
שנים שבהם ועד העמותה  4לאחר 

פעל בכוחות עצמו לייצוג ישראל 

בפדרציה הבינלאומית לספורט 

אלקטרוני, וקיים אירועים ארציים 

בכל שנה, העמותה לגיימינג 

תחרותי לוקחת צעד נוסף קדימה 

 ומקבלת כעת חברים חדשים.

שקלים  57כל חבר בעמותה ישלם 

כדמי חברות התקפים לשנה, 

וכאשר חברותו בעמותה פעילה 

יוכל ליהנות מהטבות באירועים 

ופעילויות של העמותה, להשתתף 

באליפויות והליגות שמפעילה 

העמותה ולקחת חלק פעיל בפיתוח 

 הספורט האלקטרוני הישראלי.

זהו צעד חשוב לא רק עבור 

העמותה כארגון, אלא גם עבור 

הספורט האלקטרוני הישראלי: על 

מנת שיוכל להגיע למעמד של 

ספורט לכל דבר, צריך הענף לעמוד 

בדרישות סף, שאחת מהן היא 

ארגון גג שיפקח על הספורט 

האלקטרוני הישראלי, ויתנהל 

בצורה דמוקרטית, שקופה 

ואחראית. קבלת חברים חדשים 

לעמותה הופכת אותה לארגון כזה, 

וההחלטה הזאת תאפשר לנו 

להביא את הספורט האלקטרוני 

 למעמד שהוא ראוי לו.

 העמותה לגיימינג תחרותי מקבלת חברים חדשים

 ר“מכתב מהיו

 חברים חדשים,

ברוכים הבאים כחברים מן השורה 

 בעמותה לגיימינג תחרותי בישראל.

אנו שמחים על הצטרפותכם, 

ומודים לכם על הרצון לקחת חלק 

פעיל בקידום הענף בארץ. הספורט 

האלקטרוני מוכר בעשרות מדינות 

בעולם כענף ספורט רשמי לכל 

דבר, ובימים אלו נעשים מאמצים 

אדירים מול האגודה הכללית 

לפדרציות ספורט בינלאומיות על 

מנת להכיר בספורט האלקטרוני 

כענף רשמי בעולם, וכיוצא מכך גם 

בישראל, ואנו בטוחים כי בסופו של 

דבר הענף יוכר בישראל בזכות כל 

אחד ואחד מכם המראה כי יש רצון 

וביקוש לענף תחרותי המבוסס על 

 משחקי וידאו גם במדינה.

 ניצן דיקשטיין

ר העמותה“יו  

 העמותה לגיימינג תחרותי בישראל

 הספורט של העתיד
 ידיעון העמותה לגיימינג תחרותי

 במהדורה זו:

העמותה לגיימינג תחרותי 
 מקבלת חברים חדשים
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 1 ר“מכתב מהיו

הפדרציה הבינלאומית 
השתתפה בכנס 

SportAccord השנתי 
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Dreamhack 

Bucharest 2014 
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ישראלים בפסגה: רם 

 אמריקה LCS-מאל ב‘ג
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 3 2אליפות העולם בדוטא 

תוכנית בישול: עכשיו גם 
 לגיימרים
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 4 גיימינג ברשת

 1, מהדורה 1כרך  2114מאי, 

 החודש: e-Sportsאירועי 

All Star 2014 

Lone Star Clash 3 

 

 

 

ר העמותה ניצן דיקשטיין )ימין(, לצד וון סוק “יו

ל הפדרציה הבינלאומית לספורט “הו )מזכ

אלקטרוני( )מרכז( ושגריר ישראל ברומניה, דן 

אליעזר )שמאל(, באליפות העולם בספורט -בן

 , בוקרשט, רומניה2113אלקטרוני 
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רי גי
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ם: 
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http://eune.lolesports.com/all-star/2014/paris/#!/overview
http://www.lonestarclash.com/


הפדרציה הבינלאומית לספורט 

( השתתפה בכנס IeSFאלקטרוני )

SportAccord  השנתי שהתקיים

 01-עד ה 6-באנטליה שבטורקיה מה

 באפריל.

הפדרציה הפעילה עמדה בתערוכה 

שהתקיימה במסגרת הכנס על מנת 

להציג את הספורט האלקטרוני לגופי 

הספורט הבינלאומיים הגדולים, כגון 

הועדות האולימפיות הלאומיות 

 ומארגני אירועי הספורט הבינלאומיים.

הוא כנס  SportAccordכנס 

הספורט הגדול ביותר בעולם, ובו 

משתתפים כל הגופים הגדולים, כגון 

א, “הפדרציות הבינלאומיות )כמו פיפ

( מארגני האירועים, IMSA-א וה“פיב

רשויות ספורט מקומיות )ועד אולימפי 

ונציגי משרדי הספורט( וחברות 

-גדולות. הכנס, שאורגן לראשונה ב

, מציע למשתתפים הזדמנות 3112

ליצור קשרים ושיתופי פעולה, לשתף 

ידע, ולפתח רעיונות שיועילו לכלל 

 קהילת הספורט הבינלאומית.

במהלך הכנס הציגו נציגי הפדרציה 

הבינלאומית לספורט אלקטרוני את 

הספורט האלקטרוני כספורט לנציגי 

רשויות הספורט הלאומיות השונים 

שהתארחו בכנס, ואת האפשרות 

לקבלת ההכרה ע"י אותן רשויות עבור 

ההתאחדויות והעמותות המייצגות 

בכל מדינה. בנוסף, בדיונים  IeSFאת 

בין נציגי הפדרציה ומארגני אירועי 

הספורט הבינלאומיים, דנו באפשרות 

של שילוב הספורט האלקטרוני כענף 

ספורט כגון -באירועי מולטי

האוניברסיאדה ומשחקי הנוער 

 האולימפיים.

בעניין קבלת פדרציות חדשות לארגון 

SportAccord ,חמישה פדרציות ,

הובאו לדיון בישיבה  IeSFכולל 

  SportAccordהשנתית של 

 IeSF-שנערכה באותה עת. למרות ש

נכשלה בקבלת סטטוס חברה קבועה, 

דבר שהיה המטרה הראשונית, 

נשמרה  IeSFבקשת ההצטרפות של 

לשנה הבאה, כיוון שהפדרציה מילאה 

 כמעט את כל התנאים להצטרפות.

ז'ון, נשיא הפדרציה -מר ביונג הון

הבינלאומית לספורט אלקטרוני, אמר 

הרגשתי  SportAccord"בכנס 

שהמאמצים שלנו בשש השנים 

 IeSFהאחרונות הולכים בכיוון הנכון. 

הציגה את הספורט האלקטרוני, 

שהוא ספורט חדש, לכל גופי הספורט 

הבינלאומיים והבטיחה הזדמנויות 

רבות לשיתוף פעולה עימם. אנחנו 

מאמינים בלב שלם שספורט 

אלקטרוני יוכר כספורט לכל דבר 

 IeSF-במהלך השנה הבאה, כשה

תהפוך לחברה מלאה באגודת 

SportAccord“. 

Professional Gaming League 

הרומנית, המארחת את הטורנירים 

 הגדולים בבירתה.

בפעם השניה ברציפות, בוקרשט, 

בירת רומניה נבחרה לארח את 

. Dreamhackטורניר האביב של 

צופים ושחקנים הגיעו  7111-יותר מ

לאירוע, שהתקיים בסאלה פוליוולנטה 

 במרכז העיר.

האירוע אירח טורנירים בכותרי 

הספורט האלקטרוני הגדולים: 

StarCraft 2, League of 

Legends, Dota 2, 

Hearthstone ו-FIFA 14 עם ,

 אלף דולרים. 41-פרסים של יותר מ

לארח  3103רומניה החלה משנת 

מגוון אירועי ספורט אלקטרוני גדולים 

, בזכות IeSF-ביניהם דרימהאק וה

או  PGLמאמציה של חברת 

 השנתי SportAccordהפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני השתתפה בכנס 

Dreamhack Bucharest 2014 

 

 הספורט של העתיד 2עמוד 

 פרטים:

 מיקום: בוקרשט, רומניה

 + 40,000$סך פרסים: 

 2114באפריל,  22-22תאריכים: 

 נותני חסות ראשיים:

Intel, NESCAFÉ, Cosmote, 

Romtelecom 

נשיא הפדרציה, מר 

ון, בחתימה ‘ז-ביונג הון

על בקשת ההצטרפות 

 לארגון IeSFשל 

SportAccord 

אנחנו מאמינים בלב ”

שלם שספורט 

אלקטרוני יוכר כספורט 

לכל דבר במהלך 

השנה הבאה, 

כשהפדרציה תהפוך 

לחברה מלאה באגודת 

SportAccord“. 
הו )שמאל( מדבר -מזכ"ל הפדרציה הבינלאומית לספורט האלקטרוני, וון סוק

 , מריוס וייזר )ימין(.SportAccordעם נשיא 

 אלף דולרים 11-ובכ DOTA2-שזכתה במקום הראשון בטורניר ה Allianceקבוצת 



 League ofבשביל כל שחקן 

Legendsליגת ה ,-LCS  היא

הפסגה: בה משחקות הקבוצות 

הטובות ביותר בעולם על כבוד, 

 תהילה ומיליוני דולרים.

השחקנים שהעפילו לליגה, מקבלים 

משכורות  Riot Gamesמחברת 

הכל, כדי  -וציוד מתקדם מהספונסר 

שיהיה להם נוח ויוכלו להתרכז אך 

 ורק במשחק.

החובבים,  LoL-בשביל רוב שחקני ה

הוא החלום. אבל ישראלי  LCS-ה

אחד הצליח להגשים אותו: רם 

”Brokenshard “מאל העפיל עם ‘ג

“ compLexity.Black”קבוצתו 

 LCS-למחזור הקיץ של ליגת ה

 האמריקאית .

-(, שמשחק בתפקיד ה31מאל )‘רם ג

Jungler  של הקבוצה ומשמש גם

כקפטן הקבוצה, נולד בישראל וגדל 

בפיליפינים לזוג הורים ישראלים. 

חזר לארץ, סיים את  05בגיל 

ל, כשהוא טס “הלימודים והתגייס לצה

מדי פעם להתחרות בטורנירי 

( 3)בעונה  LCS-ההעפלה לליגת ה

 . DragonBornsעם קבוצת 

ב ונכנס “עבר רם לארה 3104-ב

, כדי complexity Blackלקבוצת 

לנסות ולהעפיל לליגת הקיץ 

 League ofהאמריקאית של 

Legends. 

כעת, כשקבוצתו של רם משתתפת 

, רם מקבל ויזת LCS-מלאה בליגה ה

ב שתאפשר לו “אתלט מממשלת ארה

להישאר במדינה כמה זמן שיצטרך 

 לטובת הליגה. 

 League ofפעילים בקהילת 

Legends  הישראלית מוסרים

ברוקנשארד הוא הישראלי הראשון “ש

ושחקן מצוין, אנחנו מאמינים  LCS-ב

שיש לו ולקבוצה שלו סיכוי טוב להגיע 

והוסיפו “, למקומות הראשונים בליגה

, LCS-כישראלי הראשון בליגת ה”כי 

הקהילה הישראלית גאה בו ונמצאת 

מאחוריו, ואנחנו מקווים שהוא יביא 

 “.כבוד וגאווה לאומית

רם הוא לא הישראלי הראשון 

שמשתתף בליגה בינלאומית גדולה: 

מספר שחקנים נוספים שיחקו בליגות 

ספורט אלקטרוני בינלאומיות, דוגמת 

Adonminus שחקן סטארקראפט ,

 .WCSישראלי ששיחק בליגת 

ספורטאי אלקטרוני מוכר לבשל איתו, 

מהבית, דרך הסקייפ והמצלמה, 

ומשתף את הצופים בשידור ישיר 

בנעשה. התוכנית, כך נראה, בנויה 

ושחקן מקצועי של  SamSC2כך: 

סטארקאפט משדרים שיחת סקייפ 

עם הקהל, ובה הם מבשלים ביחד. 

ים, ‘מה הם מבשלים? פסטה, סנוויצ

מיום ליום גיימינג הופך יותר 

ויותר לעניין של מיינסטרים. 

פ בדיקה שנערכה לאחרונה, “ע

אחד מכל שלושה אנשים הוא 

ב. יותר ויותר “גיימר בארה

ערוצי טלוויזיה וחדשות 

מתעניינים בגיימינג תחרותי, 

והוא תופס תאוצה משנה לשנה 

בדרך להפוך לפעילות 

 תרבותית לכל דבר.

Samsc2 שחקן סטארקראפט מנהל ,

ולקח את זה  TwitchTV-ערוץ ב

צעד אחד קדימה, ואולי קצת רחוק 

מדי: תוכנית בישול, לגיימרים 

 מקצוענים.

מזמין  Samsc2בכל תוכנית 

וכל דבר שהם מצליחים 

לחשוב עליו. הצופים גם 

אט לנעשה ‘יכולים להגיב בצ

על המסך בזמן אמת, 

והבשלנים החובבים 

מתחשבים בדעותיהם ליצירת 

מאכלים לא סתם אכילים, 

 אלא גם טעימים.

ניתן לעקוב אחר התוכנית 

בערוץ השידור הישיר של 

Samsc2. 

אנחנו כבר מחכים לגיימר הישראלי 

 שיעשה לנו עוף לשבת.

 האמריקאית LCS-העפילה לליגת ה com.Blackקבוצת  -ישראלים בפסגה 

 תוכנית בישול לגיימרים -מבשלים עם המקצוענים 

במוקדמות איזוריות המתרחשות 

 באירופה, אמריקה, ואסיה.

Valve  מארחת את האליפות

השנתית העולמית בכותר, שנחשב 

לאחד מאירועי הספורט האלקטרוני 

הגדולים בעולם, ומושך עשרות 

משתתפים ומליוני צופים בשידור 

נחשב  The Internationalהישיר. 

לשיא ליגת הספורט האלקטרוני של 

בכל שנה, שנחשבת לליגת  3דוטא 

ספורט אלקטרוני המובילה והפעילה 

ביותר אחרי זאת של הכותר 

 .League of Legendsהמתחרה, 

The International -  2אליפות העולם בדוטא 

, המפתחת של כותר Valveחברת 

זירת הקרב מרובת המשתתפים 

Dota 2 הכריזה על אליפות העולם ,

 .3השנתית של דוטא 

 KeyArena-האליפות תתקיים ב

שבעיר סיאטל במדינת וושינגטון 

ביולי.  01-30ב, בין התאריכים “בארה

הקבוצות הטובות בעולם ישחקו  06

בשלושה ימים של משחקים מותחים 

שיועברו בשידור ישיר ובסופן הקבוצה 

 הזוכה תצא עם מיליון דולרים.

 00הקבוצות המשתתפות,  06מתוך 

מתוכן נחשבות )על סמך הישגים 

קודמים( לקבוצות הטובות בעולם 

והוזמנו להשתתף, וחמש קבוצות 

נוספות יצטרכו לזכות בכרטיס 

י נצחון “הכניסה שלהן לאליפות ע

 1, מהדורה 1כרך  3עמוד 

 

 

גם גיימר, גם חייל 

לשעבר וגם חובב 

 Samsc2בישול. 

http://www.twitch.tv/samsc2
http://www.twitch.tv/samsc2


 קבוצות בפייסבוק

Working Gamers 

קבוצת פייסבוק ישראלית לגיימרים 

 עובדים

 

 #סימן שאתה גיימר

 קבוצת גיימינג ישראלית

 

League of Legends Israel 

 LOLקבוצת גיימינג ממוקדת 

 

StarCraft Israel 

 SC2קבוצת גיימינג ממוקדת 

 

 ספורט אלקטרוני בישראל

 eSportsקבוצת גיימינג ממוקדת 

 

GameIS (Official) 

 קבוצת מפתחי משחקים ישראלים

 

 אתרי אינטרנט ישראלים

Vgames.co.il 

 פורטל גיימינג ישראלי

 

gamex.co.il 

 קהילת גיימינג ומגזין

 

vgc.co.il 

 מגזין גיימינג חדש

 

lolisrael.co.il 

 League of Legendsקהילת 

 ישראלית

 

2rax.co.il 

 ישראלית StarCraft 2קהילת 

 

unit101 

 מגזין גיימינג ישראלי

 

 אתרי אינטרנט עולמיים

LoL eSports 

האתר הרשמי של ליגת הספורט 

 LoLהאלקטרוני של 

ESL 

ליגת הספורט האלקטרוני הגדולה 

 בעולם

WCS on Battle.net 

האתר הרשמי של ליגת 

 הסטארקראפט

IeSF 

האתר הרשמי של הפדרציה 

 הבינלאומית לספורט אלקטרוני

e-Sports Cloud 

לוח שנה למעקב אחר אירועי ספורט 

 אלקטרוני

 אינטרנט מפולח גיימינג -שווה לבקר 

 עריכה וכתיבה: עידו ברוש

)רוצים לכתוב בידיעון? רוצים לתרום לספורט אלקטרוני ישראלי? 

 (idob@iesa.org.ilל אל “שלחו הודעת דוא

 contact@iesa.org.ilדואר אלקטרוני: 

 www.iesa.org.ilאינטרנט: 

העמותה לגיימינג תחרותי הינה גוף ללא 

, ושם 3101מטרות רווח שהוקם בשנת 

לעצמו כמטרה לקדם את ענף הספורט 

האלקטרוני בישראל להכרה מלאה 

כענף ספורט תחרותי רשמי, המוכר, 

ונתמך, על ידי מדינת ישראל בכלל 

 ומשרד הספורט והתרבות בפרט.

הינה הנציגה בישראל של  העמותה

הפדרציה העולמית לספורט אלקטרוני. 

הפדרציה הינה גוף ללא מטרות רווח, 

שהוקם ונתמך על ידי ממשלת קוריאה 

הדרומית שבה ענף הספורט האלקטרוני 

מוכר כענף ספורט תחרותי רשמי עוד 

. העמותה פועלת לקידום 3111משנת 

ענף הספורט האלקטרוני בעולם, 

והכרתו על ידי הגורמים הרלוונטים 

בעולם האחראים על ענפי הספורט, 

בפדרציה Sport Accord. וביניהם 

מדינות חברות מאירופה, אסיה  27ישנן 

 ואמריקה.

 העמותה לגיימינג תחרותי בישראל

 -העמותה לגיימינג תחרותי בישראל 

 ארגון הספורט האלקטרוני הלאומי

מכירים קישור רלוונטי 

שפספסנו? שלחו לכתובת 

contact@iesa.org.il  או

 לעמוד הפייסבוק שלנו.

 “העמותה לגיימינג תחרותי בישראל”

https://www.facebook.com/groups/workinggamers/
https://www.facebook.com/groups/478780135527051/
https://www.facebook.com/groups/163213717050421/
https://www.facebook.com/groups/sc2.isr/
https://www.facebook.com/groups/247346345414387/
https://www.facebook.com/groups/GameISGroup/?fref=ts
http://vgames.co.il
http://gamex.co.il
http://vgc.co.il
http://lolisrael.co.il/
http://2rax.co.il
http://unit101.co.il
http://lolesports.com
http://esl.eu
http://wcs.battle.net/sc2/en
http://ie-sf.org
http://e-sports.gg
https://www.facebook.com/israeliesportsassociation

