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קולעות 
הנערות לפנינו

מחלקת הנערות המצליחה של אליצור חולון בכדורסל פתחה בשעה טובה את עונת 2009/10 
֔ וכמו תמיד, הקבוצות המקומיות מטפחות את הדור הבא ועל הדרך גם מכוונות גבוה  

בכדורסל  הנערות  יגות 
נע־ וקבוצת  לדרך,  יצאו 
חו־ אליצור  של  א'  רות 
שעב־ בעונה  שזכתה  לון, 
רה באליפות ובגביע המדינה, 
פתחה את העונה עם ניצחון בית והפ־

סד חוץ.
הנערות, שתחסרנה השנה את כו־
כבת הקבוצה בר גלינסקי בשל ניתוח 
לשחזור הרצועות בברך, הביסו במחזור 
הפתיחה את אבן יהודה 38:77, כשה־
שני  היו  במשחק  הבולטות  שחקניות 
זר אביב, אביב כספי (אחות של עמרי) 

והרכש מבני הרצליה, קרן מוזס.
את הדאבליסטיות מאמנים השנה 
ויטו גיליץ' ומשה רוזנברג, שלא הצ־
ליחו ביום ראשון למנוע הפסד 67:62

נגד רמת השרון בחוץ.
המשחקת  א',  נערות  קבוצת  גם 
בליגה המחוזית, פתחה את העונה עם 
ניצחון והפסד, אלא שכאן מדובר בני־
צחון חוץ והפסד בית. במחזור הפתיחה 
טיילו הנערות לניצחון 26:79 על מת־
נ"ס תל כביר, וביום ראשון השבוע הן 

נכנעו בחולון למכבי חדרה 40:64.
חולון,  של  ב'  נערות  קבוצת  את 
מאמן  הלאומית,  בליגה  המשחקת 
בעונה  שהצעיד  פרג,  ליאור  השנה 
שעברה שתי קבוצות במחלקה לתא־
משחקניות  מורכבת  הקבוצה  רים. 
בכיתה י' ומשחקניות בכיתה ט' שזכו 

בשנה שעברה בגביע המדינה לילדות. 
את העונה הן פתחו עם ניצחון 52:56

על רמת השרון.
את  לראשונה  לבשה  הכט,  יובל 
מדי אליצור חולון, אליה הגיעה העונה 
ממודיעין, וקלעה 10 נקודות, כמו יובל 
ושני  אלבה  טלין  בירמן.  ואביב  יוסף 
טריקי קלעו 7 כל אחת, דניאל גונד־

רי ורותם לביב תרמו כל אחת לניצחון 
וליאל גינדיאן, כרמל קצב ומזל סולו־

מון השלימו את הניצחון עם 2 נקודות 
כל אחת. השבוע הן לא שיחקו.

את קבוצת נערות ב' מהליגה המ־
בורד,  שמעון  העונה  מאמן  חוזית 
קבוצת  את  שעברה  בעונה  שהוביל 
לאליפות.  אשדוד  מכבי  של  הילדות 
במשחקו הראשון בחולון הוביל בורד 
את חניכותיו החדשות לניצחון קלילי 
28:52 על מתנ"ס. לחולון קלעו: אושר 
יחזקאל 13, עדי שינזי 8, שיר כהן 7, 
רעות שקד 6, שיר ברקת ורותם לוי 
3 כ"א, ירדן כהן, גל חכמון וגל יוסף 

2 כ"א.
בליגת הילדות יש לאליצור שלוש 
מהן  ושתיים  ז'-ח',  מכיתות  קבוצות 
נפגשו למשחק זו מול זו. הקבוצה אותה 
מאמן קובי בלול, אליצור שרת חולון, 
ניצחה את הקבוצה אותה מאמן מנחם 
 ,32:35 חולון,  בגין  אליצור  אטלס, 

אחרי משחק צמוד.
למנצחות משרת חולון קלעו: מורן 

אדירים 10, טל ענבר 8, שיר ריבר 6, 
ליאור אשכנזי ועדי בן שושן 4 כ"א, 
הילה לוי 2,  וים מאירוביץ' בק קלעה 
נקודה. לבגין קלעו: עדן והב 14, מירב 
בן יוסף 8, עדן אבליאב וגל עלימה 4

כ"א ורחלי שמעונוב 2. 
עבור שני המאמנים זה היה משחק 
ראשון באימון באגודה. בלול, שמשמש 
העונה עוזרו של טל נתן באימון קבו־
הניצ־ אחרי  "התפנה"  הבוגרות,  צת 

חון עם הילדות כדי לסייע לנתן 
בניהול לעבר ניצחון על מת־
נ"ס תל כביר במחזור הפתי־
חה שנערך השבוע. גם עבור 
נבח־ שחקן  אטלס,  מנחם 

רת ישראל לשעבר, זו 
הייתה בכורה בקבו־

צה החולונית.  
קבוצת הילדות 
המודר־ הנוספת, 
כת ע"י פרג, חזרה 
החוץ  ממשחק 
בני  נגד  שלה 
יהודה, עם ניצחון 
 .24:52 של  נאה 

שק־ בלס  נועם 
לעה 19 נקודות, 
דוד  בן  ומור 
שקלעה 18 היו 
בקבו־ הטובות 
צה החולונית. 
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לפרוח בשקמה
מרקו בן ברוך בוודאי ציפה לקבלת פנים 
נעימה יותר בקבוצת הנוער של צפרירים 

חולון. הקבוצה שפתחה את העונה עם שני 
ניצחונות ואותתה לעבר צמרת הטבלה, 

נחלה הפסד במחזור השלישי, ואחרי 
ההפסד במחזור הרביעי בשבת, 3:1 

נגד בית"ר/שמשון, היא מדורגת במרכז 
הטבלה. 

בן ברוך ראה את בית"ר/שמשון עולה 
ליתרון 0:1 במחצית הראשונה, אבל 
איציק קדושים השווה בפנדל. בעשר 
הדקות האחרונות כבשו הבית"רים/

שמשונים עוד שני שערים וניצחו. 
מחר (11:00) מצפה לצפרירים משחק נוח 

נגד מכבי השקמה (11:00), שסוגרת את 
הטבלה ללא נקודות.

הפוכים בדיוק הדברים אצל מכבי 
עירוני בת ים שפתחה את העונה עם שני 

הפסדים רצופים, ניצחה במחזור השלישי, 
ובשבת ניצחה שוב 1:2 בחוץ את בני לוד. 

אלירן לסרי הוביל את בת ים ליתרון כבר 
בדקה התשיעית, הלודאים השוו במחצית 
השנייה, אבל דקתיים לסיום כבש נתנאל 

מולכו את שער הניצחון.
גם לבת ים לא מצפים מחר חיים קשים, 

כשהיא תארח (11:00) את סקציה נס 
ציונה, שספגה יותר שערים מכל קבוצה 

אחרת בליגה - 11.
קבוצת נערים א' של בת ים ראתה 

בשבת 6-6. במסגרת המחזור ה-6 כבשו 
הבחורים של ערן ססי שישה שערים 
לרשת של הפועל ירושלים, והעפילו 

בעקבות הניצחון למקום ה-6 בטבלה.
בדקה ה-34 של המשחק פסק השופט 

כפיר אברג'יל על כדור עונשין מ-11 
מטרים לזכות בת ים, והרחיק שחקן 

ירושלמי. ארטיום מולוקנדוב דייק 
מהנקודה הלבנה, אבל עד המחצית השוו 

הירושלמים. המחצית השנייה הייתה 
סיפור אחר לגמרי. עבד אלכרים אטרש 

(צמד), גיא קלמנטה, שוקי ביטון וחן כהן 
כבשו חמישייה בדרך לניצחון הענק.

מחר יוצאת הקבוצה למשחק חוץ נגד בני 
יהודה, שמדורגת רביעית בטבלה.  

זמן גביע
הליגה העילית לנוער בכדוריד תפתח את 
העונה הרשמית שלה בעוד 10 ימים, אבל 

הליגה המחוזית יוצאת לדרך כבר מחר. 
משחקה של מ.כ. חולון נגד הפועל אשדוד, 
נדחה ויתקיים ביום חמישי בשבוע הבא, 

ב-20:45 באולם הי"א באשדוד. 
בגביע המדינה לנוער תתארח מ.כ. חולון 
ביום ראשון (17:00) אצל אס"א תל אביב 
באולם עילית שבאוניברסיטת תל אביב. 
בגביע המדינה לנערים השיגה מ.כ. חולון 

ניצחון גדול על מכבי רעננה 24:51 במשחק 
שנערך באולם העירוני ברעננה.  בגביע 

המדינה לנערים כיתות ט' ניצחה בשבת 
מ.כ. בחוץ את הפועל קרית אונו 12:36.

בגביע לילדים כיתות ח' הפסידה חולון 
34:28 למכבי עירוני רחובות, ולעומת זאת 
חזרו ילדים ז' של מכבי יניב חולון מבאר 
שבע, עם ניצחון 15:18 על מועדון כדוריד 

באר שבע. ביום שני תשחק מכבי יניב 
באולם העירוני ברעננה (18:00) נגד מכבי 

רעננה באותה מסגרת.
את התבוסה הכי לא נעימה של פתיחת 
העונה נחלה קבוצת ילדים כיתות ז' של 

מ.כ. שאירחה בבית את מכבי ראשון 
לציון ונכנעה 23:4. 

גם מחלקת הנערות יצאה לדרך, ונערות 
כיתה י' של מ.כ. חולון, המודרכות ע"י איתי 

פפיר, ניצחו בערד 6:28. מחר (12:00, האולם 
העירוני בראשל"צ), באותה מסגרת, 

תתארח מ.כ. אצל מכבי ראשון לציון.  

כדורגל

כדוריד
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נותן לחיילים בראש

לא הייתה שום בעיה, הם שלחו לנו את 
הטפסים, אבל אז נכנסה הממשלה לת־

מונה ולא אישרה לנו כניסה. עד כמה 
שאני יודע הגיע הדבר גם לידי לימור 
לבנת, אבל הודיעו לי שאין לנו אישו־

רי כניסה, ואנחנו נשארים כאן. אתה 
לא יכול לתאר לעצמך, איזו אכזבה זו. 
השתתפתי כבר באליפות אירופה בפי־

נלנד לפני שנתיים, והשתתפתי בשנה 
לא־ אבל  בשבדיה,  באליפות  שעברה 

הרבה  להגיע  אמור  הייתי  הזו  ליפות 
יותר מחושל, בעיקר אחרי שזכינו במ־

דליית הזהב במשחקי המכבייה, ויותר 
מכך בגלל ההשקעה הגדולה שלי בעת 

האחרונה לקראת היציאה לאליפות".
אתה יכול לשתף אותי, מה אתה 

כל כך מוצא בענף הזה?
אוהב  אני  דברים.  מאוד  "הרבה 
ספורט, והכוונה שלי אוהב ספורט בכל 
הענפים. יש בבאולינג תחרותיות גדו־
לה. יש המון מתח במשחק הזה. אתה 
צריך יכולות, ואתה חייב ריכוז גבוה. 
אתה עצמאי על המסלול, וזה מוסיף 
על  המון  עובד  אני  הכללי.  לאקשן 
תח־ מאחר שלפעמים  אבל  טכניקה, 
רות יכולה להימשך גם חמש שעות, 
אתה חייב שיהיה לך גם כושר גופ־
ני גבוה. יש כאן לא רק מאמץ פיזי, 

עם  עבדתי  מנטאלי.  מאמץ  גם  אלא 
לעבוד  חוזר  ואני  ספורט,  פסיכולוג 
איתו שוב. פסיכולוג מאוד עוזר. ברי־
כוז, בדיוק. אם לא תעבוד על עצמך 
יהיה לך קשה מאוד להגיע  מנטלית, 
להתמודד  תצליח  לא  כי  להישגים, 
עם מצבי הלחץ בהם אתה נמצא בזמן 
אני  מטרה:  לעצמי  הצבתי  תחרות. 
של  גבוהות  הכי  לרמות  להגיע  חייב 
הבאולינג. קיבלתי מעמד של "ספור־
טאי פעיל" בצה"ל, וזה לא ימנע ממני 
לצאת לתחרויות בארץ ובעולם, זה לא 

יפריע לי להתקדם".
אל תגיד לי, שכל זה בא לך רק כי 
לא הרגשת נוח בכדורגל, ורק כדי לא 

התלהבת ממשחק הכדורסל.
"לא. אני מודה שלא. אבא שלי, רמי 
קורן, משך אותי למשחק הזה, או שאני 
נמשכתי אליו בזכות ההישגים של אבא 
שלי. הוא התחיל לשחק לפני 15 שנה, 
הפך להיות מקצוען, ראיתי אותו מצ־

ליח, ורציתי לחקות אותו. כלומר הוא 
סלל לי את הדרך למסלול. הייתי בן 
12 וחצי, זה גיל מאוחר בשביל להת־

חיל באולינג, אבל הנה אתה רואה, אני 
רק שש  מגיע להישגים למרות שאני 

שנים בענף".
ומי מנצח היום, אבא או אתה?

הקטע  את  לקרוא  יאהב  לא  "הוא 
הזה, אני חושב שזה מרגיז אותו, אבל 
היום אני מנצח אותו. אני נחשב לשחקן 

ברמה גבוהה מאוד". 
שיש  או  לבד,  נערכים  האימונים 

לך מאמן?
אני  כמה  יודע  אתה  אחד?  "מאמן 
מתאמן? קודם כל יש לי מאמנת, לאה 
כהן, שהיא גם מאמנת נבחרת הנשים 
של ישראל, חוץ מזה יש לי מאמן כושר 
אישי, חוץ מזה יש לי מאמן בנבחרת, 
פסיכו־ לך  כמו שכבר אמרתי  לי  יש 

שולחת  הבאולינג  והתאחדות  לוג, 
אותנו פעם בשבוע למכון וינגייט, שם 
עובדים ספציפית על נושאים שקשו־
זה קשור בתזונה, רי־ רים לבאולינג. 

משקל.  שווי  גמישות,  מתיחות,  צות, 
אני למשל עובד הרבה על שווי משקל, 
כי אני מאלה שמרים את הכדור גבוה. 
עבודת הרגליים היא חשובה מאוד כדי 
להיות יציב בעת זריקת הכדור. אני לא 
על  עובדים  שאנחנו  לך  להגיד  רוצה 
כושר גופני, באותה רמה שהכדורגל־
נים עובדים, אבל זה כמו שכולם חוש־

בים שהכל מתחיל ונגמר לי המסלול. 
כדי להצליח ליד המסלול, עובדים גם 

בחדר כושר".

הכרה אולימפית
באליפות  ישראל.  אלוף  לא  הוא 
שנערכה בחודש יולי הוכתר אור אבי־
מזר־ ושרית  הגברים,  בין  לאלוף  רם 
חי הבלתי נלאית בין הנשים, ובתשו־

בה לשאלה מדוע דווקא הוא אמור היה 
לצאת לאליפות העולם במאלזיה ולא 
שבו  "הטורניר  קורן:  מסביר  אבירם, 
אליפות  קדם  טורניר  הוא  זכיתי,  אני 
ידוע שמי שיזכה  היה  העולם. מראש 

בטורניר הזה, ייצא למאלזיה".
מבין 39 ענפי הספורט האולימפיים, 
לא מופיע ענף הבאולינג כספורט שמ־

אבל  האולימפיים,  במשחקים  תחרה 
קורן מרגיע: "אל תדאג. זה יהיה. הס־

פורט הזה מתקדם בצעדי ענק בעולם, 
אוהדים  לעצמו  יוצר  הוא  אצלנו  וגם 
חדשים. זה לא פאן משפחתי כמו שכו־
לם חושבים, זה ספורט, ועוד איך ספו־
רט. אנחנו מקצוענים לכל דבר, משקי־

עים מאמצים אדירים, וזה ענף ספורט 
עם על מה שמשתמע מכך".

איפה חולון בסיפור הזה?
של  גדולים  הכי  התותחים  "כל 
לא  אתה  מחולון.  יצאו  הבאולינג 
מתחרים  מחולון  נוער  בני  כמה  יודע 
בבאולינג. חולון נחשבת למעצמה בס־

פורט הזה".
אחרי  שלך,  הבאה  המטרה  מה 

שמלאזיה ירדה מהפרק?
"אליפות העולם עד גיל 21 שתהיה 
בסוף השנה בפינלנד. אני מתמקד לק־

מעצמי  נותן  אני  הזו,  האליפות  ראת 
יותר ויותר כדי לחזור משם עם תואר, 
והרי אמרתי לך, בגילי אין סיבה שלא 
אאמין בעצמי שאוכל להגיע להישגים 
אני  זה  בשביל  הבינלאומית.  בזירה 

מתאמן ומשקיע". 

ט
ור

ספ

חו־ להיות שצפרירים  כול 
לון איבדה בלם לשנים הק־
רובות, ואולי הפועל חולון 
שהיה  ברמה  גארד  פספסה 
מא־ אחר  להביא  ממנה  מונע 
רצו של אנקל סם, אבל תמיד כשיש 
ובמקרה  מרוויחים,  גם  יש  מפסידים, 
זכה הבאולינג הישראלי בכיש־ הזה, 
רון חולוני שוויתר על קריירת הכדו־
רגל והכדורסל, לטובת הכדור הקשיח 
שמפיל את החיילים אחד או אחד, אבל 

עדיף את כולם במכה.
תכירו את ליאור קורן, בן 18 וחצי, 
צעיר  שבגיל  אמיתי,  ספורט  חולה 
בקרית  מביתו  הדרך  את  עשה  מאוד 
שרת למגרש האימונים של צפרירים, 
כדי להיות שחקן כדורגל. הוא התחיל 
לקבל את היסודות של בלם, אבל לא 
ממש נמשך למשחק. השאיר את החב־
רים במגרש שברחוב ההסתדרות, עשה 
והחל לקלוע במגרש הפ־ פניה חדה, 
תוח שליד מגרש הכדורגל. מהר מאוד 
הוא הרגיש שגם הסלים לא עושים לו 
את זה, ואז בגיל 12 וחצי דילג אל ענף 
הספורט השלישי שלו, הבאולינג, הת־
להב, התאהב, התמכר, ומאז הוא ליד 
מסלולי הבאולינג שלוש פעמים בש־
פעמיים  ועוד  להתאמן,  כדי  רק  בוע 
בשבוע כדי להתחרות במסגרות הלי־

גות הסדירות של הבאולינג.
"זה לא סתם לגלגל כדורים ולהפיל 
מנסה  חושבים"  שכולם  כמו  חיילים 
קורן לתמצת את ענף הספורט שעדיין 
"זה ספו־ לא זכה להכרה אולימפית, 
טכני־ עצומה,  השקעה  שמצריך  רט 
קה גבוהה, ריכוז מכסימלי, כושר גו־
פני, ומי שרוצה להגיע להישגים צריך 
לתת מעצמו המון, ואני נותן. אני נותן 
כי אני רוצה להגיע להישגים. בגילי 
סיבה שלא אחשוב במושגים של  אין 
אליפויות עולם ואליפויות אירופה. זה 
וזו המטרה שלי. אני  בהחלט אפשרי, 
נשאבתי לתוך הענף הזה, והיום כבר 

קשה לי להתנתק ממנו" אומר קורן.

מחסום מאלטזי
האמת שבשעה הזו ממש הוא היה 
צריך להיות יחד עם שחף אנטין, בדרך 
למשחקי  למאלזיה,  ומשם  לנתב"ג, 
חמי־ ביום  שיפתחו  העולם  אליפות 
שאישרו  המאלזים  אבל  הקרוב,  שי 
את בואם, נתקלו בהחלטה אטומה של 
של  והכניסה  המאלטזי,  החוץ  משרד 
הישראלי  והאלוף  הישראלי  האלופה 

נאסרה.
קורן מספר, וממש לא מצליח לה־
סתיר את אכזבתו הגדולה: "כדי לק־
בוע את הנציגים שישתתפו באליפות 
בפתח  כחודשיים  לפני  טורניר  נערך 
פני  על  התפרש  הטורניר  תקווה. 
שבוע ימים, אחרי שלב המוקדמות 
נערכו משחקי רבע הגמר, חצי הגמר 
והגמר, שחף זכתה בין הבנות, אני 

ומאז התחלתי בהכ־ בין הבנים, 
המשח־ לקראת  הגדולות  נות 

קים. מבחינת מארגני האליפות 

"בבאולינג 
אתה צריך 
יכולות וחייב 
ריכוז גבוה. 
אתה עצמאי 
על המסלול, 
וזה מוסיף 
לאקשן 
הכללי. יש 
כאן לא 
רק מאמץ 
פיזי, אלא 
גם מאמץ 
מנטאלי. 
עבדתי עם 
פסיכולוג 
ספורט"

י

הוא יכול היה להיות כדורגלן מצליח, אולי כדורסלן, אבל בחר דווקא לגלגל כדור קשיח שמפיל את החיילים אחד אחד, ועדיף את כולם במכה אחת֔  רק 
אל תעזו להגיד בקרבתו שמה שהוא עושה לא פופולארי, כי מבחינתו של ליאור קורן (18 וחצי) מחולון, ספורט הבאולינג הוא הרבה יותר מסתם משחק 

֔ מוטי חביב  //  צילומים: קובי קואנקס

קורן, השבוע. "זה לא סתם לגלגל כדורים ולהפיל חיילים כמו שכולם חושבים"

נערות א' של חולון חוגגות זכיה בגביע. ישחזרו את ההצלחות של העונה שעברה?

מוזס. חיזוק 
משמעותי 
מהרצליה


