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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 01.08.2017 -
נשים
מקום

שם שחקנית

אגודה

ניקוד מצטבר

.1

יפעת טל

פתח תקוה

3,028

.2

שרה חרל"פ

סופר סטרייק

2,642

.3

שיר אזולאי

חוצות

2,243

.4

לירון פלד

חולון

1,832

.5

אדווה אליאב

חולון

1,626

.6

רותם וקנין

סטרייק בול

1,547

.7

לין פישלר

רמת גן

1,431

.8

שוש נדב

רמת גן

951

.9

חנה דואניס

הרצליה

939

.10

יונית כהן גנון

פתח תקוה

534

מקום

שם שחקן

אגודה

ניקוד מצטבר

.1

אור אבירם

חיפה

3,093

.2

רון ברלוב

חוצות

2,418

.3

אורון כהן

חיפה

2,158

.4

אורן חיון

סטריק בול

2,077

.5

עבד מחמיד

חוצות

1,379

.6

משה שיינמן

חיפה

1,378

גברים

.7

יניב גרסריו

חוצות

1,347

.8

עומר נחושתן

סופר סטרייק

1,249

.9

תאיר שכטר

סופר סטרייק

1,214

.10

רון אלחזוב

רמת גן

1,097

לוח אירועים קרובים

טורניר ה.כ.יה9-
פתיחת ליגת הנשים
פתיחת ליגות הגברים
פתיחת ליגות הסניורים
פתיחת ליגות הנוער

1-8.09.2017
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
16.09.2017
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ספורטאים ופעילים יקרים,
אנחנו ממשיכים במסורת ומוציאים את הגליון האלקטרוני
"באולינגתון  ,"7הבא לסכם את הישגי שחקני הבאולינג לסיום
המשחקים לעונת .2016/17
השנה ,ענף הבאולינג לא השתתף במשחקי המכבייה
בשל עלויות גבוהות שנדרשו השחקנים מחו"ל לשלם כדמי
השתתפות .למרות זאת ,ההתאחדות לא ויתרה על עריכת טכס זכרון מיוחד ,בסמוך
לאנדרטה לזכר הניספים באסון המכבייה משנת  .1997השנה מלאו  20שנה לאסון
הנורא בו  4ספורטאים מהמשלחת האוסטרלית ניספו בהתמוטטות הגשר בדרכם
לטכס הפתיחה .בין הניספים היו  2שחקנים מנבחרת הבאולינג של אוסטרליה .חברי
הועד המנהל של ההתאחדות ושחקני באולינג רבים הגיעו לטכס לכבד את זיכרם של
הניספים ,במעמד משפחת סמול שהגיעה מאוסטרליה.
אני מאחל דרך צלחה והישגים לאלופי ישראל אדווה אליאב ורון ברלוב היוצאים
בחודש אוקטובר לאוסטריה לאליפות אירופה לאלופים ( .)ECCשני שחקנים אלה
זכו גם בכבוד לייצג את ישראל בתחרות גביע העולם שתיערך בנובמבר במכסיקו.
ברכות ודרך צלחה!
אני מאחל דרך צלחה והישגים לנבחרת ישראל סניורים (חנה דואניס ,אתי כהן מצא,
שרה חרל"פ ,זיווה גור ,צ'יקו דקל ,נועם הנאור ,דר' עבד מחמיד וסמי אוחיון) היוצאים
לאליפות העולם לסניורים שתיערך בגרמניה.
בגיליון זה ,כאמור ,כתבות על כל הזוכים באליפויות ישראל השונות ,אישי וקבוצתי
וכמובן חשיפת הזוכים בגביעי המדינה לסיום עונת הפעילות  .2016/17כמו כן אנו
נותנים חשיפה ל 3-טכנאים מסורים ומצטיינים בהכנת מרכזי הבאולינג בתחום
אחריותם על הצד הטוב ביותר.
לקראת ימי החופש ,אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חופשה נעימה,
מנוחה וצבירת כח לתחילת עונת הפעילות הבאה  2017/2018שתחל בחודש ספטמבר.
בברכת הספורט,
אריה פישר – יו"ר ה.כ.י

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

הראשונים ב"דירוג פישר" – יפעת טל ואור אבירם
אלופת ישראל לקבוצות נשים – חוצות
אלופת ישראל לקבוצות גברים – חוצות

הנהלת ה.כ.י 2017

דאבל -אלופי ישראל בוגרים – אדווה אליאב ורון ברלוב
מחזיקת גביע המדינה לסניורים – הרצליה
אלופת ישראל לקבוצות סניורים – הרצליה
אלופי ישראל סניורים – אורנה קרמזין ,גנדי בורסלו,
אנדרה אלישע ,ישראל טנר
מחזיקת גביע המדינה לנשים – פתח תקווה
מחזיקת גביע המדינה למועדונים – רמת גן
אלופי ישראל לנוער – לירון פלד ואופיר פרץ
אלופי ישראל לדרג ב'
נבחרת ישראל לאליפות העולם לסניורים
הטכנאים המצטיינים של מרכזי הבאולינג
טכס לזכר הנספים באסון גשר המכבייה

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

יו"ר :אריה פישר; סגן יו''ר וגזבר :שמעון ישי; נציגת הנשים :חנה דואניס; יו''ר הנוער :דוד בן נון; 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
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 :

מי מספר אחת

אור אבירם ויפעת טל סיימו את עונת  2016/17במקום הראשון ב''דירוג פישר'' -
הדירוג הארצי של שחקני הבאולינג בישראל .ברכות!
מקום  1ב''דירוג פישר'' גברים – אור אבירם

מקום  1ב''דירוג פישר'' נשים – יפעת טל

אור אבירם ,משחקני הכדורת הגדולים שידע ענף הכדורת בישראל
אמנם סיים את העונה ללא תואר אישי או קבוצתי ,אך למרות הכל
הצליח לשמור על המקום הראשון בדירוג שחקני הבאולינג בישראל
לגברים ,הלא הוא ''דירוג ''פישר'' .
אור ( )37הנחשב לעילוי כאחד הספורטאים המעוטרים שהגיעו
מישראל מחזיק בכמה מהתארים הנחשקים בענף :סגן אלוף העולם
( ,)2005אלוף אירופה ( )2006ומדליסט הזהב בגביע העולם (.)2013
את העונה הנוכחית סיים אבירם ,בעל ותק של למעלה מ 25-שנים
בענף ,עם סך מצטבר של 3093
נקודות בפער ניכר מרון ברלוב
ממועדון חוצות ( .)2418ואם
זה לא מספיק ,הוא גם
בלט באליפות ישראל
כשהצליח להש יג
משחק מושלם – .300
בשש השנים האחרונות
משחק אבירם במועדון
חיפה אותו הוא מוקיר
במילים חמות" :חיפה
הוא מועדון מאוד תומך
שיקר לליבי .מצאתי בו חברים
טובים ובית במלוא מובן המילה.
מבחינתי זה שווה את המרחק והנסיעות הארוכות מתל אביב בה
אני מתגורר''.
על ההישג הספורטיבי אומר אור" :האמת היא שמאז ומעולם אני
בפסגת הדירוג שמהווה שקלול של כל הטורנירים בהם השתתפתי
 בארץ ובעולם גם יחד .העונה אמנם לא זכיתי במקום הראשוןבשום תחרות ,אבל כן הצלחתי להיות קרוב לצמרת בחלק ממשחקי
הגמר .זה העניק לי נקודות נוספות שהספיקו על מנת לשמור על
המקום הראשון".
כשנשאל אור האם הזכייה בתואר עדיין מרגשת אותו אחרי כל
כך הרבה שנים השיב" :אני טיפוס תחרותי מטבעי .בכל שנה אני
מתאמץ כדי לשמור על הדירוג ולא נח על זרי הדפנה .הראייה שלי
היא דווקא יותר בינלאומית .אני עושה זאת יותר כדי להתקדם בדירוג
האירופאי והעולמי .ב 2015-זכיתי במדליית ארד באליפות אירופה,
השנה אני לא מדורג ואין תחרות בינלאומית ,אך בשנה הבאה אקח
חלק באליפות העולם לנבחרות לגברים בהונג קונג .זו תחרות מאוד
מאוד קשה והנבחרת לא תגיע מדורגת .יש לנו סיכוי אבל צריך
להתחיל לעבוד כבר מהיום על מנת להיות מוכנים לקראתה".

יפעת טל מאגודת פתח תקווה סיימה עונה חלומית עבורה .היא
הובילה כקפטנית את קבוצת הנשים של המועדון לזכייה
היסטורית בגביע המדינה (ראו כתבה
נפרדת) והוסיפה הישג אישי
כפול כאשר סיימה במקום
הראשון בדירוג האישי
בליגת העל לנשים.
טל סיימה את העונה
עם סך מצטבר של
 3028נקודות ,כשהיא
מקדימה בקרוב ל400-
פינים את המדורגת
שנייה ,שרה חרל''פ
מאגודת ''סופר סטרייק''.
יפעת נחשבת לשחקנית
ותיקה ובעלת ניסיון רב בענף
הכדורת ,עם קרוב ל 30-שנות
משחק סה''כ ,כולן ללא יוצא מן
הכלל במועדון פתח תקווה.
על מיקומה בפסגת דירוג הנשים לעונה הנוכחית אמרה טל:
"אני מאוד גאה בעצמי ובהישג שלי .זה תמיד כיף לסיים במקום
הראשון ,וזה תוצר של עבודה קשה ואמונה ביכולת שלי לכל אורך
הדרך .אני רוצה גם להודות לחברות מהקבוצה שלי בפתח תקווה
שתמכו בי המון .בלעדיהן לא הייתי מגיעה להישג הזה".
פרט נוסף ומעניין אודותיה של יפעת טמון בקריירה שלה מעבר
לים ,כאשר שיחקה במשך שלוש שנים במדי קבוצה בליגה
הספרדית .על כל פנים ,טל לא נותנת לזכייה לסנוור אותה וכבר
מסתכלת קדימה" :אני ממשיכה לעבוד קשה ולהתאמן המון" ,היא
אומרת" .חשוב לי להגיע מוכנה לתחרויות נוספות וכמובן להמשיך
להגן על ראשות ''דירוג פישר'' גם בעונה הבאה".

יו''ר ההתאחדות ,אריה פישר ,בירך את השניים על
הישגם האישי ואמר" :דירוגם של יפעת ואור במקום
הראשון מוכיח מעל לכל ספק כי הם השחקנים
הטובים היום בארץ.
הישגו של אור גדול כפליים בשל העובדה כי הוא
מדורג במקום הראשון במהלך כמעט  10שנים ,מאז
קיומו של הדירוג".
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בראש חוצות
הישג אדיר לקבוצת הנשים של מועדון 'חוצות' שרשמה העונה זכייה
ראשונה בתולדותיה באליפות המדינה כולל מאזן מושלם לאורך כל
העונה .יו''ר האגודה ,מוטי לוי" :הוכחה לכוחו של המועדון''

המושלם מהפסדים עליו הצליחה לשמור עד למחזור הסיום.
"סיימנו עונה נדירה ללא הפסדים עם הסיום הכי מתוק שיכול
להיות בדמות זכייה באליפות המדינה .כל הכבוד לנו.
עכשיו צריך להמשיך לעבוד קשה כדי לשמור
על התואר גם בשנה הבאה".

מועדון 'חוצות' הצפוני יכול השנה למתוח את חזהו בגאווה ולהתהדר
בעונה מעולה מבחינתו עם זכייה כפולה באליפות המדינה -האחת
של קבוצת הגברים והשנייה המרגשת אולי אף יותר
של קבוצת הנשים ,אשר לראשונה בתולדותיה
הניפה העונה בגאון את צלחת אליפות
הליגה.
הזכייה באליפות של קבוצת
הנשים הייתה מרשימה מאוד,
במיוחד לאור העובדה כי
הבנות סיימו עונה שלמה
ללא הפסדים עם ממוצע
של  171.69פינים למשחק,
והשאירו את המועדונים
מחולון ופתח תקווה הרחק
מאחוריהן .הקבוצה הורכבה
משחקניות ותיקות כמו אורנה
קרמזין ומלי פונימובסקי וכן
שחקניות צעירות ומבטיחות,
כמו רותם וקנין ושיר אזולאי.
מלבד הזכייה המדהימה באליפות
והעליונות המובהקת שהפגינו הבנות
על פני שאר הקבוצות ,רשמה 'חוצות' גם
שיא חדש למשחק קבוצתי בליגת ה.כ.י לנשים
של  626פינים סה"כ .כל הכבוד!
אורנה קרמזין ,השחקנית הוותיקה בשורות 'חוצות' ( ,62משחקת
באולינג כבר  37שנים) היטיבה לתאר את התחושות בסיום העונה
המופלאה שעברה על חברותיה" :הייתה לנו עונה מצוינת .הזכייה
שייכת לכל אחת מאיתנו .יש לנו קבוצה מיוחדת עם מגוון גילאים
– גם נשים מבוגרות ומצד שני גם חיילת צעירה".
קרמזין התייחסה לתצוגות המרשימות של קבוצתה ולמאזן

שחקנית נוספת בקבוצה וותיקה
עוד יותר היא מלי פונימונסקי
( .)65מלי משחקת באולינג כבר
שלושה עשורים ,אולם רק בשנה
האחרונה הצטרפה למשחק
פעיל במסגרת ליגות ה.כ.י" :זו
הייתה עונה מהנה ומאתגרת
מאוד .לשמחתי הצלחנו
לנצח את כל המשחקים.
אנחנו ארבע שחקניות עם
פערי גילאים גדולים בין האחת
לשנייה ,מהמבוגרת ביותר שזו
אני ,ועד לצעירה ביותר שהיא חיילת.
כולנו מתייחסות למועדון שלנו כמועדון
הטוב ביותר בארץ ,ואכן יש לכך קבלות.
יש אנשים נהדרים ב'חוצות' בכל קבוצות הגיל.
פשוט כיף להשתייך למועדון שכזה".
יו''ר אגודת 'חוצות' ,מוטי לוי ,סיכם את ההישג הכביר של קבוצת
הנשים ואמר" :שאפו ענק לבנות .לראשונה בתולדות המועדון
שלנו אנחנו מצליחים לזכות באליפות המדינה לנשים .זהו הישג
שמצטרף לקבוצת הגברים שזוכה באליפות המדינה לגברים כבר
 3שנים ברציפות .נמשיך לעבוד קשה ולהשקיע משאבים על מנת
לשמור על מיקומו של המועדון בצמרת הכדורת הישראלית''.
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שלוש בראש

מועדון 'חוצות' מחיפה שמר עונה נוספת על הגמוניה בנוף הכדורת הישראלית לאחר
שסיים שנה שלישית ברצף עם תואר אלופת המדינה לגברים
שנה מחמיא למועדון על שילוב השחקנים
הצעירים במסגרותיו השונות" :קבוצת
'חוצות' מסמלת עבורי תערובת ומגוון של
שחקנים מכל הגילאים .ישנם שחקנים
ותיקים (סניורים) 2 ,שחקני נוער ו4-
שחקנים בגיל ביניים (סטודנטים) .השילוב
הזה של מגוון הגילאים והצעירים שמלאים
באדרנלין מוסיפים המון למועדון .ההימור
של הקפטנים והאחראים על השחקנים
הצעירים הביאו את ההצלחה ,ההימור
עליהם ללא ספק היה מוצלח".
אומרים שפעם שלישית גלידה? אז אם כך,
מגיע הרבה מזל טוב לקבוצת הגברים של
מועדון הכדורת 'חוצות' מחיפה .החבורה
מהכרמל סיימה עונה נהדרת עם תואר
אלופת המדינה לגברים זו השנה השלישית
ברצף ,כשהיא שומרת על ההגמוניה בענף
גם בעונת .2016/17
גם העונה נדמה היה כי החבורה מהצפון
הינה פשוט בלתי ניתנת לעצירה .האליפות
הנוכחית הוכרעה מחזור אחד לפני סיומה,
כאשר 'חוצות' מצליחה לזכות בבכורה לפני
המועדונים סופרסטרייק (מקום  )2ומועדון
חיפה (מקום .)3
יו"ר המועדון בעשור האחרון ,מוטי לוי,
נשמע נרגש במיוחד לאחר עוד עונה
שהסתיימה לה עם תואר אליפות עבור
החברים מ'חוצות'" :לפני כ 10-שנים
כשנבחרתי לתפקיד ,היינו עוד מועדון קטן
ודל בהישגים .ידעתי כבר אז כי ניהול נכון
ומקצועי יביא עימו גם תארים .התפקיד
שלי היה לחבר ולאחד את כל המועדון
ולהפוך אותו למשפחה אחת גדולה עם
גאוות מועדון .מאז השאר היסטוריה...
העונה זכינו לא רק באליפות הגברים
שנה שלישית ברציפות ,אלא גם באליפות
הנשים לראשונה בתולדות המועדון .מדובר
בהישגים יוצאי דופן שמעידים על כוחו של
המועדון הזה".
עוד הוסיף לוי להודות לחברי הוועד ובעלי

מתחם הבאולינג ,אשר משמשים לו כתף
תומכת לכל אורך השנה" :זה המקום
להודות לחברי הוועד המסורים שתורמים
מזמנם עבור המועדון .תודה מיוחדת מגיעה
למאיר כהן ,הבעלים של באולינג 'חוצות
המפרץ' ,שתומך בנו ללא לאות''.
ד"ר עבד לטיף ( )57הוא אחד השחקנים
המובילים בקבוצה שמייחס מבחינתו
את שרשרת הזכיות למרקם הקבוצתי
המיוחד שנבנה בחוצות" :יש גיבוש מצוין
אצלנו במועדון" ,הוא מעיד" .אנחנו תמיד
מאמינים במטרות שאנו מציבים לעצמנו.
יש בין השחקנים קשר הדוק על המסלול
ומחוצה לו ,זאת יחד להרמוניה החברתית
המוחלטת בין השחקנים והמפגשים מחוץ
למסגרות המשחק שעושים את ההבדל
הגדול".
על ההישג והתחושות לאחר הזכייה
הוסיף עבד" :הייתה עונה מאוד קשה.
זה לא פשוט להגיע מדי שנה לפסגה,
ועוד יותר קשה לשמור עליה .למרות שזו
זכייה שלישית ברצף ,לכל אליפות יש
טעם שונה .בקרוב נצא לטיול בחו"ל לחגוג
את הזכייה .ארצה לציין גם את תרומתו
הנכבדה של מאיר כהן ,הבעלים של
באולינג 'חוצות' שלא חוסך גרוש על מנת
לתמוך באיכות המסלולים ונותן לנו תמיכה
אדמיניסטרטיבית מלאה .יישר כח".
עבד ,שמשחק באולינג כבר קרוב ל12-
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כשד"ר עבד מדבר על הצעירים ,הוא
בוודאי מתכוון לכישרון הצעיר ואלוף
ישראל ליחידים (ראו כתבה נפרדת
רון ברלוב ,שמחזק את דבריו של עבד
בהקשר החברתי" :ללא קשר למשחק
עצמו ,הפן החברתי אצלנו הוא נקודת
חוזקה משמעותית .אנחנו טסים ביחד
בקרוב לסופ"ש בחו"ל על מנת לחגוג את
האליפות ,נפגשים פעם בחודש מחוץ
למסגרת המשחק ,ובעיקר משתדלים
ליהנות ביחד .יש בקבוצה  2חיילים2 ,
רופאים ,מבוגרים וצעירים ועדיין כולם
חברים טובים למרות הפרשי הגילאים".
על האליפות השלישית במספר של
קבוצתו מוסיף רון ,סטודנט למערכות מידע:
"כמועדון לקחנו את האליפות שנה שלישית
ברצף וזו הייתה האליפות הכי כיפית שיש.
היה קרב צמוד עם עוד שתי קבוצות
אבל הצלחנו בסופו של יום לנצח בכל
המשחקים הכי חשובים .היינו הכי יציבים
ולא טעינו בכלל .מגיע לנו כל הכבוד".
רון ייקח חלק בגביע העולם במקסיקו
ובאליפות אירופה בוינה ,שתי האליפות
ייערכו בחודש אוקטובר .ד"ר עבד ייקח
חלק בסגל נבחרת ישראל לאליפות העולם
לסניורים אשר תתקיים במינכן.
נאחל לשניהם הרבה בהצלחה!

זכו בבכורה 2 x

אלופת ישראל לנשים –

אדווה אליאב

רון ברלוב ממועדון 'חוצות' ואדווה אליאב
ממועדון 'חולון' הם אלופי ישראל ליחידים
לשנת 2017

תקווה נוספת ,צעירה ורעננה עבור הכדורת הישראלית מצויה
בדמותה של אדווה אליאב ( )22ממועדון 'חולון' ,בו עשתה גם
את צעדיה הראשונים בענף.
אדווה הצעירה זכתה באליפות ישראל ה 28-ליחידים לאחר
משחק מותח ומורט עצבים מול שרה חרל"פ ממועדון
'סופרסטרייק' שהסתיים על חודם של שני פינים במשחק
המכריע עם ניצחון .)189:191 ;234:226 ;204:229( 1:3
את הזכייה בגביע חגגה אדווה עם החברים והמשפחה ואף
במועדון הרימו כוסית וחגגו את זכייתה בשמחה גדולה.
בעקבות ההישג המרשים תזכה אליאב לייצג את ישראל
באליפות אירופה תתקיים בוינה ולאחריה גם באליפות העולם
שתיערך במקסיקו.
על ההכנות לטורנירים הללו ,שיהוו עבורה התנסות ראשונית
בזירה הבינלאומית אומרת אדווה" :בדקתי וחקרתי קצת לגבי
הטורנירים והמתחרים האחרים .אני מתרגשת מאוד כי ברמות
האלה עדיין לא שיחקתי .אתאמן חזק ואכין את עצמי הכי
טוב שאפשר ,פיזית ומנטלית ,על מנת להוות יריב ראוי בשתי
האליפויות .עכשיו כשאני חיילת משוחררת ויש לי גם את
האפשרות להגביר את האימונים ,זו הזדמנות מצוינת מבחינתי
לעשות משהו גדול .תאחלו לי בהצלחה''.

אריה פישר ,יו''ר התאחדות הכדורת" :זהו
תקדים ראשון בארץ – שני השחקנים ,אלופי
ישראל ,זכו גם בטורניר קדם גביע העולם
וייצגו את ישראל באליפות אירופה ()ECC
באוסטריה וגם בגביע העולם  AMFבמכסיקו.
אני מאחל להם הצלחה!

אלוף ישראל לגברים –

רון ברלוב
ישנן תלונות רבות על כך שבני נוער וצעירים אינם נוטלים
חלק פעיל במסגרת הליגות והטורנירים של ההתאחדות ,אך
אלו שכן עושים זאת ללא דופי  ,ביניהם ניתן לציין לחיוב את
רון ברלוב ואדווה אליאב – אלופי ישראל ליחידים לעונת .2017
דוגמה טובה לכך מצויה בשחקן הצעיר והמוכשר ,רון ברלוב
( )25אשר משחק באולינג מגיל  10במועדון 'חוצות' ומשלב לצד
המשחק גם לימודים קשים במערכות מידע ועבודה בתחום.
ניכר כי העבודה הקשה והאימונים השתלמו לברלוב שהצטיין
לכל אורך אליפות ישראל ליחידים שהתקיימה לאחרונה,
כשהוא מנצח במשחק הגמר את חברו הטוב ,עומר נחושתן
ממועדון 'סופרסטרייק' .דווקא נחושתן הוליך לאורך מרבית
שלבי המשחק ,אולם בסיום הייתה זו ידו של רון על העליונה.
ברלוב שיחזר את הזכייה שלו בגביע מלפני שנתיים עם ניצחון
( 2:3לאחר  4משחקים (;187:218 ;231:235 ;246:221 ;216:188
רון ניצל את המקדמה שקיבל כתגמול להיותו מדורג  1והגיע
להתמודדות ביתרון .)0:1
ברלוב סיכם את העונה שהייתה ואמר" :בשנה שעברה הייתה
לי עונה לא טובה מבחינה הישגית למרות שסיימתי ראשון
בליגה ,ולכן השנה הייתי חייב להוכיח את עצמי .הגעתי שקט
לאליפות ורציתי להוכיח את הרמה שלי .שמח שהצלחתי
לעמוד במטרות שלי .אני מקדיש את הזכייה הזו לאבי שנמצא
בבית חולים בתקופה האחרונה .היה לי חשוב לזכות בתואר
הזה בעיקר בשבילו".
ברלוב נמצא כבר עם הפנים קדימה לקראת השתתפותו
בהמשך השנה באליפות אירופה שתתקיים בוינה
בחודש אוקטובר ולאחריה באליפות העולם שתיערך
חודש לאחר מכן.

אור אבירם

על ההכנות לאליפויות סיפר רון" :בפעם שעברה הייתי ממש
קרוב מלהעפיל שלב באליפות אירופה .השנה אני מקווה
להיכנס לשמונת הראשונים ,ומי יודע אולי ביום טוב גם
לזכות במדליה .אליפות העולם היא כבר אופרה אחרת .זה
טורניר הרבה יותר קשה .אם אצליח להתברג שם בין שמונת
הראשונים זה יהיה הישג גדול .אעשה את הכל על מנת להגיע
מוכן ככל הניתן לטורנירים הללו".
6

צפו :אור אבירם משיג משחק מושלם ()300
באליפות ישראל ליחידים .כל הכבוד !!
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הרצליה ועוד 15

אימפריה בהתהוות

מועדון הכדורת של הרצליה השלים עונה מופלאה עם דאבל  -זכייה בגביע המדינה ובאליפות
הליגה לסניורים .ואם זה לא מספיק ,הקבוצה הבוגרת העפילה גם לליגת העל .ברכות

במועדון הרצליה יכולים להתגאות בעונה מוצלחת שכללה זכייה בדאבל – אליפות וגביע המדינה לסניורים
לצד העפלה לליגה הבכירה ,אך יותר מהכל ,המרקם החברתי והחיבור בין השחקנים בקבוצה הוא ההישג האמיתי

לא פחות מ 16-קבוצות הדרימו לאחרונה
עד למועדון הבאולינג בבאר שבע בכדי
לקחת חלק במסגרת טורניר גביע
המדינה ה 15-לסניורים .עם כל הכבוד
ליתר הקבוצות מרחבי הארץ ,רק קבוצה
אחת בלטה מעל כולן – הייתה זו נבחרת
הכוכבים מהרצליה שסיימה את הטורניר
בראש מורם ,כולל ניצחון במשחק הגמר
על היריבה העיקשת מרמת גן שהסתיים
בתוצאה  .315:395המשמעות :הרצליה
מניפה את גביע המדינה לסניורים
ומשלימה עונה חלומית עם דאבל (ראו
כתבה נפרדת על הזכייה של המועדון
באליפות המדינה לסניורים).
מייסד העמותה המונה כ 50-חברים ,סמי
בן עומרי ,משמש כיו"ר המועדון מאז
הקמתו משנת  2002ועד היום .באמתחתו
ניתן לציין תארים בינלאומיים ,בראשם זכייה
במדליית זהב באליפות אירופה לזוגות
בשנת  .2012בן עומרי כמובן לא הסתיר
את שביעות הרצון לאחר ההישג הנהדר
של חבריו במועדון כאשר פרט לדאבל ,אלו
אף קינחו בהישג נוסף  -העפלת הקבוצה
הבוגרת לליגת העל.
על ההווי המיוחד בקבוצה מספר סמי:

"אנו נוסעים ביחד למשחקים ולעיתים אף
אחריהם נשארים ומקיימים כולם אימון
ביחד .בימי חמישי אחרי משחק לעיתים
אנחנו מקפידים לעצור במסעדה ולאכול
כולם בצוותא .ללא ספק המועדון שלנו הוא
מועדון מיוחד ומגובש עם אנשים טובים
וחברותא יוצאת מן הכלל" .אגב ,בהמשך
לדבריו של בן עומרי ,את העונה המוצלחת
של המועדון חגגו החברים מהרצליה
באירוע מפואר בגליל ים אשר כלל הופעת
סטנדאפיסט והצגת שלל התארים בו זכה
המועדון העונה.
שחקן נוסף בהרצליה ,מני כפיר ,אשר
עושה את הדרך הארוכה כל פעם מבקעת
הירדן ואף ייצג את ישראל באליפות אירופה
לסניורים יחידים ,נשמע נרגש במיוחד:
"לזכות בגביע זו הרגשה פנטסטית .מלבד
משחק אחד בשלב הבתים בו הפסדנו,
הצלחנו לגבור על כל שאר היריבות .הכל
עבד לנו והתחבר בצורה מושלמת .הייתה
שמחה גדולה בסיום כאשר קיבלנו את
הגביע והמדליות .פשוט אושר אמיתי".
סמי אוחיון ,אחד השחקנים הוותיקים
בקבוצה ,חושף את סוד ההצלחה של
המועדון" :אנחנו מאוד מגובשים וחברים
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טובים" ,כך לדבריו" .אנחנו מקפידים
להיפגש המון גם מחוץ לפעילות ,משחקים
כל יום שישי וגם נוסעים למשחקים יחדיו.
לפני כמה שנים צירפנו מספר שחקנים
מובילים במטרה לדבר בצמרת הגבוהה
ולהיות מקצועיים יותר .לשמחתי כיום אנחנו
קוטפים את הפירות ומצליחים לזכות
בתארים מדי שנה".
עוד מוסיף אוחיון" :הייתה התרגשות גדולה
לאחר הזכייה .זה נתן חותם לעונה קשה
ומייגעת .תמיד כיף לקצור את הפירות של
ההשקעה ואת העובדה ששני שחקנים
מהרצליה טסים לאליפות העולם במינכן
לייצג את ישראל".
מלבד ההצלחות על המגרש ,ראוי לציין
כי שחקנים רבים מהרצליה נוטלים חלק
בפעילות של ארגון 'ספיישל אולימפיקס'
במסגרת ליגת  UNIFIEDהמשלבת
שחקנים עם צרכים מיוחדים במשחקי
זוגות וכ 60-ילדים אשר מאומנים על
ידי יו"ר העמותה סמי בן עומרי מדי יום
שישי .באימונים כאמור משתתפים רבים
משחקני המועדון ,ביניהם גם סמי אוחיון
וחנה דואניס ,חברת הוועד המנהל של
ההתאחדות.

גם בחלומות הכי ורודים שלהם לא האמינו
במועדון הכדורת הרצליה כי יצליחו לדרוס
את הליגה בצורה כל כך משכנעת .ואכן,
נדמה כי לפעמים כפי שהקלישאה
אומרת חלומות מתגשמים .הרצליה
סיימה עונה פנטסטית עם זכייה באליפות
המדינה לסניורים ,כשהיא עושה זאת גם
בסטייל עם סיבוב ראשון מושלם והפסד
בודד במהלך העונה כולה.
הזכייה באליפות מצטרפת לזכייה
של הקבוצה גם בגביע המדינה ה15-
לסניורים (ראו כתבה נפרדת) ולעלייתה
של קבוצת סניורים נוספת לליגת העל.
בקיצור ,לפחות העונה ,ניתן להגדיר את
החבורה ההרצליינית כזוללת תארים.
הרצליה ,כאמור ,סיימה את העונה
בשלב מוקדם מאוד כאשר היא
מותירה את המועדונים מחיפה (מקום
 )2וסופרסטרייק (מקום שלישי) הרחק
מאחור.
סמי בן עומרי ,יו"ר ומייסד העמותה
מהרצליה מספר על ההווי החברתי
והמיוחד של הקבוצה אשר לטענתו הוא
הגורם העיקרי להצלחתו " :המועדון מונה
כ 50-חברים החל מגילאי נוער .לצערנו לא

בכמות גדולה .יחד עם קבוצות הסניורים
הוותיקות ,אנחנו נפגשים מידי ימי שישי
למשחק 'רמי' ,נוסעים יחדיו למשחקים
ובימי חמישי אחרי המשחקים עוצרים
באיזה מסעדה ואוכלים כולם ביחד.
התברכנו במועדון נפלא עם אנשים
טובים ,וזה ללא ספק הערך המוסף שיש
לנו ובו אנחנו מתגאים".
על הזכייה באליפות הוסיף בן עומרי" :זו
הייתה ללא ספק העונה שלנו .שיחקנו
מצוין.הכל התחבר ,הבאנו גביע ואליפות
יחד עם עליית ליגה של קבוצת סניורים
נוספת מהלאומית לליגת העל .בשתי
מילים  -פשוט תענוג".
שחקן ותיק נוסף במועדון ,סמי אוחיון,
מחזק גם הוא את דבריו של היו"ר:
"שיחקתי בעבר במועדון כלבו שלום בתל
אביב ובכמה מועדונים נוספים ,אבל
האמת היא שאין כמו הרצליה .הרצליה זה
מועדון שכיף מאוד לשחק בו .יש חבר'ה
טובים ,אווירה נהדרת וגם המון פעילויות
חברתיות".
על הזכייה באליפות מספר אוחיון" :זה
אולי ישמע מעט שחצני ,אבל לקחנו את
העונה ממש באמצע ,בהליכה כמעט.
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סיימנו סיבוב ראשון ללא הפסדים ,ובכלל
במהלך כל העונה כמעט ולא הפסדנו.
לקחנו את האליפות הזו בזכות ולא
בחסד".
שחקן נוסף במועדון ,מני כפיר ,מספר
כי משחק הכדורת עבורו הוא הרבה
יותר מאשר ספורט" :הבאולינג זה כמו
פסיכיאטר עבורי ,זה המטפל הכי טוב
שקיים .אני מגיע למועדון ,פוגש את כל
החברים ושוכח מהכל .אני פשוט נהנה
מהמשחק בצורה שאי אפשר לתאר".
בהרצליה לא הסתפקו רק באליפות,
בזכייה בגביע ובהעפלה לליגת העל,
הם צפויים לשלוח בנוסף  2מתוך 8
שחקני נבחרת הסניורים (סמי אוחיון
וחנה דואניס) לאליפות העולם הקרובה
לסניורים שתתקיים בהמשך השנה
במינכן שבגרמניה.

על זה אמר הרצל:
אם תרצו – אין זו אגדה.

אלופי ישראל
לסניורים

ברכות לאורנה קרמזין (חוצות) ,גנדי בורסלו (באולינג אשדוד),
אנדרה אלישע (הרצליה) וישראל טנר (ר"ג) עם זכייתם באליפויות
ישראל ה 23-לסניורים בקטגוריות הגילאים השונות .כל הכבוד!
אלופת ישראל נשים – אורנה קרמזין

אלוף ישראל קבוצת גיל  – Aגנדי בורסלו

אלוף ישראל קבוצת גיל  – Bאנדרה אלישע

אלוף ישראל קבוצת גיל  – Cישראל טנר

ברכות לאורנה קרמזין ממועדון 'חוצות' שזכתה במקום
הראשון באליפות ישראל לסניורים בקטגוריית הנשים.
קרמזין ( )62גברה על  8מתחרות בטורניר ,כשבשלב הגמר הצליחה
לגבור בתום דו קרב צמוד על פניה של שרה חרל''פ עם 0:2
במשחק הגמר ( )163:210 ;160:161בדרך לזכייה בתואר.
השחקנית הוותיקה ,אשר משחקת במועדון 'חוצות' המפואר,
נמצאת בענף יותר מ 30-שנה ,השתתפה באליפות אירופה
אשתקד ועדיין ממשיכה לקטוף תארים כאילו הייתה שחקנית
נוער הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית ביחד עם חברותיה
למועדון.
אורנה מספרת כי" :בשנתיים האחרונות חוויתי ירידה יחסית ביכולת
ובתוצאות ,אבל לשמחתי הצלחתי להתגבר על התקופה הזו
ולהתקדם קדימה .בתחרות עצמה הגעתי לגמר מול שרה המצוינת,
ושם התעליתי על עצמי וניצחתי".
משחק הגמר היה כאמור מאוד צמוד וכלל שני משחקים .במשחק
הראשון ניצחה אורנה רק בפריים העשירי ,אך במשחק השני
התעלתה על עצמה וניצחה בפער ניכר.
"לא היו חגיגות מיחדות" ,מציינת קרמזין" .התרגשתי מאוד מהזכייה
רק בגלל שניצחתי יריבה הרבה יותר חזקה ממני כמו שרה
המעולה ,מקווה שאצליח לשחזר את היכולת הזו גם בעתיד".

ברכות לגנדי בורסלו ממועדון 'באולינג אשדוד' הצנוע שזכה
במקום הראשון באליפות ישראל לסניורים בקטגוריית גברים .A

ברכות לאנדרה אלישע ממועדון 'הרצליה' שזכה במקום הראשון
באליפות ישראל לסניורים בקטגוריית גברים .B
אלישע לא יכול היה לבקש עונה יותר מוצלחת מזו שעברה עליו.
השחקן הוותיק חגג טרבל שכלל זכייה באליפות ישראל ,אליפות
עם קבוצתו ולקינוח גם זכייה בגביע המדינה .בנוסף ,זכה אנדרה
השנה גם במקום ה 1-בטורניר ה.כ.י לדרג ב'.
הוא משחק באולינג כבר  27שנים ,אולם רק ב 3-השנים האחרונות
הוא עושה זאת במועדון בהרצליה .את העונה הקסומה שעברה
עליו הוא מסכם" :הממוצעים שלי לא היו הכי גבוהים ביחס לשנים
קודמות ,אבל בכל זאת הצלחתי לזכות באליפות ישראל לסניורים.
נלחמתי על כל נקודה ועל כל ניצחון וזה מה שחשוב בעיניי".
במשחק הגמר מתאר אלישע תמיכה אדירה לה זכה מחבריו
למועדון בהרצליה .אלו לדבריו ,הגיעו בהמוניהם לתמוך בו" .כל
החברים מהמועדון הגיעו לעודד ,הפרגון היה עצום מצד המועדון
וכשחקן זה היה פשוט כיף אדיר".
המשחק עצמו התנהל בסדרה של הטוב משלושה משחקים מול
הרצל לביא ממועדון חולון שהסתיים ב 1:2-לטובתו של אלישע
( .)137:162 ;205:188 ;181:202אלישע טוען כי" :הייתה לי תחושה
שאני הולך לעשות את זה .הובלתי  .0:1הוא אמנם הצליח להשוות,
אך לבסוף התחושות שלי היו נכונות והצלחתי לנצח".

ברכות לישראל טנר ממועדון 'רמת גן' שזכה במקום הראשון
באליפות ישראל לסניורים בקטגוריית גברים .C

עבור גנדי ( )55מדובר למעשה בתואר האישי הראשון בקריירה,
ועל כן מדובר בהפתעה גדולה .הוא משחק באולינג מזה כ15-
שנים ,כאשר רק בשנתיים האחרונות עבר למועדון הבאולינג
שבעיר הנמל .עוד קודם לכן נדד בורסלו בין מועדוני הכדורת של
רמת-גן וחולון.
משחק הגמר בו ניצח בורסלו את סמי אוחיון ממועדון הרצליה
התנהל באופן צמוד למדי ,כאשר המשחק השלישי והמכריע היה
זה שקבע כי גנדי הוא הזוכה המאושר באליפות לאחר שהשלים
מהפך מפיגור  1:0ל 1:2-בסיכום הכללי (.)178:205 ;177:199 ;197:180
"הדרך לגמר הייתה מאוד קשה" ,מציין בורסלו" .הייתי המועמד הכי
צעיר ולכן היה לי גם הכי מאתגר .התמודדתי מול סמי אוחיון המצוין
במשחק הגמר .המשחק עצמו היה מאוד צמוד ומותח ,כמו גם כל
הטורניר .האמת היא שלמרות ששמחתי מאוד אחרי הזכייה ,לא
נותרו בי כוחות לחגוג .הייתי פשוט מותש ,אך מאושר".
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אמנם המועדון מרמת גן בו משחק ישראל ירד בתום העונה לליגת
המשנה ,אולם ישראל הצליח להציל ולו במעט את הכבוד האבוד
שלו עם זכייה אישית באליפות ישראל לקבוצת גיל  Cשמצטרפת
לזכייתו בשנה שעברה בשתי מדליות  -זהב וכסף באליפות
אירופה לסניורים.
קריירת הבאולינג של טנר החלה לפני כ 25-שנים במועדון מרמת
גן .לפני כחצי שנה חזר טנר הביתה למועדון ,לאחר גלות בת 3
שנים בהרצליה .את שלב המוקדמות הוא סיים במקום הראשון,
כאשר יכולתו המצוינת המשיכה גם בשלבים המתקדמים של
הטורניר .במשחק הגמר הוא גבר על יעקב בן יעקב ממועדון חולון
בתוצאה .)163:202 ;154:234( 0:2
טנר סיכם את האליפות וסיפר על תחושותיו" :התרגשתי מאוד
מהזכייה בתואר ,בייחוד אחרי העונה הקשה שהייתה לנו ברמת
גן .אני מקווה שנצליח לעלות במהרה בעונה הבאה" ,כך לדבריו.
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המתיקו
את הגלולה

אם המחזיקות
מועדון הנשים של פתח תקווה חגג זכייה
בגביע המדינה לנשים עם ניצחון בתום מותחן
על מועדון 'חוצות' .הקפטנית יפעת טל:
"נתנו את המקסימום .גאה בקבוצה שלנו"

שנה חלומית עברה על מועדון הנשים של פתח תקווה .לצד זכייה
במקום שלישי והמכובד בליגת העל לנשים השלימה הקבוצה מאם
המושבות זכייה מרגשת בגביע המדינה לנשים .
תחרות גביע המדינה ה 11-לנשים אשר התקיים בבאולינג בהרצליה
בתחילת חודש יוני ,אירח  7קבוצות חזקות מהנגב שבדרום ועד
חיפה שבצפון .התחרות התקיימה בשיטת הנוק-אאוט כאשר שתי
הקבוצות הראשונות בשלב המוקדמות עולות לגמר.
בתום שלב המוקדמות דווקא נבחרת הנשים של קבוצת 'חוצות',
אלופת ישראל לקבוצות נשים ,הייתה זו שסיימה במקום הראשון
ופגשה למשחק הגמר את קבוצת הנשים של פתח תקווה אשר
סיימה במקום השני.
במשחק הגמר עצמו כבר לא הייתה כל חשיבות לעליונות של
'חוצות' והבנות מאם המושבות גברו עליהן בשתי המשחקים
( 189:215ו )145:163 -וזכו להניף את הגביע בסופו של יום.
מועדון הכדורת של פתח תקווה מונה  88חברים ונחשב לאחד
הגדולים והמפוארים בישראל עם מסורת ארוכת שנים של זכיות
ותארים ,כאשר נבחרת הנשים שלו מונה  5בנות אשר ממוצע גילן
הינו מעל  ,50הן נפגשות אחת לשבוע לאימונים ואחת לשבועיים
נוטלות חלק במשחקי ליגת העל לנשים באולם הבאולינג בכפר
סבא.
קפטנית הקבוצה היא יפעת טל ,שמשחקת באולינג כבר  28שנים,
כולן בפתח תקווה .לדבריה" :בתור הקפטנית שלנו ,הייתי מאוד גאה
בבנות ובקבוצה .כולן שיחקו בצורה אחראית והיה רצון מצד כולן
לנצח .כולן תמכו והיו חלק בלתי נפרד מהקבוצה .שאפו גדול לכולנו".
רותי חלק ,אשר משחקת במועדון מעל ל 20-שנה מספרת כי
"בשבילי זו זכייה ראשונה בגביע אחרי המון שנים במועדון המפואר
הזה ולכן ההרגשה הייתה עילאית ,היה ממש מרגש .אמנם עדיין
לא הספקנו לחגוג בצורה מסודרת ,אך קבענו שנלך כולנו למסעדה
ונחגוג באופן רשמי" .רותי 'נדבקה' בחיידק הבאולינג מבעלה ,שחקן
פעיל בליגות ,כאשר התלוותה אליו פעם אחת ,התנסתה בעצמה
ומאז היא התמכרה.
רותי מספרת גם על האווירה בקבוצה ואומרת כי" :אנחנו מאוד

הם אמנם ירדו מליגת העל ללאומית,
אך הגברים של רמת גן ידעו להמתיק את
הגלולה עם זכייה בגביע המדינה לגברים

מגובשות בקבוצה ,משתדלות לנסוע ביחד למשחקים
רחוקים ותומכות האחת בשנייה כל הזמן" .עוד הוסיפה רותי כי
"חבל שכמעט ואין בני נוער נוספים שמגיעים לשחק את המשחק
הנפלא הזה .אני מקווה מאוד שהמודעות תעלה ושחקני נוער יתחילו
להגיע".
עוד שחקנית ותיקה היא גילה רומן שמספרת מצידה כי" :הקבוצה
שלנו מורכבת משחקניות מצוינות אחת אחת .אני אישית כבר
קרוב ל 30-שנה בענף ונהנית מכל רגע .יש לי בארון למעלה מ140-
גביעים והיד בעזרת השם עוד נטויה .אני נהנית מהחברותא מועדון
שלנו ,מההווי יוצא הדופן שיש כאן ומאחלת לעצמנו עוד הרבה שנים
של באולינג והנאה מהמשחק".
בניגוד לרותי וגילה הוותיקות ,אתי כהן-מצא ,משחקת במועדון
הנשים של פתח תקווה חמישה חודשים בלבד וכבר יש באמתחתה
תואר ראשון ,זאת ביחד עם השתתפותה בנבחרת הסניורים של
ישראל אשר תטוס למינכן בסוף החודש להשתתף באליפות העולם
לסניורים.
אתי ,אשר בשנת  2000זכתה באליפות ישראל לנשים ,הגיעה לפתח
תקווה מעפולה הרחוקה ומיד מצאה בית חם במועדון הפתח
תקוואי" :עברתי מעפולה לפתח תקווה ומיד מצאתי את המועדון
המקסים הזה ,יש פה אווירה נעימה ,חלק מהבנות אף נפגשות
גם מחוץ למסגרת האימונים והמשחקים ,אנחנו אף נוסעות בסוף
חודש אוגוסט לסופ"ש משותף בכפר גלעדי שבצפון" .לגבי הזכייה
בגביע אמרה אתי כי "לא היו חגיגות מיוחדות ,הנפנו את הגביע
ולקחנו אותו למועדון בכפר סבא ".
שחקנית נוספת ומרכזית במועדון היא רונה גיל ,שמשחקת כבר 11
שנה בארץ ,מאז עלתה מארה"ב ,והינה בעלת היסטוריה ארוכה של
זכיות ומדליות בתחרויות עולמיות ,חלקן ביחד עם קפטנית הקבוצה
יפעת טל .רונה לא יכלה להסתיר את התרגשותה מהזכייה וסיפרה
כי" :הייתי נרגשת בצורה יוצאת דופן .זה כיף וזכות להיות חלק
מהקבוצה המדהימה הזו .אנחנו חברות מאוד טובות .זהו תואר
ראשון שלי בישראל וברגע הזכייה חשתי גאווה עצומה".
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מועדון הכדורת של רמת גן היה עד לפני
כמה שנים אחד המועדונים המעוטרים
ביותר בישראל במסגרת הענף .בשנים
שחלפו הוא מעט דעך עקב סגירת מרכז
הבאולינג באצטדיון רמת גן ,אך בשנתיים
האחרונות נפתח מרכז הבאולינג מחדש
ועם היבחרו של יו"ר חדש למועדון,
הוא הצליח לחזור אל צמרת הבאולינג
הישראלית.
לתחרות גביע המדינה ה 27-למועדונים
הגיעו הגברים מרמת גן ללא כל ציפיות
ואחרי עונה מאכזבת בה הם סיימו במקום
השביעי והלפני האחרון אשר מוביל לירידה
לליגה הלאומית ,אך כנגד כל הסיכויים
הצליחו לסיים במקום הרביעי בבית ב' של
המוקדמות ,מה שהעלה אותם להתמודדות
בשלבי הגמר.
ברבע הגמר גברו הרמת גנים על
הפייבורטים לזכיה מ'חוצות' בתוצאה

 ,384:407בחצי הגמר הדיחו את ראשל"צ
בתוצאה  365:390ובגמר ניצחו את
סטרייקבול בתוצאה  335:356לאחר משחק
מותח ומורט עצבים.
אורי ג'ורג'י משחק כבר  27שנים כדורת,
מתוכן  13שנים במועדון רמת גן נשמע
נרגש במיוחד לאחר הזכייה" :הזכייה
האחרונה שלנו הייתה לפני המון שנים.
השנה אף אחד לא ציפה שנצליח להניף
גביע ,מה גם שהמועדון די נחלש מבחינת
הרמה של השחקנים .ירדנו ליגה ועדיין
הצלחנו לקחת את הגביע ,מבחינתי זה
הישג יוצא דופן .במשחק ראשון הפסדנו
ב 16-פינים ונראה כאילו אנחנו הולכים
להפסיד את זה ,במשחק השני ניצחנו
והחגיגה הייתה גדולה .אני אישית חגגתי
בטירוף ,השתוללתי ושרתי בקולי קולות".
ג'ורג'י זוקף את ההצלחה לקפטן הקבוצה
במשחק הגמר ,יוסי שטרום" :הוא עשה
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עבודה מדהימה וחיבר אותנו כמו שלא היה
בעבר ,עזר לנו לשים את האגו בצד ולהרים
אותנו אחרי המשחק הראשון שהפסדנו.
מקווה שנדע להתעלות על עצמנו ולחזור
חזרה לליגת העל כמה שיותר מהר".
ישראל טנר אשר התחיל את הקריירה שלו
ברמת גן לפני  25שנים ,חזר למועדון לפני
כחצי שנה לאחר גלות בת שלוש שנים
בהרצליה .ישראל מפרגן למועדון נעוריו" :זה
המועדון שזכה הכי הרבה פעמים בגביע
המדינה ונחשב היה למספר אחת בארץ,
בשנים האחרונות הוא מעט דעך וכעת עם
הגעתו של היו"ר אבי גורביץ' ,אנחנו מקווים
לחזור לעניינים".
את תחושותיו לגבי המשחק תיאר ישראל,
אשר בשנה שעברה זכה בשתי מדליות-
זהב וכסף באליפות אירופה לסניורים:
"גביע המדינה זה משחק מיוחד ,כל שחקן
זורק שתי זריקות וביחד עם נחישות ,מזל,
רצון הרכב אנושי של שחקנים שמפרגנים –
הכל התחבר לנו כמו שצריך .לאחר הזכייה
חגגנו מעט במועדון עם הגביע".
לסיום ,התפנה גם יו''ר המועדון ושחקן פעיל
בקבוצה ,אבי גורביץ' ,לבטא את תחושותיו
העילאיות לאחר הזכייה המרגשת בגביע:
"אנחנו נמצאים כיום בשלבי הרצה ובשנה
הראשונה בה הוועד החדש של העמותה
החל לעבוד .לשמחתי כבר בשנה זו הצלחנו
להגיע להישגים כבירים שמהווים ביטוי
למספר פעולות שביצענו במטרה לשפר
את הישגי המועדון .כבר לקראת העונה
הקרובה אנו מתעתדים לקלוט שחקנים
חדשים ,הן צעירים והן מבוגרים .לגבי
הטורניר עצמו ,מדובר בהישג יוצא דופן
עבור הקבוצה שלנו ,סניורים בגילאי 50
ומעלה .הוכחנו שכנגד כל הסיכויים ועם כל
הקלישאות הרי שהנחישות ,הרוח החברית
והניסיון הם אלו שעשו את ההבדל''.

הדור הבא

אופיר פרץ ולירון פלד הם אלופי ישראל ה 25-לנוער (עד גיל .)19
היכרות עם דור העתיד של הכדורת הישראלית

אלוף ישראל לנוער –

רן ארצי ושוש נדב הם אלופי ישראל הטריים לדרג ב'.
ארצי" :שמח בהישג האישי .הפנים קדימה לעבר
הדרג הבכיר" .נדב" :היה כיף אדיר"

אליפות ישראל לדרג ב' נערכה בסוף השבוע האחרון של חודש
יולי באולמות הכדורת בגן-שמואל ובראשל''צ ,בנוכחות עשרות
משתתפים ומשתתפות מרחבי הארץ.
האליפות אשר נערכה זו השנה ה 10-קיבצה שחקנים ושחקניות
בגילאים שונים אשר קיוו להשיג את התואר הנכסף.
בסופו של טורניר איכותי ומסקרן היו אלו רן ארצי (באולינג נגב)
ושוש נדב (רמת גן) שזכו בבכורה בקטגוריות הגברים והנשים
בהתאמה .כל הכבוד !!

אופיר פרץ

הפתעה גדולה נרשמה באליפות כאשר אופיר פרץ הצעיר ( )14הצליח
לסיים במקום הראשון ,כשהוא מותיר מאחור  9משתתפים שחלקם
הניכר אף גדול ממנו ב 3-שנים ומעלה .הכישרון הצעיר מגיע מעמותת
'באולינג נגב' בבאר-שבע ונחשב על פי קברניטי הענף לפוטנציאל גדול
לקראת העתיד.

אלוף ישראל דרג ב' – רון ארצי

את האהבה למשחק הבאולינג ספג פרץ מאביו שמשחק במועדון" .הייתי
מסתכל עליו ולומד המון" ,מספר אופיר" .יום אחד פשוט לקחתי את
הכדור והתחלתי לזרוק .ראו שיש לי פוטנציאל ונתנו לי את הבמה .מאז
הכל היסטוריה".

אלופת ישראל לנוער –

פרץ הרשים כבר בשלב המוקדמות של אליפות ישראל לנוער
(עד גיל  )19שהתקיימה במתחם הבאולינג בגן שמואל ,כשהוא מסיים
במקום ה 1-עם  1138פינים סה"כ בתום  6משחקים ומעפיל לשלב הגמר.
במאבק על התואר ניהל פרץ דו-קרב צמוד על תואר אלוף ישראל לנוער,
אך בסופו של יום הצליח לגבור על רועי יהנה מאגודת 'סופרסטרייק' עם
ניצחון בהפרש של  10פינים ()138:183 ;170:145

לירון פלד

"האמת שעד עכשיו קשה לי לעכל את
ההישג הזה" ,מודה אופיר שבאמתחתו
השנה גם זכיות בתואר אלוף
ישראל עד גיל  14ו" .16-הרגשתי
טוב לאורך כל הטורניר .אמנם
הייתי בהתחלה קצת בלחץ,
אבל לשמחתי זה עבר
והצלחתי להציג משחקים
מצוינים .זו בסה"כ השנה
הראשונה שלי בקטגוריית
הגילאים הזו ,כך שבאופן
אישי אני מאוד מתרגש''.

שאהיה שמח

זוג מנצח

לירון פלד ממועדון ''בול  ''300חולון היא אלופת ישראל לנוער
(עד גיל  .)19בניגוד לכמות המשתתפים בקטגורית הנערים,
הרי שהדרך לתואר עבור פלד הייתה קצרה הרבה יותר ,כאשר סך
המשתתפות באליפות הסתכם ב 2-ספורטאיות בלבד.
פלד שנחשבת לשחקנית מוכחת בליגות ה.כ.י השונות (גברים ,נשים,
נוער) סיימה את שלב המוקדמות עם תוצאה של  999פינים ,ובגמר
שהסתכם במשחק אחד גברה על עמית אמיתי ממועדון 'נגב'
בתוצאה .61:159
''זה קצת היה מוזר להגיע לאליפות שבה יש רק  2משתתפות,
אבל לצערי זה המצב בבאולינג כיום'' ,אומרת פלד בכנות" .אין
כמעט בנות בגילאים הצעירים וזה ממש חבל .בעבר ליגת הנוער
היו תופסות את כל המסלולים –  60ילדים ובני נוער באולם אחד.
לצערי היום המצב הידרדר .נקווה שבעתיד יעשו מאמצים כדי
לקדם דור חדש לענף''.
בספטמבר תחגוג פלד יום הולדת  ,18כאשר במקביל לגיוסה הקרב
לצה''ל על תקן של ספורטאית מצטיינת ,היא צפויה להמשיך ולייצג
את ישראל במסגרת אליפות אירופה לנוער (עד גיל  )19שתתקיים
בשנה הבאה בדנמרק'' .המטרה שלי היא להמשיך להתחרות
באליפויות בחו''ל על מנת לשפר את המשחק שלי'' ,היא מספרת.
''בשנה האחרונה עשיתי תוצאות לא רעות בתחרויות ששיחקתי
בהן .באליפות העולם לנוער בפינלנד למשל סיימתי במקום ה26-
מתוך  .60אני חושבת שיש לי מה למכור ברמות הגבוהות יותר,
ולשם אני גם מכוונת''.

ומה לגבי המטרות קדימה?
אופיר מציין שלצד השקעה
בלימודים הוא מקווה לצאת
לחו''ל ולייצג את ישראל
באליפויות בינלאומיות" .זה חלום
גדול מבחינתי .לייצג את המדינה
במעמדים כאלה זה תמיד דבר מיוחד
לחוות מתישהו" ,כך לדבריו .

יו''ר ה.כ.י ,אריה פישר ,התייחס להישג יוצא הדופן של אופיר" :זו הפעם
הראשונה בארץ ששחקן מתחת לגיל  14זוכה ב 3-תארי האליפות של
קטגוריות הנוער השונות באותה שנה! אליפות ישראל לנוער עד גיל
 ,14אליפות ישראל לנוער עד גיל  16ואליפות ישראל לנוער עד גיל .19
כל הכבוד !!
זהו ללא ספק הישג מרשים שמספק הרבה תקווה לעתיד".
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רון ארצי בן ה 37-חזר לשחק באולינג באופן קבוע רק לפני
כשנתיים בעמותת באולינג נגב .בסוף השבוע החולף הוא כבר
קצר פירות ראשונים של עבודה קשה ,כשהניף את גביע אליפות
ישראל דרג ב' לגברים.
ארצי המשמש בחייו כמהנדס בניין מספר כי הצליח בתקופה
האחרונה למצוא את הזמן הדרוש על מנת לשפר את יכולותיו
במשחק ,כאשר לצד ההישג האישי באליפות הוא גם סייע
לקבוצת באולינג נגב להעפיל לליגה הלאומית של ה.כ.י.
לכל אורך שלבי האליפות ארצי הוליך את טבלת המשתתפים
שכללה למעלה מ 70-שחקנים סה"כ .את שלב המוקדמות סיים
בפסגת הטבלה עם ממוצע של  203.9פינים ,כאשר גם בהמשך
התחרות המשיך להפגין יכולת גבוהה (רבע גמר –  ;198.4חצי גמר
–  .)194.6בשלב הגמר היה זה קרב ראש בראש בין ארצי ללירון
אשכנזי ממועדון חולון .בתום שלושה משחקים הייתה זו ידו של
ארצי על העליונה בניצחון .)149:169 ;219:205 ;187:257( 1:2
"הובלתי לכל אורך האליפות ,אבל היה לי ברור שבגמר זה כבר
סיפור אחר לגמרי" ,סיכם ארצי את הופעתו באליפות" .היריב
שלי לירון הוא שחקן מצוין שהיה פשוט כיף לעקוב אחריו במהלך
הטורניר .היה בינינו קרב צמוד ולשמחתי אני זה שזכה בסופו של
דבר .כעת אני מסתכל קדימה ומקווה להוכיח את עצמי גם בדרג
א' .כמובן שיש שם שחקנים מעולים ,אבל מצד שני אני מרגיש
שייך לליגה של הגדולים".

אלופת ישראל דרג ב' –שוש נדב
שוש נדב הוותיקה החזירה עטרה ליושנה כאשר הוסיפה לארון
הגביעים שלה אליפות דרג ב' שנייה במספר (הראשונה הייתה
ב .)2015-נדב המשחקת במועדון הבאולינג רמת-גן ומשמשת
במקביל כרכזת קבוצות הבאולינג של הליגה למקומות עבודה,
החלה להשקיע את מאמציה באופן מקצועי בענף ב 5-השנים
האחרונות .בסוף השבוע האחרון היא גם באה על שכרה ,לצד
היותה שותפה לסגל מועדון רמת גן בליגת הנשים והסניורים.
"באולינג בשבילי הוא החיים" ,היא מספרת השבוע לאחר הזכייה
המתוקה מבחינתה" .זו תשוקה ,הנאה ,התמכרות .בעצם זה

הכול בשבילי .מבחינתי ,להיות סבתא ל 5-נכדים עם כל הקשיים
והאתגרים הטמונים בכך ,והעובדה שאני עדיין מצליחה למצוא זמן
לעצמי בבאולינג זה דבר ענק".
 13משתתפות לקחו חלק בטורניר הנשים באליפות .את שלב
המוקדמות סיימה נדב במקום ה 3-עם ממוצע של  167.6פינים.
גם בשלבים המתקדמים יותר הצליחה נדב לשמור על מקומה
בשלישייה הראשונה (רבע גמר –  ;167.4חצי גמר –  .)168.1בשלב
חצי הגמר גברה שוש על רותם וקנין ממועדון ''סטרייקבול''
( )148:157 ;169:193והעפילה למשחק הגמר!
בהתמודדות על התואר הצליחה שוש להציג יכולת גבוהה במיוחד,
כשהיא גוברת בתום שלושה משחקים על רונה גיל ממועדון פתח
תקווה ,זאת לאחר שהיא משלימה מהפך בדרך ל 1:2-בסיכום
המשחקים (" .)150:167 ;152:188 ;188:163למרות שרוב שלבי
האליפות דורגתי במקום ה ,3-הוכחתי את עצמי במאני טיים ועל
כך אני מאוד גאה" ,אמרה נדב בסיום.
כעת היא מספרת כי פניה כבר קדימה לעבר הדרג הבכיר יותר:
"כמובן שזה כיף גדול לזכות במקום ה 1-ולהניף גביע ,אבל יחד
עם זאת היעד שהצבתי לעצמי הוא להתקדם לדרג א' .אני מאמינה
שאוכל לעמוד ביעד הזה בהצלחה".
לסיום ביקשה נדב להודות לראשי ההתאחדות ומארגני האליפות:
"אני רוצה להודות להתאחדות הכדורת – לאריה פישר ,שמעון ישי,
שמעון דביר ,חנה דואניס ולשאר מארגני הטורניר ולכל מי שלקח
בו חלק .היה פשוט כיף אדיר ,האווירה הייתה מופלאה ,הפרגון היה
מלא מכל השחקנים .רב תודות לכולם! ".
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הכל כבר מוכן
נבחרת ישראל לאליפות העולם לסניורים תצא בחודש
הבא לגרמניה למעמד המכונן 8 .שחקנים ייצגו את הנבחרת שלנו
( 4גברים ו 4-נשים) .שיהיה בהצלחה!

נבחרת ישראל לסניורים עובדת בימים אלו במרץ על מנת להגיע
בכושר שיא לאליפות העולם לסניורים אשר תתקיים במינכן ,גרמניה
בחודש הבא ( )12-20/8ותארח לא פחות מ 31-נבחרות מכל רחבי
הגלובוס.
נבחרת ישראל מורכבת מארבעה גברים וארבע נשים אשר נקבעו
במהלך טורניר קדם מיוחד .ואלו שמותיהם :נועם הנאור ,ד"ר עבד
לטיף ,סמי אוחיון וצ'יקו דקל ייצגו את נבחרת הגברים שלנו ,בעוד
חנה דואניס ,שרה חרל"פ ,אתי כהן מצא וזיווה גור ייצגו את נבחרת
הנשים כחול-לבן.
תפסנו כמה משחקני הנבחרות לכמה מילים לקראת האליפות .דבר
אחד כבר אפשר לומר – ההתרגשות בשיאה.
ד"ר עבד לטיף ממועדון חוצות סיפר על הפרפרים בבטן שכבר
החלו לבצבץ לקראת המאורע המכונן" :ההתרגשות עצומה לקראת
המשחקים .זו תחושת גאווה להיות חלק מנבחרת ישראל ולקחת חלק
בטורניר הכי חשוב שיש  -אליפות העולם.
לגבי סיכוייה של הנבחרת אמר לטיף" :מבחינתנו עצם ההשתתפות
כשלעצמה היא הישג .אין ספק כי ההתמודדות תהיה קשה ,כאשר
כל מה שנביא ייחשב להישג טוב .אנחנו משפחה מאוד מהודקת
ומצומצמת .כולי תקווה שהחיבור בינינו יביא אותנו גם להישגים".
סמי אוחיון ,ממועדון הרצליה ,אשר זכה בגביע המדינה לסניורים
נשמע גם הוא נרגש" :זה כיף וברור שיש התרגשות גדולה לפני
הטורניר .אני לא יודע מהם הסיכויים שלנו לזכות בו ,אבל אני יכול
להבטיח שניתן את הכל ונעבוד קשה בכדי להביא כבוד למדינה".
נציג נוסף בנבחרת הוא צ'יקו דקל ממועדון חיפה שנחשב גם לבכיר
שחקני הנבחרת ,כמי שבאמתחתו מדליית זהב מאליפות אירופה
לסניורים אשתקד שנערכה באיטליה ,מדליית כסף במסגרת אליפות
אירופה הראשונה שבה השתתף במקצה בודדים וכן זכייה במקום
התשיעי והמכובד באליפות אירופה לפני כשנתיים בדנמרק .זו אגב
תהיה ההופעה השנייה של צ'יקו באליפות העולם לסניורים ,אחרי
שבאליפות הקודמת שנערכה בלאס וגאס לפני כשלוש שנים הוא
סיים במקום ה 60-מתוך  300משתתפים.
דקל סיפר על התחושות לקראת האליפות הקרובה" :יש לנו סגל
שמורכב מארבעת השחקנים הכי טובים בארץ בקטגוריית הסניורים.
כולם מצפים מאיתנו שנביא הישג לאחר ההישגים הקודמים באירופה.

אם נסיים במקצה זוגות או במקצה קבוצות בעשירייה הראשונה זה
יהיה הישג מבחינתי".
השחקן הרביעי בשורות הנבחרת הוא נועם הנאור ממועדון
סופרסטרייק על גלגוליו השונים ,שהוסיף להתייחס להתרגשות הגואה
לקראת האליפות" :בשבילי זו השתתפות ראשונה באליפות העולם
לסניורים .אני ויתר חברי הנבחרת משחקים הרבה שנים ביחד בליגות
הייצוגיות ,יצא לנו לשחק בהרבה טורנירים פרטיים בארץ במשותף,
כך שההיכרות בינינו היא טובה מאוד .האם זה יסייע לנו גם באליפות
בגרמניה? נחכה ונראה .ניסע כולנו ביחד כקבוצה מגובשת בתקווה
שנחזור ממנה עם עוד גביע לארון''.
ומה לגבי הנשים? גם כאן ההתרגשות בשיאה .תעיד על כך
אתי כהן מצא ממועדון פתח תקווה" .השתתפתי במשחקי המבחן
לקביעת הנבחרת ולמזלי הצלחתי לנצח ולהתברג בסגל הסופי
לאליפות" ,היא מספרת" .עבורי זה הישג גדול ואני מקווה שגם
בטורניר עצמו נעשה תוצאות טובות ונביא כבוד למדינה".
שחקנית נוספת ועתירת ניסיון בנבחרת היא זיווה גור ,ממועדון
הבאולינג מודיעין .זיווה רשמה לא מעט הישגים עד היום בזירה
הבינלאומית .היא שיחקה באליפות העולם האחרונה לסניורים בלאס
וגאס וכן השתתפה בשלוש השנים האחרונות דרך קבע באליפויות
אירופה לסניורים ,כאשר גולת הכותרת הגיעה באליפות שנערכה
אשתקד בדנמרק בה סיימה בתחרות הזוגות יחד עם חנה דואניס
במקום ה 5-הכללי.
באשר לסיכויי הנבחרת לחזור עם מדליה השיבה גור" :אנחנו נבחרת
מאוד צנועה ביחס לשאר הנבחרות .אנחנו למעשה פשוטי העם
שמגיעים לשחק עם המקצוענים .לכן אין ספק שאנחנו מגיעים
כאנדרדוג ומבחינתי עצם ההשתתפות היא כבר הישג נפלא".
חנה דואניס ,ראש המשלחת למשחקים בגרמניה ,מגיעה לאליפות
במצב רוח מרומם ובתחושה של שליחות" :הכי חשוב שנדע ליהנות
מהחוויה הנהדרת הזאת שנקראת אליפות עולם .עצם האפשרות
לפגוש שחקנים ממדינות שונות ובמעמד יוקרתי שכזה היא דבר שלא
כל אחד זוכה לו".
דואניס ,מורה לחינוך גופני בעברה ,המשחקת כיום במועדון הרצליה
תופיע לאליפות העולם לסניורים זו הפעם השלישית ברציפות .ברמה
האישית היא מציינת כי "המטרה מבחינתי היא לשחק את המשחק
הכי טוב שלי .אני לעולם לא מגיעה מתוך גישה תבוסתנית ושואפת
לנצח .אני מקווה שדברים יתחברו לי באליפות ואז גם התוצאות
תהיינה בהתאם".
אחרונה חביבה היא שרה חרל''פ ממועדון סופר-סטרייק ראשל''צ,
השחקנית הרביעית שתשלים את סגל נבחרת ישראל לנשים
באליפות .שרה שבפעם היחידה בה הופיעה לאליפות לפני מספר
שנים בלאס וגאס רשמה שיא משחק של  287וסיימה במקום ה12-
הכללי ,מקווה הפעם להתקדם עוד כמה צעדים בדרך אל הפודיום:
"אני מתאמנת כל יום על חשבוני במטרה להצליח טוב יותר באליפות
הקרובה .מאחלת לחבריי המון בהצלחה .שניסע ,נהנה ונחזור עם כמה
שיותר הישגים וחוויות''.
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אומרים תודה
היכרות עם הטכנאים המסורים – רפי פחימה (באר שבע);
שי אלעשרי (מנכ''ל גן שמואל) וליאוניד לויט (חוצות) אשר עמלים לכל אורך השנה
על תקינות המסלולים לרווחת השחקנים והשחקניות
מדי גיליון אנו מקדישים במסגרת ''הבאולינגתון'' את מרבית
תשומת הלב לשחקנים וקבוצות הבאולינג המצטיינות הלוקחות
חלק במסגרת האליפויות וליגות ההתאחדות לכל אורך השנה.
הפעם החליטה ההתאחדות להוסיף על כך ולהאיר בזרקור חיובי
על הטכנאים המסורים אשר דואגים השכם והערב כי המשחקים
יעברו באופן חלק.
זה המקום לעשות הרבה כבוד לשלושה מהטכנאים הללו –
רפי פחימה ,שי אלעשרי (משמש גם כמנכ''ל גן שמואל)
וליאוניד לויט אשר מסייעים לתקינות המסלולים באולמות
הבאולינג השונים ברחבי הארץ תוך שמירה על איכותם הגבוהה.
נפתח עם רפי פחימה ,שחקן עבר בעל רזומה מפואר .ב 30-השנים
האחרונות משמש פחימה כמנהל האחזקה של מרכז הבאולינג
בבאר-שבע ,כשהוא נחשב לדעת רבים בענף לקודח הכדורים
המוביל בישראל.
רפי אשר מתחזק את אחד האולמות המפוארים
והמקצועיים ביותר בישראל מספר כי" :אני
תמיד מוכן ומזומן ,משדרג את המכונות
ומתחזק אותן בכל רגע נתון על מנת
למנוע תקלות .בזכות עבודות ההכנה
הללו האולם שלנו הוא מספר אחת
בארץ ומכניס כסף ורווחים נאים".
רפי מספר כי בשבילו באולינג היא דרך
חיים" :אני חי ונושם באולינג .אפילו
שני ילדיי שיחקו והגיעו להישגים
יפים בארץ ובחו"ל (בנו מאור
היה שחקן נבחרת הנוער)
ועל כך אני כמובן גאה
מאוד .בנוסף ,אלוף ישראל
לנוער ,אופיר פרץ ,גדל
תחת חסותי .הוא בן טיפוחיי,
ממש כמו הנכד שלי .בכלל,
אני נהנה לטפח צעירים וללמד
אותם .בקיצור פשוט נהנה מכל
רגע".
טכנאי נוסף ומוערך לא פחות הוא שי אלעשרי ,המשמש גם
כמנכ"ל מרכז הבאולינג בגן שמואל .לאלעשרי סיפור מרתק
אודות תחילת הדרך עם ענף הבאולינג אותו הוא מגולל בפנינו .שי,
שהיה שחקן פעיל בעצמו במהלך  10השנים האחרונות במועדון
סטרייקבול ,הגיע לענף בתור חובבן ,כזה שבצעירותו היה הולך
לשחק באולינג עם החברים בנתניה ,ולמרות היותו חובבן ,היה
משיג תוצאות יפות .יום אחד לדבריו ''אחד העובדים שם לב והכניס
אותי לליגה ,ומשם הכל היסטוריה".
אלעשרי מספר כי" :אחרי הצבא טסתי לטיול שחרור עם חברים
והרגשתי בחיסרון של הבאולינג בחיי .זה ספורט שברגע שנדבקים

בו קשה מאוד לעזוב אותו .ואכן לאחר חזרתי ארצה ,אחד השכנים
לקח אותי לאולם בגן שמואל .אני אדם שאוהב לעשות דברים
ברמה הכי גבוהה ולכן התאמנתי המון והשקעתי שעות רבות
במטרה לחזור לכשירות".
העבודה הקשה של שי אכן נשאה פירות ולאחר תקופה בליגת
הבית הוא צורף לליגת העמותה של ''סטרייקבול'' .חלפו שנתיים
ואלעשרי המשיך להתקדם כשהוא זוכה לזימון בקבוצת האגודה
בליגה הארצית ,זאת לצד הצטיינותו בגביע המדינה .שי נזכר
בתקופה זו בערגה" :סיימתי במקום הראשון בליגת העמותה
ובעקבות כך צורפתי לקבוצה הבכירה של המועדון .לשמחתי,
הצלחנו להעפיל לליגה הבכירה לראשונה בהיסטוריה".
שי מציין בנוסף את איכות האולם אותו הוא מנהל ,עליו הוא
אחראי גם בפן הטכני של שימון המסלולים ודאגה לתקינותם" .אנו
רואים באולם שלנו כמקום בילוי ,כך שמעבר לעובדה שמשחקים
בו שחקני באולינג מקצועיים ,היה חשוב לנו ליצור עבורם
מעטפת איכותית .העדות לכך הגיעה לאחרונה כשהוצע
לנו לארח את אליפות אירופה לסניורים .סירבנו מכיוון
שהתאריכים לא התאימו לנו ,אבל זו ללא ספק הייתה
מחמאה גדולה".
בניגוד לשי ולרפי אשר היו שחקני באולינג
בעברם והתשוקה למשחק בוערת בעצמותיהם,
ליאוניד לויט ממרכז הבאולינג בחוצות
מעולם לא שיחק באולינג והגיע לענף
די במקרה ,אך עדיין אין זה מונע
ממנו לבצע את עבודתו בצורה הכי
טוב שיש.
"לא שיחקתי מעולם באולינג" ,הוא
מעיד על עצמו" .למעשה ,אחד
מהשותפים במקום ,שהיה בעלים
שלי במקום העבודה הקודם בו עבדתי
בתור חשמלאי ,הציע לי להצטרף אליו
בתור טכנאי של המקום .הסכמתי מיד.
למדתי את העבודה ולאט לאט התמקצעתי בה.
להיות טכנאי באולינג זה לא רק דאגה למכונות ,לשמן ולפינים,
זה גם כרוך בעבודות צביעה ואינסטלציה לפעמים ואת הכל אני
עושה באהבה".
מרכז הבאולינג בחוצות אירח לא מעט משחקים וטורנירים במהלך
העונה החולפת ,אך לליאוניד לא היה צורך בהכנות מיוחדות מכיוון
שהאולם עליו הוא אמון תמיד מוכן לאירוח" :אין הכנות מיוחדות
לפני משחקים או טורנירים ,הכל כרגיל" ,כך לדבריו" .מבחינתי זה
לא משנה אם מדובר בטורניר גדול או בתחזוקה שוטפת ,אנחנו
תמיד מוכנים ברמה הכי גבוהה שיש".
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נזכור ולא נשכח

צילומים :ישי שמעון

בכל השנים ענף הבאולינג היה חלק
מהמכבייה .שחקני הבאולינג היהודים
מכ 14-ארצות שהגיעו דרך קבע להשתתף
במכבייה.
השנה ,שחקני הבאולינג לא יכלו לעמוד
בדמי ההרשמה הגבוהים למכבייה
(כ 6,000-דולר לשחקן ,לא כולל טיסה)
ונרשמו רק  4שחקנים .לא היתה ברירה
והתחרות ,לאכזבתינו ,בוטלה.
האכזבה רבה כפליים כי השנה מלאו 20

שנה לאסון הגשר :בשנת  1997התמוטט
הגשר שהוביל את הספורטאים משטחי
הכינוס לטכס הפתיחה שהתקיים
באיצטדיון רמת גן 4 .ספורטאים ניספו
וכמה עשרות נפצעו רובם מהמשלחת
האוסטרלית .בין הניספים היו  2חברי
נבחרת הבאולינג של המשלחת
האוסטרלית :גרג סמול ו  -ייטי בנט.
למרות אי ההשתתפות במשחקי המכבייה,
משפחת סמול הגיעה לארץ.
ההתאחדות אירגנה טכס זכרון מיוחד
בסמוך לאנדרטה לזכר הניספים ליד גשר
המכבייה ,במעמד חברי הועד המנהל של
ההתאחדות ושחקני באולינג שהגיעו לטכס.
בדבריו בטכס הדגיש יו"ר ההתאחדות,
אריה פישר ,כי למרות שענף הבאולינג לא
השתתף השנה במשחקי המכבייה אנו
מכבדים את הניספים ,נזכור אותם לתמיד
ונשאר במשפחת המכבייה לתמיד .לעתיד
נעשה הכל כדי לחזור ולהשתתף במשחקי
המכבייה.

ד"ר פיני הרשקוביץ ,יו"ר הועדה הטכנית
בהתאחדות הזכיר לנוכחים את הלילה
הנורא כאשר הסתובבנו בין מלון המשלחת
האוסטרלית ובתי החולים בדאגה לשחקנים
הפצועים .למרות שרוב השחקנים נפצעו
באותו אירוע טרגי ,הם עמדו על כך
שהתחרויות יימשכו!
הונח זר של ההתאחדות ליד המצבה
לזיכרם.

