"אנחנו הצלחנו ,למה לא שאר העולם !??"

יורם אבישר בן הדת היהודית ,ועאבד זובידאת בן הדת המוסלמית משחקים יחדיו פטאנק בנבחרת
ישראל גברים אבל מעבר לכך הם חברים ,ואם תרצו ,עוד יותר טוב....מחשיבים את עצמם
כ"אחים"!!!

יורם אבישר הוא פקיד מכס ,בן  ,54ומשחק פטאנק כבר יותר מ 02-שנה והיה חבר ההתאחדות
משנת  0222ועד  .0224הוא חלק מנבחרת ישראל מזה שנתיים והוכרז כשחקן הטוב ביותר
בעונה  ,022240225ו  .02244022/-הוא זכה  2פעמים בתואר אלוף ישראל בשלשות יחד עם
עאבד זובידאת ,ופעמיים אלוף ישראל בזוגות תמיד יחד עם עאבד.
הוא השתתף באליפות אירופה ב-אלבנה (בולגריה) ויחד הם סיימו במקום ה ,9-מקום המקנה להם
כניסה לאליפות העלם הבאה.

עאבד זובידאת הוא ,ד"ר בביולוגיה ,חוקר סרטן השד .הוא פרופסור בביולוגיה בקרב צעירים
בדרכם לסיום לימודי הבגרות .הוא משחק פטאנק מזה  02שנים וחבר בנבחרת ישראל.
הכריזו עליו "כשחקן הטוב ביותר" בעונות  022240225ו .02244022/ -הוא זכה  5פעמים
בתואר אלוף ישראל בשלשות ומתוכם  2פעמים יחד עם יורם אבישר וגם זכה פעמיים באליפות
זוגות ישראל ומתוכם פעמיים עם יורם אבישר.
הוא השתתף במשחקי אסיה בשנת  0222בסינגאפור ,ובאליפות אירופה בשנת  0222באיזמיר
שבטורקיה .פרופ ,עאבד נבחר למשחקי העולם בשנת  2991בגרמניה.

חדשות אדיוקנוט – " איך קרה שאתם משחקים ביחד?"
יורם ועאבד " :אנחנו משחקים יחד מזה  /שנים .עאבד שיחק במשפחה .יורם ביחד עם דני.
עאבד ודני החליטו לשחק ביחד בשלשה עם יורם ומאז "ממרח המאיונז" "תפס גובה" ובשילוב
מושלם ממש ,לקחנו שלושתנו את התואר אלוף ישראל"...
חדשות אדיוקנוט ":ומאז לא נפרדתם אף פעם ?"
יורם ועאבד ":לא ,אולי פה ושם מספר פעמים על מנת לשמח חבריה שיחקנו בנפרד ,אבל העין
צופיה...על מנת לראות מה כל אחד אחר עושה .זה נתן לנו הרגשה שנשותינו בגדו בנו....בצחוק!!
חדשות אדיוקנוט – " יש דוגמאות של התחשבות הדדית?"
יורם ועאבד ":לעאבד קשה לקום השכם בבוקר ,ומה שקורה הוא ,שכאשר אנחנו בחו"ל ,ובאותו
חדר ,אני הוא היהודי שמעיר אותו על מנת שלא יפספס את תפילת ה"פאג'יר" (תפילת הבוקר).
עאבד מהנהן ומאשר בראשו...אנחנו לא שותים אף פעם משקאות חריפים כאשר עאבד לידינו
בשולחן ,מתוך כבוד והתחשבות".

עאבד ":יש ביננו כבוד הדדי ללא שום עוררין כאשר כל אחד באמונתו יחיה ,אני מוסלמי מאמין
אבל לא קיצוני (אינטגריסט)"...
עאבד ויורם ":אנחנו מדברים כל יום ומתראים  2פעמים בשבוע ,ולא מפספסים את "המנגל
השבועי על האש" ,אנחנו מאוד קשורים".

חדשות אדיוקנוט – " משחק הפטאנק ממש חיבר בינכם לרעות טובה המהווה דוגמא
מדהימה ,האם יש קנאה מדי פעם?"
יורם ":כן ,לעיתים קרובות זורקים לי הערה כמו...מדוע אתה נדבק למוסלמי ,אתה שחקן טוב.
וכי...מחפשים את נקודות התורפה על מנת לנסות ולהפריד ביננו .העובדה שאני מדבר צרפתית,
אנגלית ,ספרדית ושאני מפגין נחמדות ,מזמינים אותנו במפגנים בינלאומיים באירופה עם....רובין
ריו ,רמי גאלו ,דיגו ריזזי ,לבורסיקו ועוד(....אלופים בעולם הפטאנק)
עאבד ":אני מרגיש קצת לא נוח ,כי לא קל לשאת את השם זובידאת ,ומתוך כך יש לי פחות
הזדמנויות בכל הרמות .לא לעשות בילבול בין הדברים (מילה שכיחה בצרפתית אמאלגאם) בין
מוסלמי שחי בישראל ,למוסלמי מרצועת עזה.
אביו של עאבד שירת בצהל ,עלה על מוקש לצער המשפחה והחברים ,וכתוצאה של הפציעה
הוא מקבל פנסיה מממשלת ישראל .בישראל הצבא הוא שרות חובה לאזרחים נשים כגברים ,אבל
לא חובה לאזרחים בעלי דת האיסלאם".

יורם ":אנחנו פותרים את סוגיות הדת ביננו עם הרבה הומר .עאבד הצליח להסביר לי ללא משוא
פנים באשר לעובדה שהוא בן הדת המוסלמית .הוא בן המאמינים .הצלחתי להבין את עמדתו
ואמונתו ,להקשיב לו ולקבל אותו".
חדשות אדיוקנוט – " בואו ונגע בנקודה עדינה :אתה עאבד ,יש לך בן ואתה יורם יש לך
בת .התסכימו שניכם לאיחוד בינהם אילו זה היה קורה ?"
עאבד :דנו על הנושא הזה .אני לא בעד חיבור יהודים ומוסלמים ובשל סיבות שהחינוך שאבות
אבותינו הקנו לי ,לק יקבלו ז .היינו נתקלים בקשיים וילדינו יסבלו מזה .אני ממש מצטער על
העובדה שזה לא משמח את הילדים שלנואבל אתנגד לחיבור במקרה זה".
יורם ":עאבד צודק ,אפילו שאהיה מוכן לקבל זאת ,אני מבין ומכבד את עמדתו .אם היה
ו...ובמקרה שתי הדתות שלנו היו פתוחות לקבלה הדדית ,לכבד זו את זו ,להתגבר על המחלוקות,
בדרך שאנחנו עושים זאת ,אז כן יש אולי מקום לחשוב בכיוון ,לקבל ולתמוךבאיחוד שכזה.
ספורט הפטאנק חיבר ביננו ,לעאבד ולי היו דעות קדומות ,שנינו...ובסופו של דבר ראינו עד כמה
אין ממש בהם והיינו מייחלים שהסיפור שלנו יהווה דוגמא בין ישראלים לפלסטינים".
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