגון אירוע מסוג זה הוא פרויקט מאתגר, המחייב תכנון 
מדוקדק לקראת האירוע וניהול קפדני ביום המרוץ. הארגון כלל: שיווק, פרסום, 
מופעי במה ואטרקציות, לוגיסטיקה, אבטחה, הצלה, מדיה, ועוד. ביום האירוע 
עבדו כ-100 אנשים בארגון הלוגיסטיקה של המרוץ ושל רחבת במת המופעים, 
מיכל בלאלי ואלי יצחקובוכ-200 סדרנים, כוחות משטרה ומשמר אזרחי שמרו על הסדר ועל הביטחון
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המרוץ התחרותי סווג על-פי קטיגוריות של מין ושל גיל (נערים ונערות עד 
גיל 19, גברים כללי, נשים כללי; ותיקים 44-40, ותיקים 49-45, ותיקים -54

50, ותיקים 59-55, ותיקים 64-60, ותיקים 69-65, ותיקים 74-70, ותיקים 
יד  אופני   ;61+ ותיקות   ,60-51 ותיקות   ,50-41 נשים   ,40-20 נשים   ;75+
גברים; אופני יד נשים). במרוץ השתתפו גם רצים עיוורים מעמותת אתגרים, 
יד  אופני  במקצה  השתתפו  שמרביתם  אחרות,  מגבלות  עם  וספורטאים 
תחרותי. משתתפים אלה הגיעו להישגים מרשימים והוכיחו הלכה למעשה, 

כי "רוח האדם יכולה לגוף".

ארגון המרוץ
להלן הפעולות העיקריות, הקשורות לארגון האירוע ולניהולו ביום המרוץ:

גיוס חסויות לאירוע, ובכלל זה: איתור נותני חסות לאירוע, משא-ומתן  1 .
חסות,  שלטי  של  מיקומם  מיפוי  חסות,  הסכמי  הכנת  החסות,  תנאי  על 
בקרה על השילוט ביום האירוע, סיורים מקדימים לנותני החסות ביום 

האירוע, וכו'.
ארגון מופעי הבמה והאטרקציות במהלך יום האירוע. המופעים התקיימו  2 .
מקומיות  להקות  השתתפו  במופעים  האירוע.  סיום  ועד  הבוקר  משעות 

(ובכלל זה, 50 רקדניות של להקת המחול העירונית) ואמנים מן החוץ.
ושל  העירייה  של  האינטרנט  אתרי  באמצעות:  ופרסומו  האירוע  שיווק  3 .
ל-4,000  ישיר  דיוור  במקומונים,  ידיעות  חוצות,  שילוט  ספורט,  ארגוני 
איש שהשתתפו במרוצים הקודמים, וכו'. קידום המודעות למרוץ בבתי-
כמות  על  השונים  בתי-הספר  בין  תחרות  קיום  זה  ובכלל  בעיר,  הספר 

התלמידים שנרשמו למרוץ. 
כדי  מוסמך,  מודד  באמצעות  בוצעה  המדידה  וסימונו.  המסלול  מדידת  4 .
ספורטאים  גם  השתתפו  (במרוץ  המרוץ  למסלול  רשמית  הכרה  לתת 

מחו"ל).
חברת  של  האינטרנט  באתר  בוצע  הרישום  במרוץ:  המשתתפים  רישום  5 .
שוונג. הנרשמים נדרשו, בין-השאר, להזין את שמם, מינם ותאריך לידתם 
(לצורך שיוכם לקטיגוריה הרלוונטית). שעות אחדות לאחר סיום המרוץ, 
הפיקה  ואף  התחרותי,  המרוץ  תוצאות  את  באתר  פרסמה  שוונג  חברת 

תעודות למשתתפים.
שבב  הכילה  מעטפה  כל  התחרותי.  המרוץ  למשתתפי  מעטפות  הכנת  6 .
בעת  שנלקחה  המשתתף,  מידת  (על-פי  חולצה  חזה,  מספר  אלקטרוני, 
האירוע.  ביום  המעטפות  חלוקת  אנרגיה.  וחטיף  שוונג)  באתר  הרישום 

טיפול בתקלות רישום, וכו'.
 7 .19 ב-  ומדליות  פרסים  כלל  הטקס  הפרסים.  חלוקת  טקס  ארגון 
כלל  הארגון  ביותר.  המבוגר  לרץ  הוקרה  תעודת  וכן  שונות,  קטיגוריות 

תדרוך מפורט לכרוז.
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מקצה הריצה העממי למרחק של 2 ק"מ

"במרוצים הראשונים השתתפו אנשים מעטים, אך בשנים 
האחרונות כמות המשתתפים גדלה מאוד, בעיקר, כי 

המודעות לספורט השתפרה מאוד וגם כי הצלחנו לשכלל 
את פרסום האירוע ואת המודעות לו בבתי-הספר בעיר"

מקצה הריצה התחרותי 
למרחק של 10 ק"מ 
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תדרוך  כללו:  התדרוכים  האירוע.  ביום  ותדרוכים  מקדימים  תדרוכים  8 .
אחראי חפ"ק ונהגי אמבולנסים, תדרוך הצוותים האחראים על הצמתים, 
את  מובילים  אשר  כלי-הרכב  נהגי  תדרוך  ערים,  קניון  נציגי  תדרוך 

ממשתפי המרוץ וסוגרים אותו, ועוד.
חלוקת מכשירי קשר לבעלי התפקידים השונים באירוע. 9 .

פיזור כ-300. 10 מחסומים בערב המרוץ, ותליית שלטי הכוונה לאזור החנייה. 
המחסומים מוקמו בצומתי הרחובות, שבהם עבר מסלול המרוץ.

שלטים  דגלים,  באמצעות  המסלול,  של  ק"מ  בכל  ציון  נקודות  סימון  11 .
וסימון הכביש.

ארגון רחבת הטקס בבוקר האירוע: הכנת אזור המופעים, מיקום הריהוט  12 .
מיקום  כרזות,  תליית  הצופים,  קהל  עבור  כיסאות  פיזור  הבמה,  על 

שירותים כימיים, ועוד.

בני  של  תדרוך  כלל  הארגון  האירוע.  ביום  וארגונן  המים  נקודות  מיפוי  13 .
הנוער בנקודת המים: היכן להתמקם, כיצד לחלק את המים (המתחרים 
את  קיבלו  האחרים  והמתחרים  בכוסות,  המים  את  קיבלו  המובילים 
מן  לאסוף  הנחיה  למחצה),  פתוחים  היו  שמכסיהם  בבקבוקים,  המים 

הקרקע את הבקבוקים הריקים, וכו'.
ארגון נקודת הזינוק, מתיחת סרטי ההזנקה, ופינוי הקהל מן המסלול. 14 .

ארגון אזור ה"משפך", הקולט את הרצים בסיום המרוץ. מיקום הפריטים  15 .
לכרוז,  מחשב  עמדת  זמן,  למדידת  שטיחים  המרוץ,  סיום  שער  הבאים: 
נקודת מים בקו הסיום, עמדת איסוף שבבים אלקטרוניים, עמדת חלוקת 
סטרילי",  "שטח  יצירת  הסיום,  סרט  מתיחת  וכו',  השתתפות,  מדליות 

וכו'.
כריזה במהלך המרוץ ובטקס הסיום. הכרוז קרא בשמו של כל משתתף,  16 .
האלקטרוני,  השבב  באמצעות  זוהה  (המשתתף  הסיום  לקו  שהתקרב 
שהוא נשא על עצמו). נוסף על-כך, הכרוז הכריז על שמות הספורטאים 

המצטיינים בטקס הסיום.
הרכב  במרוץ.  המקצים  מן  אחד  לכל  סוגר  ורכב  מוביל  רכב  הפעלת  17 .

המוביל התווה את הדרך לקבוצת הרצים, שהובילה את המרוץ.

הפעלת חפ"ק עירוני וכוחות מד"א לטיפול באירועים חריגים (כגון: ילדים  18 .
שאיבדו את הוריהם, משתתף שהתעלף במהלך המרוץ, וכו').

, שסיקר את האירוע. הנחיות צילום לערוץ 5. 19
איסוף הציוד בסיום האירוע והחזרתו למקומו. 20 .

יום המרוץ
יום המרוץ האיר את פניו למשתתפים. מזג-האוויר היה נוח מאוד והיטיב עם 
משתתפי המרוץ. הכינוס למרוץ נערך במתחם קניון ערים, החל בשעה 07:30 
ורחבת המתחם התמלאה במהירות בקהל רב. הרחבה הייתה מלאה בדוכנים 
לממכר מוצרי ספורט ועל הבמה הופיעו להקות שונות. המרוץ ה-21 התקיים 

.(Brooks המשווק את המותג) בחסות ראשית של תאגיד ®ברוקס ספורט

אופני  מקצה  בשעה 09:00.  הוזנק  ק"מ  של 2  למרחק  העממי  הריצה  מקצה 
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משתתפי אופני יד תחרותי חוצים את קו הסיום

אחד מן המשתתפים במקצה הריצה התחרותי למרחק 
של 10 ק"מ היה אלי בלאלי, אביו של זיו בלאלי ז"ל. אלי 
הוא ספורטאי, שרץ במרתונים ובטריאתלונים, במשך 
יותר מ-20 שנה, ובשנים האחרונות, הוא עוסק בארגון 

אירועים המנציחים את זכרו של זיו

ראש עיריית כפר-סבא (שני משמאל), סגן ראש-העירייה וממלא מקומו, 
המחזיק בתיק הספורט, והזוכים במקצה הריצה התחרותי למרחק של 10 ק"מ

נפל בכפר גלעדי, ביום ראשון, י"ב באב תשס"ו (6.8.2006).
בן עליזה ואלי, אח בכור למיכל. נולד בי"ג בתשרי תשל"ח (25.9.1977). 
גדל בכפר-סבא, למד בבית-ספר יסודי יצחק שדה, בחטיבת ביניים שז"ר 

ובתיכון הרצוג, במגמת מזרחנות.
התגייס ליחידה 8200, עבר קורס משקי לוגיסטיקה והוצב בחטיבה 35, 
תוך  הכללי,  הביטחון  בשירות  לעבוד  החל  שחרורו  לאחר   .101 בגדוד 
שילוב לימודי מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב. לאחר מכן 
החל לעבוד בברק 013. סיים את תהליכי המיון לגיוס למשטרת ישראל 

כטכנאי זיהוי פלילי.
המרכז  כ"ב,  מחזור  ולוגיסטיקה,  רכש  ניהול  בקורס  מצטיין  בוגר 

להשתלמויות בר-אילן.

 ,226 הצפונית  הצנחנים  בחטיבת  לוגיסטיקה  כמש"ק  שירת  במילואים 
ולעזור  לתת  מוכן  קומה,  וגבה  חסון  תואר,  יפה  בחור  זיו  בגדוד 9255. 
תמיד ללא כל ציפייה, או בקשה לתגמול. היה בו השילוב הנדיר של גוף 
בריא, נשמה טהורה ולב עשוי זהב. אכפתי, אוהב ואהוב על כולם, עם 

שמחת חיים וחיוך ענק, שאפיינו אותו כל-כך.
נפל  זיו  מושבע.  וים  דיג  חובב  היה  כדורסל.  ובעיקר  ספורט,  אהב  זיו 
במלחמת לבנון השנייה מירי קטיושות על כפר גלעדי, בעת תכנון יציאה 
שני,  ביום  בכפר-סבא,  הצבאי,  העלמין  בבית  לביתו  סמוך  נטמן  לקרב. 

י"ג באב תשס"ו (7.8.2006).

יהי זכרו ברוך!

זיו בלאלי ז"ל רס"ל (מיל') 
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היד התחרותי למרחק של 10 ק"מ הוזנק בשעה 09:45, ושלוש דקות לאחר 
ההליכה  מקצה  ק"מ.   10 של  למרחק  התחרותי  הריצה  מקצה  הוזנק  מכן 

העממי למרחק של 6 ק"מ יצא לדרך בשעה 09:55.

המרוץ  בתחילת  ברכה  דברי  נשא  כפר-סבא,  עיריית  ראש  חמו,  בן  יהודה 
התחרותי. צביקה צרפתי, סגן ראש-העירייה וממלא מקומו, המחזיק בתיק 

הספורט, הזניק את כל מקצי המרוץ.  

גזצ'או,  יוסף  היה  ק"מ   10 של  למרחק  התחרותי  הריצה  במקצה  הזוכה 
הנשים,  בקטיגוריית  במרוץ,  הזוכה  דקות.   30:40 של  בזמן  אותו  שסיים 
הייתה קורנימה שמקאילונה, שסיימה אותו בזמן של 37:05 דקות. המשתתף 
לקבל  שזכה  ה-85,  בן  גור  משה  היה  המרוץ,  את  שסיים  ביותר,  המבוגר 

תעודת הוקרה מיוחדת.

היה  ק"מ   10 של  למרחק  התחרותי  הריצה  במקצה  המשתתפים  מן  אחד 
במרתונים  שרץ  ספורטאי,  הוא  אלי  ז"ל.  בלאלי  זיו  של  אביו  בלאלי,  אלי 
עוסק  הוא  האחרונות,  ובשנים  שנה,  מ-20  יותר  במשך  ובטריאתלונים, 
בארגון אירועים המנציחים את זכרו של זיו, כגון מרוץ כפר-סבא וטריאתלון 

מאירוע  יותר  טוב  ואין  ספורט  מאוד  אהב  "זיו  לדבריו:  הירדן.  עמק  "נגב" 
משתתפי  לזיו.  אותנו  מחבר  המרוץ  ולהנציחו.  זיו  את  לזכור  כדי  ספורטיבי, 

המרוץ, שמספרם הולך וגדל משנה לשנה, מחזקים אותנו מאוד".

גם עליזה ומיכל בלאלי (אמו ואחותו של זיו) השקיעו את כל מרצן בקידום 
הצליח  בו,  עובדת  שעליזה  גורדון,  ביה"ס  ילדים.  אצל  ובעיקר,  המרוץ, 
לגייס את כמות המשתתפים הרבה ביותר מבין כל בתי-הספר בעיר, ו-613 
מתלמידיו נרשמו למקצה למרחק של 2 ק"מ. מיכל, שבני-משפחתה מכנים 
שונים  באתרים  המרוץ  דף  את  הפיצה  ההנצחה",  פעולות  אותה "קמב"צית 
השתתפתי  עצמי  (אני  מכריה  לכל  אלקטרוני  בדואר  פנתה  ואף  באינטרנט, 

במרוץ, בזכות פנייתה של מיכל).

טקס הסיום היה מרשים מאוד וצפו בו אלפי אנשים. ראש עיריית כפר-סבא 
בירך את כל ממשתתפי המרוץ, והכרוז הזמין את הספורטאים המצטיינים 

לטקס חלוקת הפרסים והמדליות.

מיטלברג מסכם: "הצלחת המרוץ מותנית בביצוע מדויק של תכנית האירוע, 
אך היא תלויה גם ביישומם של פרטים קטנים, ולדוגמה: סימון מדויק של 
המסלול ושילוטו, הזנקת המרוץ בזמן, חסימת צמתים במהלך המרוץ, חלוקת 
מים למשתתפים, הפעלת הרכב המוביל, ועוד. אני שמח על הזכות, שהייתה 
ולהוציא  רב,  ניסיון  ובעלי  מיומנים  מדהימים,  אנשים  עם  פעולה  לשתף  לי 

לפועל את תכנית המרוץ. אני מזמין את כולם להשתתף במרוץ ה-22". 

לפרטים נוספים:
http://www.kfar-saba.muni.il/ :אתר עיריית כפר-סבא

http://www.shvoong.co.il/ :אתר שוונג
"בדרכו: משפחת בלאלי מכפר-סבא לא מפסיקה להנציח את זיו":

http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/105/807.html
התמונות בכתבה הן באדיבות עיריית כפר-סבא.

ה ק פ ס א ה ת  ר ש ר ש ב ה  מ ו י  49מ

מקצה ההליכה העממי למרחק של 6 ק"מ

הזוכות במקצה הריצה התחרותי למרחק של 10 ק"מ

מקצה ההליכה העממי למרחק של 6 ק"מ

"הצלחת המרוץ מותנית בביצוע מדויק של תכנית 
האירוע, אך היא תלויה גם ביישומם של פרטים קטנים, 

ולדוגמה: סימון מדויק של המסלול ושילוטו, הזנקת 
המרוץ בזמן, חסימת צמתים במהלך המרוץ, חלוקת מים 

למשתתפים, הפעלת הרכב המוביל, ועוד"




