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דבר העורך 

אחת  לאור  להוציא  החליטה  בישראל  הכדורת  התאחדות 
Æלשלושה חודשים את עיתון הבאולינג של ישראל

הבאולינג  מרכזי  בין  ויופץ  עותקים   µ∞∞∞≠בכ יודפס  העיתון 
 Æבארץ

ותוכלו  הבאולינג  בענף  הנעשה  על  לקרוא  תוכלו  בבאולינגתון 
להתעדכן על הפעילויות השונות המתקיימות ברחבי הארץ הן 

Æבמסגרת ההתאחדות והן במסגרת האגודות החברות בה
המטרה העיקרית של הבאולינגתון הינה העברת מידע מעניין 
בענף  הנעשה  על   ≠ והשחקנים  הפעילים  לכלל   ≠ ועדכני 
ובמיוחד חשיפת הספורט המיוחד שלנו לאלו הנהנים מהמשחק 
בקרוב  דרכם  את  ימצאו  ואולי  שונות  חברתיות  בהזדמנויות 

Æלאחת האגודות המסונפות להתאחדות

Æהעיתון הוא של כולנו
 ≥ של  תקופה  במשך  הנעשה  על  מידע  בעיתון  נפרסם  אנו 
חודשים ונשמח לקבל את הערותיכם¨ ¨הצעותיכם וכמובן נשמח 

Æשתשתפו אותנו בפרטים מעניינים לכולנו

Æחלקו של כל גיליון ידגיש נושא מרכזי אחר
בנשים  יעסוק  הבא  הגיליון   Æבנוער עוסק  הפעם  הגיליון 

Æהמשחקות
כולי תקווה כי עיתון זה יקרב אותנו הספורטאים אל הציבור הרחב 
אשר יראה לנגד עיניו ≠ ”שחור על גבי לבן” ≠ התאחדות ”חיה 
ונושמת“¨ שחקנים מתחרים¨ נבחרות ישראל ייצוגיות בתחרויות 
בינלאומיות¨ רשימת הישגים ארציים ובינלאומיים ≠ וירצה להיות 

Æחלק מהמשפחה הגדולה שלנו

Æנחרוט על דגלנו את הסיסמא∫ ספורט ובילוי במכה אחת
האגודות  פעילי  מכם  פורה  פעולה  לשיתוף  מקווים  אנו 
והשחקנים ונשמח לקבל חומר כתוב וØאו מצולם על המתרחש 

Æבאגודתכם

בברכת הספורט וקריאה מהנה¨

ראובן אסטרחן

שחקני באולינג יקרים¨
עיתון  לאור  ומוציאים  רחוק  הלא  מהעבר  מסורת  מחדשים  אנו 
ספורט  להאדרת  בישראל  הכדורת  התאחדות  של  באולינג 
פעילות  העונה  במהלך  מקיימת  ההתאחדות   Æהבאולינג
הנשים¨  הנוער¨  בקטגוריות  הליגות  משחקי   Æענפה ספורטיבית 
בכל  שבוע¨  בכל  ספורטאים  מאות  מפעילות  והסניורים  הגברים 
רחבי הארץ Æ האליפויות הארציות בכל הקטגוריות המאורגנות ע“י 
ההתאחדות קובעות מידי שנה אלופות ואלופים חדשיםÆ אלופי ישראל ונבחרות ישראל 

  Æיוצאים לתחרויות בכל רחבי תבל ומשיגים תוצאות ראויות לשבח
איננו   Æהבאולינג בעולם  ישראל  של  קרנה  והרמת  הצלחות  של  בעידן  נמצאים  אנו 
ונשיאת  בינלאומיות  ישראל בתחרויות  ייצוגית בלבד של  מסתפקים כבעבר בהופעה 
לזכות  כדי  בינלאומית  ברמה  ראויות  תוצאות  להשגת  שואפים  אלא  בגאון¨  הדגל 
במדליות¨ לעמוד על דוכן המנצחים ולשמוע את ההמנון מתנגןÆ למרות שספורטאינו 
והשאירו חותם בזכיות מרשימות של  בשנים האחרונות עשו חייל במישור הבינלאומי 
תארים ומדליות ≠ אור אבירם¨ בכיר שחקנינו שזכה באליפות אירופה וסגנות אליפות 
העולם¨ אביב אלפיטל שזכה באליפות אירופה לנוער ובצוותא עם בן פישלר זכה גם 
הנוער  של  החלומות“  ”נבחרת  שהשיגה  וארד  כסף  מדליות  לזוגות¨  האירופי  בתואר 
וממשיכים  אלו  מהישגים  שבעים  איננו   ≠  ≤∞∞∏ בשנת  הנערות  ונבחרת   ≤∞∞∑ בשנת 

 Æבעבודה קשה על מנת להגיע להישגים נוספים
יציאתם  לקראת  במרץ  המתאמנים  הנוער  נבחרת  לשחקני  הצלחה  ברכת  שולח  אני 

  Æלאליפות אירופה בתחילת אפריל ומועמדים לחזור עם הישגים ומדליות
ולעומד  ”אילת“  אולימפי  לא  תחרותי  לספורט  הישראלית  להתאחדות  להודות  ברצוני 
במהלך  השייכות  והרגשת  המקצועי  הסיוע  הכספית¨  העזרה  על  קפלן  אריק  בראשה 

Æחלק מפעילותינו לא יכלה להתקיים ללא עזרה ברוכה זו Æהפעילות השנתית
תודה מיוחדת ליו“ר האגודות ופעילי העמותות החברות בהתאחדות על התמיכה ושיתוף 

 Æהפעולה בפעילות הרבה במהלך השנה
תודות ויישר כוח לחברי הועד המנהל ©ישי שמעון ≠ סגן יו“ר וגזבר¨ יוסי פרדו¨ יוסי וולפרט¨ 
לאות  ללא  הפועלים  ההתאחדות  ולפעילי  גבאי®  ג‘ק  ויזנפלד¨  צביקה  לוי¨  איציק 

 Æובהתנדבות¨ ימים ולילות לקידום ספורט הבאולינג בישראל
בנוער  וההשקעה  הרבה  לפעילות  שבנוסף  אסטרחן  ראובן  הנוער  ליו“ר  מיוחדת  תודה 

Æמוצא את הזמן לטפל ולקדם פרויקט מכובד וחשוב זה של עיתון הבאולינג

בברכת בריאות ופעילות ספורטיבית¨

אריה פישר¨ יו“ר התאחדות 
הכדורת בישראל
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התאחדות ”אילת“
בתחרות  לנערות  ראשון  למקום   øמים בסקי  בעולם  השנה  לספורטאי   øבכדורת לנוער  אירופה  לאלוף  המשותף  מה 

 øולמדליית כסף באליפות אירופה בקיק בוקס øיוקרתית בפלורידה בגולף

ספורטאים ואוהבי הכדורת ≠ שלום¨

אני שמח כי איגוד הכדורת לקח על עצמו את המשימה 
עלון  הוצאת  של  המסורת  להחזרת  והחשובה  הראויה 
את  ויביא  בארץ  המועדונים  כל  בין  שיופץ  אינפורמטיבי¨ 

 Æבשורת הפעילות לקהל הרחב בכלל ולפעילים בפרט

ענף הכדורת הינו מענפי הספורט הפופולאריים ביותר 
חובבנית  בצורה  משחקים  רבבות  מחד  כאשר  בארץ¨ 
תחרותיות≠ מסגרות  קיימות  ומאידך  הכיף  ובשביל 

גביע¨  משחקי  ליגות¨  של  ומסודרות  מקצועניות 
 Æאליפויות ועוד

השאיפה של כולנו צריכה להיות כי מתוך הרבים שבאים 
להתנסות ולשחק בשביל הכיף ≠ נמצא את הספורטאים 

 Æהטובים ונהפוך אותם לאלופים ואלופות

בשנים האחרונות זכינו לראות על דוכני המנצחים בעולם 
המאמצים  בשל  וזאת  ישראלים  שחקנים  ויותר  יותר 
”אילת“  שהתאחדות  הרבים  והכספים  הגדולים 

רמת  להעלאת  פועל  שמצידו  הכדורת  לאיגוד  מסייעת 
 Æההתמקצעות הן של השחקנים והן של כל נושא האימון

בנוסף¨ מכיוון ש“אילת“ ≠ ההתאחדות הישראלית לספורט 
תחרותי לא אולימפי ≠ רואה באיגוד הכדורת כפוטנציאל 
מיוחד¨  דגש  לתת  החלטנו  ספורטאיות¨  בנושא  גדול 
מצטיינות¨  ספורטאיות  לעידוד  הן  ייחודיים¨  כספים  כולל 
והן  ומוכשרות  צעירות  ספורטאיות  והכשרת  לאימון  הן 
זה  שמאמץ  משוכנעים  אנו   Æחדשים כישרונות  למציאת 

 Æייתן את פירותיו כבר בעתיד הקרוב

שתמצאו  רבה¨  הנאה  המגזין  לקוראי  לאחל  רוצה  אני 
שתשחקו  ובעיקר  מעניינת  ואינפורמציה  נתונים  פרטים¨ 

 Æבכיף ובהנאה

°°°ÆÆÆמי ייתן שתרבו סטרייקים
      

בברכת הספורט¨

אריק קפלן
יו“ר התאחדות ”אילת“

”אילת“ ≠ ההתאחדות לספורט תחרותי לא≠אולימפי מהווה ארגון גג לענפים 
בכל  והאגודות¨  האיגודים  באמצעות  פועלת  ההתאחדות   Æהלא≠אולימפיים
גילאי  ובכל  ודרוזיים¨  ערבים  יהודים¨  בישובים  אילת¨  ועד  מדן  הארץ  רחבי 

Æושכבות האוכלוסייה
פועלת  ספורט¨  ענפי  ל≠∞≤  מגוונים  שירותים  ”אילת“  מספקת  זו  במסגרת 
עידוד  בצד  אלופים¨  וטיפוח  בספורט  מקצועני  עיסוק  בין  הקשר  להידוק  
העשייה הספורטיבית אצל אלפי הספורטאים¨ הנהנים לעסוק בספורט לסוגיו 

Æכחלק בלתי נפרד משגרת יומם
הפכה  האחרונות  ”בשנים  כי  מציין  קפלן¨  אריק  ”אילת“¨  התאחדות  יו“ר 
ההתאחדות להיות גורם מוביל ומשפיע בספורט הישראלי¨ הן בקרב מקבלי 
ההחלטות והן בקרב ספורטאים רבים הנהנים באופן בלתי אמצעי מתרומתה 

Æ“המגוונת של ההתאחדות
ונהנים מההישגים¨ אלא עמלים מסביב לשעון  יושבים מן הצד  ב“אילת“ לא 
לספורט  היחידה  הוקמה  כך  לצורך  הספורטאים¨  ולמען  האיגודים  בשביל 

תחרותי  שפועלת בתחומים הבאים∫
את  שהוכיחו  ספורטאים  כולל  אשר  ”צמרת“¨  סגל  מצטיינים¨  סגל  הקמת   •

Æעולם ובתחרויות בינלאומיות חשובותØיכולתם באליפויות אירופה
• ליווי רפואי ≠ סיוע בנושאי רפואה¨ תזונה¨ פסיכולוגיה¨ פיסיולוגיה¨ פיזיותרפיה  

Æלספורטאים
• סיוע וייעוץ מקצועי לאיגודים בתכנון¨ ביצוע¨ תמיכה ובקרה¨ לתוכניות לטווח 

 Æקצר וארוך של ספורטאי סגל היחידה לקראת תחרויות המטרה
Æסיכום וניתוח תהליך האימונים והתחרויות •

שכר  מאמנים¨  השתלמויות   ≠ מקצוע  ואנשי  במאמנים  וטיפוח  תמיכה   •
Æלמאמנים¨ אירוח מרצים ומאמנים מחו“ל ועוד

אליפויות  העולם¨  ©משחקי  בינ“ל  ספורט  תחרויות  לקראת  משלחות  הכנת   •
Æ®עולם ועוד

Æקיום קורסי העשרה¨ ימי≠עיון וקורסי מדריכים ומאמנים •

Æביצוע בדיקות כושר גופני¨ מאמץ פיזי ועוד •
Æעידוד¨ סיוע וטיפוח ספורטאים צעירים •

גורמים  מול  האיגודים  ייצוג  מישורים∫  במגוון  ב“אילת“  פועלים  בנוסף¨ 
ההימורים  להסדר  המועצה  במליאת  ייצוג  שונים¨  ומוסדיים  ממשלתיים 
חלוקת  האיגודים¨  לטובת  המיתקנים  מקרן  כספי  סיוע  ©טוטו®¨  בספורט 
מלגות כספיות לספורטאים מצטיינים ולמאמניהם¨ ייצוג משפטי וכמובן סיוע 
 ₪ וחצי  מיליון  מעל  ”אילת“  חילקה   ≤∞∞∏ בשנת   ≠ שונות  לפעילויות  כספי 

Æלטובת איגודיה
הרצון ליצור מסגרת תחרותית ייחודית וחדשה¨ אשר לא הייתה קיימת¨ הוליד 
את רעיון∫ ”משחקי אילת“Æ משחקים אלו נערכים בעיר אילת ומושכים אליהם 
השתתפו  ב≠∏∞∞≥¨  שהתקיימו  ה≠≤  אילת  במשחקי   Æרב קהל  וכן  ספורטאים 

Æענפי ספורט ±π≠ספורטאים  מ ±¨µ∞∞
להגיע¨  מוזמנים  וכולכם   ≤∞∞π למרץ   µ≠∑≠ה בין  ייערכו  הקרובים  המשחקים 

 Æלהשתתף ולצפות
בשיתוף  הנשים¨  ספורט  לקידום  ההימורים   מועצת  של  הפרויקט  במסגרת 
 Æזה בתחום  העוסקת  יחידה  הוקמה   ≠ בוינגייט  לנשים  הלאומי  הפרויקט 
סגלי  להרחבת  מצטיינות¨  ספורטאיות  לעידוד  בפעילות  מתמקד  תפקידה 
לקיום  חדשות¨  ונערות  נשים  קבוצות  לפתיחת  הקיימים¨  והנערות  הנשים 
 Æאירועי ספורט ייחודיים לנשים וכן להגברת המודעות לספורט הנשים בכללותו

Æליחידה זו יש תקציב יעודי נפרד
 Æחודשים כ≠∏  לפני  לאוויר  עלה  ”אילת“  של  והיפה  החדש  האינטרנט  אתר 
גדול  מידע  כמקור  משמש  השונים¨  האיגודים  על  מידע  מכיל  אשר  האתר¨ 
ועדכני על ∞≤ ענפי ספורט וניתן למצוא בו הן מידע ונתונים על האיגודים¨ על 

 Æתחרויות והן כתבות¨ סיפורים ועוד
 Æwww.ayelet-sport.org.il ∫“כתובת אתר ”אילת

 Æ הינכם מוזמנים לגלוש וליהנות
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אור אבירם ≠ ספורטאי העשור
אור אבירם ≠ הוכר כספורטאי העשור בכדורת ©באולינג® ע“י משרד 
התרבות¨ המדע והספורט לרגל  חגיגות ∞∂ שנות ספורט בישראל 

בהדרכת צוות המאמנים הבכירים∫
Æומבכירי השחקנים באירופה Silver Level אור אבירם ≠ מאמן

Æגדי אבירם ≠ מאמן נבחרת ישראל לנוער

לתיאום∫
∞µ¥≠¥∂¥≤∏≥∏ גדי

Super Strike Center

כבן  הבאולינג  משחק  לתוך  גדל  אבירם  אור 
בזכות  מצטיינים  באולינג  שחקני   ≠ ואמא  לאבא 
עצמםÆ כבר מגיל צעיר ינק את רזי המשחק וסומן 
כפוטנציאל עם עתיד מזהירÆ מגיל צעיר השתתף 
בין  והיה  הנוער  של  התחרותיות  המסגרות  בכל 

Æהמצטיינים שבהם
אור הוא ספורטאי לדוגמא ברצינותו והתייחסותו 
לאימונים ולתחרויותÆ בעל יכולת התמדה ומשקיע 
 ±µ≠הוא מתאמן כ Æמתוך רצון מתמיד להצטיינות
והליגות  ומשתתף בכל התחרויות  שעות בשבוע 
המאורגנות ע“י התאחדות הכדורת בישראלÆ אור 
שחקן תחרותי¨ בעל אהבה גדולה למשחק ורצון 
רב לנצח בכל התמודדות¨ יחד עם זאת אינו זונח 
להתקדמות  המתמיד  והרצון  ההתמקצעות  את 

Æולימוד דברים חדשים
התחרותיות  המסגרות  בכל  השתתף  אבירם  אור 

ולהלן הישגיו הבולטים∫
 Æאלוף ישראל לנוער ≠ ±ππ¥

∂ππ± ≠ זכה במדליית זהב באליפות ”גביע הזהב“ 
Æהאירופית

ππ∑ ≠ ±ππµ± ≠ שלוש פעמים חבר נבחרות הנוער 

Æלאליפויות אירופה
Æבשנים ±∞∞≥¨ ≥∞∞≥ זכה בתואר אלוף האלופים

באליפות  השתתף  ישראל¨  אלוף  סגן   ≠  ≤∞∞±
Æ®±∞ אירופה ליחידים ©מקום

חבר  פעמים  ארבע   ≠  ≤∞∞∑  ¨≤∞∞∂  ¨≤∞∞µ  ¨≤∞∞±
נבחרות ישראל גברים¨ בוגרים לאליפויות אירופה 

Æואליפויות עולם
באופן  האירופי  הסבב  של  בתחרויות  משתתף 
זכה   ≤∞∞µ בשנת  כאשר   ¨≤∞∞≥ משנת  קבוע 

Æבמקום הראשון בסבב הסקנדינבי
ישראל  את  ייצג   Æליחידים ישראל  אלוף   ≠  ≤∞∞∂
באליפות אירופה זכה במדליית זהב¨ ובתואר אלוף 

Æאירופה ליחידים
ישראל  נציג  פעמים  שלוש   ≠  ≤∞∞∂  ¨≤∞∞µ  ¨≤∞∞≤
באליפויות עולם ליחידים כאשר בשנת µ∞∞≥  זכה 

Æבמדליית כסף¨ סגן אלוף העולם ליחידים
ישראל  את  ייצג   Æליחידים ישראל  אלוף   ≠  ≤∞∞∏

Æבאליפות אירופה ליחידים
היוקרתית של  הוזמן להשתתף בתחרות   ≠  ≤∞∞∏
נוספים  שחקנים   ±∂ עם   World Ten-pin Masters

Æשהוזמנו מרחבי העולם

Æטכנולוגיית מעקב אחר הכדור המתקדמת בעולם •
Æניתוח מעמיק של מסלול הכדור ועקביות השחקן •

Æמצלמות מעקב בזוויות שונות לאבחון מדויק של השחקן •
• Bowlers Map ≠ מערכת אבחון וידאו המועדפת ביותר ע¢י 

Æהמאמנים בעולם
• עותק מצולם של האימון עבור השחקן¨ הכולל וידאו ושמע 

Æשל הסברי המאמן
Æבניית תוכנית אימונים לקידום אישי •

Æלהשוואה והדגמה PÆBÆA ספריית צילומי וידאו של שחקני •
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נבחרת ישראל לנוער 
לאליפות אירופה ≠ 

 ∫≤∞∞π שבדיה
עומדים מימין∫ לאה כהן ≠ 

מאמנת הנערות¨ 
שחף אנטין¨ מור דיין¨ 

שיר לוי¨ ליאת ויזנפלד¨ 
גדי אבירם ≠ מאמן הנערים

כורעים מימין∫ 
יהודה גרטי¨ עומר נחושתן¨ 

ליאור קורן¨ רון ברלוב

שחקני הנוער של מועדון 
אשדוד המשחקים בליגת 

הנוער של ההתאחדות עם 
המאמן גדי אבירם

נוער הבאולינג בישראל 
Æהתאחדות הכדורת בישראל מקיימת פעילות רצופה וקבועה לשחקני ושחקניות הנוער בארץ

מאת∫ ראובן אסטרחן 
יו“ר הנוער

נוער  ליגות   ≤ מתקיימות  בשבתות  שבועיים  מידי 
העל  ליגת   Æהארץ ברחבי  השונים  במועדונים 
לנוער לשחקנים הבכירים וליגה לאומית המיועדת 
ברמה  ומתחילים  חדשים  לשחקנים  בעיקרה 

 Æמקצועית נמוכה
כיום משחקים בליגות הנוער שחקנים ושחקניות מהאגודות הבאות∫ 

במתחם  הבאולינג  במרכז  פעילותה  את  מקיימת  ©האגודה   ≤∞∞∞ חוצות   •
חוצות המפרץ® 

• חיפה ©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג בנשר®
• גן שמואל ©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג במרכז המסחרי 

גן שמואל®
©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג באזור התעשייה  נתניה   •

החדש פולג בנתניה®
• תל אביב ©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג סופרבאול ליד 

קניון הזהב בראשל“צ®
באזור  הבאולינג  במרכז  פעילותה  את  מקיימת  ©האגודה  תקווה  פתח   •

התעשייה סגולה בפ“ת®
בקניון שבעת  הבאולינג  במרכז  פעילותה  את  מקיימת  ©האגודה  הרצלייה   •

הכוכבים הרצלייה®
• רמת גן ©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג מתחת לאצטדיון ר“ג®

• חולון ©האגודה מקיימת את פעילותה במרכז הבאולינג בולה באזור התעשייה 
חולון®

באזור  פלנט  הבאולינג  במרכז  פעילותה  את  מקיימת  ©האגודה  ראשונים   •
תעשייה מזרחי בראשל“צ®

סופרבאול  הבאולינג  במרכז  פעילותה  את  מקיימת  ©האגודה  אשדוד   •
בראשל“צ®

אנו מאפשרים הצטרפות לליגה הלאומית בכל עת במהלך העונה השוטפת 

Æועושים מאמצים רבים על מנת להגדיל את מצבת השחקנים הצעירים
ומגוונת  ורק בקיום הליגותÆ הפעילות רבה  פעילות הנוער אינה מתמקדת אך 

ולהלן מספר דוגמאות∫
קבוע  באופן  השונים  במועדונים  הנוער  את  מאמנים  ומדריכים  מאמנים   Æ±

Æומסודר וזאת כדי לקדמם מקצועית
≥Æ התאחדות הכדורת בשיתוף קרן המתקנים של הטוטו דאגה לרכישת ציוד 

Æלשחקני הנוער
”אילת“  של התאחדות  כספי  ובסיוע  פעולה  בשיתוף  הכדורת  התאחדות   Æ≥
©התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי ® משקיעה כספים רבים 
והמצטיינים בפרטÆ הסיוע מאפשר  בקידומם של השחקנים הצעירים בכלל 
סיוע  מתן  וכן  מקצועית¨  מבחינה  הנוער  ומאמני  השחקנים  את  לקדם  לנו 
במעטפת רפואית הכוללת מומחים בנושאי תזונה נכונה¨כושר גופני¨טיפולים 

Æרפואיים עקב פציעות והדרכה מנטאלית ע“י פסיכולוג ספורט
כספי  וסיוע  ובשיתוף  ”אילת“  התאחדות  בשיתוף  הכדורת  התאחדות   Æ¥
מאפשר  ישראל®  מדינת  של  לאומי  ”©פרויקט  הנשים  ”פרויקט  מנהלת  של 
©רכישת  התחומים  בכל  הנערות  של  לקידומן  גדולים  תקציבים  להפנות  לנו 

Æ®ציוד¨מחנות אימון בארץ ובחו“ל¨ ימי אימון מרוכזים ועוד
Æµ נבחרת הנוער של ישראל מתאמנת לאורך כל השנה על מנת לייצג אותנו 
באליפות אירופה לנוער שתתקיים בשבדיה בחודש אפריל והמטרה היא זכייה 
באליפויות  האחרונות  בשנתיים  הנוער  נבחרות  שחקני  שעשו  כפי  במדליות 

Æ®≤∞∞∏© אירופה ביוון ©∑∞∞≥® ובפינלנד
הארץ  ממרכז  הרחוקים  במועדונים  מאימוניה  חלק  מקיימת  הנוער  נבחרת   Æ∂
במטרה לחשוף את הענף בפני בני נוער רבים ככל האפשר בפריפריות כדי שאלו 
Æיצטרפו למסגרת המועדון המקומי וישתלבו במסגרת התחרותית של ההתאחדות

אני מקווה כי נוכל לצרף לשורותינו שחקנים ושחקניות צעירים אשר ישתלבו 
ידינו  אשר  כל  את  נעשה  כי  ומבטיח  ההתאחדות  של  התחרותית  במסגרת 

Æמשגת על מנת לקדמם בכל התחומים הקשורים לענף
בפנייה  זאת  לעשות  יכול  אלינו  להצטרף  המעוניינים  ונערה  נער  כל 
של  הנוער  יו“ר  עם  קשר  ליצור  או  מגוריו  למקום  הקרוב  למועדון  ישירה 

Æההתאחדות

התאחדות הכדורת בישראל∫ 
 ¥≤µ∞¥ ת חדש נתניהÆא ∏¥≤π דÆרח‘ המחשב ∏¨ ת

©מעל סופר מגה®
  ∞π≠∏∏µ≤≥¥≥ ¨∞π≠∏∏µ≤≥¥∏ ∫טל

∞π≠∏∏µ≤≥¥∂ ∫פקס
 WWW.IBF.ORG.IL ∫אתר התאחדות הכדורת בישראל

 IBF@ZAHAV.NET.IL ∫כתובתנו באינטרנט

עריכה ראשית∫ ראובן אסטרחן ≠ התאחדות הכדורת 
בישראל

עיצוב והפקה∫ סטודיו מגת בע“מ
דפוס∫ עמנואל

 Æהמערכת פתוחה להצעות
 ∞µ≤≠∂∂≤¥±π± ניתן לפנות לראובן אסטרחן בטלפון

Æפקס למשרדי התאחדות הכדורת Ø או במייל
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אביב אלפיטל ≠ ספורטאי העתיד 

הפסיכולוגיה בספורט  

אביב אלפיטל ≠ הוכר כספורטאי העתיד בכדורת ©באולינג® ע“י משרד 
התרבות¨ המדע והספורט לרגל  חגיגות ∞∂ שנות ספורט בישראל 

  øמהי הכנה מנטאלית

אביב אלפיטל הגיע לחוג באולינג בעקבות מודעה 
התאהב  קצר  זמן  תוך   Æהמודעות לוח  על  שקרא 
והפך במהרה לשחקן מוביל של נבחרות  במשחק 

Æישראל נוער ובוגרים
והתייחסותו  אביב הוא ספורטאי לדוגמא ברצינותו 
לאימונים ולתחרויותÆ בעל יכולת התמדה ומשקיע 
כ≠≥±  מתאמן  הוא   Æלהצטיינות מתמיד  רצון  מתוך 
והליגות  התחרויות  בכל  ומשתתף  בשבוע  שעות 

 Æהמאורגנות ע“י התאחדות הכדורת בישראל
ברמה  מנטאלי  משחק  עם  תחרותי¨  שחקן  אביב 
גבוההÆ בעל אהבה גדולה למשחק הבאולינג ובעל 
ולימוד  להתקדמות  ורצון  להתמקצעות  רב  רצון 

Æדברים חדשים
לאביב נתונים מבטיחים להצלחה וכבר בגילו הצעיר 
צבר ניסיון רב בתחרויות בארץ ובעולםÆ להלן הישגיו 

הבולטים∫
 Æפעמיים אלוף ישראל לנוער ≠ ≤∞∞∂ ¨≤∞∞¥

חבר  פעמים  ארבע   ≠  ≤∞∞∑  ¨≤∞∞∂  ¨≤∞∞µ  ¨≤∞∞¥
בשנת  כאשר  אירופה¨  לאליפויות  הנוער  נבחרות 

Æµ≠זכה במקום ה ≤∞∞∂
 ®≤≥ גיל  ©עד  ישראל הצעירה  ≠ חבר נבחרת   ≤∞∞∂

 Æלאליפות העולם לנוער
זכה בשתי  הייתה הצלחתו הגדולה כאשר  בשנת ∑∞∞≥ 
מדליות זהב∫ אלוף אירופה לנוער ואלוף אירופה לזוגות 
נבחרת  עם  הקבוצתית  ארד בתחרות  מדלית  וכן  נוער 

Æישראל
∑∞∞≥¨ ∏∞∞≥ ≠ פעמיים חבר נבחרות ישראל גברים¨ 

Æבוגרים לאליפויות אירופה ואליפויות עולם
∑∞∞≥ התחיל להשתתף בסבב האירופי של  בשנת 

Æתחרויות הבאולינג
והישגיו  יכולותיו  ולאור  בצÆהÆל  אביב  משרת  כיום 
¨הכרה  פעיל  כספורטאי  הספורט  מנהל  ע“י  הוכר 
הן  ולהתחרות  להתאמן  להמשיך  לו  המאפשרת 

Æבארץ והן בחו“ל במסגרת שירותו הצבאי

מאת דן ולנסי 
מאמן חוסן מנטאלי של נבחרת הנוער

אנסון דוראנס מגדולי המאמנים של קב‘ המכללות בצפון קרולאינה בארה“ב 
 Ø גדולים  שחקנים  פשוטהÆ”תשיג  בספורט  להצלחה  שהאסטרטגיה  אומר 

מוכשרים ותוסיף חוסן מנטאליÆ כה פשוט°”
האימונים ארוכים ומפרכים ולכל תרגיל באימון יש דגשים מנטאלייםÆ השילוב 
יכולות  דגש התרגיל מפתח  ויכולת בשילוב  מודעות  פיזי המפתח  אימון  של 
למיקוד¨אינטנסיביות¨רצון¨תחרותיות  מיקודØחזרה  כמו  ספציפיות  מנטאליות 

Æוקשיחות מנטאלית

”הגוף הוא העבד של המוח”
יש  תמיד  כי  שטוענת  הפילוסופיה  עם  ביחד  זה  שילוב 
לבחור את התחרות הקשה והמאתגרת ביותר¨ הופך את 
הספורטאים לבעלי בטחון עצמי¨תחרותיים מאוד ובעלי 
ולחץ של התחרות הגדולה  יכולת התמודדות עם מתח 

Æביותר
כדי שלספורטאי יהיה רצון להשתפר הוא חייב להיות בעל 
מודעות עצמית גבוההÆ לדעת לבחון את מיקומו העכשווי 
טאקטיים¨  טכניים¨  פיזיים¨  ה≠  לתחומים  הקשור  בכול 

Æמנטאליים ונפשיים
עצמו  את  למקם  לספורטאי  עוזר  בראשונה  מנטאלי  אימון 
לאפשר  בכדי  וארוכים  קצרים  יעדים  ולקבוע  אלו  בתחומים 

Æביקורת על קו ההתקדמות האישית שלו
המעבר בין מוטיבציה חיצונית ©אשר מבוססת על תוצאות 
בלבד מול התחרות המקומית בלבד®¨ למוטיבציה פנימית 

בעתידנו  שלנו  והשליטה  שלנו  האישי  ההתקדמות  קו  על  מבוססת  ©אשר 
הספורטיבי® הוא המעבר הראשון והחשוב בין חובבנות למקצוענות¨ בין אדם 

Æהשולט בעתידו לבין אדם שאינו שולט

אימון מנטאלי משמש כבסיס לשני מצבים∫
על  הספורטאי  על  מקובלת  אשר  פעולה  ותוכנית  עצמית  מודעות  בניית 
קו התקדמות  ולהבטיח  יותר  טוב  ליצור עתיד  ניתן  פי המוטיבציה שלוÆ בכך 

Æעתידי
יום מיוחד אשר בו אנו בונים קו  יום התחרות הוא   Æהכנה ספציפית לתחרות
בביצוע  להישאר  לספורטאי  שעוזרות  קבועות  רוטינות  עם  מסודר  מחשבה 

Æבלבד ולא בחשיבה אשר כוללת היבטים חיצוניים
בניית בטחון עצמי  אמונה ביכולת העצמית¨מיקוד 
במקרה  האפשר  ככל  מהר  למיקוד  וחזרה  בתהליך 
ולוחמני  להישאר מרוכז  היכולת   ≠ נחישות   Æ“שברח”
לאזורים  ניתוב לחץ   Æסוף התחרות ויתורים עד  ללא 

Æחיוביים ©אנרגיה מנטאלית® ועוד
בסופו של יום ≠ אימון מנטאלי עוזר לנו להכין את עצמנו 
לתקופה  או  בפרט  מסוים  ליום  ביותר  הטובה  בצורה 
יותר בכללÆ הפילוסופיה מביאה אותנו להרגיש  ארוכה 
לזכות בהתרגשות  ובכך  יכולותינו  על  בשליטה מלאה 

 Æוציפייה במקום לחוש פחדים ולחץ
חשש  יחוש  שלא  שיהיה  ככל  המאומן  ספורטאי  אין 
 Æוהתמודדות תחרות  לפני  מלחיצות  מחשבות  או 
לנו את  נורמאלי לחלוטין¨ אך הידיעה שיש  זה מצב 
הכלים לנתב תחושות אלו ע“י טכניקות ספציפיות וקו 
מחשבתי רגשי קבוע¨ עוזרת  לספורטאי להשיג את 

Æהמטרה ואת החוויה שבהתמודדות
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מועדון באר שבע ≠ 
שחקנים מעופרת יצוקה

  

אגודות חברות בהתאחדות ≠ חשיפה לדרום

פגיעות אופייניות לשחקני באולינג ומניעתן

מבצע  תוך  אל  התעוררה  המדינה  כל   ≠ שבת   ¨≤∑Æ±≤Æ∞∏
”עופרת יצוקה“¨ אל מציאות חדשה¨ לפחות עבור חלק גדול 

Æמאיתנו¨ בוודאי עבור חברי מועדון באר שבע
למרות הירי אל כל מרחב הנגב¨ הדבר נראה רחוק¨ לא 

Æהאמנו שבאר שבע תיכנס אל תוך טווח הטילים
יום ג‘ ∏∞Æ±≤Æ∞≤ ≠ ליגת הבית מתקיימת כרגיל¨ כי הרי 
כולנו ”נגועים“ בחיידק ולא מוכנים לוותר על משחק באולינג¨ מה 
גם שלא האמנו שלנו זה יקרהÆ אך הנה מגיעה שעת ערב̈  תוך כדי הליגה 
נשמעת אזעקה¨ כולנו עוזבים את הכל על המסלולים¨ ממהרים אל המרחב המוגן 
©זוכרים¨ יש לנו דקה לכל העניין®¨ וממתינים עד יחלוף זעםÆ ואז זה מגיע¨ הטיל 
הראשון שפגע בעיר באר שבע¨ למזלנו הרב בגן ילדים ריקÆ למרות ההלם¨ לא 
מוותרים¨ צריך לשמור על שיגרה¨ ממשיכים לשחק ומסיימים את המשחקים עד 

Æכבר לא נשארים¨ לא צריך להתגרות יותר מדי בגורל ¨Remy≠ל Æהסוף
  Æאיך אפשר בלי באולינג¨ לפחות פעם בשבוע Æיום ג‘ הבא ≠ כמובן שמשחקים

Æשמירה על השגרה¨ עם מעט זהירות¨ שומרת גם על כושר וגם על השפיות
אין  כועסים¨ אם  ¨ לא  לשחקני המועדונים שביקשו לדחות משחקים ≠ מבינים 

Æחובה¨ לא צריך לקחת סיכונים
אל  שנגיע  בריאות¨  לכולנו∫  לאחל  ברצוני   ≠ הארץ  בכל  הבאולינג  שחקני  לכל 

Æהמנוחה¨ ושנוכל להמשיך ולשחק בלי חשש ובלי מורא
לכם¨ חברותיי וחבריי¨ שחקני מועדון באר שבע ≠ הוכחתם חוזק ¨ אחדות ויכולת 
להתגבר על  תקופה לא קלה¨ שאני תקווה שלא תחזורÆ כנראה שאתם עשויים 

Æגאה בכם Æמעופרת יצוקה
 

מוטי ליפשיץ
יו“ר עמותת הכדורת באר שבע

שחקנים ושחקניות¨ 
קוראים נכבדים¨

באולינג  ”עמותת  עלינו  מעט 
Æ“≤∞∞∂ אשדוד

לפני כשתי עונות הוקמה באשדוד 
”עמותת באולינג אשדוד ∂∞∞≥“ 
כשאריה סיגנר משמש בה כיו“ר 
ורב  נכבד  חלק  ולו  העמותה 
ובניהולה  בהקמתה  משמעות 
העמותה¨  הקמת   Æיומי היום 

רישומה במוסדות המתאימים¨ השתייכותה להתאחדות הכדורת¨ היכולות 
הכלכליות בעמידה בתשלומים ובכספים הנדרשים לצרכי העמותה על כל 
מאפייניה ועוד פעילויות נוספות¨ בכל אלו חברי העמותה רואים הצלחה רבה¨ 
מה גם שעמותות ותיקות מצדיעות ומפרגנותÆ בליגה הארצית כבר בעונה 

Æהשנייה הגענו למקום השני המכובד הישג שמראה שישנן כאן יכולות
נעימה  משחק  אווירת  ומקיימת  וידידות  חברות  יחסי  על  גאה  העמותה 
וספורטיבית תוך חתירה להישגיות¨ לניצחון בכל מפגש הן בליגת העמותה 
גברים  קבוצות  שתי  משחקות  הנוכחית  בעונה   Æההתאחדות בליגות  והן 

Æבליגה הארצית וקבוצת נשים אחת בליגת העל הנשים
נוספו בעונה זו שחקנים וחברים חדשים¨ המועדון גדל והננו שמחים על 

Æכל אלה הישגים לא מבוטלים Æכך ≠ ברוכים הבאים והשבים
ולחזק את לכידותה של העמותה¨ הרחבתה  בכוונתנו בעונה זו להמשיך 
כלכלית  חברתית¨  חזקה  לעמותה  להגיע  כדי  המשחק  רמות  והעלאת 

Æוהישגית

We canÆ ישנן כאן יכולות ואנו מאמינים ויכולים  ≠  כן
משה בן בסט

עמותת באולינג אשדוד ∂∞∞≥

מאת∫ ד“ר עבד לטיף 
 Æרופא ספורט וילדים

שחקן בסגל נבחרת ישראל לאליפות העולם 
 Æ≤∞∞∏ בתאילנד

הותיקים  ואפילו  הבאולינג  משחקני  נכבד  חלק 
כבילוי  הבאולינג  למשחק  מתייחסים  מביניהם 
חברתי ולא כאל פעילות ספורטיבית בה יש סיכונים 
מהנחיות  הם  מתעלמים  ולכן  ופגיעות¨  רפואיים 
וחומר  עלייה למסלול¨ קל  לפני  ובסיסיות  חשובות 
שגם בימים שבהם אינם משחקים¨ הם לא מבצעים 

Æאו חדר כושרØפעילות גופנית כלל כגון∫ הליכה ו
בהתייחסות שכזו אותם שחקנים מסכנים את גופם 

Æומגבירים את הסיכוי לפציעה
להלן המלצות עיקריות למניעת תאונות ופגיעות 

נפוצות∫
וטכניקה  מתנועה  בעיקר  נובעות  וחבלות  נפילות 
לקויה בנוסף לאפשרות של משטח וציוד אישי לא 
תקיןÆ חובה לציין את החשיבות של תרגילי חימום 
ומתיחות לפני כל משחק דבר שיפחית את הסיכון 

לקואורדינציה לקויה°
שלהם  קרע  ואף  מסוימים  שרירים  של  מתיחה 
ונובע בעיקר מהכנה  מאוד שכיח בענף הבאולינג 
מתיחות  ביצוע  ואי  מספיק  חימום  לקויה¨היעדר 
ולקדם  התנועה  טווחי  את  לשפר  המיועדות 
הכדור  בשחרור  המעורבים  הגידים  של  אלסטיות 

כדי  תוך  הרגליים  עם  ובטוחה  נכונה  ובגלישה 
לעסוק  החשיבות  נובעת  זה  מהיבט   Æהמשחק
שאין  ימים  באותם  גם  ספורטיבית  בפעילות 

Æמשחקים
השרירים המעורבים בפגיעות בדרך כלל הם עוטף 
במקרים   Æוירכיים זרוע  תחתון¨  גב  עליון¨  הכתף¨גב 
הברך  של  ומיניסקוס  מרפקים  גידים¨  גם  אחרים 

המעורבת° 

יש להקפיד על חימום ומתיחות לפני כל פעילות 
בבאולינג  משחקים  תחילת  ולפני  בכלל  ספורט 

Æבפרט
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ליאת ויזנפלד שחקנית נבחרת ישראל לנוער

עומר נחושתן שחקן נבחרת ישראל לנוער

 Æבין אימון לאימון ובין ליגה לתחרות התפנינו לקיים שיחה עם שחקן נבחרת הנוער עומר נחושתן ושחקנית הנבחרת ליאת ויזנפלד
Æהצגנו להם שאלות זהות ולהלן תמצית השיחות

נבחרת  שחקנית  ויזנפלד  ליאת 
הרביעית  השנה  זו  לנוער  ישראל 
הותיקה  השחקנית  ברציפותÆהיא 
מור  חברתה  עם  ביחד  בנבחרת 
דייןÆ ליאת בת ∏± תלמידת תיכון 
קמפוס קריית שרת בחולוןÆ ליאת 
 ≤∞∞≤ משנת   באולינג  משחקת 
משחקת  השנים  כל  ולאורך 

Æבמועדון חולון
המקצועית  רמתה  לאור  אך  הצעיר¨  גילה  למרות 
הגבוהה משחקת ליאת בליגת העל לנשים ואף בליגת 
בנוסף  וזאת  הכדורת  התאחדות  של  לגברים  העל 

Æלהשתתפותה בליגת העל לנוער
ליאת משתתפת ומתחרה בכל התחרויות והטורנירים 
שמקיימת התאחדות הכדורת בישראל ובהן תחרויות 
אירופה  לאליפויות  לנשים  ישראל  נבחרות  לקביעת 

Æועולם
מול  להתמודד  חוששת  אינך  הצעיר  גילך  למרות   Æ±

øשחקניות מבוגרות ומנוסות ממך¨ מה הרגשתך
לי  כייף  יותר  ומנוסות  יותר  ותיקות  שהשחקניות  ככל 
לנצח  גדול  אתגר  יש  הדברים  ומטבע  מולן  להתחרות 
לי  מוסיפות  מולן  התחרויות   Æהטובות השחקניות  את 

Æניסיון ומוטיבציה
øמהי תוצאת השיא שלך במשחק אחד Æ≤

∞∞≤ שהיא תוצאת השיא במשחק אחדÆ הרגשתי מעין 
 Æהתרגשתי ושמחתי מאודÆהשלמת משימה שהושגה

היו  מה   ¨ בחו“ל  בינלאומיות  בתחרויות  השתתפת   Æ≥
øהישגייך

אירופה  באליפויות  השתתפתי  האחרונות  השנים  ב≠≤ 

השתתפות  הייתה  זו  בדנמרק   ≤∞∞∂ בשנת   Æלנוער
ראשונהÆ בשנת ∑∞∞≥ ביוון זכיתי במקום שני ©במדליית 
דיין  מור  חברותיי  עם  ביחד  שלישיות  בקטגוריית  כסף® 

Æומור אבירם
בשנת ∏∞∞≥ בפינלנדÆ זכיתי במקום ≤ ©במדליית ארד® 
אהרונוביץ  רוני  חברותיי  עם  ביחד  בקטגוריית שלישיות 
וסיימתי  האליפות  של  הגמר  לשלב  עליתי   Æדיין ומור 

Æמדינות ≤π≠במקום ה≠±± מתוך ≥∞± מתחרות מ
השתתפתי באליפות העולם לנוער בשנת ∏∞∞≥ בארה“ב  
 Æ≤∞∞µ בשנת  באיטליה  האירופי  הזהב  גביע  ובתחרות 
בצרפת  בתחרות  השתתפתי   ≤∞∞∏ דצמבר  בחודש 
 ∂  ≠ ה  במקום  סיימתי   Æלנוער האירופי  הסבב  במסגרת 

ÆיותØשחקנים ∏µ מתוך
לך  יש  האם   ø מתאמנת  את  בשבוע  פעמים  כמה   Æ¥

 øמאמן אישי
אני מתאמנת µ פעמים בשבוע ולעיתים יותרÆ ≥ אימונים 
אישיים  אימונים  ו≠≤  הנוער  נבחרת  אימוני  במסגרת 
נבחרת  מאמנת  גם  שהיא  שלי  האישית  המאמנת  עם 

Æהנערות של ישראל
במסגרת  משקיעה  את  נוספים  אימון  תחומי  באילו   Æµ

 øהכוללת של האימונים
עם  וØאו  אישי  באופן  גופני  כושר  אימוני  מקיימת  אני 
וינגייט  במכון  גופני  כושר  אימון  בשבוע  פעם  וכן  חברה 
במסגרת אימוני נבחרת הנוערÆ אני עובדת עם פסיכולוג 

Æספורט בנושא חוסן מנטאלי בזמן תחרויות
רצופה  אימונים  נמצאת במסגרת  לנוער  ישראל  נבחרת   Æ∂
≠ ≤ פעמים בשבועÆ בנוסף את  וקבועה באימונים שבועיים 
מתאמנת אימונים אישיים וכן משחקת מידי שבוע במסגרת 
ליגות המועדון וההתאחדותÆ איך כתלמידה את מנהלת את 

   øזמנך כדי להתמיד בלימודים ולהיות תלמידה מצטיינת
וגם  טובה  ספורטאית  גם  ולהיות  להתמיד  קשה  מאוד 
בחוסר  עצמי  את  מוצאת  תמיד  טובהÆאני  תלמידה 
זמןÆ בסופו של דבר זה מסתדר ¨ אך לעיתים הלימודים 
נפגעים ולעיתים הבאולינג נפגעÆ קשה לדאוג ששניהם 
יהיו מושלמים¨ אך זה מצריך למצוא את האיזון הנכון כדי 
להצליח בשניהםÆ אין לי בתקופה זו של ההכנות לקראת 
לומדת  אני  לעיתים   Æלבילויים זמן  אירופה  אליפות 

Æלמבחנים תוך כדי הנסיעות לאימונים ולתחרויות
בענף  העיסוק  לך  נותן  בחייך  מוסף  ערך  איזה   Æ∑

øהבאולינג
ובבאולינג  בכלל  בספורט  הישגי  התחרותי  העיסוק 
בפרט נותן לי את ההבנה שעל מנת להגיע להישגים ≠ 
בחיים בכלל ולא רק בספורט ≠ יש להשקיע¨ להתאמץ 
ריכוז¨   ≠ כמו  היכולות  את  משפר  הבאולינג   Æולהתמיד

Æקואורדינציה¨ דייקנות ודיוק
≠ שאת אחת  לנוער  ישראל  נבחרת  ∏Æ באפריל תשתתף 
זו  לך   Æבשבדיה לנוער  אירופה  באליפות   ≠ משחקניותיה 
תהיה הפעם הרביעית באליפות זוÆ מהן תחושותייך ומהן 

øציפיותיך מאליפות זו
מאוד מקווה להגיע למקום הגבוה ביותר מבחינת הדירוג 

Æולהבנתי זה בהחלט אפשרי
למרות שזו תהיה לי הפעם הרביעית שבה אני אשתתף 
ומחכה  מתרגשת  עדיין  אני  לנוער  אירופה  באליפות 
לא  אני  שני  מצד  אך  תחל¨  שהתחרות  רוח  בקוצר 
להתאמן  נוסף  זמן  לי  לתת  כדי  תחל  שהתחרות  רוצה 

Æולהתקדם עוד קצת מקצועית
אני מקווה לשחזר את ההישגים מהשנתיים האחרונות 

Æולזכות במדליות נוספות

נבחרת  שחקן  נחושתן  עומר 
זו השנה הראשונה  לנוער  ישראל 
שחקני  בחבורת  הצעיר  הינו 
תלמיד   ±µÆµ בן  הנבחרתÆעומר 
בראשון  ריאלית  גימנסיה  ביה“ס 
לציוןÆ עומר משחק באולינג משנת 
במועדון  דרכו  את  ¨התחיל   ≤∞∞µ
למועדון  עבר  והשנה  רחובות 

Æאשדוד
הגבוהה  המקצועית  רמתו  לאור  אך  הצעיר¨  גילו  למרות 
משחק עומר בליגת העל לבוגרים של התאחדות הכדורת 
עומר   Æלנוער העל  בליגת  להשתתפותו  בנוסף  וזאת 
שמקיימת  והטורנירים  התחרויות  בכל  ומתחרה  משתתף 
לקביעת  תחרויות  ובהן  בישראל  הכדורת  התאחדות 

Æנבחרות ישראל לבוגרים לאליפויות אירופה ועולם
±Æ למרות גילך הצעיר אינך חושש להתמודד מול שחקנים 

øמבוגרים ומנוסים ממך¨ מה הרגשתך
לי  היו   Æונגדם איתם  ולשחק  לעלות  חששתי  בתחילה 
פרפרים בבטןÆ עם הזמן רכשתי ניסיון ובטחון בתחרויות 

Æודבר זה מונע ממני את החשש מהתמודדות מולם
øמהי תוצאת השיא שלך במשחק אחד Æ≤

התוצאה  למעשה  שהיא   ≥∞∞ תוצאת  השגתי 
Æהמקסימאלית שניתן להגיע אליה במשחק אחד

 Æחשתי תחושה מיוחדת של השגת שיא חדש לגבי עצמי
תחושה טובה מאוד שהנה בעבודתי הקשה השגתי עוד 

Æמטרה שהצבתי לעצמי
היו  מה  בחו“ל¨  בינלאומיות  בתחרויות  השתתפת   Æ≥

øהישגייך
במסגרת  תורכיה¨   ≠ באיסטנבול  בתחרות  השתתפתי 
של  בממוצע  סיימתי   Æ≤∞∞∏≠ב לבוגרים  האירופי  הסבב 
היה  זה  ממוצע  מבחינתי   Æ∏∞≠ה במקום  רק  אבל   ≤±≤
בה  ראשונה  בינלאומית  תחרות  שזו  בהתחשב  הישג 
השתתפתיÆ שיחקתי במסלולים עם שחקנים מהצמרת 
המון  נותן  במחיצתם  ומשחק  והעולמית  האירופית 
לשחקן צעיר כמוניÆ השתתפתי בחודש דצמבר בצרפת 
בתחרות של הסבב האירופי לנוערÆסיימתי במקום הראשון 
וזכיתי במדליית זהבÆ בתחרות זו השתתפו µ∏ נערים ונערות 
באותה קטגוריה בה אני התחריתיÆ מבחינתי זהו הישג אדיר 

 Æומעבר לכך הישג גדול ברכישת ניסיון בינלאומי
¥Æ כמה פעמים בשבוע אתה מתאמןø האם יש לך מאמן 

 øאישי
אני מתאמן כ≠¥ פעמים בשבוע¨ מינימום שעתיים בכל 
נבחרת  אימוני  במסגרת  מקיים  אני  אימונים   ≤  Æאימון
בהדרכת  אישיים  אימונים  במסגרת  ופעמיים  הנוער 

Æמאמן אישי שמלווה אותי גם לתחרויות
במסגרת  משקיע  אתה  נוספים  אימון  תחומי  באילו   Æµ

 øהכוללת של האימונים
פעמיים בשבוע אני מקיים אימוני כושר גופני במכון וכן אימוני 
ריצותÆ בנוסף פעם בשבוע במסגרת אימוני נבחרת הנוער 
אנחנו מקיימים אימון כושר במכון וינגייטÆ פעם בשבוע אני 

Æעובד עם פסיכולוג ספורט בנושא חוסן מנטאלי
רצופה  אימונים  נמצאת במסגרת  לנוער  ישראל  נבחרת   Æ∂
וקבועה באימונים שבועיים ≠ ≤ פעמים בשבועÆ בנוסף אתה 
במסגרת  שבוע  מידי  משחק  וכן  אישיים  אימונים  מתאמן 

וההתאחדותÆ איך כתלמיד אתה מנהל את  ליגות המועדון 
   øזמנך כדי להתמיד בלימודים ולהיות תלמיד מצטיין

מתנהלים  חיי   Æזו בתקופה  לחוץ  מאוד  שלי  הזמנים  לוח 
כמעט  ומנצל  בלימודים  מאוד  משקיע  אני   Æדקות עפ“י 
את כל שעות היממה על מנת ללמודÆ לעיתים קרובות אני 
מגיע למצב שאני לומד למבחנים ומכין שיעורים תוך כדי 
תלמיד  שלהיות  ספק  אין   Æולתחרויות לאימונים  הנסיעות 

Æמצטיין וספורטאי מצטיין דורש הקרבה עצמית גדולה
בענף  העיסוק  לך  נותן  בחייך  מוסף  ערך  איזה   Æ∑

øהבאולינג
חברים  לעצמי  רכשתי  בבאולינג  פעילותי  במסגרת 
ובגרות  בטחון עצמי  לי תחושת  הוסיף  הבאולינג   Æרבים
הכוללת  במסגרת  עליי  המוטלת  מהאחריות  כתוצאה 
בכל  ולהישגים  לתחרויות  וההתחייבות  האימונים  של 
נוטל חלקÆ משחק הבאולינג שיפר את  תחרות בה אני 

Æיכולת הריכוז שלי
∏Æ באפריל תשתתף נבחרת ישראל לנוער ≠ שאתה אחד 
זו  לך   Æבשבדיה לנוער  אירופה  באליפות   ≠ משחקניה 
תהיה הפעם הראשונה באליפות זוÆ מהן תחושותייך ומהן 

ø ציפיותיך מאליפות זו
בנבחרת  יש  כי  חש  ואני  טובות  תחושותיי  לעכשיו  נכון 
סגל שחקנים מגובש מאודÆכולם תומכים בכולם ועוזרים 

Æאני מאמין בחבריי לנבחרת Æאחד לשני
במישור הקבוצתי אני מצפה לזכות במדליה ולא חשוב 
מצפה  אני  האישי  ובמישור  ארד®  כסף¨  ©זהב¨  צבעה 
לרכוש ניסיון לקראת השנים הבאות שלי בנבחרת הנוער 

Æומקווה לסיים במקום גבוה ככל שאצליח
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צמרת דירוג שחקני הבאולינג בארץ ”דירוג פישר“
 ≤∞∞π מעודכן∫  ± פברואר גברים

ס“ה
ניקוד אגודה שם שחקן מקום
±¨∂∏∂ חולון אביב אלפיטל ±
±¨¥¥≤ אשדוד אור אבירם ≤

∏µ∏ חולון דור שפייזמן ≥
∏µµ רמת גן ישראל טנר ¥
∑∂µ רמת גן יהב רבין µ
∑≤≤ רמת גן בן פישלר ∂
∂¥≥ תל אביב נתי וולפרט ∑
µµ∏ חיפה גל שמר ∏
µµ∏ נתניה עבד לטיף ≠
µµ± נתניה עומר אורן ±∞

צמרת דירוג שחקני הבאולינג בארץ ”דירוג פישר“
 ≤∞∞π מעודכן∫  ± פברואר נשים

ס“ה
ניקוד אגודה שם שחקן מקום
±¨¥±∞ אשדוד שרית מזרחי ±
±¨≥¥∞ אשדוד שרה אבירם ≤
±¨≤µ∞ חולון ליאת ויזנפלד ≥
±¨∞∞¥ פתח תקוה יפעת טל ¥

∏∑∞ סטריק בול שיר לוי µ
∏≥± חולון רוני אהרונוביץ ∂
∂πµ אשדוד מור אבירם ∑
∂∏∞ פתח תקוה נופר הרשקוביץ ∏
∂∑≤ רמת גן שחף אנטין π
¥±≤ אשדוד מלי מזרחי ±∞

צמרת טבלת התחרות לקביעת נבחרת ישראל למכביה
µ לאחר מחזור ≥ מתוך גברים

ממוצע אגודה שם שחקן מקום
≤≥¥Æπ רמת גן יהב רבין ±
≤≤≥Æ∞ חולון ליאור קורן ≤
≤≤≤Æπ חולון אביב אלפיטל ≥
≤≤±Æ∂ חוצות עידן כהן ¥
≤≤∞Æ≥ חולון דור שפייזמן µ
≤±≥Æ∏ אשדוד אור אבירם ∂
≤±≥Æ∏ חולון שחף רובינשטיין ∑
≤±∞Æ∂ חוצות פיני רוזנברג ∏

צמרת טבלת התחרות לקביעת נבחרת ישראל למכביה
µ לאחר מחזור ≥ מתוך נשים

ממוצע אגודה שם שחקן מקום
≤∞πÆ¥ חולון ליאת ויזנפלד ±
≤∞±Æ¥ פתח תקווה יפעת טל ≤
±π∑Æ¥ פתח תקווה נופר הרשקוביץ ≥
±π¥Æ¥ חולון רוני אהרונוביץ ¥
±π≥Æπ אשדוד שרית מזרחי µ
±π≤Æ∏ אשדוד שרה אבירם ∂
±π≤Æ¥ פתח תקווה יונית גנון ∑
±π≤Æ± חולון מור דיין ∏

צמרת טבלת התחרות לקביעת נבחרת לאליפות אירופה
µ לאחר מחזור ≥ מתוך גברים

ממוצע אגודה שם שחקן מקום
≤≤µÆ∂ רמת גן בן פישלר ±
≤≤¥Æ≤ אשדוד אור אבירם ≤
≤±µÆ≥ תל אביב נתי וולפרט ≥
≤±±Æπ חולון אביב אלפיטל ¥
≤∞∏Æ∏ חיפה גל שמר µ
≤∞∂Æ∞ רמת גן עמית שטרום ∂
≤∞µÆ± רמת גן דוד לוי ∑
≤∞≥Æ± רמת גן ישראל טנר ∏

צמרת טבלת התחרות לקביעת נבחרת לאליפות העולם
µ לאחר מחזור ≥ מתוך נשים

ממוצע אגודה שם שחקן מקום
±πµÆπ אשדוד שרה אבירם ±
±π¥Æ≤ אשדוד שרית מזרחי ≤
±∏πÆπ חולון מור דיין ≥
±∏∞Æπ חולון רוני אהרונוביץ ¥
±∏∞Æ≥ חולון ליאת ויזנפלד µ
±∑∂Æ¥ רמת גן שחף אנטין ∂
±∑±Æ∞ פתח תקוה נופר הרשקוביץ ∑

 ≠ הבאולינג  בענף  לפעילות  להצטרף  האפשרות  בדבר  קרובות  לעיתים  אלינו  המופנית  נפוצה  שאלה 
ליצור קשר עם בעלי התפקידים באגודה הקרובה למקום מגוריכם כפי שמצוינים בטבלה בעמוד  ניתן 

Æהראשון

לכל שאלה ≠ תשובה° אתם פונים ≠ המערכת עונה°

תשחץ
טבלאות דירוג

חומר 
חלבוני 

בדם

ביטוי 
עברי 
®µ¨∂¨≥©מין תבלין

זמרת 
קרסישראלית

מחומרי 
פילוסוף הבניה

גרמני
גן לילדים 

קטנים
דג

קטן
שוטר חרש

דפנה

תיקן

מטבע 
יפני

עיר 
בארה“ב

מסולם 
הצלילים

מבעלי 
הקרניים

ספר של 
בשביס 

זינגר

התנהגות 
נימוסית

שכונה 
בתל≠
אביב מאכל רומני

ביקור 
באתרי 
אינטרנט

קורה 
עליונה

מידה 
קדומה 
לנוזלים

חלק מהשלם
מילת 
שאלה

נזכר לעיל

מעונות השנהדיבור מקוטע

תנובה

מערבעגה חלק 
במצלמה

בכוונה 
רעה

יחביא

קו מנחה

צער 
עמוק

בעל שיגעון 
גדלות

אולם

פגם

אחת 
אמוניאקהאצבעות

חומר 
לציפוי 
מחבת תבואה

ממיני 
תורשתיהכובעים

רעבילגום

מאיברי 
הדג

ממקורות 
יונק שוכן הירדן

סלעים
מציאותמעייף מאוד

תל עוף דורס
חרבות

כלב 
צונןשעשועים

כיסופים

תופעת 
טבע ©≤¨¥®

מחבת 
גדולה 
ועמוקה פקודה

דמיון 
שווא

ממפכ“לי 
המשטרה

 Æפינים  ∏ והפלתי  הכדור  את  גלגלתי  שאלה∫ 
המכונה הפילה את הפינים הנותרים היות והתברר 
אני  האם   Æ“השניה ”המכה  על  היתה  המכונה  כי 

øזכאי לזריקה חוזרת

כי  שלך  התודעה  היתה  הזריקה  ביצוע  לפני   Æלא
לוודא  היה  באחריותך   Æראשון כדור  מגלגל  הינך 
של  שלם  ”סט“  על  מגלגל  הינך  כי  הגלגול  לפני 
הפינים   ≤ את  להעמיד  יש  זה  במקרה   Æפינים

Æשנותרו ולבצע את הגלגול השני

שאלה∫ שילחתי את הכדור ועברתי את קו הפסילה 
עקב איבוד שיווי המשקלÆ צליל קו הפסילה לא הופעל 
ייחשב  האם   Æהתוצאות בלוח  פסילה  נרשמה  ולא 

 øכפסילה או שיש להתייחס לרשום עפ“י המחשב

אכן ייחשב כפסילהÆ במידה ועברת את קו ה“פאול 
ליין“ זו פסילה גם במידה ולא הופעל הצליל ולא 
יש   Æהתוצאות בלוח  אוטומטית  פסילה  נרשמה 
לרשום תוצאת ”∞“ לגלגול הראשון¨ להעמיד ”סט“ 

Æשלם של פינים ולבצע גלגול שני

 Æשאלה∫ שחקן שהגיע תורו לשחק מנהל שיחת טלפון
øהאם על שאר השחקנים להמתין עד לסיום שיחתו

אין להמתין בשום מקרהÆ לפי סעיף ∂Æ¥± של תקנון 
משחקי הליגות∫ אין לעכב מהלך משחק בשל סיבות 
כאשר   Æטלפון שיחת  כגון  למשחק  קשורות  שאינן 
מגיע תורו של השחקן לשחק והוא אינו משחק בגלל 
שיחת הטלפון יש לרשום לו ”∞“ בפריים שאותו הוא 

Æאמור לשחק והשחקן הבא אחריו ימשיך לשחק

שאלה∫ השנה נכנס החוק כי אסור לעשן במהלך 
משחק או בהפסקות בין המשחקיםÆ מה דינו של 

øשחקן שנתפס מעשן

 Æפעיל שחקן  שהוא  זמן  כל  לעשן  אסור  לשחקן 
שחקן נחשב כשחקן פעיל גם במהלך הפסקה בין 
 Æלשחק ממשיך  הוא  שלאחריה  למשחק  משחק 
הליגות שחקן  ≤Æ¥± של תקנון משחקי  לפי סעיף 
שייתפס מעשן ייחשב כשחקן לא חוקי∫ ” לשחקן 
והקבוצה  הנדון  למשחק   “∞” תוצאת  תרשם 
תיענש כאילו לא הופיע שחקן כללÆ במשחק הבא 

Æ” ניתן לשלב בקבוצה שחקן אחר

Æ∞π≠∏∏µ≤≥¥∂ פקס התאחדות הכדורת בישראל Øאת פתרון התשחץ ניתן לשלוח למייל
Æבין הפותרים נכונה יוגרלו כרטיסי משחק למרכזי באולינג ברחבי הארץ


