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אתר התאחדות הכדורת בישראלww w.ibf.org.il :

ה.כ.י הינו אחד האיגודים הבודדים (אם לא היחיד)
בהתאחדות "אילת" המנהלים דירוג ארצי אקטיבי של
שחקני הבאולינג ברחבי הארץ לנשים וגברים כאחד

צמרת דירוג פישר :עדכני ל01.06.2015 -
נשים
מקום

שם שחקנית

אגודה

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .

שרה אבירם/חרל"פ
לין פישלר
שיר אזולאי
יפעת טל
שרית מזרחי
אדווה אליאב
חנה דואניס
יונית כהן גנון
מלי מזרחי
טלי יצחק
שוש נדב
רותם וקנין

סופר סטרייק
רמת גן
חולון
פתח תקוה
נשר/חיפה
חולון
הרצליה
פתח תקוה
רמת גן
סופר סטרייק
רמת גן
סטרייק בול

גברים
מקום

שם שחקן

אגודה

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .

אור אבירם
עומר נחושתן
עדו שרת
אביב אלפיטל
בן סלוצקי
אורון כהן
תאיר שכטר
אסף מורד
גיא חמרה
רון ברלוב
עבד לטיף
צ'יקו דקל

נשר/חיפה
סופר סטרייק
רמת גן
נשר/חיפה
רמת גן
נשר/חיפה
רמת גן
חוצות
רמת גן
חוצות
חוצות
נשר/חיפה

ניקוד
מצטבר
3,124
3,117
2,781
2,460
2,374
1,761
1,384
1,129
1,007
876
853
357

ניקוד
מצטבר
3,847
3,242
2,632
2,339
2,251
2,234
1,970
1,840
1,778
1,727
1,714
1,617

לוח אירועים קרובים

אליפות אירופה לסניורים באיטליה
קדם גביע העולם
גמר ליגה מחוזית
תחרות שחקני הישג
אליפות ישראל דרג ב'
אליפות העולם לסניורים בלאס וגאס
תחילת ליגות ה.כ.י

20-27.6.2015
1-10.7.2015
16.7.2015
22.7.2015
4-14.8.2015
23-30.8.2015
החל מה2.9.2015-

תוכן עניינים
 3מדליית ארד היסטורית לישראל באליפות אירופה
 4אליפות ישראל ליחידים
 5אליפות ישראל לנוער
 6גביע המדינה למועדונים
 7גביע המדינה לסניורים
 8קבוצה אלופה – סניורים
 9קבוצה אלופה – גברים
 10קבוצה אלופה – נשים
 11גביע המדינה לנשים
 12היכרות עם אלופי ישראל לסניורים
 14מכרתים באהבה :הישג נהדר ללין פישלר ושרית מזרחי
מו"ל ועורך ראשי
ליצירת קשר 054-7650578 :או
עורך בפועל :אור בוקר
גרפיקה :דיזיין פתרונות גרפיים
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ספורטאים ופעילים יקרים,

אנו ממשיכים במסורת של הפקת מגזין באולינג אלקטרוני
מקצועי של התאחדות הכדורת בישראל" ,באולינגתון".

ברכות לשלישיית הגברים של נבחרת ישראל (אביב אלפיטל,
עומר נחושתן ואור אבירם) שחוזרת מאליפות אירופה
שהתקיימה בדנמרק עם הישג מרשים והיסטורי ,מדליית
ארד .זו מדלייה ראשונה של שחקני נבחרת ישראל בוגרים
בתחרות רשמית של אליפות אירופה או עולם .בעבר זכו
שחקני ישראל בהרבה מדליות באליפויות הנוער ואליפויות אירופה ועולם
ליחידים.
ברכות גם לזוג לין פישלר מרמת גן ושרית מזרחי מחיפה על הישגן בגביע
הים התיכון בכרתים – מדליית כסף בתחרות הזוגות.
בגיליון זה ,עם סיום עונת הפעילות  ,2014/2015כתבות על כל הזוכים
באליפויות ישראל השונות:
הקבוצות האלופות של ליגות ה.כ.י :חוצות בליגת העל לגברים ,פתח תקווה
בליגת העל לנשים ,וחוצות בליגת העל לסניורים.
הקבוצות הזוכות בגביעי המדינה לשנת  :2015סופרסטרייק בגביע המדינה
למועדונים ,רמת גן בגביע המדינה לנשים ופתח תקווה בגביע המדינה
לסניורים.
אלופי ישראל ליחידים לשנת  :2015לין פישלר מרמת גן ורון ברלוב מחוצות.
אלופי ישראל לסניורים לשנת  :2015דר' עבד לטיף מחוצות (קטג' ,)A
פיני פולק מחולון (קטג'  ,)Bישראל טנר מהרצליה (קטג'  )Cואורנה קרמזין
מחוצות (נשים).
אלופי ישראל לנוער לשנת  :2015שיר אזולאי מחולון ואייל דמרי מפתח
תקווה.
אני מאחל דרך צלחה והישגים לשחקני הסניורים היוצאים לאליפות אירופה
לסניורים שתתקיים השנה בבולוניה ,איטליה .השנה יוצאת הקבוצה הגדולה
ביותר אי פעם עם  73שחקנים ושחקניות.
דרך צלחה אאחל גם לאלופי ישראל היוצאים בחודש אוקטובר לאליפות
אירופה ליחידים שתיערך השנה בסן מרינו.
לקראת ימי החופש ,אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם
חופשה נעימה ,מנוחה וצבירת כח לתחילת עונת הפעילות הבאה ,2015/2016
שתחל בחודש ספטמבר.
בברכת הספורט,
אריה פישר – יו"ר ה.כ.י

שווה מבט
1992 The position of the back
during the approach and
finishing position

מייק דורבין שחקן ה PBA-המצטיין אשר זכה
ב 3-גביעי הטורניר היוקרתי Tournament
 ,of Championsמספק שני טיפים במיוחד
בשבילכםThe Backswing :

יו"ר :אריה פישר; סגן יו"ר וגזבר :שמעון ישי; יו"ר הנוער :דוד בן נון; נציגת נשים :חנה דואניס; חברי הועד המנהל :שמעון דביר ,יגאל סלים,
מוטי ליפשיץ; מזכיר :עפר שדה; מזכירה :חניתה הראל; יועץ משפטי :עו"ד אורי יעקבלביץ; יו"ר ועדה טכנית :דר' פנחס הרשקוביץ
התאחדות הכדורת בישראל ע.ר (ה.כ.י) למשלוח דואר :ת.ד  8429א.ת חדש נתניה .4250619
טל' ,09-8852348 :פקס .09-8852346 :דוא"ל ,Ibf@zahav.net.il :כתובתנו באינטרנט ,www.ibf.org.il :האתר האירופיwww.etbf.eu :

שלשה
מנצחת
אור אבירם ,אביב אלפיטל ועומר
נחושתן עשו היסטוריה כשזכו
במדליית ארד באליפות אירופה
בדנמרק ,ואף היו רחוקים  5פינים
בלבד ממעמד הגמר .מאמן
הנבחרת ,גדי אבירם" :הרגשה
פנטסטית .עדיין לא מעכל את
גודל ההישג"  //אור בוקר

ה

יסטוריה מרגשת בנוף הבאולינג
הישראלי :לראשונה בתולדותיה הצליחה
נבחרת ישראל לזכות במדליה באליפות
אירופה ,בתחרות נבחרות לבוגרים (שחקני ישראל
השיגו מדליות רבות בנוער ובאליפויות יחידים).
על ההישג ,שוודאי ייחרט באותיות מוזהבות
בספרי ההיסטוריה של איגוד הכדורת ,חתומים
אור אבירם ,אביב אלפיטל ועומר נחושתן ,שזכו
במדליית הארד בקטגוריית השלישיות באליפות
אירופה שנערכה באלבורג ,דנמרק.
באליפות ,שמתקיימת אחת לשנתיים ,השתתפו 32
נבחרות מרחבי אירופה ,כשכל מדינה יכולה הייתה
לשלוח מטעמה שישה נציגים .השחקנים התחרו
בקטגוריות של יחידים ,זוגות ,שלישיות וחמישיות.
יצוין כי קטגוריות השלישיות הייתה מאתגרת עוד
יותר ,שכן התחרות כללה לא פחות מ 60-שלישיות
מרחבי היבשת ,מה שמעצים עוד יותר את ההישג
הישראלי.
נבחרת ישראל התחרתה בקטגוריה האמורה בשני
מקצים שנמשכו יומיים וכללו שישה משחקים.
חשוב להדגיש כי רק ארבע הראשונות העפילו
לשלב חצי הגמר ,ומכיוון שהתנודות במיקום
לאורך המשחקים היו חדות ,המתח היה בשיאו.
במקצה השני שיחקה ישראל מצוין והצליחה
בסופו של דבר להעפיל לחצי הגמר מהמקום
השלישי במוקדמות ,עם ממוצע מרשים של 211
נקודות לשלישייה ,כשבדיעבד הקדימו אותה שתי
הפיינליסטיות – פינלנד ,שזכתה בזהב ,ושבדיה,
שהפסידה בגמר והסתפקה במדליית הכסף.
חצי הגמר בין ישראל לשבדיה היה אף הוא
מרתק מאין כמוהו .הפתיחה הייתה של השבדים,

שפתחו פער משמעותי שנע בין  50-60פינים ,אבל
פיניש טוב של בחורינו בכחול-לבן הביא לצמצום
ההפרש ,ובסיום שבדיה מנצחת  .637:642ישראל
זכתה בארד ,אך הייתה רחוקה  5פינים בלבד
מגמר היסטורי.
אור אבירם ( )35ממועדון חיפה ,הוא המנוסה
בחבורה והוכתר בעבר כאלוף אירופה (,)2006
סגן אלוף העולם ( )2005ואלוף העולם (:)2013
"ההרגשה מעולה" ,אומר אבירם" .הייתי מאוד
פסימי לפני האליפות ועדיין יש לנו הרבה עבודה
לעשות ,כי לא הצלחנו להכניס אף שחקן לטופ
האירופי ,אבל מדובר באבן דרך שהשגנו לראשונה.
אפשר להביט קדימה בתקווה ולראות שאנחנו
בכיוון הנכון".
אביב אלפיטל ( )26ממועדון חיפה הוכתר בעבר
כאלוף אירופה לנוער (" .)2007בכלל לא הגענו עם
ציפיות" ,אומר אלפיטל" .אחרי המקצה הראשון
פתאום ראינו שאנחנו בכיוון והתחלנו לפנטז על
מדליה .אור אבירם ,שהוא המנוסה יותר ,הנמיך
ציפיות והחזיר אותנו לקרקע .למחרת ,במקצה
השני ,לא היינו לחוצים אלא דרוכים והצגנו משחק
נהדר ,כשאור ועומר (נחושתן) עשו תוצאות
מדהימות של מעל  250נקודות .מצד אחד אנחנו
שמחים על מדליית הארד ,אבל מצד שני יש
גם תחושת פספוס ,כי כבר היינו במרחק נגיעה
מהגמר".
עומר נחושתן ( )22ממועדון סופר סטרייק
ראשל"צ ,היה שותף בעבר לתחרויות בינלאומיות
בנבחרות ישראל ואף זכה בטורניר יוקרתי שנערך
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בצרפת" .זו מדליה ראשונה אי פעם שהנבחרת
זוכה בה בבוגרים וזה כבוד גדול" ,אומר נחושתן.
"במקצה השני עמדנו בלחץ והצלחנו להעפיל
לחצי הגמר .היינו צמודים לשבדיה וקצת התבאסנו
שלא הצלחנו לעלות לגמר ,אבל אנחנו שמחים על
ההישג המדהים שלנו".
מאמן הנבחרת ,גדי אבירם ,הוא ממש לא במקרה
גם אביו של אור וכל אחד מחברי השלישיה
הזוכה עשה את צעדיו הראשונים בבאולינג תחת
הדרכתו" .ההרגשה פנטסטית .זו פעם ראשונה
בהיסטוריה של נבחרת הגברים שזוכים במדליה",
אומר המאמן" .אפילו אמונה לא הייתה לפני כן,
אבל שלושתם היו מאוחדים ומלוכדים והתחברו
בדיוק ברגעים הנכונים .לא נתתי להם להוריד את
הראש לרגע ואנשים מסביב לא הבינו מאיפה צצו
השחקנים האלה .הם פשוט פוצצו את המסלול
ונתנו סטרייקים על ימין ועל שמאל .אני גאה בהם
מאוד .באמצע המשחק האחרון הבנתי שעשינו
את זה .אני עדיין לא מעכל את גודל ההישג".
ראש המשלחת ,שמעון דביר" :לעלות על הפודיום
עם דגל ישראל ולקבל מדליה זו התרגשות שאי
אפשר לתאר .החבר'ה השקיעו מאמץ גדול וכל
הכבוד להם .אני מקווה שנגיע להישגים נוספים
בעתיד".
אריה פישר ,יו"ר התאחדות הכדורת בישראל :
"עקבנו דרך האינטרנט בשידור ישיר ,אחרי כל
זריקה של הנבחרת בציפייה להישג .שלושת
השחקנים ,שמובילים בדירוג הארצי ,חברו יחד
להישג המרשים .כל שחקני הבאולינג בארץ
מצדיעים להם על ההישג ההיסטורי".

אלופים

רון ברלוב ולין פישלר הם אלופי ישראל ליחידים לשנת  .2015בחודש
אוקטובר יתחרו השניים בקטגוריה זו במסגרת אליפות אירופה שתיערך
בסן מרינו .תחזיקו להם אצבעות  //גיא פישקין

א

ליפות ישראל ה 26-ליחידים התקיימה
במהלך חודש מאי במועדון הכדורת בגן
שמואל 45 .שחקנים ושחקניות השתתפו
במשחקים שהתפרסו על שלושה ימים והוגדרו
כמוצלחים במיוחד.

רון ברלוב
גיל24 :
מועדון :חוצות
תוצאה :בדרך למעמד שלושת הגדולים ,השלים
ברלוב משחקים טובים בממוצע של  220.4בסיום
שלב שמינית הגמר ,תוצאה שהקנתה לו את המקום
הראשון ומקום בגמר הגדול ,שם הצליח לגבור על
אסף מורד (עמיתו למועדון חוצות) ועידו שרת (ר"ג)
עם תוצאה משוקללת של  660נקודות (.)197,285,178
רשמים מהאליפות" :התחרות התקיימה בסוף
העונה והגעתי אליה במומנטום חיובי ,כשרק שבוע
לפני כן סיימתי את משחקי ליגת העל של ה.כ.י
עם אליפות למועדון חוצות .מראש הגעתי במטרה
לקחת את התואר ,אבל מצד שני הייתה רמה גבוהה
ותחרות קשה מאוד ,כך שהניצחון ממש לא בא לי
בקלות .יש הרבה שחקנים טובים בארץ ,אבל אני
שמח בסופו של דבר שהצלחתי לגבור עליהם
ולזכות בתואר .היה לי חשוב גם לקחת אליפות
בשביל המועדון שלי חוצות .זכינו למעשה השנה
בכל התארים האפשריים בתור קבוצה .ללא ספק
זו הייתה עונה חלומית של המועדון ,שאני מאושר
להיות חלק ממנה".

לין פישלר
גיל17 :
מועדון :ר"ג
תוצאה :אחרי שסיימה את שמינית הגמר במקום
ה 1-עם ממוצע של  188.9נקודות ,העפילה פישלר
ישירות לשלישיית הגמר בצוותא עם אדווה אליאב
(חולון) ושרית מזרחי (נשר) ,שם השיגה את התואר

הנכסף עם תוצאה משוקללת של  614נקודות (,201
.)204 ,209
רשמים מהאליפות" :הניצחון בתחרות היה מרגש
במיוחד מבחינתי ,מכיוון שזו פעם ראשונה שבה אני
מגיעה לגמר וזוכה .אם להיות כנה ,ציפיתי שאגיע
לגמר ,אבל גם ידעתי שתהיה לי תחרות מאוד קשה.
התחריתי מול שחקניות הרבה יותר מנוסות ,כולל
המאמנת שלי ששיחקה מולי .שמחה שהצלחתי
להתעלות ברגע הנכון".

המטרה הבאה :סן מרינו
ההישג המרשים של ברלוב את פישלר ,סיפק
לשניים את הכרטיס להשתתפות באליפות אירופה
ליחידים שתתקיים בחודש אוקטובר הקרוב בסן
מרינו ,בהשתתפות בכירי השחקנים ביבשת.
"כל מדינה באירופה שולחת נציג ונציגה לאליפות
אירופה ליחידים ,כך שבאופן כללי מדובר ברמה הכי
גבוהה שיש" ,מתייחס ברלוב להתמודדות הצפויה לו
בעוד ארבעה חודשים" .באופן אישי ,אני לא מעריך
שיש לי סיכויים גבוהים ,כך שאני לא מגיע עם ציפיות
לחזור עם מדליה .מצד שני יש בי הרבה תקוות .ביום
נתון אני בהחלט מאמין ביכולות שלי ,כך שהמטרה
הראשונה תהיה להיכנס לשמינייה הראשונה ,ומשם
כבר אלוהים גדול".
פישלר מצידה מציבה מטרות נמוכות יותר,
כשמבחינתה עצם ההשתתפות במעמד הינה הישג
לכשעצמו" .זו תהיה הפעם הראשונה שבה אני
משתתפת בטורניר בסדר גודל שכזה" ,היא אומרת.
"אין לי ניסיון בתחרות ברמה שכזו בגילאי נוער ,ועל
אחת כמה וכמה בוגרים .יגיעו לסן מרינו השחקנים
הכי טובים באירופה ,כך שאם אצליח לתת את הכי
טוב שלי ,אצא מרוצה .היעד מבחינתי לא יומרני מדי
והוא להגיע לטופ  .12מרגע שאשיג את המטרה הזו,
השמים הם הגבול".
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מכת ברק

ברכות לברק אפרתי.
השחקן הצעיר ממועדון חוצות הדהים את
משתתפי אליפות ישראל לנוער ,כשסיים
את המקצה החמישי של שלב המוקדמות
עם תוצאה מושלמת ( 300נקודות) .אפרתי
בן ה 17-מנתניה סיים אמנם את האליפות
במקום ה 9-הכללי ,אך ללא ספק ינצור את
המשחק המושלם בזיכרונו.
"באתי עם הרבה מאוד מוטיבציה ורצון
להגיע כמה שיותר גבוה" ,משחזר אפרתי
את המשחק הבלתי נשכח עבורו" .ממש לא
חשבתי על משחק מושלם ,אלא בסך הכול
על לנסות להפיל כמה שיותר פינים .צחקתי
אחרי כל סטרייק שעשיתי כדי להוריד את
הלחץ ,וכנראה שזה עזר".
המטרה הגדולה הבאה של אפרתי ,תגיע
באפריל  2016כשיתחרה במסגרת אליפות
אירופה לנוער באיסלנד" .המטרה היא לסיים
שם בטופ  .10התחרות האחרונה נתנה לי
המון מוטיבציה וביטחון .אני משחק טוב
ובעיקר מאמין בעצמי".

תנועת

הנ ער

שיר אזולאי ואיל דמרי הם אלופי ישראל לנוער עד גיל  .19בתחרות שהתקיימה בגן שמואל התעלו השניים.
אזולאי" :שמחה שהצלחתי לנצח ולשים את הפציעה מאחוריי" .הישג נהדר לדמרי ,ספורטאי הספיישל
אולימפיקס //גיא פישקין

א

ליפות ישראל לנוער עד גיל 19
שהתקיימה במהלך חודש מאי במועדון
הבאולינג בגן שמואל ,סיפקה הזדמנות
מצוינת לצפות מקרוב בדור העתיד של הענף.
 12משתתפים ( 9נערים ו 3-נערות) נטלו חלק
באליפות שהסתיימה בהצלחה יתרה .שיר אזולאי
ואיל דמרי הם הזוכים הגדולים – מזל טוב (!)

שיר אזולאי
גיל17 :
מועדון :חולון
תוצאה :בשלב חצי הגמר סיימה במקום השני
הכללי עם ממוצע של  202.25נקודות .בגמר
פגשה לדו קרב אחת על אחת את לין פישלר
(שזכתה יום לפני תחרות זאת באליפות ישראל
לנשים בוגרות)  ,אותה ניצחה על חודם של שישה
פינים בלבד עם  392נקודות (.)234 ,158
רשמים מהאליפות" :שנה וחצי לפני התחרות

עברתי פציעה קשה מאוד בברכיים ,מה שמקשה
עליי עד היום לשחק חופשי .עברתי טיפולים
פיזיותרפיה פעמיים בשבוע ,ולשמחתי למרות
הכול הצלחתי לשים באליפות הנוכחית את
הפציעה מאחוריי .הגעתי חדורת מטרה ועם רעל
בעיניים מתוך מטרה ברורה לנצח .אני מאושרת
שהצלחתי לזכות בתחרות .הוכחתי לעצמי שאני
מסוגלת ,וזה הדבר הגדול שאקח הלאה להמשך
הקריירה שלי .מבטיחה שאמשיך להיות פייטרית,
לא לוותר ולתת את כל כולי בכל תחרות".

איל דמרי
גיל15 :
מועדון :פתח תקווה
תוצאה :סיים שני בתום חצי הגמר מבין 10
משתתפים עם ממוצע של  208.4נקודות .בגמר
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פגש לדו קרב אחד על אחד את רון אלחזוב
ממועדון ר"ג (חבר נבחרת ישראל לנוער) ,עליו
גבר בהפרש של  60פינים עם תוצאה משוקללת
של  423נקודות בשני משחקים (.)233 ,190
רשמים מהאליפות :סיפורו של אייל דמרי הוא
ללא ספק הסיפור הגדול של האליפות .דמארי,
יליד רעות ,המשחק באולינג מגיל  ,7.5מוכיח
כספורטאי הספיישל אולימפיקס וכנער בעל
צרכים מיוחדים ,כי אין דבר העומד בפני הרצון.
דמרי המכונה גם "בלמונטה" ,על שמו של אלוף
העולם בבאולינג ,ג'ייסון בלמונטה ,הצליח אט
אט להשיג תוצאות מצוינות ,וכיום נחשב לאחת
התקוות של הענף בגילאים הצעירים ולפוטנציאל
בעל עתיד מזהיר .בנוסף משחק איל גם בליגת
'יוניפייד' .בן זוגו של איל ,הוא לא אחר מאשר יו"ר
ההתאחדות ,אריה פישר .השניים ,יש לציין ,משיגים
תוצאות מרשימות בצוותא וזוכים להישגים.

סופר-סטרייק!
מועדון סופר סטרייק ראשל"צ זכה בגביע המדינה למועדונים בפעם השלישית
בתולדותיו ,לאחר ניצחון בגמר על מועדון הרצליה .הקפטן איציק יהנה" :עונה
מפוספסת .אפשר היה לזכות גם בדאבל"  //אור בוקר

ט

ורניר גביע המדינה ה 25-למועדונים
סיפק כמה משחקים מרשימים ודרמה
גדולה ,בסיומה זכה בגביע הנכסף
מועדון סופר סטרייק ראשל"צ ,לאחר ניצחון בתום
מותחן צמוד בגמר על מועדון הרצליה .זוהי הזכייה
השלישית בתולדות מועדון סופר סטרייק ראשל"צ.
יצוין כי גמר המפעל נערך בשיטת בקר ,בה חמישה
שחקנים משחקים משחק אחד ,כשהראשון זורק
את הזריקה הראשונה והשישית ,השני את הזריקה
השנייה והשביעית וכן הלאה .בנוסף ,מתקיימים
שני משחקים רצופים ,כאשר הטוטאל פינים ,או
אם תרצו סיכום שני המשחקים,
מכריע את זהות המנצחת.
בתום שלב המוקדמות
הראשון ,שכלל שמונה
קבוצות ,העפילה נבחרת
סופר סטרייק לרבע הגמר
מהמקום השני בבית א',
כסגניתה של הרצליה ,עם
ממוצע פינים של  188.86וסך כולל
של  9.75נקודות .ברבע הגמר ,שנערך
בשיטת ההצלבה ,פגשה סופר סטרייק את
עפולה שסיימה שלישית בבית ב' .סופר סטרייק
ניצחה את שני המשחקים בהפרשים גבוהים,
והעפילה בסיכום שני המשחקים לחצי
הגמר עם ניצחון .329:466
בחצי הגמר התמודדה סופר סטרייק
מול מועדון חוצות  .2000לאחר ניצחון
 202:228במשחק הראשון ,ניצלה
סופר סטרייק משחק שני חלש של

היריבה הצפונית ,הביסה אותה  129:207ועלתה
לגמר בזכות ניצחון מרשים  331:435בסיכום שני
המשחקים.
הגמר מול מועדון הרצליה היה מרתק מעין כמוהו,
כששני המשחקים שונים בתכלית זה מזה .סופר
סטרייק הייתה טובה יותר במשחק הפתיחה,
אותו ניצחה  ,205:241אלא שהרצליה לא התכוונה
לוותר ,גילתה עליונות במשחק השני וניצחה אותו
בשיעור  .216:243אלא שההפרש של השרונים
לא הספיק ,ובסיכום שני המשחקים הייתה ידה
של סופר סטרייק על העליונה עם ניצחון יוקרתי
של תשעה פינים בלבד,448:457 ,
בהפרש
שהעניק לה כאמור את
גביע המדינה .במקום
השלישי זכה מועדון
רחובות לאחר ניצחון על
חוצות  2000בסיכום שני
המשחקים.317:327 ,
הנבחרת של מועדון סופר
סטרייק ראשל"צ כוללת את
הקפטן איציק יהנה ,עומר נחושתן,
הנמנה עם סגל הנבחרת הלאומית של
ישראל ,שזכה בימים אלה במדליית ארד
יוקרתית באליפות אירופה בשלישיות ,יהב
רבין ,נועם הנאור ,נתי וולפרט ,מריוס
לייבוביץ' ,טל גניש ודור נעים .יצוין כי
עומר נחושתן היה המצטיין בגמר,
כשלקח אחריות וביצע את הזריקה
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המכרעת ,שקבעה בסופו של דבר את התוצאה.
הקפטן איציק יהנה ( )48משחק באולינג כבר
 25שנה .את דרכו החל במועדון חולון ובהמשך
עבר לת"א ,אשדוד ולאחר מכן לסופר סטרייק
ראשל"צ ,שנפתח לפני כשבע שנים.
"מבחינתנו זו הייתה עונה מפוספסת ,כי בליגה סיימנו
במקום השני" ,אומר יהנה" .במחזורים האחרונים
לקחנו  120נקודות ,שזה רק מוכיח את גודל הפספוס.
אם יהב רבין ונתי וולפרט לא היו פצועים ,אפשר
היה לקחת גם דאבל .מעבר לזה הייתה מטרה
אחת – לחזור עם גביע .התחלנו אמנם לא טוב את
המוקדמות ,אבל השתפרנו בהמשך הדרך והמשכנו
עד הזכייה .הסיסמא שלנו היא 'לא היחיד מנצח אלא
הקבוצה' .כל אחד בקבוצה הזו הוא יהלום והמטרה
היא להמשיך במגמת ההישגיות".
יהב רבין ( )33משחק באולינג כבר מגיל  .8את
דרכו החל במועדון רחובות ולאחר ארבע שנים
עבר למועדון ראשל"צ .בהמשך שיחק במשך
חמש שנים במועדון חולון ולאחר מכן עבר לסופר
סטרייק ראשל"צ.
"בגביע השיטה מאוד ייחודית וקבוצתית כי בדרך
כלל הבאולינג הוא משחק אינדיווידואלי" ,אומר
רבין" .הזכייה בגביע היא כבוד למועדון וכמובן
שלכל טורניר יש את היוקרה שלו ,כך שזה מוסיף
מאוד לרזומה שלנו .במשחק הראשון ניצחנו
בהפרש גדול ,אבל בשני הכל התהפך .אמנם
הפסדנו את המשחק השני בהפרש גדול ,אבל
כזה שהספיק לנו לנצח בסיכום שני המשחקים.
היה צמוד ממש כמו שגמר דרמטי ומותח צריך
להיות".

מלאבסים

גאים

מועדון פ"ת זכה בגביע המדינה לסניורים בפעם ה 4-בתולדות האגודה,
אחרי ניצחון בגמר על מועדון חיפה .הקפטן איציק לוי" :כל השנה
אנחנו משחקים ומתאמנים בשביל הרגע הזה .הזכייה היא כבוד גדול
עבורנו"  //אור בוקר

מ

ועדון הבאולינג של פתח-תקוה רשם
לזכותו הישג מרשים כשזכה לאחרונה
בגביע המדינה לסניורים .הנבחרת
שהתכבדה להניף את הגביע כוללת את הקפטן
איציק לוי ,נתן שגב ,אנדרה אלישע ,אבי גורביץ',
ישראל שלזינגר ואבי עיט.
חשוב לציין כי גביע המדינה נערך בשיטת בקר,
כשלכל קבוצה חמישה שחקנים – הראשון זורק
את הזריקה הראשונה והשישית ,השני את הזריקה
השנייה והשביעית וכך הלאה .קפטן הקבוצה
בוחר את השחקן 'החם' ביותר באותו יום לזרוק
את הזריקה החמישית והעשירית (האחרונה) כדי
להגדיל את הסיכויים לעשות סטרייק ולקבל זריקה
נוספת .בכל שלב נערכים שני משחקים רצופים,
כאשר הטוטאל פינים – או אם תרצו סיכום שני
המשחקים – קובע את זהות המנצחת.
שלב המוקדמות כלל שני בתים בני שמונה
קבוצות כל אחד ופ"ת העפילה לרבע הגמר
מהמקום השני .ברבע הגמר ניצחה פ"ת את
מועדון חוצות בתוצאה  342:387בסיכום שני
המשחקים ובחצי הגמר גברה על באר שבע
לאחר מותחן צמוד  365:379בסיכום.
במשחק הגמר ,שנערך לפני כשלושה שבועות
בבאר שבע ,התמודדה הקבוצה מול חיפה.
דווקא החיפאים היו טובים יותר במשחק הראשון,

בו ניצחו  ,166:192אבל המשחק השני היה כל
כולו של המלאבסים ,שהביסו את חיפה 139:212
וניצחו בסיכום הכללי  ,331:378ניצחון שהעניק
להם את הגביע ,בתוספת מדליות ומגן הוקרה
למועדון.
אבי גורביץ' נבחר למצטיין בגמר עם כמות נכבדה
של סטרייקים ,וקיבל את הזכות מהקפטן איציק
לוי לבצע את הזריקה האחרונה ,למרות שהפער
הגדול במשחק השני הבטיח כאמור את הזכייה
לפ"ת עוד קודם לכן.
הקפטן איציק לוי ( ,)62לו זו זכייה בגביע שני
כקפטן הקבוצה ,שיחק בעברו כדורגל במכבי
הרצליה והפועל תל אביב ,אבל בגיל  17נפצע
בתאונת דרכים ,עבר ניתוח ברגל והבין שעם
הכדורגל הוא גמר .בהמשך השנים התגלגל,
תרתי משמע ,לבאולינג ,משחק שהוא חלק
ממנו למעלה מ 20-שנה .התחיל בתל אביב,
עבר לנתניה ומשם לפ"ת ,בה הוא משחק בשש
השנים האחרונות.
"אנחנו לא מקבלים כסף מהבאולינג ומשלמים
הכל מכיסנו ,ולמעשה משחקים קודם כל
עבור ההנאה שלנו" ,אומר לוי" .כל השנה אנחנו
משחקים ומתאמנים כדי להגיע לתחרויות הגביע,
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בה משתתפים כל המועדונים וכמובן שמדובר
בכבוד גדול עבורנו עצם ההגעה לרגע הזה.
אנחנו מתכננים לעשות ארוחת ערב מיוחדת
עם כל שחקני המועדון ,כשהדבר כפוף לאישור
ההנהלה".
על האווירה לאורך העונה סיפר הקפטן" :קודם
כל אנחנו נהנים להיפגש כל החבר'ה פעם בשבוע
בימי שלישי ולשחק בליגה של המועדון .במשך
העונה יש גם ליגות סניורים של ההתאחדות
ובימי שישי ,אחת לשבועיים ,אנחנו מתחרים מול
כל המועדונים בארץ .בנוסף זכינו השנה במקום
השלישי המכובד בליגה הסדירה ונהננו מאוד".
שחקן נוסף במועדון הוא נתן שגב ( ,)68שמשחק
באולינג  18שנה .התחיל בכפר סבא ,ולאחר
שהאגודה נסגרה עבר לפ"ת .לפני כן שיחק
בצעירותו כדורסל בהפועל פ"ת בליגה הלאומית
עת היה בן  ,19המשיך לטניס וכשכבר לא יכול
היה עבר לבאולינג" ,ספורט שמצריך פחות
אנרגיות וריצות" ,לדבריו" .האווירה תמיד טובה
וכל שנה אלה קרבות לחיים ולמוות" ,מספר שגב
בחיוך" .בשיטת בקר יש צ'אנס לכל הקבוצות
לזכות בגמר .זה הגביע הרביעי שלנו ואני שמח
שזכינו .היו משחקים טובים ואפשר להגיד שיש
בבאולינג גם הרבה מן המזל .לא תמיד השחקנים
הטובים מנצחים ,אבל במקרה שלנו דווקא אפשר
לומר שהטובים ניצחו .מעבר לזה ,הכי חשוב
הוא הנושא החברי .זה אירוע בו כולם נפגשים
ומחליפים חוויות על השנה שהייתה וגם הזדמנות
לאחל בריאות טובה לכולם ,כי אנחנו כבר לא כל
כך צעירים .ברגע שאחוות החברים מושגת זה
פשוט כיף .אנחנו מחכים לזה כל השנה ואין כמו
באולינג לחברות ואחווה".

בראש
חוצות

1

מועדון חוצות זכה באליפות ליגת העל לסניורים לאחר שהקדים בדו קרב צפוני את מועדון נשר .שחקן
הקבוצה ,ד"ר עבד לטיף" :החלום שלי הוא שאזכה לראות את ישראל מתחרה עם שכנותיה אך ורק בספורט,
בתקופה של פיוס ושלום"  //אור בוקר

מ

אבק ספורטיבי מעניין התפתח באזור
הצפון בפוטו פיניש של ליגת העל
לסניורים ,ובסיומו זכה מועדון חוצות
באליפות לאחר שהקדים את מועדון נשר .בתום
המחזור ה 14-והאחרון דורגה חוצות ראשונה עם
סך כולל של  295נקודות ,כשהיא מקדימה כאמור
את נשר ,לה  282.5נקודות .במקום השלישי ,אגב,
סיים מועדון הרצליה ,עם  239נקודות.
הנבחרת של מועדון חוצות לסניורים כוללת את
יו"ר האגודה מוטי לוי ,הקפטן יעקב גריסריו ,אמנון

קלו ,ד"ר עבד לטיף שהוכתר לאחרונה כאלוף
ישראל לסניורים בקטגוריית הגיל  Aומאיר כהן,
אשר בכובעו השני משמש גם כבעלים של מועדון
הבאולינג חוצות.
מי שנחשב כאמור לבכיר הנבחרת הוא ד"ר
עבד לטיף ( )54המשתייך למועדון חוצות בשלוש
השנים האחרונות ומהווה חלק מענף הבאולינג
מזה  13שנה .אם התעניינתם באשר לתואר ד"ר
המחייב ,הרי שמדובר ברופא ילדים וספורט עם
התמחות בהפרעות קשב וריכוז ומנהל רפואי.
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לפני שבע שנים נמנה עם סגל נבחרת ישראל
בבאולינג ,ששיחקה בבנגקוק ,תאילנד ,במסגרת
אליפות העולם .הרזומה של ד"ר לטיף כולל גם
את ענף הכדור הפופולרי בתבל ,כשבעברו שיחק
כדורגל בליגות הנמוכות במדי מכבי אשקלון ואף
ייצג את נבחרת ישראל לוותיקים בכדורגל בשתי
אליפויות אירופה ,בצרפת ובספרד.
לטיף התייחס להישג של קבוצתו וסיפר" :חגגנו את
האליפות בביתו של היו"ר מוטי לוי ,כשעשינו על
האש כל הקבוצה .לטעמי המועדון נמצא בתקופת
השיא שלו בכל הזמנים עם זכיות רבות השנה ,וזה
לא סתם ,אלא כתוצאה ישירה של עבודה קבוצתית,
גיבוש והתמדה .אנחנו לא מזלזלים לא ביריבה
ולא במשחק עצמו .זה דורש השקעה גדולה וכמו
שרואים ,התוצאות לא מאחרות להגיע .מי שנכנס
לבאולינג ,נכנס לזה עד הסוף וזה משנה לו את
דרך החיים .כמו כן ,חשובה מאוד גם התקשורת
הרגשית-חברתית שלך ,כי אמנם זה משחק
אינדיווידואלי ,אבל התוצאות הקבוצתיות דורשות
גיבוש ואינטליגנציה רגשית .חשוב שהקבוצה לא
תיכנס לאופוריה ושאננות בגלל הזכיות ,אלא הן
יהוו טריגר לכך שנוכל להמשיך להתקדם ולשחזר
את הזכיות גם בשנים הבאות .מועדון טוב לא
נמדד בזכייה זו או אחרת ,אלא בשאיפה למצוינות.
אישית ,החלום שלי הוא שאזכה לראות את מדינת
ישראל מתחרה עם שכנותיה אך ורק בספורט,
בתקופה של פיוס ושלום".
גורם מרכזי נוסף במועדון הוא מאיר כהן ()67
שמשחק באולינג כבר  32שנים ,מתוכן  18שנה
כבעלים של המועדון בחוצות ,אותו הקים .לפני כן
שיחק באולינג במועדון הצ'ק פוסט ובקריית אתא.
לפני שלוש שנים זכה במדליית כסף בקטגוריית
הזוגות באליפות אירופה לסניורים במינכן ,יחד עם
חברו למועדון חוצות ,אמנו קלו.
"היה מאבק צמוד שלנו עם נשר ובתחילת העונה
גם הרצליה הייתה בתמונה ,אבל לקראת הסוף
שמרנו על המקום הראשון וזכינו באליפות" ,אומר
כהן" .היה פשוט מרגש .קשה לתאר את התענוג
במשחק הזה .אישית ,אני לא מסוגל בלי באולינג
ומשחק לפחות שלוש פעמים בשבוע .בימים אלה
אני יוצא לארה"ב לתערוכה של באולינג ובמסגרת
הזאת יש תחרות של כל בעלי פרושופ – קודחי
כדורי באולינג ובעלי חנויות לציוד כדורת .הבאולינג
הוא החיים שלי ואני מקווה להמשיך לשחק עוד
הרבה שנים".

בראש חוצות
מועדון חוצות זכה באליפות ליגת העל לגברים אחרי פוטו-פיניש מרתק
ומחזור סיום מותח במיוחד .היו"ר מוטי לוי" :היום אין מועדון בארץ שלא
מסתכל עלינו בקנאה .הפכנו לשם דבר בבאולינג"  //אור בוקר

א

ם חשבתם שהפוטו-פניש הצמוד בליגת
הסניורים עורר עניין בענף הבאולינג
המקומי ,חכו עד שתיחשפו למאבק
הצמוד במחזורי הסיום של ליגת העל לגברים,
שהיה הפכפך ומרתק אף יותר .עם סיומו של
המחזור ה ,13-מי שדורגה ראשונה בטבלה היא
נשר עם  543נקודות ,כשהיא מקדימה את מועדון
חוצות ( 522.5נקודות) ומועדון סופר סטרייק
( 508.5נקודות).
אלא שהמחזור ה 14-והאחרון הפך את הקערה
על פיה ,ובסיום המותחן המרתק נקבע כי
האלופה ,ממש כמו בסניורים ,היא הנבחרת
של חוצות ,עם סך כולל של  575נקודות .נבחרת
סופר סטרייק ,שדורגה שלישית ,טיפסה למקום
השני וסיימה כסגנית האלופה עם  569נקודות
ואילו הנבחרת של נשר ,שדורגה כאמור בפסגה
וכבר פינטזה על תואר האליפות ,נדחקה בתום
העונה למקום השלישי בלבד עם  568נקודות
בלבד .בנוסף ,רשמה לזכותה נבחרת חוצות הישג
מרשים נוסף עם שיא למשחק בודד בסך 1442
נקודות.
הנבחרת שזכתה באליפות כוללת את היו"ר
מוטי לוי וד"ר עבד לטיף ,שנמנים גם עם קבוצת
הסניורים של המועדון והשלימו דאבל אישי עם
זכייה באליפות גם בקבוצה המקבילה .רון ברלוב,
אלוף ישראל ליחידים ,אסף מורד (סיים כסגנו
של ברלוב באליפות) ,יניב גרסריו ,עידן כהן ושחר

אפרתי השלימו את הסגל.
היו"ר מוטי לוי ( )54המשמש כיו"ר מועדון חוצות
כבר  10שנים ומשחק באולינג מעל  20שנה ,כולן
במועדון הבית חוצות ,שהוא גם ממקימיו ,התייחס
למחזור הסיום הדרמטי בליגה" :נשר הובילה את
הליגה בהפרש גדול של  23נקודות לפני המחזור
האחרון והסיכוי לעבור אותם לא היה גבוה ,אבל
כמו שכתוב באגדות הכל הסתדר כמו שצריך",
מתאר היו"ר המאושר" .אנחנו השגנו ניצחון
הירואי ,הם כנראה נלחצו ,עשו את כל הטעויות
האפשריות ובסופו של דבר זכינו באליפות
המתוקה .המטרה שלי מלכתחילה הייתה להביא
את המועדון להיות מספר  1בארץ ,הן בניהול והן
בהישגים ,וכיום אני יכול לומר בגאווה שאין מועדון
בארץ שלא מסתכל בקנאה על מועדון חוצות.
כולם שואפים לשחק אצלנו ,כך שהפכנו לשם
דבר בבאולינג .בנוסף ,רוב השחקנים שהובילו
אותנו הם שחקני בית .זה מאוד משמעותי מכיוון
שלא מדובר בלגיונרים כמו בקבוצות אחרות,
שנעלמים אחרי שנה או שנתיים .לכולם יש
מחויבות גדולה מאוד קודם כל למועדון".
לוי לא שוכח להודות לעושים במלאכה" :יש לנו
את המתקן בחוצות המפרץ שהוא הכי טוב
בארץ ,עם התמיכה מהמנהל מאיר כהן ,שמשחק
בסניורים ומסייע לנו בכל דבר .גם עיריית חיפה
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תומכת בנו ואנחנו מודים להם מאוד .המטרה היא
להתבסס בצמרת ,לזכות באליפויות ולמלא את
ארון הגביעים שלנו עם תארים נוספים .יחד עם
זאת ,השאיפה היא לצרף כמה שיותר שחקני
נוער חדשים ,מתוך ראייה שהם העתיד שלנו".
רון ברלוב ( )24הוסיף להתייחס אף הוא להישג
הנהדר של המועדון" .בגדול ,אנחנו היינו אלו
שהובילו לאורך רוב העונה את הטבלה ,כשרק
במחזור לפני הסיום הפסדנו לר"ג ,ונשר תפסו
את המקום הראשון .לשמחתי ,במחזור האחרון
והמותח גם נשר הפסידו לר"ג ואנחנו ניצחנו את
חולון וזכינו בתואר .אין ספק שזה הפך את הזכייה
למתוקה יותר" .יצוין כי מלבד האליפות רשם
המועדון עונה מוצלחת גם בקטגורייה האישית,
כשברלוב עצמו דורג ראשון עם ממוצע כללי של
 219.22נקודות ,בעוד יניב גרסריו דורג שני עם
ממוצע כללי של  207.02נקודות.
"עשינו עונה מצוינת מכל הבחינות" ,מדגיש ברלוב,
ולא שוכח גם לתאר בחיוך את החגיגות" :החגיגה
על האש בבית של היו"ר מוטי לוי הייתה שמחה
במיוחד ,ובוא נאמר שאת החלק האחרון שלה
הוא בטח לא ממש זוכר ,והמבין יבין .המטרה
היא להמשיך לשחק כמו קבוצה ,כי האליפות
אמנם חשובה מאוד ,אבל לאורך כל העונה פשוט
נהנינו להיות יחד .כמובן שאנחנו שואפים להמשיך
במסורת ולזכות בתארים נוספים".

הסטרייקריות
מפתח תקווה

ת

גידו מזל טוב לבנות מועדון הכדורת פ"ת
שהוכתרו כאלופות ליגת הנשים לעונת
 .2014/15בסיום עונה צמודה מאוד
הצליחו המלאבסיות לעקוף במחזור העשירי
והאחרון בליגה את מועדון ר"ג ,כשגם הבנות
ממועדון חולון נמנו כחלק מהצמרת הגבוהה
והתמודדו על התואר.
בשורה התחתונה ,פ"ת חוגגת זכייה באליפות
עם  169.5נקודות דירוג ,לעומת  155נקודות של
סגניתה מר"ג ו 142-נקודות של חולון ,שסיימה את
העונה במקום השלישי.
סגל הנבחרת מאם המושבות כולל את הקפטנית
יפעת טל ,יונית גנון ,גילה רומן ,רונה גיל ,רותי סופר
ורותי חלק ,שאגב נעדרה בחלקים גדולים של
העונה עקב פציעה בגב.
הקפטנית יפעת טל ( )35משחקת באולינג מגיל
 .11רוב שנותיה שיחקה בפ"ת עם הפסקה
בת שלוש שנים ממשחק וכן ארבע שנים בהן
השתייכה למועדון ראשל"צ" .הזכייה באליפות
הייתה מרגשת מאוד" ,היא מספרת" .התחושה
טובה ומיוחדת כי זו פעם ראשונה שזכינו בתואר
הזה והגענו להישג שכזה .היינו מגובשות ,הבנות
שיתפו פעולה והיה כיף גדול .נשאף כמובן לזכות
באליפויות וגביעים גם בהמשך" .ניתן לציין כי
יפעת טל זכתה פעמיים באליפות ישראל (,2004
 )2005וייצגה את ישראל ,באותן השנים ,באליפויות
אירופה ליחידים.
גילה רומן ( )61היא השחקנית הוותיקה בקבוצה
ומשחקת באולינג ,שימו לב היטב ,משנת )!(1989
  26שנים תמימות .הרזומה של רומן ,שנחשבהבעבר לשחקנית המובילה במדינה ,מרשים

מועדון פ"ת זכה באליפות
הליגה לנשים ,לאחר שהקדים
את ר"ג וחולון .השחקנית
הוותיקה בקבוצה ,גילה רומן:
"הבאולינג הוא הרבה מעבר
לתחביב ,זה החיים שלנו" //
אור בוקר

במיוחד וכולל בין היתר שתי זכיות באליפות
המדינה ליחידות ( )1992,1990ושלוש פעמים
סגנית אלופת הארץ בסניורים .כמו כן גילה ייצגה
בעברה את ישראל באליפות העולם בסינגפור
וכן מספר רב של פעמים באליפויות אירופה.
לדבריה ,ארון הגביעים הפרטי שלה כולל לא
פחות מ 130-גביעים ,כשהיא מדגישה שהיד עוד
נטויה והנתון הזה רחוק מלהיות סופי .בנוסף ל2-
האלופות הנ"ל גם יונית כהן/גנון ,שחזרה אחרי
היעדרות ממושכת מבאולינג ,זכתה פעמיים
באליפות ישראל ליחידות ( )2003 ,1998וייצגה
את ישראל באליפויות אירופה וגם עולם (כנציגת
ישראל ל-תחרות ה AMF -בהונדורס).
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יצוין כי גילה התחילה לשחק בעונה הנוכחית,
אך לאחר המחזור השישי עברה תאונת דרכים
כשהופלה מהאופנוע עליו נהגה ,סבלה משבר
בכתף ובצר לה הושבתה מפעילות .לפני כחודש
שבה לשחק וזכתה ,עם קבוצת פ"ת ,במקום
השני בגביע המדינה למועדונים.
"הזכייה באליפות היא גאווה גדולה למועדון",
מספרת רומן" .אנחנו בעצם חיילות שמקיימות
את האימונים בזמן הפרטי ומהכיס הפרטי שלנו,
אבל מסורות מאוד למשחק ולמטרה ,ואני שמחה
שעמדנו בה .בנוסף נערך טקס מכובד לרגל הזכייה
שכלל צילומים והייתה התרגשות אצל כולן .עמדתי
על הפודיום הרבה פעמים בעבר ,אבל תמיד
מרגש לזכות בכל גיל גם עבורי וגם עבור הצעירות
ממני .הבאולינג הוא הרבה הרבה מעבר לתחביב.
אם היינו מחפשות תחביב היינו סורגות ,מציירות
או מטפלות בגינה ,אבל הבאולינג הוא מלחמה
ספורטיבית והישגים משמעותיים .זה החיים שלנו".
שחקנית הקבוצה רונה גיל החלה לשחק באולינג
בעקבות הוריה בארה"ב .עם עלייתה לישראל
עשתה הפסקה של  13שנה ושבה לשחק בשנת
 2006במועדון ירושלים ,העיר בה התגוררה.
בהמשך עברה לפ"ת ,שיחקה בר"ג וחזרה לפני
שנתיים למועדון מאם המושבות ,עמו זכתה
בתואר .אגב ,בטקס שערכה הקבוצה לרגל
הזכייה לא נטלה רונה חלק ,משום שהשתתפה
בחגיגה מסוג אחר ,עת ילדה בתה את נכדתה
השישית ,שקד.
"הייתה אווירה מעולה ונהנתי מכל רגע" ,מספרת
גיל" .הבנות הן ספורטאיות ממש טובות ,היה כיף
ואני שמחה מאוד שהצלחנו לזכות באליפות".

פוטו-סטרייק

בנות מועדון ר"ג זכו בגביע המדינה לאחר ניצחון בפוטו-פיניש על פ"ת ,כשיתרון של
פין בודד הכריע את הכף בסיכום שני המשחקים –  .341:342השחקנית מי אלקסיד:
"שמחה שהגביע חזר לר"ג"  //אור בוקר

נ

שות מועדון הבאולינג של רמת גן היו
שותפות לדרמה גדולה בטורניר גביע
המדינה התשיעי לנשים ,לפני הסיום
המתוק מכולם והזכייה בגביע .הנבחרת כוללת
את השחקניות לין פישלר ,מי אלקסיד ,זיוה
גור ושלומית חבצלת .יצוין כי זיוה גור משמשת
בדרך כלל כקפטנית ,אבל בטורניר גביע
המדינה מי שנבחר לשמש כקפטן ומנהל
הקבוצה היה דווקא יו"ר האגודה
יגאל סלים.
את שלב המוקדמות ,שכלל
שש קבוצות ,סיימה רמת גן
במקום הראשון עם ממוצע
קבוצתי של  174.8נקודות ו10.5-
נקודות בבית המוקדמות .בגמר
היא פגשה את מועדון פ"ת (אלופת
ישראל לקבוצות נשים) ,שסיימה כסגניתה
בבית המוקדם עם ממוצע קבוצתי
של  165.4נקודות ו 6-נקודות בבית
המוקדמות.
כידוע ,משחקי גביע המדינה בכדורת
משוחקים בשיטת בקר ,כאשר בנשים
הקבוצה כוללת שלוש שחקניות .השחקנית
הראשונה זורקת את הזריקה הראשונה,
הרביעית ,השביעית והעשירית ,ואילו השחקנית
השנייה את הזריקה השנייה ,החמישית
והשמינית והשלישית את הזריקה
השלישית ,השישית והתשיעית .בנוסף,
בגמר מתקיימים שני משחקים ברצף
בין הקבוצות כאשר הטוטאל פינים
– התוצאה בסיכום שני המשחקים,

קובעת את זהות המנצחת.
ובחזרה לדרמה :שני המשחקים בין נשות ר"ג
ופ"ת ,שנערכו במועדון פלאנט באולינג בכפר
סבא ,היו צמודים ממש עד השנייה האחרונה.
ר"ג הייתה זו שניצחה במשחק הראשון בתוצאה
 .163:165פ"ת ניסתה להפוך את הקערה על
פיה במשחק השני והקובע ואף הצליחה לנצח,
אך לרוע מזלה תוצאת הניצחון שלה הייתה
 177:178בלבד .המשמעות :נשות
מועדון ר"ג הן מחזיקות גביע
המדינה בזכות יתרון של פין
אחד בלבד –  341:342בסיכום
שני המשחקים.
מי אלקסיד ( ,)37משחקת
באולינג עוד מהנוער ומהווה
חלק מענף הבאולינג  25שנה ,כולן
בשורות מועדון ר"ג ,אשר זהו הגביע
השני בתולדותיו .יש לציין שהפעם
הקודמת שבו זכה המועדון להניף
את הגביע הנכסף הייתה כחלק
מזכייה בדאבל.
"עד המשחק האחרון והקובע בגמר
ניצחנו את כל הקבוצות ואפילו לקחנו חצי
נקודת בונוס שמתקבלת כשהתוצאה
היא מעל  ,"200מספרת אלקסיד על
השתלשלות העניינים" .לפ"ת יש
שחקניות חזקות והמשימה לא הייתה
פשוטה בכלל .הן הובילו בתחילת
המשחק השני אבל מהפריים
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השישי התחלנו בסדרת סטרייקים שצמצמו
את התוצאה .פ"ת הייתה יכולה לנצח בזריקה
האחרונה אבל השחקנית שלהם עשתה
ספליט ואנחנו היינו אלה שחגגנו ניצחון כולל
בהפרש נקודה".
אלקסיד שיתפה באנקדוטה חביבה נוספת:
"אחת השחקניות שלנו ,שלומית חבצלת,
הביטה בגביע עוד לפני תחילת הטורניר
ואמרה שזה שלנו .שמחנו לגלות בסיום הגמר
שהיא צדקה .הבנות עשו את המקסימום .היינו
נחושות ,הצגנו משחקים טובים מאוד לאורך
כל הטורניר ואני שמחה שהגביע חזר לר"ג".
יו"ר המועדון ,יגאל סלים הוסיף" :קודם כל
הזכייה הייתה הפתעה נעימה למועדון ,כי
אפשר לומר שהיינו אנדרדוג .בקבוצות
האחרות שיחקו שתי שחקניות ברמה מקצועית
גבוהה מאוד ,בעוד אצלנו הייתה רק שחקנית
אחת ברמה גבוהה ,אלופת ישראל לין פישלר.
הגביע הושג בזכות הגיבוש של הבנות שלנו.
אחת גיבתה את השנייה ולכן הצלחנו לנצח.
המשחקים בגמר היו מאוד צמודים וכאמור
פין אחד הכריע את הכף לטובתנו .הבנות
התעלו בצורה יפה ,עמדו בלחץ והצליחו לנצח
כמעט בכל משחק".
על החגיגות הצנועות סיפר סלים" :הבטחנו
לבנות ארוחה במסעדה ,אבל בגלל שחלק
נמצאות בתחרויות בחו"ל נחכה עם זה קצת.
בנוסף הבאנו עוגות למועדון וחגגנו במסגרת
הליגה הפנימית .אני מקווה מאוד שבשנה
הבאה נשמור על התואר ואולי גם נזכה
בדאבל".

ד"ר עבד לטיף ( ,)54אלוף ישראל
לסניורים בקטגוריית הגיל A
מי אני :רופא ילדים וספורט עם התמחות
בהפרעות קשב ,ריכוז ומנהל
רפואי .שחקן במועדון חוצות
בחיפה  3שנים .משחק
באולינג  13שנה סה"כ.
בסוף שנות ה 80-ותחילת
ה 90-שיחק כדורגל
במכבי אשקלון בליגה
ובשנים
ב'
 2000-2001ייצג
את נבחרת ישראל לוותיקים
בכדורגל באליפויות אירופה
בספרד וצרפת .בשנת 2008
נמנה על סגל נבחרת ישראל
בבאולינג ,ששיחקה באליפות העולם
בבנגקוק ,תאילנד.
דבר האלוף" :רציתי מאוד לזכות באליפות הזו,
עבדתי קשה והתוצאות בהתאם לשמחתי.
זה כבוד גדול בשבילי מבחינה אישית ובכלל
למועדון שלי .מעבר לכך ,אני משתתף
בטורנירים לסניורים באירופה באופן
קבוע והחלום שלי הוא לזכות גם שם
בתארים".
מה משאיר אותי

בבאולינג כל כך הרבה שנים" :הבאולינג הוא
ספורט מיוחד במינו .או שאוהבים אותו או שלא.
מי שנדבק בזה ,מדובר במשהו מעבר לספורט
שהופך לחלק ממך ואפילו למפעל החיים שלך.
אלמנט של גיבוש חברתי ממדרגה ראשונה ,חוצה
גבולות ולא רק ספורט נטו".
טיפ לשחקנים צעירים" :אנצל את הניסיון שלי
כרופא ספורט ואבקש מהשחקנים הצעירים
התמדה ,אימון ושמירה על אורח חיים
ספורטיבי .גולת הכותרת היא שינה לפני
אימונים ומשחקים ,תזונה נכונה
ואימוני כושר מעבר למשחק
הבאולינג עצמו ,כדי להימנע
מפציעות מיותרות ולשפר
את ההישגים".

פיני פולק ( ,)63אלוף
ישראל לסניורים
בקטגוריית הגיל B
מי אני :עוסק בתחום הרכש ועובד
כקניין ברשת 'עמל' .משחק באולינג
 22שנה בליגה הסדירה ובליגות
של התאחדות הכדורת.
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משתייך למועדון 'בולה  '300בחולון.
לפני כן עסק כ 30-שנה באומנויות
לחימה ואף שימש כבעלים של מרכז
ספורט ומועדון בתחום .בנוסף עסק
בצלילה ובטניס.
דבר האלוף" :זו הרגשה כיפית.
אחרי הרבה שנים ,כשאתה זוכה
בתואר זה נעים ונחמד .אין כאן עניין
כספי אבל אני שמח שנרשם לזכותי
הישג חשוב .השאיפה היא להמשיך
לשחק כמה שיותר כיוון שהבאולינג
מחייה אותי .מדובר בענף שלא
דורש מאמץ הגופני גבוה במיוחד
והוא אינו מתיש .מבחינתי ניתן
לשחק באולינג גם עד גיל  80ויותר".
מה משאיר אותי בבאולינג כל כך
הרבה שנים" :קודם כל זה ספורט
עם נושא חברתי מאוד חשוב .יש
בו אלמנט של מפגש החברתי
שהוא כיף אחד גדול וממש נחשב
להפנינג בינינו .יש אנשים שיוצאים
פעם בשבוע לבאר או פאב,
אנחנו נפגשים בבאולינג .זה גורם לך
להרגיש צעיר יותר ,בטח כשאתה נמצא
בעמותה שלך וגם בשאר הליגות ,כשאתה פוגש
את הגווארדיה ,עם כל הצחוקים וההנאה
מסביב".
טיפ לשחקנים צעירים" :הנקודה החשובה
מצויה בהתמדה .אצלנו הסניורים זה נתפס
כענף חובבני ,אבל יש צעירים שמתייחסים לזה
כתחום מקצועי יותר ומתחרים גם בחו"ל .חשוב

תשננו את השמות :ד"ר עבד לטיף ,פיני פולק ,ישראל טנר ואורנה קרמזין
הם הזוכים הטריים באליפות ישראל לסניורים בקטגוריות השונות .כולם
מדגישים את החוויה שבגיבוש החברתי ,וממליצים לשחקני הדור הצעיר
להתמיד ,להשקיע ובעיקר ליהנות  //אור בוקר

תמיד להישאר עם רגליים על הקרקע
ולהתייחס לזה כספורט ,כיף תוך
מציאת שייכות בתוך מסגרת".

ישראל טנר (,)65
אלוף ישראל לסניורים
בקטגוריית הגיל C
מי אני :טכנאי מעליות בעבר
וכיום יועץ מעליות.
החל לשחק באולינג
במועדון ר"ג ,אליו
כ20-
השתייך
בשנתיים
שנה.
האחרונות משחק במועדון
הרצליה .בעברו הרחוק שיחק
כדורגל בהפועל יהוד בליגות א' וב'.
בעל רזומה מרשים בבאולינג :זכה 3
פעמים באליפות ישראל ,אלוף אירופה בסניורים
במאסטרס באוסטריה ,אלוף אירופה בסניורים
לזוגות בשוודיה ,וכן זוכה מדליית ארד במאסטרס
בשבדיה ומדליית ארד במאסטרס בצ'כיה .מקום
 6באליפות העולם ליחידים בתאילנד וכמובן
שחקן נבחרת ישראל  2015לגברים שיצאה
לאחרונה לאליפות אירופה בדנמרק.
דבר האלוף" :מאז שאני משחק בסניורים אני
זוכה קבוע באליפות ישראל ,ולמרות שאולי זה
לא מרגש כמו בפעמים הראשונות ,תמיד משמח
אותי לזכות באליפות .זה לא בא בקלות ,במיוחד
השנה ,כיוון שהיה לי קרב לא קל מול חברי הטוב
סמי בן עומרי ,יו"ר מועדון הרצליה שזכה איתי

בזהב בזוגות בשבדיה ,אבל לא ויתרתי וזכיתי שוב
בתואר .גם אוסיין בולט עדיין מתרגש מהזכיות
שלו בריצה פעם אחר פעם .לעמוד על הפודיום
במקום ה 1-זו תמיד הרגשה טובה ,ואני אומר
את זה מניסיון .אני מקווה להמשיך להיות אחד
השחקנים המובילים בארץ ,לזכות במדליה עם
הנבחרת הלאומית וכמובן לנסות לזכות בתארים
נוספים לסניורים באירופה".
מה משאיר אותי בבאולינג כל כך הרבה שנים:
"אני אוהב את זה מאוד .כל האתגר מדבר אליי.
אני אדם מאוד תחרותי וגם באימון אני רוצה
להגיע ל 300-נקודות .מעבר לזה ,כמובן
שאני נהנה מהמשחק ומהחברה .כל
עוד מבחינה בריאותית הכל תקין ,אפשר
להמשיך לשחק וליהנות".
טיפ לשחקנים צעירים" :התמדה ,רצון
והרבה השקעה .אין ספורט בעולם שאפשר
להגיע בו להישגים בלי להתאמן טוב וחזק".

אורנה קרמזין ( ,)60אלופת
ישראל לסניורים בקטגוריית
הנשים
מי אני :מורה לחינוך גופני לשעבר,
מתעמלת מכשירים ורקדנית ריקודי עם
בלהקת 'שלום חיפה' של גברי לוי .משחקת
באולינג כבר  27שנים במועדוני חיפה וחוצות.
זכתה באליפות אירופה לסניורים לפני  3שנים,
באליפות שהתקיימה בישראל ,ואף הייתה
לשחקנית היחידה שזכתה ב 4 -מדליות זהב בכל
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הקטגוריות בתחרות .שיחקה בנבחרות ישראל
לנשים.
דבר האלופה" :אהיה כנה .באליפות ישראל
האחרונה לא השתתפו כל הסניוריות הטובות
בארץ ואני מאמינה שאם כל המתחרות הטובות
ביותר היו משתתפות ,לא הייתי זוכה .בכל זאת,
כל זכייה היא כיפית ומרגשת ונותנת את אותו אגו
ואדרנלין להמשיך לשחק וליהנות מבאולינג".
מה משאיר אותי בבאולינג כל כך הרבה שנים:
"אני טיפוס תחרותי מאוד .כשהייתי זקנה מדי
למכשירים ,עברתי לריקוד ,וכשהייתי זקנה מדי
לריקוד ונפתח הבאולינג ,מצאתי שם את אהבתי.
במשחק הזה יש כמובן גם את העניין החברתי-
קבוצתי המהנה ,גברים נגד נשים ובנוסף לשחק
בקבוצת גיל של סניורים וגם עם צעירים יותר.
בכל אחד מהאלמנטים יש תחרותיות רבה ,הן
בליגות הארציות והן בפנימיות במועדון ,וכל אלה
יחד מעניקים את הדרייב ואת האדרנלין
שאני כל כך אוהבת".
טיפ לשחקנים צעירים" :קודם
כל שיבואו לשחק באולינג,
כי אין מספיק צעירים בארץ.
מעבר לזה ,בבאולינג אתה לא
חייב להיות ספורטאי מצטיין
כמו בענפים דוגמת כדורגל
וכדורסל או שחייה .כאן גם ילדים
ללא נתונים פיזיים ,אבל בעלי חשיבה נכונה
ושיווי משקל ,יכולים להתפתח ולהגיע להישגים
גבוהים ,בניגוד לענפים אחרים בהם לא היו רואים
אותם כספורטאים".

צבע
הכסף
שרית מזרחי ולין פישלר זכו
במדליית כסף במסגרת גביע הים
התיכון שנערך בכרתים .שתיהן
שמחו על ההישג ,אך התאכזבו
שהחמיצו את הזהב .מזרחי" :לין
תגדל להיות שחקנית באולינג
מדהימה" .פישלר" :שרית מעניקה
לי ביטחון" .מסלול זוגי  //אור בוקר

כ

ששואלים את שרית מזרחי ולין פישלר
על התחושות שמלוות אותן מטורניר גביע
הים התיכון בו שיתפו פעולה ,לצד הכיף
של להתחרות יחד אפשר לחוש גם בתחושה של
החמצה .מזרחי ( )36ופישלר ( )17שהן ממש לא
במקרה גם מאמנת ושחקנית ,זכו במדליית הכסף
המכובדת בקטגוריית זוגות הנשים .ביום התחרות
רשמה מזרחי ממוצע של  207.3נק' ,בעוד פישלר
השיגה ממוצע של  .190.5אז למה ההחמצה,
התעניינתם? האיטלקיות גיאדה דימרטינו (ממוצע
 205נק') ואנליפה בלזנו (ממוצע  199נק') קטפו
את מדליית הזהב כשהן מקדימות את הצמד
הכחול-לבן ב 37-פינים בלבד.
"התבאסתי נורא כי חשבתי שאנחנו הכי טובות
וקיווינו מאוד לזכות במדליית הזהב" ,מספרת
שרית מזרחי" .אני מאמנת את לין כבר כמה שנים,
היא ילדה מקסימה ותמיד כיף לי איתה .מדובר
בניסיון מצוין בשבילה למרות שלא עשתה טורניר
כל כך טוב ,אבל אין לי ספק שהיא עוד תגדל
ותהיה שחקנית באולינג מדהימה .אם זה מה
שהיא תרצה לעשות היא תצליח ובגדול".
"עבורי זו פעם ראשונה בגביע הים התיכון ופעם
ראשונה שאני טסה לתחרות עם המאמנת שלי",
מצטרפת לין פישלר" .היינו קרובות לזכות בזהב

ויכולנו לעשות את זה .ברור שהתבאסנו אבל בסך
הכל הייתה חוויה כיפית וכמובן שהתרגשתי מאוד
לזכות עם שרית במדליה".
מזרחי מציינת גם את היתרון של להתחרות
כמאמנת עם שחקנית" :בטח שהיה לנו יתרון .הייתה
לי אפשרות לעזור ללין ולתקן אותה ,לתת לה קווים,
כדורים ולהגיד לה מאיפה לשחק .זה הרבה יותר
קל ולא ככה כמעט אצל אף אחד מהזוגות .האמת
שהמשחק עם לין זרם ולא הייתי צריכה להעיר לה
יותר מדי .לעומת זאת ,ברביעיות שיחקתי עם עוד
שני שחקנים שלא הייתה לי השפעה עליהם והם
היו צריכים לקבל את ההחלטות".
פישלר" :אני חושבת שהיה לנו יתרון כמאמנת
ושחקנית .שרית נתנה לי ביטחון ועזרה לי מאוד.
שיתוף הפעולה שלנו היה טוב ,למרות ששרית
שיחקה טוב כל התחרות ואני הייתי טובה ספציפית
ביום בו זכינו במדליה .בשאר הימים קצת
התאכזבתי מעצמי כי הייתי יכולה לתת הרבה יותר".
מזרחי" :זו תחרות שכבר הייתי בה בעבר ,וחשוב
לי להדגיש שכל ההוצאות של התחרות היו על
חשבוננו מא' ועד ת' .אני מאוד אוהבת את האנשים
והתנאים .עודדו אותנו בצורה יפה והאירוח היה
מצוין".
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כעת הפנים של הצמד-חמד פישלר את מזרחי
למוקדמות אליפות ישראל לבוגרים ,שם יתחרו
אחת נגד השנייה .מזרחי" :אם אני לא זוכה,
הבאה בתור שאני תומכת בה ורוצה לראות אותה
מנצחת זו לין .היא יכולה לייצג טוב את ישראל".
פישלר (צוחקת)" :כבר שיחקתי בעבר מול שרית,
תמיד יש סיכוי אבל אני לא אופטימית".
ראש המשלחת לכרתים ,שחקנית פעילה במועדון
הרצליה וחברת התאחדות הכדורת חנה דואניס,
סיכמה" :הבנות היו קרובות מאוד ,והמשלחת
כולה ,שמנתה ארבעה שחקנים ,התאכזבה מאוד
שהן לא זכו בזהב .היינו במרחק נגיעה מהשמעת
ההמנון הלאומי בימים מאוד חשובים למדינה ,ערב
יום הזיכרון ולקראת יום העצמאות .זה היה יכול
להיות סימבולי מאוד ורציתי שהדגל שלנו יונף מעל
לכל שאר הדגלים.
מעבר לזה ,הייתה חוויה מדהימה .מדליית כסף
היא דבר נפלא והייתה גאווה גדולה לצעוד יחד עם
שתי השחקניות אל הפודיום .זה ממש לא מובן
מאליו וכמו בכל ענף ספורט ,מעבר למנצחים
יש גם את הסגנים .אישית ,להיות ראש משלחת
זו חוויה נהדרת .הייתי שותפה לדבר טוב ומרומם,
עודדתי והייתי חלק מהם ,ואני מאחלת הצלחה
לכולם גם בתחרויות ובאליפויות הבאות".

