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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 ל 01.08.2016 -
נשים
מקום
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

שם שחקנית
יפעת טל
לין פישלר
שרה חרל"פ
שיר אזולאי
שרית מזרחי
רותם וקנין
לירון פלד
יונית כהן גנון
אדווה אליאב
חנה דואניס
שוש נדב
זיוה גור

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

שם שחקן
אור אבירם
רון ברלוב
אורון כהן
עבד לטיף
תאיר שכטר
רון אלחזוב
עדו שרת
עומר נחושתן
יניב גרסריו
משה שיינמן
אביב אלפיטל
אסף מורד

אגודה
פתח תקוה
רמת גן
סופר סטרייק
חוצות
חיפה
סטרייק בול
חולון
פתח תקוה
חולון
הרצליה
רמת גן
מודיעין

ניקוד מצטבר
3,319
2,983
2,715
2,508
1,782
1,441
1,440
1,226
1,058
1,045
684
347

אגודה
חיפה
חוצות
חיפה
חוצות
סופר סטרייק
רמת גן
רמת גן
סופר סטרייק
חוצות
חיפה
חיפה
חוצות

ניקוד מצטבר
3,139
2,374
2,288
1,685
1,608
1,604
1,482
1,439
1,362
1,316
1,310
1,194
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ספורטאים ופעילים יקרים,
לאחר הפסקה של כמעט שנה ,אנו חוזרים במלוא המרץ והקצב,
ומצליחים לקיים את כל פעילויות ה.כ.י לסיום עונת  2015/16וכמובן
ממשיכים במסורת של הפקת מגזין באולינג אלקטרוני מקצועי,
"באולינגתון  ."6המגזין נותן ביטוי רב להישגי השחקנים במישור הארצי
והבינלאומי ונועד לאפשר חשיפה לפעילות הרבה של ההתאחדות
בכלל והשחקנים בפרט.
אנו מציינים בגיליון זה את הענקת התואר המכובד של "נשיא כבוד" לאריה ברגמן ,אחד
הפעילים המרכזיים בשנותיה הראשונות של ההתאחדות .יישר כח !
להבדיל ,נזכור לנצח את המזכ"ל עפר שדה ז"ל שנפטר לפני כשנה.

גברים

לוח אירועים קרובים
1-9.9.2016
14.9.2016
15.9.2016
16.9.2016
17.9.2016

בא לינגתון
אוגוסט 2016

טורניר ה.כ.י ה7-
פתיחת ליגת הנשים
פתיחת ליגות הגברים
פתיחת ליגות הסניורים
פתיחת ליגת הנוער

השנה התברכנו בהישגים מיוחדים במישור הבינלאומי:
שיר אזולאי זכתה במדליית כסף באליפות אירופה לנוער.
לין פישלר זכתה במדליית זהב בתחרות גביע הים התיכון.
ישראל טנר השיג שתי מדליות באליפות אירופה לסניורים :זהב ביחידים וכסף במאסטרס.
השחקנים יקי בן יעקב והרצל לביא השיגו מדליית ארד בזוגות באליפות אירופה לסניורים.
ועוד היד נטויה להישגים נוספים עם יציאתם של שחקנינו לתחרויות ברחבי העולם.
אני מאחל דרך צלחה והישגים לשחקני נבחרת ישראל גברים (אור אבירם ,רון אלחזוב,
אורן חיון ,אורון כהן ,מני מזרחי ובן פישלר) היוצאים החודש לאליפות אירופה לגברים
בבלגיה .דרך צלחה גם לאלופי ישראל ,יפעת טל ואור אבירם ,היוצאים בחודש אוקטובר
לאליפות אירופה לאלופים שתיערך בצ'כיה ,וכן לשיר אזולאי ואורן חיון אשר ייצגו את
ישראל בתחרות גביע העולם בסין.
בגיליון זה ,כאמור ,כתבות על כל הזוכים באליפויות ישראל ובתחרויות גביע המדינה
בקטגוריות השונות כמו גם ציון ההישגים האישיים והקבוצתיים לעונת הפעילות .2015/16
אנו נותנים במגזין זה חשיפה לעמותת מודיעין ומברכים את הפעילים בה והשחקנים
על הצטרפותם להתאחדות כעמותה ה.18-
בעיצומה של חופשת הקיץ ,אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חופשה
נעימה ,מנוחה וצבירת כח לעונת הפעילות הבאה  2016/2017שתחל בחודש ספטמבר.
בברכת הספורט,

תוכן עניינים
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

מחזיקת גביע המדינה לנשים – רמת גן
מחזיקת גביע המדינה למועדונים – חיפה
מחזיקת הגביע לסניורים  -עפולה
אלופי ישראל לנוער – ברק אפרתי ולירון פלד
אלופי ישראל ליחידים– אור אבירם ויפעת טל
אלופת המדינה לסניורים – חוצות
אלופת המדינה לגברים  -חוצות
אלופי ישראל לסניורים
סיכום אליפות ישראל דרג ב'
המדליסטים הישראלים באליפות אירופה לסניורים
הישגים לשיר אזולאי ולין פישלר בזירה הבינלאומית
שיר אזולאי ואורן חיון בדרך לתחרות גביע העולם AMF
עושים כבוד לאריה ברגמן ,נשיא הכבוד של ה.כ.י
סיכום עונה בליגת היוניפייד
היכרות עם אגודת מודיעין – חברה חדשה בה.כ.י

לזכרו של עופר שדה ז"ל

אריה פישר – יו"ר ה.כ.י

הנהלת ה.כ.י 2016

עומדים מימין לשמאל :שמעון ישי (גזבר) ,שמעון דביר ,ראובן עובדיה ,צ'יקו דקל
יושבים מימין לשמאל :חנה דואניס ,אריה פישר (יו"ר) ,דוד בן נון (סגן יו"ר)

יו"ר :אריה פישר; סגן יו"ר :דוד בן נון; גזבר :שמעון ישי; נציגת נשים :חנה דואניס; חברי ועד מנהל נוספים :שמעון דביר ,ראובן עובדיה ,צ'יקו דקל;
מזכירה :חניתה הראל; יועץ משפטי :עו"ד אורי יעקבלביץ; יו"ר ועדה טכנית :דר' פנחס הרשקוביץ
הת אחדות 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 :

פעמיים כי טוב:

רמת גן מחזיקת גביע המדינה לנשים
הקבוצה מרמת גן השלימה זכייה שנייה תוך שתי עונות בגביע אחרי ניצחון כפול על פתח
תקווה .היו"ר ,יגאל סלים" :כיף שהצלחנו להשאיר את התואר בבית .שאפו לשחקניות על
ההשקעה וההתמדה"

ה

ישג מרשים למועדון הכדורת מרמת
גן שהשלים לאחרונה זכייה בגביע
המדינה לנשים לעונת  2016זו השנה
השנייה ברציפות .אחרי שצלחו את שלב
המוקדמות ,השיגו הרמת גניות ניצחון
כפול על הקבוצה היריבה מפתח תקווה,
כולל ניצחון דרמטי במשחק השני על
חודו של פין ( )137:138 ,168:185בדרך אל
הגביע הנכסף.
השחקנית המובילה של הקבוצה בעונה
החולפת הייתה לין פישלר בת ה,18-
שהצטיינה גם בליגה האישית לנשים
אותה סיימה במקום ה 1-הכללי (200.75
נק' ממוצע)" .הייתה עונה די אינדיבדואלית,
כיוון שלצערנו אין מספיק נשים
שמשחקות בליגות .ובכל זאת ,נהניתי
מאוד ,בעיקר מחברותיי לקבוצה שהיו
פשוט מדהימות .התפעלתי מהתצוגות
שנתנו ובעיקר הופתעתי מהעובדה שעלינו
לגמר ,ובהמשך עוד יותר מהזכייה עצמה.
אני חושבת שמה שעזר לנו היה העובדה
שהגענו משוחררות .זה מה שכנראה עשה
את ההבדל".

כעת מתכוננת פישלר לקראת הדבר
הגדול הבא עבורה .בעוד כשבועיים
תמריא לארה"ב ,שם תשהה בארבע
השנים הבאות ,כסטודנטית לרפואה
וכשחקנית באולינג בקולג' ביוסטון ,טקסס.
"זו התגשמות של חלום מבחינתי .אני
מאוד מתרגשת .אמשיך כמובן לייצג את
הנבחרת באליפויות הבינלאומיות".
לצידה של פישלר הצעירה ,הרשימו
העונה שתי השחקניות הנוספות בקבוצה
המשחקות גם בקטגוריית הסניורים ,שוש
נדב ומאיה גבע .עבור האחרונה ,הייתה
זו עונה ראשונה במדי הקבוצה ,בעוד
נדב המשחקת באולינג מזה כ 15-שנים,
הוכיחה את עליונותה כשזכתה בשנה
שעברה בתואר אלופת ישראל לדרג ב'.
"הייתה שנה מוצלחת מאוד" ,מסכמת
נדב את העונה שהייתה" .סוד הקסם
שלנו ברמת גן הוא בראש ובראשונה
הלכידות החברתית .אנחנו משלבות את
ההנאה שלנו עם ספורט ומגיעות מאהבה
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אמיתית לענף .כשיש את כל אלו ,קשה
שלא להצליח" .גבע הוסיפה מבחינתה:
"הוכחנו השנה מהי הרמוניה קבוצתית.
עבדנו בשיתוף פעולה מלא שסייע לנו
להגיע לתוצאות מעולות".
מי שעוד התקשה להסתיר את
ההתרגשות נוכח ההישג הוא יו"ר הקבוצה,
יגאל סלים ,שסיכם עונה מוצלחת עבור
חבורת השחקניות המגובשת מרמת גן.
"שיחקנו נהדר השנה ואני מאושר שזה
הסתיים בצורה הזו גם גביע שני תוך
שנתיים .כיף שהצלחנו להשאיר את
התואר אצלנו בבית .זה המקום להגיד
שאפו גדול לשחקניות על ההשקעה
והתמדה .הן ללא ספק ראויות להערכה".

רמת גן
מחזיקת גביע המדינה לנשים
שחקניות הקבוצה :לין פישלר ,שוש
נדב ,מאיה גבע

מצפון תבוא הבשורה:

גביע המדינה למועדונים של חיפה

המועדון החיפאי הוסיף תואר נוסף לארון הגביעים שלו עם זכייה בגביע המדינה ה 26-למועדונים

ה

ישג מרשים למועדון הכדורת חיפה
שהשלים בחודש שעבר זכייה בגביע
המדינה ה 26-למועדונים .המועדון החיפאי,
אשר נמצא מדי שנה בצמרת טבלת
הליגה ,קיווה להשיג העונה דאבל ,אולם
אחרי הפסד כואב בגמר ליגת הגברים
למועדון "חוצות"" ,הסתפק" בתואר אחד
לעונת .2015/16
בשלב רבע גמר הגביע הצליחה חיפה
לנצח את קבוצת באולינג אשדוד בתום שני
משחקים ( )303:366לאחר שפיגרה ב18-
נקודות במשחק הראשון ביניהם ,וכך גם
בחצי הגמר כשחזרה מפיגור מול מועדון
חוצות וניצחה ( .)354:398במעמד הגמר
זה כבר הלך בצורה חלקה יותר עבור
החבורה ממועדון הצ'ק בול ,בזכות ניצחון
מרשים במשחק הראשון ( )152:191נגד
קבוצת סטרייקבול מגן שמואל ו352:386-
בסיכום שני המשחקים שסלל את הדרך
אל התואר הנכסף.
"הייתה לנו עונה מצוינת ,ואני שמח
שהצלחנו לסיים אותה עם תואר" ,סיפר
שחקן הקבוצה ונבחרת ישראל ,אורון
כהן" .לאורך כל העונה הסדירה הפסדנו
רק פעם אחת ובהמשך פספסנו את
האליפות בפוטו פיניש .ידענו שנהיה חייבים
לסיים עם טעם מתוק עם זכייה בגביע ,ואני
מאושר שאכן עמדנו במשימה".
כשנדרש כהן לאפיין את נקודות החוזקה

של קבוצתו העונה ,התייחס האחרון דווקא
לתנאי אולם הבאולינג המקומי ,שלדבריו
במקרים רבים עשו את ההבדל" .תנאי
המסלול בבאולינג אצלנו (צ'ק בול) הם
מצוינים ומותאמים לתנאים הנדרשים
בעולם .משמנים את המסלולים כראוי
ודואגים לתקינותם ,דבר שהוא מאוד
חשוב לטווח הארוך .מעבר לכך ,הקבוצה
שלנו מאוד מגובשת והולכת כמעט תמיד
על ניקוד גבוה .אנחנו מתייעצים אחד עם
השני תוך כדי המשחקים וכמובן באימונים.
עצם זה שרוב שחקני הסגל שלנו נמנו
בעבר או בהווה עם סגלי נבחרת ישראל,
מוכיחה את החוזק והעוצמה של המועדון
שלנו .אנחנו משחקים מתוך רצון לקדם
את הבאולינג הישראלי למקום טוב יותר
תוך מתן דגש על מקצוענות ועבודה קשה.
בשנה הבאה ננסה לעשות עונה טובה
יותר ולזכות בדאבל".
מי שעוד היטיב לתאר את ייחודיות
המועדון מהכרמל בעונה החולפת הוא
השחקן הוותיק בשורותיו ,אליעזר (לז'ה)
שיינמן ,המשמש גם כבעלים של מתחם
הצ'ק בול ,בו מקיים המועדון את פעילותו.
"מועדון הכדורת של חיפה קיים כבר
למעלה מ 50-שנה במצטבר ,זו ללא ספק
חתיכת תקופה .אני שמח שהצלחנו לסיים
את העונה עם תואר ,על אף הפספוס
בגמר הפלייאוף של ליגת העל לגברים.
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במועדון שלנו משחקים כיום כבר למעלה
מ 100-שחקנים ,מרביתם פעילים גם
בליגות ה.כ.י השונות .נמשיך לעבוד קשה
על מנת לשמור על מקומנו בצמרת
הענף הישראלי ולהילחם בכל שנה על כל
התארים" .אגב ,סגל הקבוצה החיפאית
מציג שני דורות למשפחת שיינמן ,כאשר
גם בנו של לז'ה ,משה ,הינו חלק אינטגרלי
מהמועדון.
שחקן נוסף ומשמעותי ביותר עבור
המועדון החיפאי הוא כמובן אור אבירם,
אלוף אירופה ועולם לשעבר ואלוף ישראל
ליחידים הטרי ,שייצג בחודש אוקטובר את
המדינה בתחרות אליפות אירופה לאלופים
בצ'כיה .במועד כתיבת שורות אלה אבירם
נמצא בחו"ל ובסביבתו הקרובה מספרים
כי הוא נהנה במיוחד לייצג את המועדון
בחיפה וימשיך לייצג אותו גם בעונה הבאה
במסגרות הליגה והגביע.

מועדון חיפה
מחזיקת גביע המדינה למועדונים
סגל הקבוצה :אליעזר (לז'ה)
שיינמן ,משה שיינמן ,אור אבירם,
אביב אלפיטל ,אורון כהן ,מורן ניזר,
ליאור בר

היסטוריה בעמק –
עפולה מחזיקת גביע
המדינה לסניורים
א

ירוע גביע המדינה ה 14-לסניורים
בגילאי  50פלוס לשנת  2016התקיים
ביום שישי האחרון של חודש מאי והביא
עימו סנסציה גדולה .מועדון הכדורת הצנוע
מעפולה השלים זכייה מפתיעה בגביע
היסטורי ,לראשונה מאז שהוקם לפני 25
שנים.
בטורניר אשר התקיים בחוצות המפרץ,
לקחו חלק  16קבוצות סניורים מבאר
שבע שבדרום ועד כרמיאל שבצפון.
המשחקים עצמם נערכו בשיטת ליגה
בבתים ( 2בתים של  8קבוצות ,בהם
התקיימו שבעה משחקים סה"כ .ארבעת
הקבוצות הראשונות מכל בית עלו לשלב
הבא ולאחר מכן שיחקו בשיטת הצלבה
עד לתואר הנכסף).
הסניורים מבירת עמק יזרעאל ,בראשותו
של היו"ר המיתולוגי ,מיכאל עמר ,פתחו
את הטורניר בצורה צולעת יחסית
והעפילו למעמד הגמר רק במשחק
השביעי והאחרון ומהמקום הרביעי
בבית א' ,נתון אשר לא מנע מהקבוצה

להציג יכולות גבוהות מאוד ולהביס את
יריבותיה עד הזכייה בגביע .ברבע הגמר
גברו העפולאים על היריבה מפתח תקווה
בתוצאה  ,345:367בחצי הגמר על הקבוצה
מכרמיאל ( )340:295ובמשחק הגמר מול
ראשונים ,יצאו העפולאים כשידם על
העליונה עם ניצחון מרשים .329:396
בתום סבב משחקים שארך כשש וחצי
שעות הוכתרו העפולאים ,ששיחקו
במהלך העונה הסדירה בליגה הארצית,
כמחזיקי גביע המדינה החדשים במקומה
של מחזיקת הגביע היוצאת ,הקבוצה
מחוצות המפרץ .במקום השני זכתה
קבוצת ראשונים ובמקום השלישי מועדון
ראשון לציון.

"עשינו טורניר מדהים"
מי שהתקשה להסתיר את ההתרגשות
לאחר הזכייה ההיסטורית בגביע הוא יו"ר
הקבוצה הוותיק מעפולה ,מיכאל עמר,
שסיפר על תחושותיו לאחר הטורניר:
"באנו לטורניר כאנדרדוג וכקבוצה

קבוצת הכדורת הוותיקה
מעפולה סיימה את טורניר
גביע המדינה עם תואר ראשון
בתולדותיה .יו"ר הקבוצה,
מיכאל עמר" :באנו כאנדרדוג
אבל לא ויתרנו עד הסוף" .בגמר
ניצחה את הקבוצה מראשונים,
ראשון לציון סיימה שלישית
שמורכבת משחקנים מהליגה הארצית,
אשר את חלקם קיבצתי מקופת החולים
ומבתי חולים באזור .למרות שעלינו לשלבי
הגמר מהמקום הרביעי ,לא ויתרנו .עשינו
טורניר מדהים והשגנו תוצאות יפות עד
לזכייה בגביע .כרגע הפנים הם לטורניר
גביע המדינה למועדונים ב 7-באוגוסט,
למרות שבטורניר זה הסיכוי שלנו קלוש
מאוד".
פרט פיקנטרי אודות מחזיקת הגביע
הטרייה מהעמק מקורו בזורי מסינג'ר,
השחקן הוותיק ביותר במועדון אשר חצה
כבר את גיל  ,70נתון אשר לא מנע ממנו
להציג משחק טוב ולהוביל את קבוצתו
עד לגמר .מסינג'ר שיתף פעולה לאורך
הטורניר יחד עם שולי זבטני ,יד ימינו
של מיכאל היו"ר ויחזקאל עדין הפנומן
שהצטיינו בטורניר עם שלל סטרייקים
וזריקות נהדרות .יתר שחקני הקבוצה
שנטלו חלק במשחקים הם איציק גושן,
יעקב הולדשטיין ,איציק זריהן ואיציק
אוחיון.
בנוסף ,סיפר היו"ר עמר כי עם כל הכבוד
לתואר ,הרי שהמשחק הוא לא העיקר
מבחינת המועדון" .כמובן שיש פן תחרותי
כחלק מקבוצה שרצה לנצח ,אבל יחד עם
זאת אנחנו גם קהילה חברתית מלוכדת.
אני מדריך את השחקנים ,מלמד אותם
ומעניק להם מסגרת נוספת מלבד הבית".

מיכאל ,מה צופן העתיד
עבור המועדון שלכם?
נזכה לראות אתכם זוכים
בתארים נוספים?
"מועדון הכדורת של עפולה הוא מועדון
קטן וצנוע .אנחנו זקוקים לשחקנים נוספים
על מנת להשיג המשכיות .מסיבה זו
ההתאחדות הבטיחה לעזור לחבר'ה
הצעירים במימון ההסעות ובהשתתפות
במשחקים .אנחנו תולים בהם תקוות
ומאוד מעוניינים לייצר כאן מסורת".
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הדור הבא :לירון פלד וברק
אפרתי אלופי ישראל לנוער

מכת ברק

אשת הפלדה

לירון פלד מחולון הוכתרה כאלופת ישראל לנוער
עד גיל  19לשנת 2016

ברק אפרתי ממועדון חוצות המפרץ הינו אלוף
ישראל ה 24-לנוער עד גילאי 19

עשו הרבה כבוד ללירון פלד  -אלופת ישראל החדשה
לנוער עד גיל  .19לירון ,דור שני לאוהבי משחק הבאולינג,
השלימה לאחרונה טורניר משולש (כלל שלוש שחקניות בלבד –
שיר אזולאי ,לין פישלר ולירון פלד) ,בסיומו הייתה פלד זו שיצאה
כשידה על העליונה.
במשחק הגמר מול לין פישלר מרמת גן ,הוכיחה פלד עליונות
בתום שני משחקים צמודים ומותחים במיוחד ,שהסתיימו בהפרש
של  11פינים בלבד ( )393:404בדרך לתואר המתוק.
פלד ( )17ירשה את חיידק המשחק מאביה ,שחקן עבר שהתמיד
לקחת אותה למשחקיו השונים במסגרת הליגה .לירון ,שהייתה
רק בת  ,10התאהבה במשחק מיד ונרשמה לחוג
באולינג בעיר הולדתה חולון .מאז נדמה
כי עבורה הכול היסטוריה .היא בלטה
מעל כולם במהרה ותוך שנים
בודדות כבר הספיקה ללבוש
את מדי נבחרת ישראל ,ואפילו
הספיקה לייצג את המדינה
באליפות אירופה שהתקיימה
באיסלנד בחודש מרץ האחרון .בין
לבין ,היא מתמידה באימונים בני
מספר שעות בשבוע עם המאמנת,
שרית מזרחי.
פלד סיפרה על התחושות מיד לאחר
הזכייה" :היה משחק ממש צמוד ולכן תחושת הסיפוק
היא עצומה .בייחוד הרגשתי גאווה לראות את אבא שלי מאושר.
הגעתי לגמר מהמקום השני וידעתי שאני חייבת לנצח את
המשחק הראשון על מנת להשאיר לעצמי סיכוי .אני שמחה
מאוד שהצלחתי לעמוד במשימה".

י

ת

ום שבת ,ה 21.05.16-השכימו קום מיטב שחקני
הנוער של הבאולינג הישראלי ועשו פעמיהם
לעבר מועדון הבאולינג בגן שמואל.
המאורע המכונן :אליפות ישראל
לנערים עד גילאי .19
בתום האליפות ,בה לקחו חלק אחד
עשר שחקנים צעירים ומוכשרים,
הוכתר ברק אפרתי ,יליד 1998
כאלוף ישראל החדש לנוער לשנת
 .2016במשחק הגמר המותח ,גבר
ברק על יריבו לירון אשכנזי ממועדון חולון
בתוצאה ( )363:469בשני משחקים.
סיפור האהבה של אפרתי עם הבאולינג לא היה
כל כך מהיר .הוא החל לעסוק תחילה בענפי הכדור השונים ,כמו כדורסל,
כדורגל וטניס ,אך רק שנחשף לראשונה לענף הבאולינג הבין כי שם הוא
מקומו .המשחק ,לדבריו ,סייע לו להתמודד עם בעיות קשב וריכוז מהן הוא
סבל .אגב ,פרט מעניין אודות ברק ,מצוי בזריקת הכדור שלו הלא שגרתית
שלו הנעשית בשתי ידיים במקום ביד אחת הנהוגה בענף.
ברק משחק מזה מספר שנים באולינג בקטגוריות שונות ונמנה על נבחרת
ישראל לנוער .בנוסף התחרה בחודש מרץ האחרון כחלק מסגל נבחרת
ישראל שהשתתפה באליפות אירופה לנוער באיסלנד .במוקדמות לקביעת
סגל נבחרת ישראל הבוגרת ,זכה אפרתי ב"טבעת זהב" מהתאחדות
הכדורת הישראלית ,הנתמכת ע"י התאחדות "אילת" המאגדת את ענפי
הספורט שאינם אולימפיים בישראל ,זאת בזכות הישג נהדר ,כאשר רשם
תוצאה מושלמת של  300פינים ( 12סטרייקים ברצף).
יו"ר ה.כ.י ,אריה פישר" :ברק הוא ה"בלמונטה הישראלי" .אני מקווה שיגיע
רחוק עם הביצוע המשתפר של הזריקה המיוחדת בשתי ידיים".
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לראות את האור

אור אבירם הוא אלוף ישראל ליחידים .שחקן הכדורת
הבכיר ממועדון הצ'קבול בחיפה ,הוכיח בפעם המי
יודע כמה כי הוא עשוי מחומר של מנצחים עם
התואר החשוב ביותר בזירה המקומית

א

בירם ( )37סיים את שלב רבע הגמר במקום ה 1-מתוך
 15משתתפים עם ניקוד מצטבר של  2463נקודות (ממוצע
 ,)205.3שמר על הפסגה גם בחצי הגמר ( 5418ניקוד מצטבר,
ממוצע  )216.7וקינח במעמד הגמר שם גבר על רון אלחזוב
מרמת גן לאחר  3משחקים ( )174:247 ,209:196 ,191:222כל הדרך
אל התואר ,בו זכה בפעם האחרונה בשנת .2009
וכך עם תום שבע השנים השחונות ,ציין אבירם עד כמה התואר
המקומי משמעותי מבחינתו" .זה כיף גדול .הזכייה באליפות
היא קרש קפיצה מבחינתי לקראת אליפות אירופה שתתקיים
באוקטובר הקרוב בצ'כיה .עבדתי קשה בשביל להצליח בטורניר
ואני שמח שהדברים התחברו לי .דווקא פתחתי לא טוב את
האליפות ורק בהמשך נכנסתי לקצב ומצאתי את המקום שלי.
כעת הראש שלי נמצא כבר בהכנות יחד עם הנבחרת לקראת
אליפות אירופה הקבוצתית בבריסל .אחרי שאסיים שם ,אתחיל
לחשוב על צ'כיה".
אבירם כידוע לחובבי הענף הוא ללא ספק אחד משחקני הכדורת
הבכירים שצמחו במחוזותינו .בין רשימת ההישגים יוצאת הדופן
בהם הוא מחזיק ניתן לציין את היותו אלוף ישראל ליחידים 4
פעמים ,אלוף טורניר ה AMF-היוקרתי ברוסיה ( ,)2013מדליסט
הארד בקטגוריית השלשות באליפות אירופה (נבחרת ישראל,
 )2015והיד עוד נטויה .באוקטובר הקרוב ,יחזור אבירם למעמד
אליפות אירופה ליחידים ( )ECCשיתקיים הפעם בצ'כיה ,בדיוק
עשור אחרי שעשה היסטוריה עם הישג ענק נוסף כשזכה
אז בתואר אלוף אירופה ליחידים ,באליפות חלומית מבחינתו
שהתקיימה בלטביה.
"אני מאושר לחזור למעמד המרגש של אליפות אירופה" ,מספר
אבירם המשחק במועדון הצ'קבול בחיפה" .העובדה שאני חוזר
לשם  10שנים אחרי שזכיתי באליפות היא סימבולית בעיניי.
האם אצליח לשחזר את ההישג? אי אפשר לדעת ,אבל אני יכול
להבטיח שאכוון הכי גבוה שאפשר".
יו"ר ההתאחדות ,אריה פישר" :השנה
זכו בתואר שני השחקנים הטובים
בארץ .שניהם ממוקמים במקום
הראשון בדירוג הארצי של
שחקני הבאולינג בישראל
וזאת לא הפתעה" .אני מאמין
ששניהם ,בכושר הטוב שבו
הם נמצאים ,יכולים לרשום
הישג מרשים באליפות
אירופה בצ'כיה .אני מאמין
גם כי אור מסוגל לשחזר את
הישגו מ 2006-אז זכה באליפות
אירופה ליחידים .ב-ה-צ-ל-ח-ה ! ".

הגברת הראשונה

יפעת טל ממועדון פתח תקווה היא אלופת ישראל
ליחידות .השלימה זכייה שלישית באליפות ותייצג את
ישראל באוקטובר הקרוב באליפות אירופה בצ'כיה

ט

ל ( )34הצליחה לזכות בבכורה בטורניר שכלל  8שחקניות
סה"כ ,תוך שהיא גוברת במשחק הגמר על לין פישלר
(האלופה היוצאת) ממועדון רמת גן לאחר שלושה משחקים
( )181:248 ,201:158 ,170:218בדרך לזכייה בתואר האליפות בפעם
השלישית.
טל המשחקת באולינג מזה  25שנים ,התאהבה לראשונה בענף
כשהייתה בת  .11אביה ,שחקן בליגה במועדון בפתח תקווה הכיר לה
את המשחק ,ומאז כפי שהיא מציינת ,הכול היסטוריה" .לא אשכח
לעולם איך אבא שלי לקח אותי בפעם הראשונה יחד איתו למועדון",
היא משחזרת" .כילדה חובבת ספורט ,כבר מהרגע הראשון נדלקתי על
המשחק .אהבתי נורא את הקטע התחרותי ואת הפן החברתי ופשוט
נשאבתי פנימה".
כבר בהיותה בת  14נכנסה טל לסגל נבחרת הנוער של ישראל וככל
שחלפו השנים הלכה והתמקצעה בענף .היא הספיקה לזכות באליפות
ישראל ליחידות פעמיים בעשור הקודם ( )2005 ,2004והתברגה בין צמרת
שחקניות הכדורת המובילות בישראל.
"אני נורא מתרגשת" ,סיפרה טל רגע לאחר הזכייה באליפות ושיתפה
באשר לתחושותיה" .חזרתי לשחק אחרי הפסקה בת שלוש שנים ומספר
אליפויות בהן הייתי קרובה ,אך לא הצלחתי לזכות .פתאום לחזור לפסגה
ולהניף את הגביע זה משהו מדהים .לין ואני החלפנו לכל אורך התחרות
את ההובלה ,מה שהצריך ממני הרבה מאוד כוחות נפשיים ועבודה
מנטאלית .אני שמחה שהצלחתי לצאת מנצחת מהתמודדות הזו".
ומה הלאה? אחרי שייצגה אשתקד את ישראל בטורניר ה AMF-היוקרתי
בלאס וגאס וסיימה במקום ה 24-המכובד ,טל מתכוננת במרץ לקראת
אליפות אירופה הקרובה ליחידות ( )ECCבצ'כיה שתתקיים בחודש
אוקטובר ,ומציבה לעצמה רף גבוה" .אני מאמינה שאני מסוגלת להיות בין
 15השחקניות המובילות .ברגע שאגשים את המטרה הזו ,אחשוב הלאה".
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חוצות ועוד שבע

מועדון הסניורים מחוצות המשיך לעשות חיל גם העונה עם זכייה באליפות שנייה ברציפות המתלווה לסדרת
עליות ליגה יוצאות דופן .יו"ר הקבוצה ,מוטי לוי וד"ר עבד לטיף הצטיינו והשאירו את האליפות בכרמל

ק

בוצת הסניורים של חוצות המפרץ
מודל  2015/16הציגה העונה סיפור
מרתק .מלבד החיבור המיוחד והחברות
העמוקה בין חברי הקבוצה ,מדובר
בתסריט שנראה כאילו ונכתב בהוליווד.
הקבוצה מהכרמל ,שהוקמה לפני שמונה
שנים בלבד החלה את דרכה בליגה
ארצית ב' ,הליגה הנמוכה ביותר ,ועשתה
את הבלתי יאומן כאשר עלתה ליגות מדי
עונה עד להעפלתה לליגה הבכירה .ואם
לא די בכך ,כבר בעונת הבכורה שלהם
בליגה הראשונה סיימו החברים מחוצות
המפרץ במקום השני ,מה שהותיר בהם
תיאבון גדול לקראת העונה שלאחר מכן,
בה הדהימו עם זכייה באליפות הראשונה
בתולדותיהם – הישג אשר שוחזר גם
בתום העונה הנוכחית לאחר דרמה גדולה
מול הקבוצה מהרצליה.
האליפות העונה הייתה אפילו מתוקה
יותר ולו בשל הקרב המרתק אשר
התחולל במשחק הגמר מול ,ההרצלייניים.
מאיר כהן ,אחד מבעלי מועדון הכדורת
'חוצות' ושחקן מוביל בקבוצה היטיב לתאר
את הדרמה אשר התחוללה במחזורי
הסיום" :כמעט לאורך כל השנה הובלנו
את הליגה .פתאום ,שלושה מחזורים
לפני הסוף היה לנו פנצ'ר קטן והרצליה
עקפה אותנו .חיכינו עד למחזור האחרון
שבו היינו חייבים לנצח אותם על מנת

לזכות באליפות .עמדנו במשימה ממש
במחזור האחרון ,מה שהפך את האליפות
למתוקה ביותר".
בליגת הסניורים הבכירה ששחקניה הינם
בגילאי  ,50+נוטלות חלק שמונה קבוצות
מכל רחבי הארץ אשר משחקות ביניהן
פעם בשבועיים בימי שישי.
קפטן הקבוצה ,יעקב גריסרו ,המכונה
'קבלן העליות' אשר נמצא במועדון כבר
מימיו הראשונים ,מספר על המרקם
המיוחד בקבוצה" :התחלנו את הפעילות
שלנו לפני שמונה שנים .אספנו שחקנים
שמלבד קבוצת הסניורים שיחקו בקבוצות
נוספות בליגה הארצית ,ולאט לאט
נוצר תלכיד מיוחד .נוצרה קבוצה מאוד
מגובשת ,תמיד נוסעים ביחד למשחקים
באותו הרכב ,אחרי הליגה יושבים לאכול
ביחד ונפגשים הרבה גם מחוץ למסגרת
הקבוצה והאימונים .יש בינינו חברות מאוד
עמוקה – זה כיף אחד גדול .יש לנו למה
לחכות ,ועכשיו שהליגה הסתיימה אנחנו
לא יודעים מה לעשות ,בעיקר מחכים
לעונה הבאה".
בהתייחס למידת הריגוש נוכח האליפות
השנייה ברציפות של חוצות ,השיב גריסרו
בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.
"השנה האליפות הייתה מרגשת עשרות
מונים מזו של שנה שעברה וכלל לא
הייתה מובנית מאליו .הקרב היה ממש
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עד לרגע הסיום ,כשהניצחון מול הרצליה
במחזור האחרון הוא גם זה שהקנה לנו
את תואר האליפות .זה היה קשה ,אבל
הרבה בזכות מוטי לוי ,יו"ר האגודה וד"ר
עבד לטיף ,שהצטיינו במשחק ,הצלחנו
להשאיר את התואר בבית .יש אליפות !".
אגב ,מלבד הזכייה השנייה ברציפות
באליפות ,רשמה הקבוצה עוד הישג
מרשים ,כאשר שחקן המועדון ,דוקטור
עבד לטיף זכה במקום הראשון בקטגוריה
האישית עם ממוצע כללי של 187.47
נקודות ו 2812-פינים .ואם זה לא מספיק,
ישלח המועדון מחוצות המפרץ ,המונה
למעלה מ 56-חברים ,מספר לא מבוטל
של שחקנים לאליפות אירופה שתתקיים
בחודש יוני בקופנהאגן ,בירת דנמרק.

חוצות
המפרץ
אלופת ליגת הסניורים 2015/16
שחקני הקבוצה:
מאיר כהן ,ד"ר עבד לטיף,
יעקב גריסרו ,אמנון קלו,
שמואל לוי ,מוטי לוי

בראש
חוצות
הקבוצה מחוצות המפרץ השלימה
זכייה באליפות שנייה ברציפות
בליגת הגברים .גברה בפלייאוף על
היריבה מנשר כל הדרך אל התואר.
ד"ר עבד לטיף ורון ברלוב הצטיינו

ב

עונה שעברה ,כאשר הקבוצה מחוצות
המפרץ זכתה באליפות ישראל
לקבוצות גברים ,היו כאלה שהרימו גבה
וטענו כי אלילת המזל הייתה לצידם .חלפה
לה שנה ,והפלא ופלא שוב הייתה זו חוצות
המפרץ שזכתה בתואר ,בפעם השנייה
ברציפות .זוהי חברות וחברים ,ללא ספק
כבר הצהרת כוונות רצינית מצד החבורה
המגובשת מחוצות אשר מתגבשת
כאימפריה החדשה של הבאולינג
הישראלי ,עם תואר אליפות עבור קבוצת
הגברים והסניורים יחדיו.
בתום ארבעה עשר מחזורים מרתקים
ומותחים במיוחד ,סיימה האלופה
המכהנת במקום השני מבין שמונה
קבוצות והעפילה למשחקי פלייאוף על
כתר האליפות ב"דרבי" מול הקבוצה
מנשר .המטרה הייתה ברורה :להגן
על התואר .ואכן ,בתום שני משחקים
שהתקיימו באולם ניטרלי בחולון ,יצאו

החברים מחוצות המפרץ כאשר ידם
על העליונה והשאירו את תואר האליפות
בארון התארים שלהם לעונה נוספת.
ד"ר עבד לטיף ( ,)55רופא ילדים ורופא
ספורט במקצועו ואחד מהשחקנים
הוותיקים בקבוצה ,סיפר על התחושה
בתום שני המשחקים" :האליפות השנייה
הייתה הרבה יותר מרגשת בעיניי
מהאליפות הראשונה מכיוון שההישג
הוא עצום יותר .אם בפעם הראשונה
אנשים חשבו כי זכינו במקרה או במזל,
בפעם השנייה הוכחנו לכולם כי אנו ראויים
לאליפות .אסור לשכוח ששיחקנו מול
יריבה חזקה מאוד עם שחקנים מעולים,
בראשם אור אבירם שמשחק ברמות הכי
גבוהות באירופה .עצם העובדה שהצלחנו
לנצח קבוצה כמו נשר רק מעצימה את
גודל ההישג.
ד"ר לטיף ,המשחק בקבוצה מעל ל10-
שנים ,שבר בפלייאוף האליפות השנה

שיא אישי למשחק בודד עם משחק
מושלם של  300נקודות! .בכלל ,זוהי
השנה הטובה ביותר שלו מבחינה אישית
הן בקבוצת הגברים והן בקבוצת הסניורים
אשר במסגרתה שבר לטיף שיא אישי
נוסף.
על הציפיות לעונה הבא אמר ד"ר לטיף:
"אמנם קשה להגיע לפיסגה ,אבל הרבה
יותר קשה לשמור עליה ,חובת ההוכחה
כעת היא עלינו .אני בטוח כי גם בשנה
הבאה אנו נחפש לזכות ,וגם אם לא נזכה,
אני סמוך ובטוח שנהיה בפסגה וניתן את
כל הכבוד לקבוצה האחרת שתעשה
זאת".
עוד הוסיף עבד וסיפר על המרקם
הקבוצתי המיוחד בחוצות" :משחק
הבאולינג הינו משחק קבוצתי והכח שלנו
בקבוצה הוא בלכידות החברתית .מעבר
למשחק הבאולינג עצמו ,יש לנו את הפן
החברתי ואת ההתמדה  -אנו נפגשים
לפחות פעמיים בשבוע ,הן באימונים
והםבמפגשים בבתים של חברי הקבוצה
או בטיולים שאנו עורכים ביחד .זהו סוד
ההצלחה שלנו ,מעבר לכישרון והיכולות
של השחקנים".
שווה לציין גם שחקן נוסף משורות
האלופה החדשה-וותיקה ,רון ברלוב,
ששבר גם הוא שיאים חדשים עם 300
נקודות למשחק בודד (משחק מושלם)
ושיא למחזור עם לא פחות מ1276-
נקודות.

חוצות המפרץ
אלופת ליגת הגברים 2015/16
שחקני הקבוצה :ד"ר עבד לטיף ,רון ברלוב,
יניב גרסריו ,אסף מורד ,ברק אפרתי ,שחר
קריספל ,מוטי לוי ,שחר אפרתי
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זה לא הגיל זה התרגיל:
סיכום אליפות ישראל
לסניורים

ברכות לשלושת אלופי ישראל לסניורים
לשנת  – 2016ד"ר עבד לטיף הרצל לביא ויוסי
פלד על זכייתם בתואר .נתראה בשנה הבאה

ד"ר עבד לטיף  -אלוף ישראל בקטגוריית גיל A
גיל55 :
מועדון :חוצות
תוצאת גמר 392:401 :מול צ'יקו דקל
דבר האלוף" :זו שנה שנייה ברציפות שאני זוכה בתואר .היה קרב קשה מול יריבים טובים מאוד בשלבים המכריעים ,אבל אני שמח
שידעתי להתעלות ברגע האמת .זה לא מובן מאליו מבחינתי לזכות בתואר בפעם השנייה ברציפות ,תואר שמילא אותי בגאווה
ובכבוד גדול".
ערך מוסף" :הבאולינג מבחינתי הוא ספורט שמחבר בין אנשים מגוונים ומתרבויות שונות .בהזדמנות זו אני ממליץ לכל אדם שינסה
את הענף המדהים הזה .אם יווצר הקליק הוא לא יעזוב ,מילה שלי".

הרצל לביא – אלוף ישראל בקטגוריית גיל B
גיל62 :
מועדון" :בולה  "300חולון
תוצאת גמר 374:399 :מול אליעזר קזס
דבר האלוף" :פתחתי את שלבי המוקדמות בחוזקה עם ממוצעים גבוהים מאוד ,שהקנו לי ביטחון משמעותי לקראת המשך
המשחקים .בגמר מול אליעזר היה מתוח ומעניין מאוד ,ולשמחתי ניצחתי .זו הפעם הראשונה בה אני זוכה באליפות ישראל ,יחד עם
מדליית ארד בזוגות בה זכיתי יחד עם יקי בן יעקב בדנמרק השנה .זו גאווה גדולה עבורי והוכחה כי העבודה הקשה אכן משתלמת".
ערך מוסף" :התחושה של לעלות על הפודיום ולסיים במקום הראשון היא הרגשה עילאית שנותנת טעם ודרייב להמשיך קדימה.
אני מקווה בשנה הבאה לשחזר את ההישג הזה ,ומי יודע אולי אפילו להשיג גם דאבל בזוגות .מה שבטוח ,ההישג הזה גרם לי
להתחיל להאמין בעצמי הרבה יותר".

יוסי פלד – אלוף ישראל בקטגוריית גיל C
גיל75 :
מועדון :פתח תקווה
תוצאת גמר 333:389 :מול יקי בן יעקב
דבר האלוף" :האמת היא שנרשמתי לאליפות ממש ביום האחרון ,כי לא הייתי בכלל בטוח שאוכל להשתחרר מהעבודה .בסופו
של דבר הצלחתי ומיהרתי להירשם .אחרי שלב המוקדמות אותו עברתי בהצלחה באשדוד ,העפלתי לבית הגמר בחוצות המפרץ.
הפעם ,בניגוד לשנה קודמת ,הפקתי לקחים .בשנה שעברה הגעתי לגמר אחרי יום עבודה מפרך שפגע ביכולת שלי ,אבל השנה
החלטתי לקחת יום חופש ,שעזר לי מאוד להתמודד עם הלחץ ולהתרכז בזריקות החשובות .הזכייה שלי הייתה די מפתיעה מבחינתי,
הרי בכל זאת אני המשתתף הכי מבוגר ששיחק .מצד שני ,הרגשתי נוח מאוד על המסלול ואני שמח שהפעם זה נגמר עם תואר".
ערך מוסף" :ההיכרות הראשונית שלי עם הבאולינג הייתה בכלל בארה"ב ,שם שיחקתי במתחם שהיה ממוקם בתוך אחד הבסיסים
בהם שירתתי .המשחק מצא חן בעיניי מהרגע הראשון וכשחזרתי לארץ ,יחד עם התעוררות הענף החלטתי להפוך את העיסוק בו
למשהו יותר רציני .מאז אני בבאולינג ונהנה מכל רגע".
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ראשונים על הפודיום:
גל המר וזיוה גור
אלופי ישראל לדרג ב'
אשת הברזל

עלה על הגל

זיוה גור הוכתרה כאלופת ישראל לדרג ב' אחרי
אליפות מצוינת בה הוכיחה עליונות על פני יריבותיה.
"הצלחתי לנצח את עצמי ואת ההתרגשות"

גל המר מבאולינג אשדוד סיים כאלוף ישראל דרג ב'
לגברים לאחר מהפך מרשים בשלב הגמר" .הצלחתי
להישאר מרוכז ברגעים המכריעים"

ב

רכות לזיוה גור ,אלופת ישראל דרג ב' .זיוה ,שחקנית מועדון
הבאולינג במודיעין ,השלימה זכייה באליפות מתוך 10
משתתפות סה"כ שנטלו בו חלק .את שלב רבע הגמר
היא סיימה במקום השני הכללי עם ממוצע
של  162.3נק' (לאחר  15משחקים) ובחצי
הגמר אף נשרה למקום השלישי
הכללי (ממוצע  .)163.6בדרך לגמר
ניצחה זיוה את המדורגת שניה
רונה גיל מפתח תקווה ואז הגיע
משחק הגמר מול מלי פונימונסקי
ממועדון חוצות (שדורגה ראשונה
לאחר  1/2הגמר) ,בו הצליחה
זיוה להתעלות ולנצח בתוצאה
 )148:164 ,140:149( 0 : 2בדרך לזכייה
בתואר.
"התחלתי את התחרות בצורה די מקרטעת,
אבל בהמשך שיחקתי עם אזניות ומוסיקה שהצליחו לפקס
אותי ועזרו לי להתרכז" ,סיפרה גור עם סיום המשחקים" .הכיף
הכי גדול שלי הוא לא רק בעצם הזכייה ,אלא בעובדה שהצלחתי
לנצח את עצמי ואת ההתרגשות ,לכן זהו ניצחון כפול .אני מאחלת
לעצמי לרשום הישגים גם בתחרויות הבאות ,אבל לפני הכל
להמשיך ליהנות .מילה טובה מגיעה למועדון הבאולינג בגן שמואל
על הארגון המופתי והלוגיסטיקה הנהדרת .אירחו אותנו בצורה
מדהימה עם מסלולים משומנים ואווירת באולינג מיוחדת .היה
פשוט תענוג".

ב

רכות לגל המר ,שחקן מועדון הבאולינג אשדוד ,שהוכיח אופי
גדול כשהצליח לסיים את אליפות הגברים לדרג ב' במקום
ה 1-מתוך  80משתתפים סה"כ.
המר סיים את שלב רבע הגמר במקום החמישי ( 186.9ממוצע),
אולם ככל שהתחרות התקדמה הוא הלך והשתפר .בחצי הגמר
זה כבר נראה הרבה יותר טוב עבורו כשהוא מצליח לעלות
למקום הראשון ( 194.4ממוצע) ולהגיע לגמר
כמדורג ראשון .בגמר ציפה להמר
יריב עיקש וחזק בדמותו של דוד
בן נון ממועדון ראשונים .על אף
פיגור לאחר המשחק הראשון
( ,)189 : 172גילה המר חוזק
מנטאלי ומקצועי כשהצליח
להשלים מהפך עם ניצחון
בשני משחקים רצופים
( )163:196 ,182:245ולזכות
בתואר.
בסיום המשחק התפנה המר לסכם
את הטורניר ולספר על החוויה האישית
שעברה עליו " :היה טורניר מצוין עם אווירה
חיובית ומפרגנת בין כל השחקנים .כולנו חברים האחד של השני
ומכירים מהליגות של ההתאחדות ,כך שהיה כיף להיפגש שוב.
אני שמח שהצלחתי להרים את עצמי ולהישאר מרוכז ברגעים
המכריעים .אקח הרבה ביטחון מהאליפות הזו לקראת העונה
הבאה".
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ישראל (טנר) בעליה
ישראל טנר ממועדון הרצליה השלים אליפות אירופה חלומית עבורו כשקטף את מדליות הזהב והכסף בקטגוריית
היחידים והמאסטרס בהתאמה בדנמרק" .כשההמנון התנגן ,לא הצלחתי לעצור את הדמעות" ,הוא מספר

בתמונה (מימין לשמאל) :יקי בן יעקב ,ישראל טנר והרצל לביא -
המדליסטים שלנו

ל

א כל יום זוכים ספורטאינו הישראלים לחוות הישגים ברמה
הבינלאומית ,על אחת כמה וכמה לעמוד על הפודיום או
לזכות במדליית זהב .מסיבה זו כאשר מגיע רגע שכזה ,אנו
מחבקים אותו חזק בשתי ידיים .אותו רגע מכונן ,אם תהיתם ,הגיע
בחודש יוני האחרון ,כאשר ישראל טנר שלנו קטף את מדליית
הזהב באליפות אירופה לסניורים שנערכה בקופנהאגן ,דנמרק –
הישג יוצא דופן ומעורר גאווה !!
טנר ( )67ממועדון הרצליה הנחשב לאחד משחקני הסניורים
הבכירים ביבשת ,מקפיד להשתתף כבר  15שנים באליפות אירופה
(מאז הגיעו לגיל  ,)50תקופה במהלכה רשם הישגים כבירים בקנה
מידה בינלאומי .בין ההישגים הבולטים שלו  -זכייה במדליית ארד
בקטגוריית המאסטרס בצ'כיה ( ,)2009מדליית זהב במאסטרס
באוסטריה ( ,)2010מדליית זהב בזוגות  +ארד במאסטרס בשוודיה
( )2012והיד עוד נטויה.
לכל הישגיו הרבים כנ"ל הצליח ,ישראל לקטוף השנה לא פחות

משתי מדליות בטורניר אליפות אירופה לסניורים שנערך בדנמרק.
בדרך לזכייה במדליית הזהב בקטגוריית היחידים ,השיג ישראל
ממוצע של  231נקודות דבר שהבטיח עבורו במקביל גם עלייה
לטורניר המאסטרס ביום המשחקים האחרון (אליו מעפילים 6
הראשונים בכל קטגוריה ) ,שם הוסיף להוכיח את עליונותו עם
זכייה במדליית הכסף.
"בקופנהאגן דברים התחברו לי לשמחתי" ,משתף טנר בתחושותיו
מהאליפות בה הצטיין" .למרות שאני משתתף בטורניר מדי שנה,
הפעם ההתרגשות הייתה גדולה במיוחד .הצלחתי לזכות בתחרות
מתוך  300שחקנים מכל רחבי היבשת ,מה גם שאשתי ,שחקנית
מצוינת כשלעצמה ,הצטרפה אליי ותמכה בי .הרגע המדהים ביותר
היה כשההמנון התנגן ברקע .זהו רגע שאי אפשר להישאר אדיש
אליו ,ואם לגלות את האמת אפילו ירדו לי כמה דמעות".
ומה לגבי השנה הבאה? ב 2017-תתקיים אליפות אירופה לסניורים
באירלנד ,וטנר שיגיע כאלוף המכהן ,לא מתכוון להנמיך ציפיות.
"קיבלתי הרבה ביטחון מהזכייה השנה .אני מאחל לעצמי להגיע
שוב לפודיום ולזכות שוב בזהב" ,הוא אומר.
יו"ר ההתאחדות ,אריה פישר מוסיף" :זו לא הפעם הראשונה
שישראל מרגש את כל שחקני נבחרות הסניורים עם הדובדבן
לשמוע את "התקווה" בנכר .ראיתי את הדמעות אצל יתר שחקני
הסניורים שגם עבורם זה היה השיא בתחרות .כל הכבוד! ".

לחצו כאן לסרטון בו ישראל עומד על
הפודיום במקום ה 1-וברקע "התקווה"

טובים השניים

שיתוף פעולה יוצא דופן בין יקי בן יעקב והרצל לביא הוביל את הצמד לזכייה במדליית ארד בקטגוריית
הזוגות של אליפות אירופה לסניורים

ה

ישג נהדר לצמד המצוין יקי בן יעקב והרצל לביא ,משחקני
הסניורים הבכירים בליגות ההתאחדות ,שהוכיחו את כישרונם
גם מעבר לים .השניים הרשימו לאחרונה כשזכו במדליית הארד
בקטגוריית הזוגות של אליפות אירופה לסניורים ,שהתקיימה
בקופנהאגן ,דנמרק .כל הכבוד !
בן יעקב את לביא סיימו את התחרות עם ממוצע זוגי של 193
נקודות בדרך למקום על הפודיום" .הייתה לנו תחרות מצוינת,
למרות שיש קצת תחושת פספוס כי היינו רחוקים מרחק סטרייק
אחד מלזכות בזהב" ,מספר בן יעקב ממועדון "בולה  "300בחולון,
שאשתקד זכה גם כן במדליית הארד בזוגות בצוותא עם שמעון
בוגין מחוצות" .אני שמח שהשנה המשכתי את המסורת עם
מדלייה נוספת .הרצל ואני התכוננו לתחרות במשך תקופה
ארוכה .כבר מהרגע הראשון הרגשנו שיש בינינו כימיה מצוינת

יחד עם חברות אמיתית שמלווה אותנו גם מחוץ לבאולינג".
גם לביא ,המשחק באולינג כבר  35שנים ,וחבר במועדון "בולה
 "300בחולון ,בוחר מצידו לשבח את חברו הקרוב ושותפו
למשחק" .עשינו הישג יוצא דופן .זכינו במקום ה 3-מתוך 150
זוגות שהשתתפו בטורניר .מעבר לתוצאה וההישג עצמו ,היה לנו
כיף בלתי רגיל .המפגש בין כל השחקנים מרחבי אירופה הוא
מדהים .עבורי זו הייתה מדלייה ראשונה באליפות אירופה ,כך
שבאופן אישי הסיפוק הוא גדול במיוחד".
לביא מצהיר כי גם בשנה הבאה שיתוף הפעולה בינו לבין בן יעקב
צפוי להמשיך באליפות" .לפני הכל ,שנינו חברים טובים .אנחנו
משחקים כבר לא מעט זמן ביחד ,מה שמסייע לאינטרקציה
ולשיתוף הפעולה .נקווה שבשנה הבאה נמשיך להציג יכולת
גבוהה ,ומי יודע אולי גם להביא את הזהב הביתה".
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מדלית כסף לשיר אזולאי באליפות
אירופה לנוער

ברכות לשחקנית מועדון חוצות על הזכייה במדליית הכסף בתחרות היחידות באליפות אירופה לנוער ,כמו גם על
משחק מושלם ( .)300אזולאי" :הרגשתי טוב על המסלול"

ת

עשו הרבה כבוד לשיר אזולאי,
שחקנית מועדון חוצות ,שרשמה זה
מכבר את אחד ההישגים הגדולים שלה
בקריירה .שיר השלימה זכייה במדליית
הכסף בטורניר היחידות באליפות אירופה
לנוער שהתקיימה באיסלנד (,)EYC2016
כולל משחק מושלם של  .300כל הכבוד!!
"הרגשתי טוב לכל אורך התחרות",
משחזרת אזולאי את תחושותיה במהלך
ימי האליפות" .הגעתי יחד עם המאמן
שלי בתחרות אור אבירם ,במטרה להגיע
אל אחד המקומות הראשונים .זו השנה
האחרונה שלי בנערות והיה לי חשוב לסיים
אותה בטעם מתוק .אני מרגישה קצת
פספוס ,כי הייתי רחוקה משהו כמו 40

פינים מזכייה בזהב ,אבל אני לא מתלוננת.
כעת אצטרך להוכיח את עצמי בתחרויות
הבוגרות".
בחודש אוקטובר הקרוב תמריא אזולאי
לטורניר גביע העולם  AMFהיוקרתי בסין
(יחד עם אורן חיון בגברים) ,לאחר שזכתה
בזירה המקומית בתחרות לקביעת נציגינו
לגביע העולם .בשיחה עימה מתייחסת
אזולאי לעתידה בבאולינג התחרותי ,אך
מסתייגת משאיפות מרחיקות לכת:
"קשה לי לכוון רחוק מדי בשלב זה" ,היא
מתוודה" .אני רואה את עצמי בשנים
הקרובות לומדת מקצוע וממשיכה לשחק
באולינג במקביל .אעשה את הכל על מנת
להמשיך ולהגיע להישגים".

מדליית זהב ללין פישלר בגביע הים התיכון
ברכות לשחקנית מועדון רמת גן על זכייתה במקום הראשון בטורניר שנערך בבולוניה ,איטליה .פישלר:
"מאושרת שהצלחתי לייצג את המדינה בכבוד"

ה

ישג יוצא דופן ללין פישלר הצעירה
ממועדון רמת גן ,שקטפה בחודש
אפריל האחרון את מדליית הזהב בטורניר
גביע הים התיכון היוקרתי בעיר בולוניה
שבאיטליה .פישלר ,שתמריא בשבועות
הקרובים לארה"ב לטובת לימודים
במכללת דרום קרוליינה ,ואף תייצג את
נבחרת הכדורת של המכללה ,השיגה
ממוצע נאה בטורניר של  208פינים בדרך
למקום הראשון על הפודיום.
פישלר ,שהשיגה אשתקד את מדליית
הכסף בקטגוריית הזוגות יחד עם שרית
מזרחי ,הצליחה הפעם בטורניר היחידות
לגבור על אלופת אירופה לשעבר,
המלטזית סו אבלה ,בדרך לזהב" .אני

מאושרת שהצלחתי לייצג את המדינה
בכבוד" ,סיפרה לין בהתרגשות לאחר
ההישג" .מגיעה הרבה תודה לאור אבירם,
שהשתתף גם הוא בתחרות ועזר לי מאוד
על המסלולים .לא אשכח את הרגע בו
השמיעו את "התקווה" .התרגשתי שם
בטירוף ,מסוג הרגעים שיילכו איתי לכל
החיים".
ומה לגבי השנה הבאה? "אני מקווה
שאוכל להשתתף בטורניר גם ב,2017-
במידה וזה יסתדר לי עם הלימודים
והמשחקים בארה"ב .כל אפשרות שתהיה
לי לייצג את ישראל היא מבחינתי דבר
מבורך".

יו"ר ה.כ.י ,אריה פישר:
יו"ר התאחדות הכדורת התייחס להישגים של אזולאי ופישלר בזירה הבינלאומית וסיפר כי" :למרות גילן הצעיר שיר ולין הן 2
השחקניות הטובות בארץ שרשמו הישגים נאים במישור הבינלאומי בשנים האחרונות .לשיר זאת הייתה המדליה השנייה
באליפויות אירופה לנוער וללין המדליה השנייה במשחקי גביע הים התיכון .שתיהן יוצאות בשבועות הקרובים לחו"ל .שיר תייצג
את ישראל בגביע העולם בסין ולין תמריא לקולג' בארה"ב ללימודי רפואה המשולבים עם השתתפות בנבחרת הבאולינג של
הקולג' .מכאן נאחל לשתיהן הצלחה גדולה".
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חיון ממועדון "סטרייקבול" גן שמואל ואזולאי מ"חוצות" השיגו את
הבכורה בטורניר המוקדמות שהתקיים בצ'ק בול שבחיפה .השניים ייצגו
את ישראל בתחרות גביע העולם  AMFהיוקרתי בשנגחאי באוקטובר
מזל טוב לאורן חיון ושיר אזולאי .השניים זכו בחודש שעבר בטורניר המוקדמות במועדון הצ'ק פוסט לקראת
תחרות גביע העולם  AMFהיוקרתי וייסעו לייצג את ישראל בחודש אוקטובר הקרוב בשנגחאי ,סין .כל הכבוד!

אורן חיון

גיל41 :
מועדון :סטרייקבול ,גן שמואל
מה עושה בחיים :מהנדס תוכנה
תוצאה בטורניר המוקדמות 5191 :נק' (מצטבר); ( 1378גמר)
רקע מקצועי :חיון זוכה בטורניר רשמי של ה.כ.י בפעם
הראשונה מזה  6שנים .ב 2011-השתייך
לסגל נבחרת ישראל ,אולם
מאז עבר מספר תהפוכות
ושינויים דרסטיים בטכניקת
הזריקה שלו ,שהשפיעו
גם על תוצאותיו.
לאחרונה חזר להתחרות
אחרי  4חודשים בחוץ
בעקבות דלקת ביד.
השיג את הכרטיס היחיד
לטורניר ה AMF-מתוך 16
משתתפים במוקדמות .נמנה
על סגל נבחרת ישראל שתמריא
בשבועות הקרובים לבריסל ,לקראת
אליפות אירופה לבוגרים.
בדרך לסין" :התרגשות גדולה .ב 2013-אור אבירם עשה אולי
את ההישג הכי גדול של הכדורת הישראלית מאז ומעולם
כשזכה בטורניר .הציפיות שלי הן לנסות ולשחזר את ההישג
המדהים שלו .אני תמיד מגיע בשביל לנצח ואעשה את
הכול כדי להגשים את החלום .השלב הראשון מבחינתי יהיה
להיכנס לטופ  .24משם השמים הם הגבול".

שיר אזולאי
גיל19 :

מועדון :חוצות
מה עושים בחיים :סטודנטית
תוצאה בטורניר המוקדמות 4123 :נק' (מצטבר); ( 592גמר)
רקע מקצועי :הישג מרשים לאזולאי הצעירה המהווה
המשך ישיר לזכייה במדליית הכסף שלה באליפות אירופה
לנוער שנערכה השנה באיסלנד .שיר הניחנת במשחק קר
רוח ובטכניקה מצוינת התעלתה כבר בשלב המוקדמות
על ארבעת יריבותיה והשיגה יתרון מבטיח של למעלה
מ 200-פינים ,שסייעו לה להגיע למעמד הגמר עם מקדמה
משמעותית שהבטיחה לה את הכרטיס לטורניר היוקרתי".
בדרך לסין" :אני מצפה כבר לנסיעה ומתאמנת כל יום לקראת
הטורניר .יש התרגשות גדולה ,מה גם שאף פעם לא הייתי בסין.
אני שואפת הכי גבוה ומקווה
להשיג תוצאה מרשימה.
עצם האפשרות לייצג
את מדינת ישראל
היא זכות שניתנה
לי .אעשה את
הכול על מנת
להוכיח את
עצמי גם בזירה
הבינלאומית".
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אתוודמרה םי
:
תואר "נשיא כבוד" לאריה ברגמן

ברגמן ,ממקימי ה.כ.י ויו"ר ההתאחדות בשנות ה ,90-זכה לתואר הודות לפעילותו רבת השנים למען
הענף .התמקד בקידום שחקני הנוער ,הבאת מאמנים זרים לארץ וקידום ועדה טכנית להתאחדות

א

ריה ברגמן נחשב לאחד האורים
והתומים של ענף הכדורת בישראל
מזה עשרות שנים ולאחד מהחלוצים
שהניחו את הבאולינג הישראלי על המפה
העולמית .מסיבה זו ולאור פעילותו יוצאת
הדופן למען הענף הוחלט לעניק לו תעודת
"נשיא כבוד ,מטעם התאחדות הכדורת
הישראלית (ה.כ.י).
אריה פעל נמרצות במשך עשרות שנים
לפיתוח ענף הבאולינג מבחינה מקצועית
כאשר דאג להבאת מאמנים מחו"ל
ללימוד רזי הבאולינג וקיום קורס ראשון
בארץ למאמני באולינג .כמו כן התמקד
בקידום הדור הצעיר כולל הקמת בתי

ספר לבאולינג .הוא כיהן כסגן יו"ר ה.כ.י
במשך שנים רבות עד לשנת  1993עת
התמנה ליו"ר ההתאחדות ,תפקיד בו
כיהן כשנתיים וחצי.
בתקופת כהונתו כיו"ר ,נפתחו ליגות ה.כ.י
בשנת  1992עם תקנון מוסדר המופעל
עד היום במתכונת דומה .שנה מאוחר
יותר ,עדיין בתקופתו כיו"ר ,התקיימה
בישראל לראשונה אליפות אירופה
ליחידים ( )ECIבסופרבול בראשל"צ.
במסגרת פעילותו הענפה ,פיתח גם
קשרים טובים עם הנהלות האיגוד
האירופי  ETBFוהאיגוד העולמי  FIQואף
כחלק ממערכת הקשרים הזו אירח

בארץ את ראשי הארגונים הנ"ל
אריה הוא היחיד בישראל שזכה לתואר
כבוד מטעם הנהלת הבאולינג העולמית,
תואר  GOVENERהמהווה הוקרה על
פעילותו הרבה והברוכה לקידום ספורט
הבאולינג בישראל בשנותיו הראשונות.
"הבאולינג תמיד היה ותמיד יהיה
חלק ממני" ,מספר ברגמן" .הפעילות
המרכזית שלי התמקדה בפיתוח
הדור הצעיר ,שאת פירותיו ניתן לראות
כיום עם הישגים מדהימים בטורנירים
הבינלאומיים השונים .אני מקווה שהענף
ימשיך להתפתח ולקבל התייחסות
כספורט מקצועני ולגיטימי".

בשם חברי הוועד המנהל וכל משפחת הבאולינג ,אנו גאים להעניק לאריה ברגמן את התואר
המכובד של "נשיא כבוד" התאחדות הכדורת בישראל.
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יחד כל הדרך:

סיכום העונה ה 3-בליגת היוניפייד
הפעילות המשותפת בין שחקני ההתאחדות לספורטאי הספיישל אולימפיקס נמשכה גם העונה בקול תרועה רמה
עם קרוב ל 100-ספורטאים פעילים .מנהל הליגה ,שמעון ישי" :מחכים בקוצר רוח כבר לפתיחת העונה הבאה"

ע

ונה גדושה ומלאת התרגשות
הסתיימה לאחרונה בליגת
היוניפייד בבאולינג המשלבת בין שחקני
התאחדות הכדורת (ה.כ.י) לבין ספורטאי
הספיישל אולימפיקס.
הליגה שפעלה העונה זו השנה
השלישית ברציפות ,מהווה כידוע שילוב
של זוגות שחקנים הכוללים שחקן
מליגות ההתאחדות ולצידו שחקן או
שחקנית מספיישל אולימפיקס .אלו הופכים לזוג ומתחרים
בשיטת ליגה מול זוגות אחרים בליגה בת מספר מחזורים
המתפרסת לאורך השנה .העונה שוחקו משחקי הליגה בשני
אולמות באולינג בב"ש ובגן שמואל ,וזכו לתהודה רבה הן בקרב
חובבי הענף והן בקרב ספורטאי הספיישל אולימפיקס.
הליגה שהחלה את פעילותה בשנת  2013בהשתתפות  24זוגות
שחקנים/יות הכוללים  24שחקנים מליגות ה.כ.י השונות ו24-
ספורטאי ספיישל אולימפיקס מכל הארץ ,הכפילה העונה את
מספר המשתתפים בה ( 48שחקנים מכל קטגוריה) והוכיחה
כי היא כאן כדי להישאר ,כשהשחקנים משתי המסגרות מגיעים
לכל מחזור מלאים באמביציה והנאה ונהנים מהחברותא מחד
ומהפעילות הספורטיבית/תחרותית מאידך.

עם הפנים קדימה
בהתאחדות מתכוננים כבר לקראת העונה הרביעית של הליגה,
כזו שצפויה על פי ההערכות לשבור שיאי התעניינות עם כמות
שחקנים גדולה מהרגיל ולהוות צעד נוסף בתהליך ההתקדמות
של פעילות היוניפייד במסגרתה.
שמעון ישי ,המשמש כגזבר ההתאחדות ואמון על ניהולה של
ליגת היוניפייד ,סיכם את פעילותה השוטפת של הליגה בעונה
החולפת" :בזווית האישית היה לי מאוד חשוב לחזור ולנהל
השנה את הליגה בצורה גלויה .במשך מספר חודשים עבדתי

מאחורי הקלעים בשל סיבות ניהוליות.
זה היה לי קשה מאוד ,בעיקר בגלל
חוסר היכולת לפגוש את השחקנים ובני
משפחותיהם ,אבל כיום אני מאושר
להצהיר שאני וחבריי חזרנו לעניינים
בצורה תכליתית לשמחתם ולרווחתם
של כל הנוגעים בדבר .כעת אנו מחכים
בקוצר רוח לקראת פתיחת העונה
הבאה ,שתתחיל מיד לאחר החגים".
ראובן אסטרחן ,מנכ"ל ומנהל ספורט ספיישל אולימפיקס
ישראל ,הוסיף" :פעילות הספורט המשותפת במסגרת פרויקט
היוניפייד היא רק עוד דרך אחת על מנת לשנות דעות קדומות
או לפרק סטריאוטיפים על אנשים עם מוגבלות שכלית .את
האמת לומר ,בתחילת הדרך לא האמנתי שהביקוש להשתתפות
בליגות אלו יהיו גדול כל כך ,אבל לשמחתי מדי יום אנו מקבלים
פניות משחקני ה.כ.י וספורטאי הספיישל אולימפיקס ,אשר
מעוניינים להצטרף לחגיגה".
עוד השתמש אסטרחן בציטוט של אחד מהשחקנים הפעילים
בליגה ,הממחיש הלכה למעשה את ייחודיותה של פעילות
היוניפייד" .הכוחות אותם אנו מקבלים מספורטאי ספיישל
אולימפיקס בחיוך ובקריאת שמחה ,ממלאים אותנו בתחושה
של ניצחון והצלחה חסרת תקדים .מה שלנו קל ופשוט יחסית
לעשות ,לספורטאים הללו הוא מאמץ אדיר מכל הבחינות
ובכל זאת כוח הרצון וההתמדה למרות המוגבלות הוא אדיר.
מהם למדתי שצריך לפעמים להתעלם מהמוגבלות והמגבלות
ולהביט הישר למטרה קדימה".

לחצו כאן לצפייה בסרטון המתעד את ספורטאי
הספיישל אולימפיקס באימון משותף עם
שחקני נוער של התאחדות הכדורת בישראל:

16

ברוכים הבאים:
היכרות עם באולינג מודיעין
התאחדות הכדורת שמחה להכריז על הצטרפותה של אגודה חדשה לשורותיה –
באולינג מודיעין .שיהיה בהצלחה!

ע

נף הבאולינג בישראל ממשיך להתרחב וזוהי ללא ספק
סיבה למסיבה .בדיוק לשם כך זה המקום לברך את אגודת
הבאולינג מודיעין ,שהצטרפה לאחרונה רשמית לשורות התאחדות
הכדורת (ה.כ.י) כחברה מן המניין ,העמותה ה 18-בה.כ.י .
המועדון החדש כולל בתוכו כ 25-שחקנים מאזור מודיעין
והסביבה ומקיים את פעילותו הפנימית אחת לשבוע בימי ראשון
בערב .על אף העובדה כי קיים מתחם באולינג מתקדם בעיר,
עקב חוסר נכונות מצד בעלי הבאולינג במודיעין לקדם מקצועית
את מרכז הבאולינג המקומי ,נאלצים השחקנים להרחיק עד
למועדון הכדורת "פלאנט" הממוקם באזור התעשייה בכניסה
לראשל"צ.
את עונת הבכורה שלה במסגרת רשמית השלימה מודיעין בצורה
מכובדת ,כשסיימה במקום ה 5-מתוך  8קבוצות סה"כ בליגה
ארצית ב' גברים ,כשהיא זוכה מעת לעת לפידבקים חיוביים
ולהערכה מקהילת השחקנים ומקבוצות הליגה השונות.
את המועדון מנהל ,ראובן עובדיה ,המשמש כיו"ר פעלתן
ונמרץ מזה עשור .בשיחה עימו הוא מספר על פעילות האגודה
במסגרת הפנימית וכן על החזון שהוביל להצטרפות להתאחדות
ופעילויותיה" .הקבוצה שלנו משחקת כבר  10שנים ביחד ,אבל
רק בשנה האחרונה פנינו לרשם העמותות והחלטנו למסד את
הפעילות לכדי אגודה רשמית במטרה להצטרף רשמית לה.כ.י.
לפני כן היינו פעילים בעיקר בליגה פנימית ,אבל הרצון השנה היה
להתקדם לרמות גבוהות יותר .עשינו עונה מכובדת בליגה ארצית
ב' והפנים כבר קדימה לקראת עונה הבאה ,במטרה להמשיך
ולהשתפר".

כשנדרש עובדיה לאפיין את אופי המועדון אותו הוא מנהל ,הוא
משיב בגאוותנות" .החבר'ה שמשחקים אצלנו הם איכותיים ובלי
שיעור קומה .אצלנו משחקים קודם כל לשם החברות ,האווירה
וההנאה .התוצאות מבחינתנו הן חשובות ,אולם הן לא קודמות
לערכים עליהם מושתת המועדון".
שחקן נוסף שנחשב לאחד מהכוחות המובילים בשורות המועדון
ממודיעין הוא אמנון דמרי ,שחקן פעיל מזה קרוב ל 25-שנים,
שמיטיב לתאר את מקור הכוח של האגודה" .אנחנו קבוצה
מגובשת והומוגנית ששואפת כל הזמן להתקדם .אנחנו מגיעים
בכל יום ראשון למועדון עם חיוך גדול ונהנים מכל רגע .ברגע
שמגיעים בכיף ,הכל מתנהל בצורה חלקה ובשלווה" .אמנון מציין
בנוסף את השתתפותו של בנו ,אייל ,בפעילות המועדון .אייל,
בעל צרכים מיוחדים לוקח חלק במסגרת ליגת היוניפייד של ה.כ.י
המשלבת ספורטאים מיוחדים עם שחקני ההתאחדות .אשתקד
הדהים דמרי הצעיר כשזכה בתואר אלוף ישראל לנוער עד גיל
 ,19הישג יוצא דופן שזיכה אותו בתשבוחות רבות .בנוסף ,דמרי
הצעיר הינו שותפו בליגת היוניפייד של יו"ר ההתאחדות ,מר אריה
פישר וכזוג הם השיגו  ,זו השנה השניה ברציפות ,את המקום
הראשון (!).
ומה באשר לזווית הנשית? גם כאן יש למודיעין ייצוג הולם ,אמנם
רק עם שחקנית אחת בשם זיווה גור ,אבל גם זה עתיד להשתנות
בקרוב ,כך לדברי גורמים במועדון .גור ,שחקנית כדורסל לשעבר,
מצאה בבאולינג הזדמנות להמשיך ולעסוק בספורט תחרותי
ומאתגר ,ומשחקת במועדון יחד בן זוגה ,איתמר פז" .זה כיף
גדול שיש תחביב משותף וכמובן עוזר שיש עם מי לחלוק את
המחשבות ולהתייעץ עימו" ,היא אומרת" .הייתי שמחה אם יצטרפו
נשים נוספות למועדון שלנו ולבאולינג בכלל .זה רק יוכל לתרום
להתפתחות הענף וכמובן להעצמת הנשים .אני רק יכולה לספר
שיש לנו קבוצה מיוחדת במודיעין ובה הרגשה אמיתית של שיתוף
וחברות .אני חושבת שהמועדון שלנו ניחן בעובדה שהשלם בו גדול
מסך חלקיו ,וזה כבר אומר הכל".
יו"ר ההתאחדות ,אריה פישר משבח" :האגודה החדשה המשלימה
ל"-חי" את מניין העמותות בה.כ.י היא באמת מיוחדת במינה בשל
החומר האנושי המיוחד של שחקניה – זאת היה ניתן לראות
במפגשים האחרונים שלנו איתם"  .פישר מוסיף" :יו"ר האגודה,
ראובן עובדיה נבחר לאחרונה לועד המנהל של ההתאחדות –
בחירה אישית בשל היותו אדם אמין ואמיתי ,דבר שמעניק כח
חשוב להנהלת ההתאחדות".

17

נזכור אותך לעד:

עפר שדה ז"ל

המפגש עם הבאולינג שהפך לסיפור אהבה ,חדוות העשייה בה ניחן במשך  25שנים של פעילות
בהתאחדות וכמובן החום והאהבה אותם הרעיף על סובביו .התאחדות הכדורת מבכה את לכתו בטרם עת
של מזכ"ל ההתאחדות לשעבר ,עפר שדה ,מעמודי התווך של הכדורת הישראלית .יהי זכרו ברוך
ההתאחדות במשך כ 25-שנים ועמד
פעמים רבות בראש משלחות נבחרות
ישראל לתחרויות בחו"ל .כמו כן ליווה את
בנו ,גיא ,לשעבר אחד ממצטייני שחקני
הנוער ,וסייע לו רבות הן כהורה מלווה
ותרם אינספור שעות ממרצו לטובת
קידום הענף בכל המישורים.

האיש שבא מאהבה

בתשיעי באוגוסט ציינו שנה מאז נפרדנו
מעפר שדה ,מזכ"ל התאחדות הכדורת
לשעבר ואחד מעמודי התווך של הבאולינג
הישראלי מאז ומעולם ,אדם אלטרואיסט
ומופלא שהותיר בכולנו חלל עמוק.
עפר ,יליד  ,1952עסק בתחום המחשבים
כיועץ עצמאי למערכות מחשוב ואת
מומחיותו בתחום ניצל גם לטובת
ההתאחדות .הוא ניהל בגאון אלפי תחרויות
באולינג במרוצת השנים בהן שימש
כאחראי הבלעדי על נושאי המחשוב,
עסק בסידורי הטיסות של נבחרות ישראל
לחו"ל ואת הכל עשה לאורך כל הדרך
בענווה ובחיוך רחב ,שהיו שניים מסימני
ההיכר הבולטים שלו.
הוא פעל בהתנדבות בתפקיד מזכ"ל

"הבאולינג בשביל עפר היה עולם ומלואו",
מספרת אתי לם ,בת זוגתו של שדה עד
יום מותו ,שנזכרת כיצד הפך התחביב
הספורטיבי של עפר למשימת שליחות
חסרת תקנה עליה לא הסכים לוותר ,אף
לא לרגע קט" .עפר נדבק בחיידק של
הבאולינג .הוא אמנם הפסיק לשחק כבר
בגיל צעיר יחסית בעקבות פציעה ,אבל
הענף נשאר קרוב מאוד לליבו .אני חושבת
שאין הרבה אנשים שהתמצאו במשחק
כמוהו .רבים התייעצו איתו לגבי התקנון
ונושאים אחרים וראו בו כאחד ממומחי
הבאולינג הבכירים בישראל .הדור הצעיר
היה בנוסף מאוד חשוב לו .הוא שאף
לעשות למענם ,שכן היה אדם חברותי
ביותר שראה באנשי הבאולינג כמשפחה
אחת חמה וגדולה".
מי שעוד היטיב לתאר את מערכת
היחסים הקרובה במיוחד בין שדה
לבאולינג הוא בנו ,גיא ,שחקן עבר בפני
עצמו בנבחרות ישראל ובמועדונים של

רחובות וראשל"צ" .אבא שלי והבאולינג
זה סיפור אהבה" ,הוא משחזר בערגה.
"כשחקן צעיר שהשתתף בכל התחרויות
האפשרויות בגילאי הנוער ,אבא ליווה אותי
כמעט לכל תחרות או אימון .כל שבת
ב 09:00-בבוקר כבר היינו ברכב עם
התיקים והכדורים בדרך למרכז הבאולינג.
חלק גדול מהתקשורת בינינו סבבה סביב
הבאולינג .אני מלא הערכה להתאחדות
הכדורת וחובבי הענף בישראל שמוקירים
את אבא שלי עד היום .זה פשוט מחמם
את הלב".
יו"ר התאחדות הכדורת בישראל ,אריה
פישר ,הוסיף להספיד את שדה עם ציון
שנה לפטירתו" :עפר היה אב לכולם בין
המסלולים והכדורים המתגלגלים ,בליווי
נבחרות ישראל ובין שאגות השמחה של
השחקנים ועשרות הטבלאות שרק הוא
ידע לפענח.
עפר ניהל בגאון את כל תחרויות גביעי
המדינה בשנים האחרונות שמן הסתם היו
תפורות עליו וביצע אתם במקצועיות רבה,
בחן השמור רק לו ובחיוך שנסב על פניו.
בנוסף ,ניהל בהצלחה את כל המכביות
שהתקיימו בארץ וכן את אליפות אירופה
לסניורים בשנת  2011בהשתתפות של
כ 450-שחקנים מרחבי היבשת .הוא
היה אדם מלא באהבה וכבוד – לאדם,
למקצועו ,לחבריו ולמשפחתו .אנו לא
נשכח אותו לעולם ! ".

הוועד המנהל של התאחדות הכדורת החליט להנציח את זכרו של עפר בקריאת גביע המדינה למועדונים,
האירוע הגדול ביותר של ההתאחדות ,על שמו.

