
          

בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי 

        טניסטניסטניסטניס

, בירת אורוגוואי שבדרו� אמריקה

החל להתאמ� במועדו� , 

היה , 21גילאי  בקטגוריית

בגיל צעיר התחיל לאמ� וכבר 

הפ� ע�  כתחביב שהחלומה 

רה ע� קריי עבודתו כמאמ� 

 - בעיקר ביבשת הדרו� 

פיתח שיטות אימו� בלעדיות והפ� ע� 

באוניברסיטת לימודי המחשבי� 

 ,תרמו במידה ניכרת להתפתחותו כשחק� ומאמ� טקטי מעולה

דינמי� וירואהתו� שימוש באספקטי� 

 ניסיו�בתור מאמ� טניס מקצועי בעל 

 השני� 19- ב. חיפה אימ� את המאמ� המבטיח ושאפתני

לא מעט בזכות  ישראליה מפת הטניס

 קטגוריותאלופי ישראל רבי� בכל 

  פבריס סנטורו הצרפתילזכותו ניצח� על 

  טובי� באר�שחקני� היה בי� ה

  ' ושחק� קולג

 

בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי בכיר בינלאומי מאמ� מאמ� מאמ� מאמ� , , , , ריקרדו הוטנרריקרדו הוטנרריקרדו הוטנרריקרדו הוטנר

טניסטניסטניסטניס    במשחקיבמשחקיבמשחקיבמשחקי    מוסמ� ושופטמוסמ� ושופטמוסמ� ושופטמוסמ� ושופט

  

בירת אורוגוואי שבדרו� אמריקה, נולד בעיר מונטוידאו –יקרדו הוטנר 

, 12בגיל  .לטניסאת אהבתו יו רכש מאב

בקטגוריית באורוגוואי 2גיע לדירוג של מקו� ה, 

וכבר , מועדוני�לאומית בי� הבליגה  שחק� בולט

ומה , הצלחה לא איחרה לבואה. יחידי� וקבוצות

עבודתו כמאמ� ריקרדו הצליח לשלב . מקצוע של ממש

 - ל"חוביצאה לתחרויות , ספורטיבית

פיתח שיטות אימו� בלעדיות והפ� ע� , התפתח כשחק� מקצועי, אמריקאית

לימודי המחשבי� ג� . �ועדומהרי של אלוזמ� למאמ� הפופ

תרמו במידה ניכרת להתפתחותו כשחק� ומאמ� טקטי מעולה 

תו� שימוש באספקטי�  ייחודיי� ומהלכי� אסטרטגיות

  . של המחשק

בתור מאמ� טניס מקצועי בעל  ע� משפחתו לישראל עלה  

  . למרות גילו הצעיר יחסית וזאת

חיפה אימ� את המאמ� המבטיח ושאפתניבטניס 

מפת הטניסחיפה על בטניס המרכז עלה 

אלופי ישראל רבי� בכל  נמצאי� בי� תלמידיו. ריקרדו הוטנר

  :ביניה�

  אלו& ישראל בנוער -   נוע� אוקו�נוע� אוקו�נוע� אוקו�נוע� אוקו�

  שחק� נוער מהשורה ראשונה – 

לזכותו ניצח� על , אלו& ישראל בנוער -   

היה בי� ה, של דודי סלע יו הבכוראח -   

  �אלו& ישראל בנוער ובבוגרי -   

�ושחק� קולג אלו& ישראל בנוער  – עומר אברמובי�עומר אברמובי�עומר אברמובי�עומר אברמובי

�  'אלו& ישראל בנוער  ושחק� קולג – איל� שוור�איל� שוור�איל� שוור�איל� שוור

ריקרדו הוטנרריקרדו הוטנרריקרדו הוטנרריקרדו הוטנר

מוסמ� ושופטמוסמ� ושופטמוסמ� ושופטמוסמ� ושופט

יקרדו הוטנר 

רכש מאב

, מונטוידאו

שחק� בולט

יחידי� וקבוצות

מקצוע של ממשהזמ� ל

ספורטיביתאישית 

אמריקאית

זמ� למאמ� הפופה

 אורוגוואי

אסטרטגיותבונה 

של המחשק

  

  

 24גיל 

וזאת, רב

טניס המרכז 

עלה הבאות 

ריקרדו הוטנר

ביניה�, אי�גילה

נוע� אוקו�נוע� אוקו�נוע� אוקו�נוע� אוקו�

 יוני ארלי�יוני ארלי�יוני ארלי�יוני ארלי�

  דני לפלרדני לפלרדני לפלרדני לפלר    

  עעעעעופר סלעופר סלעופר סלעופר סל

  דקל וולצרדקל וולצרדקל וולצרדקל וולצר

�עומר אברמובי�עומר אברמובי�עומר אברמובי�עומר אברמובי

�איל� שוור�איל� שוור�איל� שוור�איל� שוור
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ב



          

  ATP- ב 316

  'בנוער ושחקנית קולג

  בעול� 250היגיעה לדירוג של 

  

יו� מאמנת כ, בעול� 190

  

  אלופת ישראל בנוער בכל הגילאי�

  בעול� 150היגיעה לדירוג 

  'שחק� קולג

 TOP 100- נוע� אוקו� הגיע ל

יוני ארלי� , שחק� מפתח שני� רבות בגביע דוויס

ג� , בעול� ATP 5 – בזוגות

אחרי� קיבלו מלגה מלאה ללימודי� 

�. ב בזכות הישגיה� ורמת� הגבוהה באר

חלק� הפכו את העיסוק הספורטיבי שלה� למקצוע ועובדי� כמאמני� 

  : ונות כגו�פיתח ומימש תוכניות ש

תוכנית מיוחדת , תוכניות חברתיות למבוגרי�

תכנית ייחודי� לשחקני� בעלי צרכי� מיוחדי� 

הישראלי� לתחרויות  טניסאי�

 

   אלו& ישראל בנוער -  מאיר דארימאיר דארימאיר דארימאיר דארי

  'שחק� קולג – אלעד שטר�אלעד שטר�אלעד שטר�אלעד שטר�

316דירוג שיא ', אלו& ישראל ושחק� קולג 

בנוער ושחקנית קולג הגילאי�ישראל בכל  אלופת -   ענת אלעזריענת אלעזריענת אלעזריענת אלעזרי

היגיעה לדירוג של , ובבוגרות אלופת ישראל בנוער – 

   'שחקנית קולג-   סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�

  ספורטאית מצטיינת, אלופת ישראל -   מירב דואקמירב דואקמירב דואקמירב דואק

190היגעה לדירוג של , אלופת ישראל – אאאא

   קליפורניהבאוניברסיטת ' נשי� בקולגה

אלופת ישראל בנוער בכל הגילאי� -   חגית אורו�חגית אורו�חגית אורו�חגית אורו�

היגיעה לדירוג , אלופת ישראל בנוער -   

  אלו& ישראל בנוער – דניאל טינטריובדניאל טינטריובדניאל טינטריובדניאל טינטריוב

שחק� קולג, ITF- ב 80הגיעה לדירוג של  -   פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�

  . ועוד רבי� אחרי�

נוע� אוקו� הגיע ל –המשיכו לפתח קריירה מקצועית 

שחק� מפתח שני� רבות בגביע דוויסוהיה ל, עולמי

בזוגות דירוג שיא –אנדי ר�  לצדהתפתח לשחק� זוגות 

אחרי� קיבלו מלגה מלאה ללימודי� רבי� . הוא שחק� דוויס בזוגות

ב בזכות הישגיה� ורמת� הגבוהה באר�"י� שוני� ברחבי ארה

חלק� הפכו את העיסוק הספורטיבי שלה� למקצוע ועובדי� כמאמני� 

  . ל"ובחו �טניס באר � במשחקי

פיתח ומימש תוכניות שחיפה ריקרדו בטניס 

תוכניות חברתיות למבוגרי�, תוכניות מיוחדות לבתי ספר

תכנית ייחודי� לשחקני� בעלי צרכי� מיוחדי� , לשחקני� בכיסא גלגלי�

טניסאי�הפעמי� רבות יצא ע� משלחות של 

מאיר דארימאיר דארימאיר דארימאיר דארי

אלעד שטר�אלעד שטר�אלעד שטר�אלעד שטר�

 – אור דקלאור דקלאור דקלאור דקל

ענת אלעזריענת אלעזריענת אלעזריענת אלעזרי

 חלי ברגילחלי ברגילחלי ברגילחלי ברגיל

סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�סשה אדלשטיי�

מירב דואקמירב דואקמירב דואקמירב דואק

אאאאלי כהנלי כהנלי כהנלי כהננטנטנטנט

הנבחרת ב

חגית אורו�חגית אורו�חגית אורו�חגית אורו� 

 הילה רוז�הילה רוז�הילה רוז�הילה רוז�

דניאל טינטריובדניאל טינטריובדניאל טינטריובדניאל טינטריוב

פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�פאהו� פאהו�

ועוד רבי� אחרי�

  

המשיכו לפתח קריירה מקצועית לק� 

עולמי

התפתח לשחק� זוגות 

הוא שחק� דוויס בזוגות

י� שוני� ברחבי ארה'בקולג

חלק� הפכו את העיסוק הספורטיבי שלה� למקצוע ועובדי� כמאמני� 

� במשחקיושופטי

טניס הז במרכ

תוכניות מיוחדות לבתי ספר

לשחקני� בכיסא גלגלי�

פעמי� רבות יצא ע� משלחות של  . ועוד

  . ל"בחו
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 שימשיוקנע� בו בקי� מרכז טניס 

ילדי�  – שחקני�גיוס , המקו�

  . בתו� המרכז מחנות אימוני� ופעילויות שונות

כיו� בש�  הידוע( לטניס פעיל בית ספר פרטי

לעזור לילדי� שרוצי� ללמוד את 

המשחק לנצל את הפוטנציאל שלה� בצורה מירבית בהתא� להשקפתו 

   .ה� כשחק� וה� כמאמ�

, שחקני� 1000התאמנו בו למעלה מ

  . מקצועית- חלק� במסגרת תחרותית

פיתוח עיקרו� של הת על 

 פוטנציאלהחיי� בריא תו� מיצוי 

ופיתוח מחשבה חיובית בכל 

                    

 

קי� מרכז טניס ריקרדו הוטנר ה 2003- ו 2002

המקו�ת על הפעל איאחר והיה , כמאמ� ראשי

מחנות אימוני� ופעילויות שונות, תחרויות ארגו�

פעיל בית ספר פרטיהחל ריקרדו לה 2003

לעזור לילדי� שרוצי� ללמוד את , שחקני עתיד  במטרה לטפח , 

המשחק לנצל את הפוטנציאל שלה� בצורה מירבית בהתא� להשקפתו 

ה� כשחק� וה� כמאמ�שני� שצבר הרב  וניסיו�המקצועית שלו 

התאמנו בו למעלה מ, VAMOSמאז הקמת בית הספר 

חלק� במסגרת תחרותיתו חלק� במסגרת קבוצתית

ת על מתבסס VAMOSשל בית הספר לטניס 

חיי� בריא תו� מיצוי  חאור –מודעות לתרבות ספורט 

ופיתוח מחשבה חיובית בכל במצבי לח� יכולת התמודדות , ספורטיבי

   .לסביבה

  

2002שני� 

כמאמ� ראשי

ארגו�, ובוגרי�

2003משנת 

VAMOS( ,

המשחק לנצל את הפוטנציאל שלה� בצורה מירבית בהתא� להשקפתו 

המקצועית שלו 

  

מאז הקמת בית הספר 

חלק� במסגרת קבוצתית

  

של בית הספר לטניס  וותפעיל

מודעות לתרבות ספורט 

ספורטיביה

לסביבההקשור 
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