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ספורטאים ופעילים יקרים,
אנו ממשיכים במסורת של הפקת מגזין באולינג אלקטרוני מקצועי של 

התאחדות הכדורת בישראל , "באולינגתון".
ישראל שתצא  של  הגברים  נבחרת  על  בעיון  לקרוא  תוכלו  זה,  בגיליון 
לגברים שתיערך  אירופה  באליפות  ישראל  לייצג את  יוני 2015  בחודש 
יכולנו להשתתף באליפות העולם  לא  בדנמרק. לאחר שבשנה שעברה 
לגברים באבו דאבי תהיה השנה הזדמנות לנבחרינו להוכיח את יכולתנו 

במישור הבינלאומי.
בהתאחדות  החברות  האגודות  חשיפת  של  במסורת  ממשיכים  אנו 
מהאגודות  אחת  ירושלים,  אגודת  על  כתבה  והפעם  בישראל  הכדורת 

הותיקות והספורטיביות שיש לנו בהתאחדות. 
בגליון זה תהיה לכם הזדמנות להכיר גם את מזכירת ההתאחדות שנמצאת בקשר יום יומי עם 
לועד המנהל במהלך השנה  וכן את חבר הועד המנהל החדש שהצטרף  הפעילים והשחקנים 

שעברה.
השנה הלך מאיתנו חבר יקר, שלמה טירן ז"ל, לשעבר חבר הועד המנהל של ההתאחדות ואחד 
הפעילים שפעל רבות לקידום ענייני הסניורים וענף הבאולינג בארץ ובאירופה. החלטנו לקרוא על 

שמו את אליפות ישראל לסניורים שתתקיים בחודש מרץ. 
אני מאחל דרך צלחה והישגים לנבחרת הנוער היוצאת בעוד שבועיים לאליפות אירופה לנוער 

בגרמניה. השנה יוצאת נבחרת בעלת נסיון ואנו צופים להישג משמעותי.      
לקראת ימי הפסח, אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חג פסח שמח, בריאות, 

הנאה והישגים ספורטיביים.

בברכת הספורט,  
אריה פישר – יו"ר ה.כ.י  
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תצא נ בבאולינג  ישראל  של  הגברים  בחרת 
שתיערך  אירופה  לאליפות  הקרוב  ביוני 
באלבורג, דנמרק, במטרה לעשות היסטוריה 

ולזכות במדליית בכורה באליפות. 
סגל הנבחרת כולל את אביב אלפיטל, עדו שרת, 
ואור  נחושתן  עומר  שיינמן,  משה  טנר,  ישראל 
שיינמן  אלפיטל,  מהסגל,  מחצית  אגב,  אבירם. 

ואבירם, משתייכים למועדון הבאולינג של נשר.
בחודש  שנערך  האליפות,  מוקדמות  לטורניר 
שעבר במועדון 'חוצות המפרץ' בחיפה, נרשמו 21 
הראשונה.  בשישייה  לסיים  כשהמטרה  שחקנים, 
 195 של  בממוצע  לעמוד  הוא  נוסף  קריטריון 

נקודות.
כל  שיחק  כחודש,  במשך  שנערכו  במוקדמות, 
נקבעו  בסיומם  משחקים,  מ-38  פחות  לא  שחקן 

כאמור ששת המאושרים שייצגו את הנבחרת.

דירוג פישר 
היו  המוקדמות  בתחרות  הראשונים  ארבעת 
 )196.76( טנר   ,)197.42( )198.37(, שרת  אלפיטל 
ושיינמן )196.71(, שסיימו עם ממוצע גבוה מ-195, 
אך גם עבד לטיף ממועדון 'חוצות', שסיים חמישי, 

עמד בקריטריון. 
יו"ר  אלא שכאן נכנס לתמונה 'דירוג פישר', ע"ש 
בו  הבולטים  שני  לפיו  פישר,  אריה  ההתאחדות 
וסיימו במוקדמות  יכולים להיכנס לנבחרת במידה 

הראשונים.  המקומות   12 בין 
על  לנבחרת,  הצטרפו  כך 
נחושתן  לטיף,  של  חשבונו 
 ,)191.55( ואבירם   )192.11(
אלוף  בתואר  בעבר  זכה  שאגב 

העולם.
של  מקצים  יש  אירופה  באליפות 
כשהמצטיינים  וחמישיות,  שלשות  זוגות, 
במקצים עולים להתמודד במקצה המאסטרס, 
שנחשבות  מי  אירופה.  אלוף  התואר  על 
להגיע  ודאיות  ומועמדות  באליפות  לפייבוריטיות 
רחוק הן שבדיה ופינלנד, שבדרך כלל זוכות לפחות 

במדליה אחת בכל מקצה.         
זהב  במדליית  בעבר  שזכה   ,)25( אלפיטל  אביב 
סיים  ובזוגות,  ביחידים  לנוער,  אירופה  באליפות 
הגבוה  הממוצע  עם  במוקדמות  ראשון  כאמור 
טובה מאוד לקראת האליפות",  "ההרגשה  ביותר. 
הוא מספר. "מניסיון העבר, במקצה הזוגות אני ואור 
למדליה.  פעמים  כמה  מאוד  קרובים  היינו  אבירם 
במקום  סיימנו  שעברה  בשנה  העולם  באליפות 
שנים,  מספר  לפני  אירופה  ובאליפות  התשיעי 
קרובים  היינו  שוב  בדנמרק,  היא  גם  שנערכה 
למדליה ופספסנו אותה בגלל פציעה שלי. השנה 
אני מאמין שיהיה שיפור ויש סיכוי טוב לחזור עם 

מדליה".
לציפיות  הקשור  בכל  האופטימיות,  למרות 
"אין  הביתה.  לכתוב  מה  מדי  יותר  אין  מהנבחרת 
"הסיכוי  אביב.  מודה  ציפיות",  הרבה  מאיתנו 
הולך  לא  לבוגרים  אירופה  באליפות  אבל  קיים, 
זכינו שם במדליה.  ומעולם לא  לנו לאורך השנים 
את  לשנות  במטרה  לדנמרק  נוסעים  אנחנו 

הסטטיסטיקה הזאת". 
שיחגוג  טנר,  ישראל  בנבחרת,  הוותיק  השחקן 
הוא  אף  מתכונן   66 הולדת  יום  הקרוב  באוגוסט 

שהייתה  טובה  הכי  הנבחרת  "לדעתי  לאליפות. 
אי פעם הייתה לפני 5 שנים במינכן, ושם לא זכינו, 
בהחלט  וזה  טובים  שחקנים  כמה  לנו  יש  אבל 
אפשרי. באולינג, כמו כל ספורט, זה עניין של יום. 
יום טוב ולהצליח. עובדה שאור  אתה יכול לתפוס 
אבירם זכה באליפות וגם לזה אף אחד לא ציפה. 
לא הייתי בנבחרת ב-4-5 האחרונות, אבל השנה 
וביקשתי אישור מהאישה.  לי באצבעות  דיגדג  זה 
בספורט אישי שכזה יש תקווה לחזור עם מדליה. 
יכולת טובה יש ואני מאמין שאנחנו מסוגלים לזה. 

הסיכויים בהחלט טובים".

לייצג  היא  שחקן  כל  של  "השאיפה 
את נבחרת ישראל"

אור אבירם )35( שכאמור כבר הגיע למעמד הנשגב 
בבאולינג עם הזכייה בתואר אלוף העולם לבוגרים 
ב-2013, התייחס לאליפות שתיערך ביוני. "אישית 
אימונים  משטר  יש  אבל  התרגשות,  אצלי  אין 
אני  וטקטיים.  טכניים  אימונים  וכולל  שהתחלתי, 
מאסיבית  בצורה  אימונים  של  סדרה  לבצע  דואג 

כדי להגיע בשיא הכושר בדיוק לתחרות".
כי  מדגיש  אבירם  מהנבחרת,  לציפיות  באשר 
מה  יודע  לא  "אני  בלבד.  מעצמו  הן  שלו  הציפיות 
אבל  מהנבחרת,  לציפיות  ביחס  מתכננים  אנשים 
לאן  ויודע  שלי  המטרות  את  לעצמי  מייצר  אני 
היא  הראשונית  השאיפה  להגיע.  שאצליח  הגיוני 
להיות בטופ 16, משם להיכנס לשמינייה ובהמשך 
מעבר  בונוס.  זה  אליו  להגיע  שאצליח  שלב  כל 
לזה, באליפות אירופה לנבחרות, ישראל אף פעם 
היו  המדליות  וכל  מדליה,  באיזושהי  זכתה  לא 
בתחרויות האישיות. לצערי לא עושים מספיק כדי 

לשנות את זה".

מה לדעתך אפשר היה לעשות? 
לתקופה  בינלאומי  מאמן  להביא  היה  "אפשר 
נבחרת  לבנות  ולא  חומש  תכנית  לבנות  ארוכה, 

החלום הדני
נבחרת ישראל בכדורת תמריא

ביוני לאליפות אירופה שתתקיים
בדנמרק עם חלומות כמוסים
על זכייה במדליה היסטורית.

"יש לנו סיכוי טוב"



2015, ת התיכון  הים  גביע  של  הטרייה  לנבחרת  טוב  מזל  גידו 
הים  מדינות  אזורית בהשתתפות  ישראל בתחרות  שתייצג את 

התיכון, שתתקיים בכרתים בסוף אפריל השנה. 
בראשל"צ,  "פלאנט"  בבאולינג  נערכה  הנבחרת  לקביעת  התחרות 
וארבעת הזוכים המאושרים הם צ'יקו דקל מנשר שסיים ראשון עם 1806 
פינים ושי פפר מחולון עם 1750, כאשר בגזרה הנשית חגגו שרית מזרחי 
גן עם 1583.  ולין פישלר מרמת  פינים  מנשר, שזכתה בבכורה עם 1791 
אגב, השתיים שמחו במיוחד מהתוצאות שכן מזרחי הא גם המאמנת של 

פישלר.  
יצוין כי במהלך התחרות יתחרו השחקנים בקטגוריות יחידים, זוגות, זוגות 

מעורבים וקבוצתי.

שרית מזרחי: "זכיתי בטורניר הזה לפני כמה שנים בקפריסין, והציפייה 
לה  אין  עדיין  לין,  לגבי  שיותר.  וכמה  במדליות  ולזכות  טוב  לשחק  היא 
מספיק ניסיון בינלאומי, זו הזדמנות מצוינת בשבילה והיא מאוד מתאימה 

לתחרות מסוג כזה. אני שמחה מאוד שאני נוסעת איתה".

והייתי בשנה שעברה  לין פישלר: "האמת שאני משחקת הרבה בחו"ל 
כל  לפני  כמו  מתרגשת  אני  לנוער.  ישראל  נבחרת  עם  העולם  באליפות 
תחרות, במיוחד כאשר אני נוסעת עם המאמנת שלי. רצינו לנסוע יחד ואני 
שמחה שזה יצא ככה. כמובן שאפשר להגיע רחוק בתחרות ולזכות שם 

במדליה. אני מאוד אופטימית". 

שיחק  וכן  ב-2009  התיכון  הים  גביע  תחרות  את  חווה  כבר  דקל  צ'יקו 
בנבחרת ישראל: "אני בתקופה טובה בזמן האחרון וכרגע מדורג ראשון 
במדליות  לזכות  אפשר  "בהחלט  אומר.  הוא  בסניורים",  האישי  בממוצע 

בתחרות הזו, אבל נהיה חייבים לעבוד קשה בשביל זה". 

אירופה:  באליפות  הנוער  נבחרת  לייצג אשתקד את  שי פפר, שהספיק 
"ציפיות תמיד יש, אבל אני לא חושב על זה יותר מדי כרגע. אני ממשיך 
יעלו.  ולעבוד קשה, אבל בטח לקראת התחרות הציפיות  להתאמן חזק 

בגדול אני תמיד אופטימי ומאמין שאפשר לחזור משם עם מדליות".  

לים התיכוןסטרייק
נבחרת גביע הים התיכון תייצג את ישראל 

בתחרות אזורית בכרתים בסוף אפריל. 
שני הנציגים ושתי הנציגות שומרים על 

אופטימיות ומאמינים כי המדליות בהישג יד
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זה  בגלל  לשנה.  משנה 
אנחנו  בו  במצב  אנחנו 
מאכזב  זה  נמצאים. 
נלחם  ואני  ומתסכל 
לשנות  שנים  כבר 
לא  אבל  זה  את 
שאתה  כמו  מצליח. 
שלי  הציפיות  מבין, 
ולא  מעצמי  הן 
פשוט  מהנבחרת, 
להיות  יכולות  לא  כי 
שלא  מנבחרת  ציפיות 
הכלים  את  לה  נותנים 
לצפות  אפשר  אי  להצליח. 
ישראל  מנבחרת  למדליות 

ומצד שני לא להשקיע בה". 
בן 22, אבל למרות  עומר נחושתן רק 
 9 של  ותק  כבר  שלו  ברזומה  הצעיר,  גילו 
של  והבוגרים  הנוער  בנבחרות  מתוכן   5 בענף,  שנים 
ישראל. נחושתן נטל חלק בשתי אליפויות עולם לנוער ואליפות עולם לבוגרים. 
"האמת שהאליפות עוד רחוקה, אבל התחלתי להתכונן מאוד חזק עם הרבה 
ואני  קשה  לעבוד  צריך  אבל  טובות,  הן  "התחושות  מספר.  הוא  אימונים", 
באמת מקווה שנצליח לעשות משהו טוב השנה. כל מדליה ברמות האלה 
יותר טובות ומקצועניות מאיתנו. אני  תהווה הפתעה, כי יש נבחרות הרבה 
אופטימי, כי אם כולם משחקים טוב ביום נתון אפשר בהחלט להגיע להישגים. 

מצד שני, אם לא נזכה זו בטח לא תהיה אכזבה".  
עדו שרת )21(, שסיים שני במוקדמות, הוא גם הצעיר שבחבורה. "הייתי כבר 
זו הפעם הראשונה שלי בנבחרת הבוגרת, בעוד כל  בנבחרות הנוער, אבל 
השאר כבר יחסית מנוסים", אומר שרת. "אני משחק באולינג שמונה שנים  
ומבחינתי זה להגיע לטופ ולמעמד מרגש מאוד. השאיפה של כל שחקן היא 

לייצג את נבחרת ישראל". 
באשר לסיכויים להפתיע, שרת לא נשמע יותר מדי אופטימי. "יש הפרשי רמות 
בין ישראל לשאר העולם בספורט בכלל וגם בענף הזה. תמיד אפשר לחלום 
על מדליה, כולם מתחילים מאפס והכל אפשרי. אישית, אני מניח שאתרגש 
יותר מאחרים והאליפות הזו טובה עבורי לחוויה ולצבור ניסיון. מעבר לזה, לא 
היו לנו יותר מדי הישגים בעבר ואף אחד לא מצפה למדליה או יתאכזב אם 

לא נזכה, אבל אין עלינו לחץ, אנחנו לא פייבוריטים והלוואי שנפתיע".  
השחקן האחרון בחבורה הוא משה שיינמן )29(, שמשחק באולינג כבר 16 
דיבר  לא  אחד  "אף  האליפות.  לקראת  במיוחד  נלהב  נשמע  לא  אך  שנה, 
איתנו על ציפיות. היה נחמד אם מישהו היה מדבר איתנו בכלל. אני לוקח 
את האליפות בעירבון מוגבל ואין לי ציפיות יותר מדי. סך הכל לא שיחקתי 

בנבחרת 5 שנים וחזרתי לאחרונה. אני לא חושב באופן אישי על מדליה".   
איכותית  נבחרת  יוצאת  "השנה  מסכם.  פישר,  אריה  הכדורת,  יו"ר התאחדות 
במיוחד. רוב השחקנים בעלי ניסיון רב. ביניהם 3 )!( אלופי אירופה לשעבר: אור 
אבירם אלוף אירופה לבוגרים, אביב אלפיטל אלוף אירופה לנוער וישראל טנר, 

אלוף אירופה לסניורים. אני צופה שהנבחרת תחזור עם הישג משמעותי )!( " 

נבחרת ישראל,
אליפות אירופה
דנמרק 2015 

 אביב אלפיטל, נשר
 עידו שרת, רמת גן

 ישראל טנר, הרצליה
 משה שיינמן, נשר

 עומר נחושתן, סופר סטרייק ראשון לציון
 אור אבירם, נשר 



5

לחשיפה ב זוכה  ממש  שלא  ספורט  ענף 
הוא  מה שמניע את החברים  תקשורתית, 
קודם כל האהבה למשחק. לא תמיד פשוט 
ולפנות את אחד מערבי  לעזוב את שאר העיסוקים 
השבוע נטו עבור באולינג, אבל מי שמתמיד בהחלט 

בא על שכרו. 
ירושלים, שהוקמה בשנת  תכירו את אגודת סטרייק 
1992 ומונה 30 חברים )בהן 5 נשים וזוג שחצה את 
שחקנים,  תריסר  גם  תמצאו  במועדון  עוד  ה-80(. 
המכונים 'מכורים' ע"י היו"ר ז'ק גבאי, המייצגים את 

המועדון בליגות התאחדות הכדורת הארצית )ה.כ.י(.
במקום  ירושלים  מדורגת  אלו,  שורות  לכתיבת  נכון 
השני )מתוך שמונה( בליגה ארצית א', בשעה שקבוצת 
הסניורים של האגודה העפילה בעונה שעברה לליגת 
העל, אך גילתה כי החיים בליגה הבכירה קשים יותר 

וכרגע מדורגת במקום השמיני והאחרון. 
במועדון  שלישי  יום  בכל  נערכת  המקומית  הליגה 
'סטרייקינג באולינג' במישור אדומים, כאשר כל חבר 
תהיתם,  אם  הניקוד,  משחקים.  בשלושה  משתתף 
מתועד בעזרת טבלאות הישגים אישיים וקבוצתיים. 

עד  לזרוק  נשארים  'המכורים'  הכול.  לא  וזה 
השעות הקטנות של הלילה וממשיכים להתאמן 

לקראת המפגש הבא.

אלוף האלופים
בשנים עברו זכתה האגודה בלא מעט תארים 
בגזרת  בעיקר  הארצית,  ברמה  מכובדים 

הסניורים. כך למשל היו"ר הוותיק ז'ק גבאי, אליו 
אלוף  בתחרות   2003 בשנת  זכה  בהמשך,  נגיע  עוד 
מאגודת  אבירם  אור  על  בגמר  כשגבר  האלופים, 
בשנים  שזכה  הלאומית  הנבחרת  שחקן  כיום  נשר, 

אירופה.  ואלוף  העולם  אלוף  בתחרויות  האחרונות 
שלוש שנים לאחר מכן )2006( זכה גבאי גם באליפות 
במכביה  ישראל  את  ייצג  ואף  לסניורים  ישראל 
גבאי  של  ההישגים  גיל.  רונה  עם  יחד  באוסטרליה 
המשיכו בכמויות גם בשנה שלאחר מכן )2014( עת 

זכה באליפות ירושלים.
וירמיהו  הנהלה,  חבר  כיום  קידר,  שמואל  בנוסף, 
אריאל, שעזב את האגודה עקב מעבר מגורים לאזור 
המרכז, זכו באליפות ישראל לסניורים מטעם האגודה 

ומילאו עוד יותר את ארון הגביעים המקומי.
השיא  הישג  את  ירושלים  רשמה  הקבוצתית  ברמה 
שלה בשנת 2004, כאשר זכתה בגביע המדינה לנוער 
לא  אך  לסניורים,  הגביע  לגמר  גם  פעמיים  והגיעה 
זכתה בתואר.  שיא הניקוד למשחק שהושג בתחרות 
גרינווד,  נפתלי  נוסף,  הנהלה  חבר  של  הוא  רשמית 

העומד על 287 נקודות.

משחק של מזוכיסטים
"אני מגדיר את הבאולינג כמשחק של מזוכיסטים", מספר 
במקצועו,  אדריכל  ה-68,  בן  גבאי  ז'ק  היו"ר  בהלצה 
היה  "אם  הקמתו.  לאחר  כשנתיים  למועדון  שהצטרף 
כל  זה  על  חוזרים  והיינו  סטרייק  לעשות  כך  כל  פשוט 
הזמן זה היה משעמם. לכל שחקן יש עליות וירידות ומה 

שמחזיק אותנו זו האפשרות לתקן בכל פעם מחדש".  
המנהל  הוועד  עם  שנים  ארבע  במשך  נמנה  גבאי 
הארצי של התאחדות הכדורת וכן שימש מספר פעמים 
במסגרות  הלאומית  הנבחרת  של  המשלחת  כראש 
באליפות  הירושלמי  המועדון  את  ייצג  השנה  שונות. 
צפויים  אליה  איטליה,  בבולוניה,  לסניורים  אירופה 
להגיע כ-1000 שחקנים מרחבי היבשת, יחד עם חבריו 

לאגודה, פיני יצקן ואמנון אלקיים.
"אנחנו נחשבים למועדון חברי שיש בו אווירה טובה ופרגון, 
נעשה  מובן מאליו אבל אצלנו הכל  לא  זה  ליריבים.  גם 
בחיוך ואנחנו מרגישים אהודים בין שאר המועדונים. זה 

גם מה שמחזיק את הגרעין הקשה", הוא אומר.
מי שנחשב כיום ל'רוח החיה' במועדון הוא ארנון אבירם 
)26(, תושב תל אביב המתמחה במשרד עו"ד, ומשמש 
מכך.  המשתמע  כל  על  בהתאחדות  העמותה  כנציג 
החל מרישום שחקנים, אסיפות, הודעות לכלל המועדון 

ובנוסף ניהול טבלאות הליגה המקומית של ירושלים. 
האחרון  השריד  גם  הוא  אבירם  במקרה,  לא  ממש 
המדינה  בגביע  הקבוצה  של  היסטורית  זכייה  מאותה 
לנוער ב-2004. "כאשר אנו מנצחים או מפסידים אנחנו 
הסיבות  אחת  "זו  מבהיר.  הוא  מגובשים",  נשארים 
למועדון  להצטרף  ויכולתי  אביב  לתל  כשעברתי  שגם 
לירושלים.  בשבוע  פעמיים  לנסוע  אני ממשיך  במרכז, 
לשחק אפשר בכל מקום, אבל אותנו מייחדים האנשים 

והגיבוש כמועדון".  

בירת הבאולינג

מועדון באולינג ירושלים
שנת הקמה: 1992

באולינג,  סטרייקינג  בית:  מועדון 
מישור אדומים

מספר חברים: 30
שמואל  גבאי,  ז'ק  הנהלה:  חברי 
ארנון  סקקיברה,  כריסטין  קידר, 
כהן,  יאיר  גרינווד,  נפתלי  אבירם, 

גיא סיגורה.

באגודת סטרייק ירושלים, הכוללת גרעין קשה של 'מכורים' לבאולינג, שם המשחק הוא פרגון הדדי. ארנון 
אבירם, נציג העמותה בהתאחדות: "לשחק אפשר בכל מקום. אותנו מייחדים האנשים והגיבוש כמועדון"



שחק הבאולינג הוא לא רק מ
הוא  הישגי,  ספורטיבי  משחק 

שמאמינים  דת  דת.  של  סוג  גם 
בה וסוגדים לה. דת ממכרת ומשכרת. דת שמתפללים אליה. כל אחד 
בנפרד בבדידותו מנסה לפענח את מורכבות המשחק, את המחזורית 
האין סופית שבה כל פעם אותם הפינים באותו מבנה, באותו מיקום, 
רמת  את  נבדוק  ואנחנו  אותנו  בך-נסה  כמתריסים  בגאון,  עומדים 
משחקך. וזכור תמיד שאין קרוב ואין על יד ואין כמעט, שכן עליך לזהות 
מדויקת,  לזריקה  רק  נענים  אנו  כך  ועל  שבנו.  הרגיש  המיקום  את 
ורק לעיתים רחוקות נעניק לך מעט התחשבות,  לפגיעה המושלמת 
ניפול, נתגלגל ונשלח אחד מאיתנו להפיל פין סורר וזאת לכבודך בעל 

המזל.
זוג אוהבים המצפים להתראות שוב-  וכך לאחר שתם המפגש- כמו 
כהרגלנו  נתמקם  לכבודכם,  עצמנו  את  המופלאים  עשרת  את  נכין 
שוב וכאות וסימן נשדר לכם בשפת גוף אל תפסיקו, המשיכו לאתגר, 
ותענוג  וריגוש  שמחה  לכם  להעניק  ועכשיו,  כאן  למענכם  פה  אנחנו 
נאכזב  שלעיתים  דעו,  אבל  להעניק.  יודעים  אנחנו  שרק  כמו  עילאי 
נקודות החולשה שבגופנו,  ולא באשמתנו שכן אתם  ששכחתם את 
על כן הפנימו ודרושו אצלכם ובהבנתכם חזרו אלינו כי אנו כהרגלינו 
כאן למענכם, ממוקמים באותו מיתקן בכל מזג אויר, לכל גיל ולכל מין. 
מחשב  אלא  אנושי  שופט  לא  משמעית  חד  קובע  מחלוקת  ובשעת 
נערוג  ושחקניות,  שחקנים  אלה,  כל  ומיתוך  מקפח.  ולא  טועה  שלא 
למפגש הבא, להתרגשות שלפני ובתוך, למעקב אחרי מסלול הכדור, 
לצלילי מאבק הפינים בהתעקשותם שלא ליפול עד שהוכרעו מפגיעה 
מדויקת, ונמשיך ונחלום על עוד סטרייק ועוד אחד עד שנגיע לשיא 

השיאים למשחק המושלם לשיא שאין עבורנו ריגוש שישווה אליו,

למשחק הבאולינג לאהבת חיינו- 
האהבה שבתרבות הפנאי!     

משחק 
של אהבה 
והתמכרות

הבאולינג

כתב: משה בן בסט
עמותת באולינג אשדוד

התאחדות הכדורת בישראל מרכינה
ראשה עם לכתו של שלמה טירן ז"ל,
שנפטר בינואר השנה לאחר מחלה.

אליפות ישראל לסניורים תיקרא על שמו

ענף ש את  מאוד  אהב  טירן  למה 
מתחילת  רבות.  לו  ותרם  הכדורת 
המילניום הנוכחי שימש במשך שלוש 
קדנציות בוועד המנהל של ההתאחדות. חבריו 
תמיד  שחשב  וכמי  מבריק  כאדם  אותו  הגדירו 
יכולותיו  את  ביטוי  לידי  והביא  לקופסה  מחוץ 

המחשבתיות גם לוועד המנהל.
מטעם  אחראי  טירן  היה  תפקידו  במסגרת 
בכל  הקשרים  נושא  על  הכדורת  התאחדות 
הנוגע לאליפות הסניורים בחו"ל. אשתו רבקה הייתה מתחרה יחד איתו 
ישראל  זכתה פעמיים בתואר אלופת  ואף  אירופה לסניורים  באליפויות 

לסניורים.    
וניהל את חברת  מוותיקי מנהלי מערכות המידע בארץ, שהקים  טירן, 
'אלעד מערכות', שימש  מקביל גם כיו"ר מועדון הכדורת של ר"ג ואף 
תמך בו כספונסר. לפני כשלוש שנים אף נמנה כאחד מנותני החסות של 

הגליון הראשון של 'הבאולינגטון'. 
טירן נחשב כסוג של פטרון בבאולינג. הוא 'אימץ' הרבה מאוד שחקנים 
ועזר להם ברמה המקצועית. אחד מהם הוא אור אבירם, שחקן נבחרת 
ישראל ובעבר אלוף העולם בבוגרים, אותו 'גילה' טירן טרם גיוסו לצה"ל 
ובהמשך  כתכניתן  מערכות'  'אלעד  בחברת  לעבודה  עימו  הביא  ואף 

כארכיטקט בכיר. 
בשנת 2006 זכה בפרס על מפעל חיים מטעם המגזין 'אנשים ומחשבים' 

על היותו חלוץ בתעשיית ההייטק והמחשוב בישראל. 
יו"ר התאחדות הכדורת, אריה פישר, הודיע לאחרונה כי אליפות ישראל 
לסניורים תיקרא מעתה על שמו של טירן, אותו הגדיר כמי שהיה אדם 

יקר לליבם של פעילי הענף. 
שלמה טירן ז"ל הניח אחריו אישה, ארבעה ילדים ושישה נכדים. בן 77 

היה במותו. 

יהי זכרו ברוך

זוכרים
את שלמה 
זוכרים
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מדי ל יותר  היומיום  בחיי  תפגשו  א 
בניהול  חלק  לקחת  שישמחו  אנשים 
הקטנטונת,  בארצנו  הבאולינג  ענף 
עושה  במלאכה  עוסק  זאת  שבכל  מי  אולם 
זאת מכל הלב והנשמה והינו חדור מוטיבציה 

להצליח. 

מיתר  תושב  ליפשיץ,  מוטי  את  תכירו 
שבדרום, ומי שהצטרף לפני כחצי שנה לוועד 
בישראל.  הכדורת  התאחדות  של  המנהל 
בישיבות  ליפשיץ  משתתף  תפקידו  מתוקף 
הוועד הנערכות אחת לחודש ושותף לקבלת 

ההחלטות השוטפות, כגון פעילות הליגה, שינויים בתקנון, תקציב שנתי וגם 
בשאלת הוצאת משלחות ספורטאים לחו"ל.

יו"ר  לליפשיץ,  באולינג,  כמו  בענף  וועד  כחבר  לשמש  הגיע  כיצד  לשאלה 
עמותת הכדורת של באר שבע ועובד משרד האוצר, יש תשובה מוכנה. "ברור 
שצריך להיות משוגע לזה. אני כבר 17 שנה בתחום ואוהב מאוד את הספורט 

ואת הענף. פשוט כך".

נטו, מגיעים כמובן הקשיים היומיומיים. "הספורט לא מקבל  אחרי האהבה 
חשיפה אמיתית למרות שההישגים לא רעים. הבאולינג לא ממש פופולארי 
וככזה אין לו הרבה צופים", מסביר ליפשיץ, שעומד גם על ההיבט הכלכלי. 
רק  לקנות  מספיק  שם  למשל,  מכדורגל  בהרבה  יקר  כמובן  הזה  "הספורט 
כשבנוסף  שקלים,   900-2000 בין  עולה  מקצועי  כדור  בבאולינג  תלבושת. 
דורשים  האימונים  כן  כמו  לכדורים.  ותיק  שנשחקות  מיוחדות  נעליים  צריך 
תשלום יקר וצריך לשמן ולתחזק את המסלולים, מה גם שלבעלי הבאולינג 

יש עלויות משלהם. בקיצור, ספורט לא זול".
ליפשיץ מבכה גם את הורדת התקציבים בשנים האחרונות, אך שומר על 
נימה אופטימית לקראת העתיד. "הבעיה מתחילה מזה שממוצע הגילאים 
וחבל.  כספורטאים,  אותם  מחשיבים  לא  מה  ומשום  יחסית  גבוה  בענף 
התקציבים של הטוטו, שמהם מתקיימים חלק גדול מהמועדונים, הולכים 
ופוחתים עם השנים. לכן חייבים למצוא דרך לרתום לענף הרבה יותר בני 
הקשור  בכל  לעניין  להירתם  ההורים  ועל  פשוט  לא  זה  גם  כי  אם  נוער, 

להסעות".

נשמע שהמציאות הלא פשוטה טופחת על פניכם.
למרות הכול, אני מקווה שנמצא את הדרך לקדם את הבאולינג בישראל. 

אני יכול להבטיח שלא נוותר בקלות". 

אולינג נתפס משום מה לאורך השנים כספורט ב
החביב יותר על המין הגברי, אבל כעת תעשו 
ביותר  המשפיעות  הנשים  אחת  עם  היכרות 
בביצת הבאולינג המקומית – מזכירת ההתאחדות חניתה 
הראל, העושה ימים ולילות למען הצלחת הענף וקידומו. 
"עסקתי בדברים אחרים לגמרי בתחום המחשוב ובין לבין 
התגלגלה  כיצד  חניתה  מספרת  נוסף",  משהו  חיפשתי 
מודעת  פירסם  פישר  אריה  ההתאחדות  "יו"ר  לכדורת. 
דרושים למזכירה, ואחרי ראיון קצר הוא פשוט אמר לי: 
ימים  לי כמה אחרייך, אבל המשרה שלך'. תוך כמה  ויש  לי מועמדות לפנייך  'היו 
ובאוקטובר  בנתניה  מתגוררת   )53( הראל  היסטוריה".  והשאר  לעבוד  התחלתי 
הקרוב ימלאו שבע שנים לפועלה בהתאחדות. התפקיד הרשמי הוא אמנם מזכירה, 

אבל בירור קצר חושף אשת אשכולות, שידה בכל ויד כל בה. 
חניתה, הדמות הנשית המרכזית בהתאחדות, היחידה שעובדת )במשרה חלקית( 
היא  תפקידה  ומתוקף  הקלעים  מאחורי  בחוטים  המושכת  היא  שכר,  ומקבלת 
יום- אחראית על הניהול האדמיניסרטיבי של כל תחומי הכדורת. החל מקשרים 
יומיים עם יושבי הראש של העמותות השונות, המשך בריכוז טפסי הליגות, מעקבים 
לביטוחי שחקנים ועדכון תוצאות קבוצתיות ואישיות באתר ההתאחדות, ועד קשר 

מול גורמים בחו"ל בכל הקשור לטורנירים, תחרויות ומשלחות על בסיס שנתי.  
מגיע מעצם  "הוא  פוסקת הראל.  מגדרי",  עניין  אינו  לו  זוכה  הגדול שאני  "הכבוד 
ומתקבלות בכבוד  ולויאלית להתאחדות. גם ההצעות שלי נשמעות  היותי נאמנה 

רב, באווירה נעימה וחברית".   

קידום ברשתות החברתיות
על המשחק עצמו אומרת הראל. "באולינג זה ספורט משפחתי. יש משפחות שלמות 
שמשחקות אותו וזה דבר פנטסטי. כאשר הבעל, בת הזוג והילדים משחקים יחד. 
גם מבחינה  לכושר, הבאולינג תורם  לדור. מעבר  עובר מדור  לפעמים ההובי הזה 

מנטאלית לריכוז. שחקן כדורת טוב בדרך כלל יהיה גם אינטלקטואל". 
אינם  שרבים  דברים  הראל  מוסיפה  ה.כ.י,  מזכירת  להיותה  מעבר  פעילותה  על 
האוכל  )בתחום  אוכל  לכתבת  עצמי  בכוחות  הפכתי  האחרונות  "בשנים  יודעים: 
ידיעות אחרונות  "חני הראל"(, אני כותבת במגזין מקבוצת  מוכרת בשם המקוצר 
)פרינט( יש לי טור חודשי באקסנט-ווינט, כותבת מספר פעמים בשבוע על אוכל, 
אוכל  אירועי  עיתונאים,  למסיבות  מוזמנת  מתרגמת,  מעצבת,  מסקרת,  מצלמת, 

)מטעם שגרירויות בארץ, תוכניות טלוויזיה ועוד( ומתמחה גם בדליקטסים. 

לקריאה הכתבה האחרונה של 
חני הראל, לחץ כאן

יו"ר ההתאחדות אריה פישר: "חניתה היא המזכירה האולטימטיבית. תמיד נכונה 
לשתף פעולה, חיובית מאד, לויאלית למערכת ונטולת אינטרסים זרים. אני מקבל 

רק שבחים לפעילותה, פעמים רבות מעבר לשעות העבודה הרגילות)!!("  

מוטי ליפשיץ הצטרף לפני כחצי שנה לוועד המנהל של 
התאחדות הכדורת ומאז התוודע ליוקר הענף ולקשיים 
התקציביים, אולם מבהיר: "לא נוותר בקלות. נמצא דרך 

לקידום הענף

חניתה הראל הגיעה כמעט במקרה כמזכירה לבאולינג, 
 אבל כבר למעלה משש שנים שהיא 'האמא' של

 הפעילים בענף. "אני נאמנה ולויאלית להתאחדות.
כל מי שפונה אלי יודע שיקבל מענה הולם", היא אומרת  

   

משוגע
   לענף

חניתה על 
המסלול
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טל’: 09-8852348
פקס: 09-8852346

Ibf@zahav.net.il :דוא"ל
www.ibf.org.il :אתר האינטרנט

פריסת מועדוני הכדורת 
המאוגדים בהתאחדות 

הכדורת בישראל )ע.ר.(

באר שבע

ירושלים

עמותת באולינג נגב - משחקת 
בבאולינג 7 באר שבע

עמותת כדורת באר שבע – 
משחקת בבאולינג 7 באר שבע

עמותת כדורת רחובות – משחקת 
בבאולינג סופרבול ראשל"צ

עמותת באולינג אשדוד 2006 – 
משחקת בבאולינג אשדוד

עמותת באולינג פתח תקווה – 
משחקת בג'ימבאולינג פתח תקווה

עמותת כדורת עפולה – משחקת 
בבאולינג נשר צ'ק בול

עמותת כדורת כרמיאל – משחקת 
בפול באולינג קריון

עמותת סטרייק ירושלים – משחקת 
בבאולינג סטרייקינג מעלה אדומים

עמותת סופר סטרייק – משחקת 
בבאולינג סופרבול ראשל"צ

עמותת הכדור הרץ ראשל"צ – 
משחקת בבולה באולינג חולון

 עמותת כדורת ראשונים –
משחקת בבאולינג פלאנט ראשל"צ

עמותת באולינג חוצות 2000 – 
משחקת בבאולינג חוצות המפרץ

עמותת כדורת נשר – משחקת 
בבאולינג נשר צ'ק בול

עמותת באולינג סטרייק בול – 
משחקת בבאולינג גן שמואל

עמותת באולינג הרצליה
משחקת בבאולינג 7 הכוכבים בהרצליה

עמותת באולינג אמריקאי רמת גן – 
משחקת בבאולינג פלאנט ראשל"צ

עמותת באולינג 300 חולון – 
משחקת בבולה באולינג חולון

אשדוד

ראשל"צ

פתח תקווה

הרצליה

חולון

כרמיאל

גן שמואל

חוצות 
המפרץ

נשר
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