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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 01.08.2018 -
נשים
מקום

שם שחקנית

אגודה

ניקוד מצטבר

1

שרה חרל"פ

רמת גן

3,163

2

אדווה אליאב

חולון

2,752

3

רותם וקנין

סטרייק בול

1,618

4

יפעת טל

פתח תקוה

1,503

5

שוש נדב

רמת גן

1,363

6

חנה דואניס

הרצליה

1,334

7

שיר אזולאי

חוצות

1,259

8

לירון פלד

חולון

1,063

----

רונה גיל

פתח תקוה

1,063

10

זיוה גור

מודיעין

408

מקום

שם שחקן

אגודה

ניקוד מצטבר

1

אורן חיון

סטריק בול

2,659

גברים

2

אור אבירם

חיפה

2,471

3

רון ברלוב

חוצות

2,432

4

עומר נחושתן

הרצליה

2,318

5

אורון כהן

חיפה

2,166

6

עבד מחמיד

חוצות

1,850

7

גיא חמרה

סטריק בול

1,675

8

יניב גרסריו

חוצות

1,506

9

משה שיינמן

חיפה

1,247

10

שחר קריספל

חוצות

1,183

לחצו כאן לצפייה בטקס הפתיחה של אליפות אירופה לסניורים
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ספורטאים ופעילים יקרים,
אנחנו ממשיכים במסורת של הפקת מגזין באולינג אלקטרוני
מקצועי " -באולינגתון  ."8המגזין נותן ביטוי להישגי השחקנים
במישור הארצי והבינלאומי ובא לסכם את הישגי שחקני
הבאולינג לסיום עונת  .2017/2018הגיליון מאפשר חשיפה של
הפעילות הרבה של ההתאחדות בכלל והישגי השחקנים בפרט,
במהלך העונה החולפת.
השנה התברכנו בהישגים מיוחדים במישור הבינלאומי :
סמי בן עומרי (הרצליה) ויעקב בן יעקב (פתח תקווה) השיגו מדליית כסף בתחרות
הזוגות  ,קטגורית גיל  Cבאליפות אירופה לסניורים שנערכה בוינה ,אוסטריה.
באותה תחרות השיג רפי רז (הרצליה)  2מדליות ארד  :אחת ב,ALL EVENTS -
קטגורית גיל  Cועלייה לגמר ה ,MASTERS-בה השיג מדליית ארד שנייה.
אני מאחל דרך צלחה והישגים לשחקני נבחרת ישראל גברים (רון ברלוב ,אור אבירם,
דר' עבד מחמיד ,ברק אפרתי ויניב גרסריו) היוצאים בחודש נובמבר לאליפות העולם
לגברים שתיערך בהונג קונג.
דרך צלחה לאלופי ישראל ,שרה אבירם חרל"פ (רמת גן) ורון ברלוב (חוצות) היוצאים
בחודש אוקטובר לאליפות אירופה לאלופים שתיערך בטורקיה.
איחולי הצלחה לשרה אבירם חרל"פ (רמת גן) ועומר נחושתן (הרצליה) אשר ייצגו את
ישראל בתחרות גביע העולם בארה"ב.
בגיליון זה ,כאמור ,כתבות על כל הזוכים באליפויות ישראל ובתחרויות גביע המדינה
בקטגוריות השונות ,כמו גם ציון ההישגים האישיים והקבוצתיים לעונת הפעילות
.2017/18
ברכות ואיחולי הצלחה לחברי הוועד המנהל שנבחרו מחדש לקדנציה נוספת ,ראו
תמונה למטה.
בעיצומה של חופשת הקיץ ,אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חופשה
נעימה ,מנוחה וצבירת כח לעונת הפעילות הבאה  2018/2019שתחל בתחילת חודש
ספטמבר.

אליפות אירופה לנשים בווינה – סיכום הופעת נבחרת ישראל

בברכת הספורט,
אריה פישר,
יו"ר ה.כ.י

אלופי ישראל ליחידים
אלופת המדינה למועדונים (גברים) – חיפה
אלופת המדינה למועדונים (נשים) – חוצות

חברי הוועד המנהל 2018

מחזיקת גביע המדינה למועדונים (גברים)– חוצות
מחזיקת גביע המדינה למועדונים (נשים)– פתח תקווה
אלופת המדינה לסניורים– הרצליה
מחזיקת גביע המדינה לסניורים– חוצות

נבחרו
לקדנציה
נוספת

אלופי ישראל לסניורים
אלופי ישראל לנוער
הדור הבא :לקראת אליפות אירופה לנוער 2019
לקראת אליפות העולם לנבחרות (גברים) בהונג קונג
אליפות אירופה לסניורים בווינה – סיכום הופעת נבחרת ישראל
סיכום תחרות קדם AMF

אלופי ישראל דרג ב'
פריסת מועדוני הכדורת בישראל

הפקת המגזין:

עיצוב גרפי :ילנה בבילסקי

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 :

קישור לגיליון האחרון
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בישראל ,סיפרה על התחושות המיוחדות במהלך האליפות:
''זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה הארוכה שלי בכדורת ,בה פניתי
להתאחדות ונעניתי בחיוב לבקשה שבני אור יתלווה אליי כמאמן
על המסלולים במהלך אליפות בינלאומית .זה דבר שעזר מאוד ,ואני
מעריכה אותו בצורה בלתי רגילה'' ,כך לדבריה.

הישג מצוין לנבחרת הנשים של ישראל .באליפות אירופה
שהתקיימה בחודש יוני בבריסל ,בלגיה ,רשמו שתי שחקניות
הנבחרת – לין פישלר ושרה אבירם חרל''פ הישגים נאים שהותירו
הרבה כבוד לכדורת כחול-לבן.
סגל הנבחרת כלל  2שחקניות :לין פישלר המשחקת במדי מכללת
''סאם יוסטון סטייט'' הצליחה להתברג אל תוך  24הראשונות וסיימה
במקום ה 19-הכללי ,בעוד שהנציגה הנוספת בשורות הנבחרת ,שרה
אבירם חרל''פ ממועדון רמת גן ,רשמה גם היא הופעה מרשימה
כשסיימה במקום ה 32-הכללי ,כשהיא מפספסת במספר פינים
בודדים את הכניסה לשלב  24האחרונות.
יחד עם צמד השחקניות יצאו השנה לראשונה שני מאמנים
לאליפות :אור אבירם ,בנה של שרה ,המשמש גם כמאמנה האישי
וכן בראד הייגן האמריקאי ,המשמש כמאמנה של לין פישלר
במכללה בה היא משחקת בשנתיים האחרונות .יצוין כי בשל הסגל
המצומצם של הנבחרת הישראלית היא השתתפה רק במקצי
היחידים והזוגות באליפות.
''הייתה אליפות טובה שאקח ממנה הרבה להמשך הדרך'' ,מספרת
פישלר בת ה 20-הנמצאת בימים אלו בישראל במסגרת חופשת
הקיץ .טרם תמריא לשנה שלישית בה תמשיך בלימודי תואר ראשון
בעסקים בינלאומיים בארה''ב ובמקביל תמשיך בקריירת כדורת
בליגת המכללות האמריקאית'' .הגעתי מוכנה לאליפות עם שני
מאמנים שיודעים המון על באולינג ועזרו לי המון .עבדתי קשה
במשך שנתיים במכללה .אני שמחה על התוצאה ועל העובדה
שהצלחתי להתקדם הן בדירוג הכללי והן ביכולת על המסלול'''
לין מוסיפה לציין באשר לביטחון לו זכתה במהלך האליפות'' :אקח
מהתחרות הזו את הדברים החיוביים ,את הצורך לסמוך על עצמי
ועל הכדור וכמובן על המאמנים שמלווים אותי .כעת אני מקווה
לקבל תשובות חיוביות לגבי השתתפות באליפות העולם לנבחרות
באוגוסט הקרוב בלאס וגאס .אני נהנית מאוד לייצג את המדינה
ועושה זאת בגאווה גדולה''.
הצלע השנייה בסגל הישראלי הייתה כאמור שרה אבירם
חרל''פ ,שהוכיחה כי גם בגיל  61מדובר בשחקנית יוצאת דופן.
שרה ,שלוותה באליפות על ידי בנה אור ,מבכירי שחקני הכדורת

שרה השיגה שיפור ניכר מאליפות אירופה הקודמת של  10מקומות,
אולם לצערה לא הצליחה להשיג ממוצע גבוה מספיק על מנת
להיכנס לרשימת  24השחקניות הראשונות'' .שיפרתי את המיקום
שלי ביחס לאליפות הקודמת ,אז סיימתי במקום ה .43-מסיבה זו
אני מרוצה ,אחרי תקופה ארוכה בה השקעתי עם משמעת ואימונים
רבים .מצד שני ,אני מרגישה צביטה קטנה שלא הצלחתי להיכנס
ל .24-פספסתי את זה ממש על חודם של כמה פינים וזה קצת
מאכזב .סך הכול אני יכולה לציין שקיבלתי הרבה תיאבון מהאליפות
הזו .הפנים כבר קדימה לתחרויות הבאות''.
מאמנה של שרה ובנה ,אור אבירם ,סיכם את ההופעה של הנבחרת
הנשית של ישראל באליפות'' :אמנם לא נסענו עם סגל מלא,
אבל הזוג שלנו סיפק תצוגות באולינג מצוינות .על מנת שיבינו ,לין
ושרה סיימו עם ממוצע מספיק בשביל לזכות במדליה בתחרות
השלשות ,אבל לצערנו לא יכולנו להשתתף במקצה הזה כי לא
הייתה לנו שחקנית שלישית בסגל .בסך הכל ההישגים שלנו היו
טובים .השחקניות התמודדות יפה מאוד במצבי הלחץ ושיחקו טוב
מאוד לאורך חלקים רבים של האליפות .יש כמובן עוד עבודה
לעשות ,על מנת להתכונן בצורה האופטימלית לקראת התחרויות
הבאות''.
אריה פישר ,יו"ר ההתאחדות הוסיף" :הופעה מצוינת של לשתי
השחקניות ברמות הגבוהות ביותר של אליפות אירופה לנשים.
השחקניות השיגו מקום  11מתוך  64בתחרות הזוגות .בסיכום הכולל
מקום  19של לין ,עם עליה לשלב היוקרה של  ,TOP-24ומקום
 32של שרה מתוך  132שחקניות מכל רחבי אירופה – זהו הישג
מכובד מאד"!
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אליפות ישראל ליחידים ה29-
רון ברלוב (חוצות) אלוף ישראל לגברים

ברלוב השלים עונה יוצאת דופן עם זכייה 2
ברציפות ו 3-ב 4-השנים האחרונות בתואר
אלוף ישראל ליחידים .לכך יש להוסיף זכיות
נוספות השנה בגביע המדינה למועדונים
עם מועדון חוצות וכן זכייה במקום ה1-
בתחרות הקריטריון לקביעת סגל נבחרת
ישראל לאליפות העולם בהונג קונג
שתתקיים בחודש דצמבר.
רון פתח את האליפות שהתקיימה במועדון
''הבית'' שלו בחוצות בצורה סולידית,
כשהוא מסיים רק במקום ה 5-בתום 4
מקצי מוקדמות מתוך  35משתתפים
סה''כ (ממוצע  .)192.1אלא שככל שהתקדם
הטורניר ,הוכיח האחרון כי הוא נמצא בקו
שיפור ,כאשר את חצי הגמר סיים כבר
במקום ה( 2-ממוצע  )198.4לאחר 7
משחקים נוספים .למשחק הגמר העפיל
רון יחד עם אורן חיון (סטרייק בול) .על אף
פיגור  2:0במניין המשחקים (ניצחון אוטומטי
לחיון שסיים במקום ה 1-בחצי הגמר וניצחון
נוסף  ,)219:146 -הוכיח ברלוב הרבה אופי
עם  3ניצחונות רצופים ;166:192 ;157:196 :
 )151:160בדרך למהפך הירואי וזכייה בתואר
אלוף ישראל ליחידים!

''השנה הגעתי מתוך ידיעה שאני צריך
לשמור על התואר ,מה שהפך את הטורניר
מלכתחילה לקשה יותר עבורי'' ,מספר
ברלוב'' .לאורך כל התחרות הייתי צמוד
בצמרת יחד עם אורן חיון ואור אבירם.
בגמר מול אורן היה מאוד קשה ,אבל אני
שמח שידעתי להתעלות ברגעים המכריעים
ולהפוך את התוצאה לטובתי .האמנתי
לאורך כל הדרך שאני מסוגל לנצח את
התחרות ,ואני שמח שעשיתי זאת למרות
תנאי השימון במסלולים שגרמו לגמר להגיע
לתוצאות נמוכות יחסית .אני חושב שזה
היה גמר של יותר עמידה בלחצים ויכולות
מנטאליות מאשר באולינג בלבד''.
כשנשאל ברלוב כיצד הוא מסכם את
העונה השיב'' :הייתה לי עונה מעולה,
גביע למועדונים עם חוצות ,אליפות
ישראל ליחידים ומקום  1בתחרות קביעת
הקריטריון לאליפות העולם .למרות הכל,
בסופו של יום עדיין יש לי תחושת החמצה
על כך שלא הצלחנו לזכות באליפות
הקבוצתית יחד עם מועדון חוצות .אני
חושב שעצם העובדה ששיחקתי בשנה
שעברה הן באליפות אירופה בוינה (מקום

4

 )9והן באליפות העולם במכסיקו (מקום )20
חיזקה אצלי את הביטחון והאמונה במשחק
שלי ,מה גם מבחינה מנטאלית אני חושב
שהתחזקתי''.
ואם זה לא מספיק ,הרי שהזוכה באליפות
ישראל ליחידים זכאי להשתתף באליפות
אירופה ליחידים שתתקיים באוקטובר
הקרוב בגרמניה .ברלוב מציין כי לאחר
שבתחרות אשתקד לא הצליח לעלות
למקצה הגמר בעקבות פציעה ,השנה הוא
מכוון הכי רחוק שיש'' .אני נמצא בכושר
טוב ומאמין שאני בהחלט מועמד למדליה''.
אריה פישר ,יו"ר ההתאחדות מוסיף" :כל
הכבוד לרון ברלוב שמסיים את העונה
בצורה מרשימה ביותר! שחקן נבחרת
ישראל גברים לאליפות העולם בהונג קונג,
מדורג בין  3השחקנים המובילים את הדירוג
הארצי ,זוכה עם קבוצת חוצות בגביע
המדינה למועדונים וההישג המיוחד של 3
אליפויות ב 4-השנים האחרונות! אין מילים...
עונה מצוינת!! שיהיה בהצלחה באליפות
אירופה לאלופים בגרמניה".

אליפות ישראל ליחידים ה29-
שרה אבירם חרל’’פ (רמת גן)
אלופת ישראל לנשים
בגיל  62שרה אבירם חרל''פ היא ללא ספק
סיפור הצלחה מסחרר וספורטאית מופלאה
שמוכיחה כי היא משתבחת עם השנים
כמו יין טוב .שרה השלימה זכייה רביעית
בקריירה באליפות ישראל לנשים ,בתום יום
מלא תהפוכות ומשחקים מותחים  -כל
הדרך אל התואר.
שרה פתחה את האליפות במקום ה2-
בתום  4מקצי מוקדמות (ממוצע ,)174.5
ברבע הגמר נותרה שנייה (ממוצע )173.2
אחרי אדווה אליאב מחולון ובחצי הגמר
ירדה עד למקום ה( 3-ממוצע  .)159אף
על פי כן אבירם חרל''פ התעלתה בדיוק
ברגעים המכריעים ,כאשר במשחק הגמר
רשמה ניצחון דרמטי ( )2:3מול אדווה
אליאב ,כשהיא מצליחה לחזור מפיגור 2:1
וכן להתגבר על יתרון נקודה אוטומטית לו
זכתה אליאב שסיימה ראשונה במוקדמות.

''הגעתי למסלולים בתחרות עם המון
ביטחון .עבדתי קשה ולמרות שעשיתי
שינויים קטנים ,הצלחתי לעשות זאת ולזכות
בתואר''.
שרה מספרת כי היא משחקת באולינג
קרוב ל 30-שנה'' .עם השנים צברתי לא
מעט ניסיון ,ואני מתעלת אותו לזכותי'',
היא מסבירה'' .כמי שעסקה בספורט רוב
ימי חייה ושיחקה כדוריד במשך  25שנה,
הבאולינג היווה עבורי תחליף הולם כענף
ספורט מלא אתגר ואנרגיה שמספק לי
הנאה''.
לקראת אליפות אירופה ליחידים בגרמניה
שתתקיים בהמשך השנה ,בה תשתתף
בעקבות ההישג ,שרה מתאמנת יחד עם
בנה ,אור אבירם (שחקן מצטיין ומאמן
מוכשר) ,שמסייע לה גם באמצעות

אפליקציה ייחודית שפיתח המאפשרת
ניתוח והעברת מסרים אודות משחק
הבאולינג אונליין'' .אור עוזר לי מאוד .הוא
גם ליווה אותי באליפות אירופה לנשים
ובכלל מסייע לי בכל אשר אני צריכה,
הן כמאמן והן כבן מסור .ההישג הכי
טוב שלי באליפויות אירופה הוא המקום
ה .14-הפעם אני מאמינה ביכולתי להיכנס
לשמינייה הראשונה .אם אעשה זאת,
השמים הם הגבול''.
אריה פיש ,ר יו"ר ההתאחדות מוסיף" :שרה
נמצאת בכושר מצוין .ההופעה הטובה שלה
במסגרת אליפות אירופה לנשים שהתקיימה
השנה בבלגיה נותנת לי אינדיקציה שהיא
יכולה להשיג תוצאה טובה והישג משמעותי
באליפות אירופה לאלופים בגרמניה .שיהיה
בהצלחה!! ".

אלופי ישראל יזכו לייצג את המדינה באליפות אירופה ליחידים (אלופים) ECC

שתיערך בלנגן ,גרמניה באוקטובר 2018
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מצפון תבוא הבשורה:
חיפה אלופת המדינה לגברים
הקבוצה החיפאית השלימה זכייה בתואר האליפות אחרי פוטו
פיניש מול הרצליה .יו''ר המועדון צ'יקו דקל'' :גאה בשחקנים
שהחזירו את המועדון לקדמת הבמה''
השחקנים המעוטרים בתולדות המועדון הוסיף כי'' :זו הפעם
הראשונה בה אני זוכה באליפות עם חיפה .יש לנו דינמיקה מצוינת
באימונים ובמשחקים ,וזה פשוט כיף .אני הצטרפתי למועדון לאחר
שמועדון הבית שלי בנתניה נסגר .אמנם זה קרא בנסיבות פחות
טובות ,אבל בדיעבד זו הייתה החלטה נהדרת''.
באשר לסוד הקסם של המועדון החיפאי אמר כהן'' :יש אווירה
מצוינת כבר עם הכניסה למועדון .לנו השחקנים יש את ההומור
בינינו ,וזה מאוד עוזר להתמודד עם הלחץ .מעבר לכך ,הערך
המוסף שלנו במועדון הוא התקשורת הפנימית בין השחקנים.
אנחנו עוזרים אחד לשני על המסלולים ומנסים לעודד כל הזמן.
הייתה לנו עונה מצוינת ,נתנו משחקים טובים עם ממוצעים
גבוהים ,כשברוב המשחקים גם הצלחנו לנצח .אני מאמין שנמשיך
ביכולת הזו ונעשה הכל על מנת לשמור על התואר גם בעונה
הבאה''.
אור אבירם ,הנחשב כאמור אף הוא לאחד השחקנים הבולטים
בשורות המועדון בפרט והכדורת הישראלית בכלל ,היטיב לתאר
את העונה שלו ושל חבריו'' :המועדון החזיר לעצמו את התואר
אחרי שבמשך מספר שנים לא הצליח לכבוש את פסגת הפודיום.
לא יכולנו להוריד רגל מהגז לאורך כל העונה ,שכן נאלצנו לרדוף
אחרי המקום הראשון (הרצליה) כשידענו כשכל טעות קטנה
תעלה לנו באליפות .חזרתי לשחק העונה ברמת משחק גבוהה
יותר מעונות קודמות ,בהן לא הצלחתי להתרכז באימונים
ובמשחקים .השנה אפשרתי לעצמי להתאמן יותר והגעתי
בכושר טוב יותר .אחד הדברים שעזרו לנו מאוד הם הדינמיקה
הקבוצתית והתקשורת ,שהייתה לנו קצת חסרה בשנים האחרונות.
כל הקבוצה עשתה מאמצים והגיעה למשחקים בצורה מצוינת.
אני מאמין שהתואר הזה יישאר אצלנו גם בעונה הבאה ,אף אחד
לא ייקח אותו מאיתנו''.
שחקן נוסף הנכלל בסגל המועדון מזה למעלה מעשור הוא
מורן ניזר ,עבורו הייתה זו אליפות רביעית בצוותא עם החיפאים.
''הערך המוסף שלנו בקבוצה קם ונופל על הפן החברתי'',
מסביר מורן'' .אנחנו השחקנים קוראים האחד את השני בצורה
כמעט מושלמת וממש מדברים בשפה אחת .אוסיף לכך את
העובדה שתנאי השימון אצלנו באולם הביתי מקשים על היריבות.
זה חלק מהטקטיקה שלנו כבר לא מעט שנים .מי שמסתכל
על התוצאות שלנו שם לב שבמשחקי הבית הסקור יחסית נמוך
לשתי הקבוצות ,אבל שלרוב אנחנו גם מצליחים לנצח .חגגנו את
הזכייה בתואר בארוחה במועדון ובקרוב מתוכננת מסיבת בריכה
מפנקת ,עם הגביע כמובן''.

ברכות לקבוצת הגברים חיפה על זכייתה בתואר אליפות
המדינה לגברים לשנת  .2018אחרי שזכה בעשור האחרון ב4-
אליפויות ברצף ,חזר המועדון החיפאי לבסס את מעמדו בצמרת
הכדורת הישראלית עם זכייה בתואר האליפות.
בתום  14מחזורי ליגה מותחים הצליח המועדון מחיפה (סגל
השחקנים :אור אבירם ,אורון כהן ,האב והבן – אליעזר ומשה
שיינמן ,מורן ניזר ,מני מזרחי ,גל שמרובן פישלר ,לחלוף בנקודה
אחת ( )26על פני היריבה ממועדון הרצליה ,בדרך לאליפות .סה''כ
סיימה הקבוצה את הליגה עם מאזן של  12ניצחונות לעומת 2
הפסדים וממוצע של  196.99פינים.
יו''ר המועדון ,ציקו דקל ,התקשה להסתיר את ההתרגשות נוכח
הזכייה והכריז כי ''אני גאה בשחקנים שלנו שהחזירו את המועדון
לקדמת הבמה .בעבר שלחנו שחקנים מתוצרת המועדון במסגרת
ההתאחדות לאליפויות בינלאומיות ,ביניהם אורון כהן שנכנס לתוך
השמינייה הראשונה בעולם באליפות העולם ליחידים ,ואור אבירם
שזכה בתואר אלוף אירופה ליחידים ,כך שאין לי ספק שהסגל
שלנו הוא אחד האיכותיים בליגה .מגיע כל הכבוד לשחקנים
שהפגינו באולינג מצוין העונה והחזירו את התואר הביתה''.
אורון כהן המשחק במועדון זו השנה ה 5-וכאמור נחשב לאחד
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שמרו על התואר:
חוצות אלופת המדינה לנשים
הקבוצה רשמה שנה שנייה ברציפות על תואר האליפות כשהיא מפגינה
עליונות לכל אורך העונה עם הפסד בודד לצד הרמוניה בין השחקניות
ברכות למועדון הנשים חוצות – אלופת
המדינה לנשים  .2018מדובר בהישג נאה
עבור המועדון החיפאי ,שכן חוצות זוכה
בתואר האליפות זו השנה השנייה ברציפות.
סגל השחקניות של המועדון כלל השנה 4
שחקניות :אורנה קרמזין הקפטנית ומלי
פונימונסקי הוותיקות ,לצד רותם וקנין
( )33שהגיעה בהשאלה ממועדון גן שמואל
ושיר אזולאי הצעירה המשרתת בימים אלו
כחיילת סדירה בצה''ל.
לאורך כל העונה הפגינו שחקניות חוצות
עליונות ברורה במסגרת הליגה ,כשהן
מציגות מאזן נהדר ומלא בניצחונות לעומת
הפסד בודד (כולל תיקו אחד) כל הדרך עד
לשמירה על תואר האליפות ,כאמור זוהי
שנה שנייה ברציפות.
''הייתה לנו עונה נהדרת כיאה למועדון
לתפארת'' ,מסכמת הקפטנית ,אורנה
קרמזין ( )63את העונה המרשימה של
הקבוצה במחוזות ליגת העל לנשים.
''זה המקום להגיד תודה לבעלים של

הבאולינג בחוצות מאיר כהן שדואג לתנאים
האופטימליים במועדון ,לרבות תחזוקת
המסלולים ומחירים מוזלים לאימונים,
וכן ליו''ר מוטי לוי שעוזר לנו בכל בקשה
ודואג לאווירה נהדרת בכל אימון או משחק.
אוסיף לכך את ההנאה הגדולה שבעצם
ההגעה למועדון שלנו שכולל אנשים
מופלאים שגורמים לי להיכנס אליו עם
חיוך בכל פעם מחדש''.
קרמזין אשר באמתחתה  5מדליות זהב
באליפות אירופה לסניורים שהתקיימה
בישראל ב ,2011-מציינת כי ''על אף פערי
הגילאים בין השחקניות של הקבוצה ,יש
בינינו חיבור מאוד מיוחד ,החל מחיילת
בצבא ועד לשחקניות ותיקות שנמצאות
הרבה שנים בענף .הגענו לכל המשחקים
העונה עם הנאה גדולה ולשמחתי הצלחנו
'לדרוס' את הליגה''.
שחקנית נוספת עם רפרטואר עתיר שנים
בכדורת היא מלי פונימונסקי ,שהיטיבה
לתאר את האיכויות הטמונות במועדון
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הנשים של חוצות במהלך העונה החולפת:
''הייתה לנו עונה נהדרת .אני חושבת שמה
שמיוחד בקבוצה שלנו השנה זו העובדה
שהצלחנו להשלים האחת את השנייה בכל
משחק .הגענו השנה מתוך ידיעה שעלינו
לשמור על התואר ,ולשמחתי עשינו זאת.
כל הכבוד לבנות וכמובן לבעלים ולמנהל
המועדון שעושים עבודת קודש .היה כיף
גדול''.
צלע נוספת בסגל המועדון היא רותם
וקנין ( )33אשר הצטרפה לחוצות ממועדון
הכדורת גן שמואל'' .הייתה עונה טובה
מאוד .הצלחנו להשיג שילוב מעולה בין
השחקניות הצעירות לוותיקות .אני מאוד
נהניתי מהשנתיים הללו ביחד ,אחרי תקופה
של כמה שנים בהם נאלצתי להפסיק
לשחק .אני רוצה להודות לחברות בחוצות
שקיבלו אותי בזרועות פתוחות .כולי תקווה
שנוכל להמשיך ולשתף פעולה גם בעונה
הבאה'.

מצפון תבוא הבשורה:

חוצות מחזיקת גביע
המדינה למועדונים
על אף איבוד תואר האליפות לאחר
 3עונות ברציפות ,מועדון חוצות
התנחם עם זכייה בגביע.
יו''ר המועדון ,מוטי לוי'' :הוכחנו
עבודת צוות ורוח לחימה''
ברכות למועדון הבאולינג חוצות  -מחזיקת גביע המדינה
למועדונים  .2018מועדון חוצות ביסס ב 3-השנים האחרונות
את מעמדו כאימפריית כדורת בקנה מידה מקומי ,זאת לאחר
שגרף  3אליפויות ברציפות במסגרת ליגת העל לגברים .השנה
לא הצליחו במועדון לשמור על התואר ,אך ''התנחמו'' בזכייה
בתואר אחר – גביע המדינה למועדונים.

ברלוב בן ה 28-היטיב לתאר את מקור ההצלחה של המועדון
בעונות האחרונות בכל המסגרות'' :מה שיפה בקבוצה שלנו היא
שעל אף הפרשי גילאים מהותיים בין השחקנים ,אנחנו חברים
לכל דבר .השנה לצערי לא הצלחנו לשמור על תואר האליפות,
וחיפשנו להציל את ''הכבוד האבוד'' במסגרת הגביע ,בו דווקא
לא הצלחנו לזכות בשנים האחרונות .היה לנו חשוב להוכיח
לכולם שאנחנו עדיין קבוצה חזקה בצמרת הכדורת הישראלי.
לאורך מרבית שלבי התחרות הפגנו עליונות ואני מאושר שבסיום
סיימנו עם הגביע .בהזדמנות זו אציין את שחר אפרתי ,שפרש
מבאולינג השנה ,ושימש כקפטן חיצוני שלנו במהלך התחרות.
הגביע הזה מוקדש גם לו''.

את שלב המוקדמות בטורניר הגביע פתחה חוצות במקום ה3-
בבית א' שכלל  8קבוצות ( 11נקודות לאחר  7משחקים) .בשלב
רבע הגמר גברה על קבוצת ראשונים ( ,)373:426בחצי הגמר
חלפה על פני רחובות ( )386:402ובמשחק הגמר ניצחה את
מודיעין ( )379:413כל הדרך אל התואר.

מרכיב חשוב נוסף במועדון חוצות הוא ד''ר עבד מחמיד (,)58
שחקן וותיק שנמנה גם על קבוצת הסניורים של המועדון
שזכתה אף היא בגביע השנה (ראו כתבה נפרדת)'' .הגיבוש
הקבוצתי אצלנו עשה את שלו" ,הוא אומר'' .יחד עם ההבנה
והתיאום בין השחקנים לצד האנרגיה החיובית שאפפה אותנו,
עשינו את זה כמו גדולים .הגענו מאוד מרוכזים ליום המשחקים
ונתנו את המקסימום .אני מאוד שמח שהתוצאה הייתה חיובית
עבורנו בסיכומו של יום .כמו כל תואר שאנחנו זוכים בו ,חגגנו
עד השעות הקטנות של הלילה עם ארוחה על האש מפנקת.
אני מאחל לנו שנמשיך לחגוג כך עוד הרבה שנים''.

''כל הכבוד לשחקנים .הוכחנו עבודת צוות ורוח לחימה לכל אורך
יום התחרות ,ידענו להתעלות ברגעים המכריעים והכי חשוב
גילינו אופי על אף פיגור בחלק מהמשחקים ,כולל בגמר עצמו'',
כך לדברי יו''ר המועדון ,מוטי לוי.
היו''ר הוסיף לשבח את שחקני הקבוצה ולפאר את האיכויות
הטמונות בהם יחדיו'' :הקבוצה שלנו מתאפיינת בחברות אמיתית
בין כל אחד מהשחקנים ,באולם הבאולינג ומחוצה לו .אנחנו לא
נפגשים רק למשחקים ,אלא הרבה מעבר לכך .נוסעים לטיולים
בחו''ל ומרגישים ביחד כמו משפחה שנייה .למרות ההבדלים
בגילאים בין שחקני הקבוצה ,יש בינינו כבוד הדדי וכימיה יוצאת
דופן וזה אולי גם סוד הקסם שלנו .מעבר לכ ,ך ההישגים שלנו
לא באים יש מאין ,אלא פועל יוצא של ניהול נכון שמוביל
להישגים .אני גאה על כך''.

גם יניב גרסריו ( )39נחשב לשחקן בולט בשורות המועדון בו
הוא משחק כבר  8שנים ומספר על טורניר קשה שהסתיים
בצורה המתוקה ביותר שיש'' .ידוע כי גביע המועדונים הוא
טורניר שלא פשוט לזכות בו .הרבה תלוי ביום המוצלח של
השחקנים ,ולשמחתי הפגנו שילוב של יכולת גבוהה לאורך כל
היום בתוספת קצת מזל שאף פעם לא מזיק ,כולל משחקים
שניצחנו ממש בזריקה האחרונה''.

השחקן הבכיר בשורות המועדון ואלוף ישראל הטרי ליחידים הוא
רון ברלוב ,אשר הבטיח את הניצחון במשחק הגמר מול מודיעין
עם ספייר וסטרייק חשובים'' .התמזל מזלי לזרוק את הזריקה
המנצחת ,אבל חשוב לי להבהיר שמדובר במאמץ קבוצתי יוצא
דופן של כל אחד מהשחקנים ,כך לדבריו.

שחקנים נוספים שייצגו את מועדון חוצות במסגרת גביע המדינה
למועדונים :שחר קריספל ,ברק אפרתי וסטיב קורן.
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שמרו על התואר:

פתח תקווה מחזיקת
גביע המדינה לנשים
מועדון הנשים פתח תקווה השלים שנה
שנייה ברציפות עם תואר גביע המדינה
לנשים ,אחרי ניצחון מול חולון במשחק
הגמר .הקפטנית ,גילה רומן'' :סוד ההצלחה
שלנו טמון בחברות הכנה בין השחקניות''
רומן ( )65משחקת במועדון פתח תקווה כבר למעלה מ 30-שנה
ומציינת כי היא נהנית מכל רגע'' .מהרגע הראשון שלי במועדון
התחברתי .אני רוצה לציין את העובדה שהקבוצה שלנו היא
וותיקה עם שחקניות לא צעירות ,בעוד הקבוצה מחולון אותה
פגשנו בגמר כללה בנות צעירות בגילאי  ,20+מה שמוכיח שעל
אף הגיל כוחנו עוד במותנינו''.

ברכות למועדון הנשים פתח תקווה  -מחזיקת גביע המדינה
לנשים  .2018מדובר בהישג נאה עבור המועדון שזוכה בתואר
שנה שנייה ברציפות ,לצד תצוגות טובות גם במסגרת הליגה
לנשים אותה סיימה במקום ה 3-הכללי.
את שלב המוקדמות של יום משחקי הגביע שהתקיים בכפר-
סבא ,סיימה פתח תקווה במקום ה 2-מתוך  8קבוצות סה''כ
(ממוצע –  ,174.3ניקוד )12.25 :בדרך למשחק הגמר שם פגשה
את חולון לדו קרב ראש בראש על הגביע .על אף הפסד
במשחק ה )161:146( 1-הצליחה החבורה מאם המושבות לנצח
במשחק ה 2-ביותר מ 15-פינים ( )186:206והשלימה ניצחון
במשחק כולו ( )347:352בדרך לזכייה בתואר הנכסף.

הכוח הנשי
שחקנית ותיקה נוספת בשורות המועדון היא רותי חלק שתחגוג
השנה יום הולדת  .60חלק משחקת במועדון פתח תקווה
יותר משני עשורים ונשמעה נרגשת לאחר הזכייה בגביע'' .זה
היה ניצחון מתוק'' ,היא מספרת'' .התחרינו מול נשים צעירות
שמשחקות באולינג מקצועי ברמה גבוהה .אני שמחה שהוכחנו
שבכדורת הגיל הוא רק מספר .בהזדמנות זו אשמח לקרוא
לנשים נוספות לקחת חלק פעיל בענף .אין סיבה שלא תהיינה
יותר נשים בבאולינג''.

מדובר בהישג מרשים עבור פתח תקווה ,זאת על אף העובדה
שהשחקנית הבכירה בקבוצה אשתקד ,יפעת טל ,לא נכללה
בסגל הקבוצה השנה בעקבות נסיעה לחו''ל'' .אני שמחה
שהצלחנו לנצח ,למרות ההיעדרות של יפעת ,שחקנית מצוינת
וחברה טובה'' ,אומרת שחקנית הקבוצה ,רונה גיל.
רונה ( )64עלתה לישראל לפני  25שנים מאוהיו ,ארה''ב והחלה
את דרכה בבאולינג במועדון ירושלים .את מועדון הבאולינג
בפתח תקווה היא מייצגת מזה  7שנים'' .המועדון שלנו הוא
מועדון מאוד מסודר וחברי בצורה יוצאת דופן'' ,היא אומרת.
''השקענו מאמץ גדול בטורניר הגביע ולשמחתי באנו על שכרנו.
באופן אישי ,סיימתי בפריים האחרון של משחק הגמר עם
שלושה סטרייקים שהבטיחו את הניצחון .זה המקום להודות
לחברותיי המדהימות לקבוצה.נקווה להמשיך את רצף הזכיות
גם בשנה הבאה''.

גם הצלע הרביעית במועדון ,אתי כהן מצא ( )53התקשתה
להסתיר את השמחה'' .כמי שמשחקת באולינג מגיל  ,17הניצחון
הוא תמיד משהו מיוחד ,אבל הפעם הוא היה מתוק עוד יותר
שכן שיחקנו מול קבוצה מצוינת וניצחנו במספר פינים בודדים.
לא אשכח את הפריים האחרון אותו הכרענו לטובתנו .פשוט
צרחתי מאושר .לקראת העונה הבאה המטרה תהיה להמשיך
להיאבק על כל התארים .אנחנו ממש לא מתכוונות לעצור''.
במקביל להישגיה במסגרת הגביע ,סיימה פתח תקווה במקום
ה 3-בליגת הנשים ,הישג מרשים לכשעצמו .בנוסף ,הקבוצה
רושמת גם תוצאות נאות בליגת הבית של המועדון''.אנחנו
מובילות כרגע את הטבלה ומצליחות לעבור את כל קבוצות
הגברים אחרי  4מחזורים עם מאזן מושלם .לא סתם מכנים את
הקבוצה שלנו ''וונדר וומנס'' ,אומרת אתי.

הקפטנית גילה רומן מוסיפה לשבח את הפן החברתי במועדון.
''אני חושבת שסוד הקסם שלנו טמון בעובדה שאנחנו חברות
טובות מאוד האחת של השנייה ,גם מחוץ לאולם הבאולינג.
אנחנו משחקות זמן ארוך ביחד ומחויבות מאוד עבור המועדון.
אין אצלנו אגו או שחקנית שמסתכלת על עצמה''.
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עוד תואר לארון:

הרצליה אלופת המדינה לסניורים
בתום קרב מרתק בצמרת הליגה השיגה הקבוצה מהשרון את הבכורה עם זכייה
בתואר האליפות שנה שנייה ברציפות
ברכות למועדון הרצליה – אלופי המדינה לסניורים  .2018הקבוצה
מהשרון ממשיכה לבסס את מעמדה כאימפריה מקומית בליגת
העל לסניורים עם זכייה שנייה ברציפות בתואר.
סגל הקבוצה ההרצליינית כלל העונה  5שחקנים :סגן יו''ר המועדון
והקפטן ,סמי אוחיון ולצידו רפי רז ,עופר ברן ,אמנון לוינגר ואיציק
יהנה .החבורה הוותיקה סיימה בראש טבלת הליגה הכוללת 7
קבוצות עם  21נק' סה''כ ,תוך שהם עוקפים בנקודה אחת את
היריבה ממועדון חוצות.
הקפטן סמי אוחיון סיפר על העונה המיוחדת שעברה על קבוצתו
וסיפר בגאווה'' :העונה שלנו הייתה קשה יותר מעונות קודמות.
עד המחזור הלפני האחרון לא היינו בטוחים שנצליח לעשות זאת,
אבל בסופו של דבר האליפות שוב שלנו .יחד עם ליגת הגברים בה
סיימנו כסגני אלופים (שם הפסדנו את התואר מחזור לפני הסוף)
השלמנו עונה טובה מאוד עם ממוצעים גבוהים.
זה המקום לציין את החיבור בין השחקנים ,הפרגון בין האחד
לשני וההתייחסות החיובית גם של מי שיושב בחוץ כלפי החברים
שזורקים על המסלול .זה מה שמייחד את מועדון הרצליה בכל
הליגות .לקראת העונה הבאה הרצון שלנו הוא לשמור על התואר
שנה שלישית ברציפות ובתקווה להוסיף הפעם גם תואר אליפות
בליגת הגברים''.
מרכיב חשוב בסגל הקבוצה הוא רפי רז ( )68הנחשב לשחקן
הוותיק בשורות מועדון ומי שסייע לקבוצה להשיג את תואר
האליפות .במבט לאחור על העונה שחלפה בצוותא עם הקבוצה
משחזר רז כי ''התחלנו את הליגה ביכולת פחות טובה ,אבל לאט
לאט ככל שחלפו המחזורים שיפרנו את היכולת .התחרינו עם
מועדון חוצות על האליפות ממש עד למחזור האחרון .לשמחתנו

יצאנו בסופו של יום כשידנו על העליונה .חשוב לי בהזדמנות הזו
לברך את החברים שלי ,סמי ועופר .אנחנו חבר'ה מאוד מגובשים
שאוהבים לשחק האחד עם השני ולבלות יחדיו גם מחוץ לאולם
הבאולינג .הלכידות הזו בינינו היא לטעמי הכוח המניע של הקבוצה,
ויש לה חלק משמעותי באליפות הזו''.
רז רשם במקביל להצלחה הקבוצתית עם המועדון מהרצליה ,גם
עונה אישית חלומית עם זכיות באליפות הסניורים הקבוצתית,
אליפות ישראל לסניורים דרג ( Cראו כתבה נפרדת) וכן ב 2-מדליות
ארד באליפות אירופה לסניורים יחידים בווינה בקטגוריות המאסטרס
ו( ALL EVENT-ראו כתבה נפרדת).
''אני מסיים שנה מעולה מכל הבחינות ומקווה להמשיך ביכולת
הזו במטרה לרשום הישגים נוספים בעתיד'' ,אמר רז שכבר הציב
לעצמו יעד נוסף לקראת העונה הבאה יחד עם קבוצת הסניורים
של הרצליה'' .אנחנו מתכננים להמשיך בכל הכוח גם בשנה הבאה
על מנת לזכות באליפות שלישית ברציפות''.
צלע שלישית בקבוצת הסניורים מגיעה בדמותו של עופר ברן ()50
שהצטרף השנה לסגל .ברן אשר באמתחתו למעלה מ 20-שנות
קריירה ,היווה ללא ספק תוספת כוח עבור המועדון'' .הייתה אווירה
נהדרת העונה בכל המשחקים והאימונים'' ,מציין ברן'' .הדבר החשוב
ביותר מבחינתי השנה היה להשתלב בתשתית החברתית המדהימה
של המועדון הזה .נושא ההישגיות חשוב ,אבל קודם כל הרצון של
כל החברים הוא לטפח את החברותא ,ועל כך מגיעה לכולם מילה
טובה''.
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חבורה מנצחת:

חוצות מחזיקת גביע
המדינה לסניורים
שיתוף פעולה של  15שנים בין שחקני המועדון היווה יתרון משמעותי בטורניר
שהסתיים עם זכייה בגביע שלישי בתולדות המועדון .שחקן הקבוצה ,ד''ר עבד
מחמיד'' :הניסיון עשה את שלו''
ברכות לקבוצת הסניורים של מועדון חוצות  -מחזיקת גביע המדינה
ה 16-לסניורים לשנת  .2018החבורה הוותיקה של המועדון החיפאי
רשמה זכייה שלישית בתולדותיה בגביע המדינה לסניורים תוך הצגת
משחקים מצוינים ותמיכה יוצאת דופן בין השחקנים :מוטי לוי (יו''ר
המועדון) ,ד''ר עבד מחמיד ודוד צדקה .יניב גרסריו ,שחקן קבוצת
הגברים של המועדון שזכתה אף היא בגביע המדינה למועדונים
(ראו כתבה נפרדת) שימש כקפטן חיצוני וניהל בצורה מצוינת את
שיבוץ השחקנים.
את שלב המוקדמות הראשון של הטורניר שהתקיים בהרצליה,
סיימה חוצות במקום ה 2-מתוך  8קבוצות בבית א' ( 10.25נק'),
המשיכה עם ניצחונות ברבע הגמר מול סטרייקבול ()345:364
וחולון בחצי הגמר ( )349:399והשיגה את הגביע הנכסף עם ניצחון
במשחק הגמר מול מודיעין (.)336:358
יו''ר המועדון ,מוטי לוי ,שכאמור הינו שחקן פעיל בקבוצת הסניורים
של המועדון ,סיפר בגאווה על ההישג המרשים בטורניר'' :כל זכייה
בגביע היא מתוקה ,אבל לזכות עם החבר'ה הללו עבורי זו שמחה
כפולה ,שכן אנחנו משחקים יחד הרבה מאוד שנים .הייתה לנו עונה
טובה מאוד ,אותה סיימנו כמעט עם כל התארים .בטורניר הגביע
ידענו להתעלות בשלבים המכריעים יחד עם החלטות נכונות של
יניב הקפטן בשיבוץ השחקנים .נמשיך גם בעונה הבאה להילחם
על כל התארים ולבסס את מעמדנו כמועדון כדורת מהמובילים
בישראל''.

ד''ר עבד מחמיד ,שהשלים ''דאבל'' אחרי זכייה בגביע גם עם
קבוצת הגברים של המועדון הוסיף'' :אנחנו קבוצה שרצה כבר 15
שנה ביחד ,כך שאין ספק שהניסיון והוותק של השחקנים עשה
את שלו''.
מחמיד ,שיהווה חלק מסגל נבחרת ישראל לאליפות העולם לגברים
שתתקיים בסוף השנה בהונג קונג ,הוסיף לפאר את חבריו'' :הוכחנו
רמה גבוהה בכל המשחקים ובאנו על שכרנו אחרי סדרת אימונים
ממושכת .חשוב לציין ששלושתנו משתתפים דרך קבע בכל
הטורנירים הארציים ,כך שאנחנו מסתגלים לכל משטח''.
הצלע השלישית בסגל הקבוצה הוא דוד צדקה ,שמצידו תיאר
את היתרונות הבולטים שסייעו לו ולחבריו ללכת עד הסוף ולזכות
בגביע'' :השתתפו בתחרות מועדונים מכל הארץ שהציגו רמה
גבוהה .לזכותנו יאמר כי הצלחנו לשמור על קבוצתיות ראויה לציון
לכל אורך הטורני ,ר כאשר הגענו לשלבים המכריעים בכושר טוב.
בבאולינג ,שלא כמו בכדורגל או כדורסל ,יש צורך בריכוז מקסימלי.
התוצאה של כל שחקן משליכה על האחר ,כך שכולם צריכים
להימנע מטעויות .הגיבוש הקבוצתי ,המקצועיות והעובדה שאנחנו
משחקים ביחד לאורך כל כך הרבה שנים ביחד ,לטעמי עשתה את
ההבדל .אני אישית משחק באולינג מעל  20שנה ונהנה מכל רגע.
אני מאחל לנו שגם בשנה הבאה נשמור על התואר .זה היה הישג
מרגש ,ולמעשה הפעם ראשונה בחיי בה זכיתי בגביע''.
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אלופי ישראל לסניורים

גנדי בורסלו (אשדוד) השלים זכייה שנייה ברציפות באליפות הסניורים ,קטגורית גיל .A
שלמה עוזרי (חיפה) זכה בקטגורית גיל .B
רפי רז וחנה דואניס (הרצליה) הוסיפו תארים בקטגוריות גיל  Cובתחרות הנשים

שלמה עוזרי – אלוף ישראל לגברים
קבוצת גיל B

גנדי בורסלו – אלוף ישראל לגברים
קבוצת גיל A
זכייה שנייה ברציפות בתואר עבור בורסלו ( )56המייצג את
מועדון באולינג אשדוד ,ומשחק באולינג מזה כ 15-שנים.
גנדי פתח מצוין את האליפות כשסיים במקום ה 1-את שלב
המוקדמות מתוך  13משתתפים ( )207.6והמשיך לשמור על
הפסגה גם בחצי הגמר ( .)211.9בדו קרב על התואר מול עבד
מחמיד ממועדון חוצות השיג גנדי ניצחון  0:2חלק (;204:215
.)203:237
''הגעתי השנה לתחרות עם הרבה יותר ביטחון .אני חושב שאחרי
הזכייה אשתקד ,הגעתי הפעם מוכן טקטית עוד יותר .הצלחתי
לשפר את הספיירים שלי עם סגירת הפינים הבודדים ולסגור את
הנקודות הרגישות .הבאולינג הוא משחק של ספיירים בסופו של
יום ,ועל כן השנה היה לי קל יותר'' ,כך לדברי בורסלו.
עוד הוסיף גנדי'' :אני מקווה לשמור על יציבות גם בשנה הבאה.
הזכייה היא פועל יוצא של התמדה ומזל .בסופו של יום מבחינתי
העיקר הוא הספורט והשמירה על הכושר הגופני .הזכייה היא
בגדר בונוס''.

הישג מרשים עבור עוזרי ( )62המייצג את מועדון הצ'ק בול
בחיפה מזה  15שנים.
שלב המוקדמות נפתח עבור עוזרי במקום ה .)196.3( 3-בחצי
הגמר הצליח לשפר מיקום אחד בדרך למקום ה)196.4( 2-
ובמשחק הגמר מול אייל גולן ממועדון הסטרייקבול ניצח 1:2
( )184:216 ;220:204 ;215:207בדרך לזכייה שנייה בקריירה בתואר
אלוף ישראל לסניורים.
''ביום התחרות הרגשתי טוב עם עצמי והאמנתי שאני הולך לקחת
את הגביע הזה .אומרים שמחשבה חיובית יוצרת מציאות ,וכך
קרה .הגעתי לממוצעים גבוהים יחסית בתחרות ,יחד עם מתח
ומשחקים מרתקים שהשלימו אליפות מצוינת מבחינתי''.
לדברי עוזרי'' :הזכייה הזו מכניסה לי עוד תיאבון ורצון להמשיך
ולהתקדם .הכוונה שלי היא להשתתף גם באליפות אירופה
הבאה לסניורים שתתקיים ביולי  2019באיטליה ,במטרה לנסות
ולהביא גאווה למדינה גם במעמדים הבינלאומיים''.
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אלופי ישראל
לסניורים
חנה דואניס – אלופת ישראל

רפי רז – אלוף ישראל לגברים
קבוצת גיל C

לסניורים (נשים)

רז ( )68המייצג את מועדון הרצליה מזה כעשור ומשחק באולינג
קרוב לשלושה עשורים ,זכה בפעם הראשונה בה הוא משתתף
באליפות ישראל לסניורים ,בתואר הנכסף.
את שלב המוקדמות סיים רז בפסגת הטבלה מתוך 33
משתתפים סה''כ ( .)200.9גם בחצי הגמר שמר על המקום ה1-
מתוך  12משתתפים ( )197.8ובמשחק הגמר גבר על יקי בן יעקב
ממועדון פתח תקווה בתוצאה .)144:191 ;149:181( 0:2
''הייתה אליפות סטנדרטית שכן אני שחקן ותיק שלא מתרגש
מהמעמדים הללו'' ,אומר רז'' .הרגשתי טוב במהלך התחרות
והאמנתי בעצמי ,ואני שמח שהפעם זה גם השתלם לי עם
הזכייה באליפות .תמיד כשאני משחק בליגות ההתאחדות ,אני
משתדל לשמור על ריכוז מקסימלי ,וכך היה גם הפעם''.

חנה ( )61המייצגת את מועדון הרצליה זו השנה ה ,13-רשמה
זכייה שנייה בקריירה בתואר.
דואניס פתחה את האליפות שהתקיימה בגן שמואל במקום
ה 2-בתום שלב המוקדמות ( )170.2וכך גם את שלב חצי הגמר
( )164.3כשהיא נושפת בעורפה של יריבתה ,רונה גיל מפתח
תקווה .אל שלב הגמר שכלל את שלוש השחקניות שסיימו
בראש הטבלה ,הגיעה חנה בריכוז מקסימלי כשהיא מנצחת
בחלק ה 2-של הגמר את גיל בתום  3מקצים בתוצאה 1:2
( )146:157 ;177:148 ;171:181כל הדרך אל התואר.
''אני אוהבת מאוד להשתתף בטורנירים ושמחה שהפעם גם
הצלחתי לסיים במקום הראשון על הפודיום'' ,סיפרה חנה.
''כמורה לשעבר לחינוך גופני ,הרצון לנצח הוא משהו שטבוע
בדמי .הייתי מאוד מרוכזת לאורך התחרות ,יחד עם חברים
קרובים שהגיעו ממקומות שונים בארץ ועודדו אותי .אוסיף
לכך את האמונה והרצון העז לחזור אחרי הרבה שנים לקדמת
הבמה שסייעו לי להשלים את המלאכה ולזכות באליפות .חשוב
לי לפרגן לרונה ,שהיא קודם כל חברה טובה על משחק נהדר
בגמר .זה היה מאוד צמוד''.
על אף ההישג חנה ,המשמשת גם כחברת הוועד המנהל ונציגת
הנשים בה.כ.י ,מציינת כי האתגר הגדול מבחינתה הוא לפעול
להגדלת כמות שחקניות הכדורת בישראל'' .האתגר הרציני שלי
להביא כמה שיותר נשים לליגה וכן להקים יותר קבוצות של
מועדונים בתוך הליגה על טהרת המין הנשי .אני אופטימית
ומאמינה שנוכל להגיע ליעד הזה''.

השנה היתה מוצלחת ביותר עבור רפי רז – הוא זכה במדליית
ארד באליפות אירופה לסניורים בוינה (תחרות שמתקיימת כל
שנה) " .זכיתי ב 2-מדליות ארד ב( ALL EVENTS-ריכוז של כל
 18המשחקים) ובקטגוריית המאסטרס .עבורי זו גם השתתפות
ראשונה .הייתה שם אווירה מיוחדת .הגיעו שחקנים מצוינים מכל
רחבי אירופה ,כולל חברים טובים מהמועדון .נהניתי מהדרך וגם
מהתוצאה'' (ראו כתבה בנושא).
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אליפות ישראל
ה 26-לנוער
לירן חיון (סטרייקבול) ולירון פלד (חולון)
זכו בתואר אלופי ישראל עד גיל 19
נערות

נערים

לירן חיון

לירון פלד

עם תואר
ראשון
בקריירה

ניצחה
ללא
תנאי
לירון פלד בת ה 18-ממועדון ''בול  300חולון'' זכתה
בתואר זו השנה השלישית ברציפות .פלד לא נתקלה
בקשיים מיוחדים באליפות שכללה פרט אליה רק 3
משתתפות נוספות ,מהן התרחקה בפער משמעותי.

עבור לירן חיון בן ה 17-ממועדון סטרייקבול ,גן שמואל
הזכייה בתואר אלוף ישראל עד גיל  19מהווה ניצחון
כפול ,שכן פרט להישג המרשים מדובר עבורו גם בתואר
ראשון בקריירת הבאולינג ,מאז החל לשחק בגיל .7
את שלב המוקדמות סיים לירן במקום ה 2-עם ממוצע
של  184פינים ( 169נק') ובמשחק הגמר מול אייל דמארי
(מודיעין) יצא כשידו על העליונה בתום שני משחקים
( )304:363עם התואר.
''באליפות בשנה שעברה מעט התאכזבתי מעצמי שלא
הצלחתי לנצח ,גם בעקבות פציעה ברגל שסבלתי ממנה'',
מספר לירן'' .לשמחתי השנה הצלחתי לעבור את המחסום
הזה ולזכות בגביע .עד היום לא זכיתי לעמוד בראש
הפודיום ,כך שעבורי האליפות הזו תהיה רגע שלא אשכח
אף פעם''.
לקראת העונה הבאה סיפר חיון'' :יש לי ציפיות גבוהות
מעצמי .אעשה את הכול על מנת להבטיח את מקומי
באליפות אירופה לנוער שתתקיים במאי  2019בליטא
ובמקביל להמשיך לרשום הישגים בזירה המקומית''.

את שלב המוקדמות סיימה לירון עם ממוצע של 177.17
כשגם במשחק הגמר מול ליהיא פורטל הוכיחה עליונות
ברורה ( )93:154בדרך לזכייה נוספת בגביע.
''לצערי אין מספיק בנות ,על אחת כמה וכמה בגילאים
הצעירים בבאולינג וזה קצת מבאס'' ,סיפרה פלד בגילוי
בסיום'' .אני מקווה מאוד שייעשו מאמצים בעתיד על
מנת להגדיל את מספר הבנות בענף''
פלד ,שהתגייסה מוקדם יותר השנה לצה'ל ,מספרת כי
היא מצפה לקראת העונה שבפתח'' .אני אוהבת את
התחרותיות ,את המתח ובעיקר העובדה שהכול יכול
להשתנות בבאולינג .אעשה מאמץ על מנת להמשיך
ולהשתפר''.
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הדור הבא:
לקראת אליפות אירופה לנוער 2019
הוועד המנהל של התאחדות הכדורת החליט לקיים סדרת אימונים קבועה
לשחקני הנוער המובילים תחת הדרכתו של אורן חיון .המטרה :הכנה בצורה
מיטבית לקראת האליפות שתיערך בשנה הבאה בליטא
אליפות אירופה לנוער תיערך באפריל
 2019בליטא .על מנת להיערך לקראת
אחת האליפויות החשובות ביבשת החליט
הוועד המנהל של ה.כ.י (התאחדות הכדורת
בישראל) להקצות תקציב מיוחד לטובת
קיום סדרת אימונים על בסיס קבוע עבור
שחקני הנוער המובילים בישראל.
החל מימים אלו מתקיים אימון חד שבועי
בהדרכתו של המאמן אורן חיון שנועדה
להכין את השחקנים הצעירים בצורה
מיטבית לקראת האליפות ולהקנות להם
ניסיון וכושר טוב יותר.
סגל השחקנים כולל את כל שחקני הנוער
המובילים בארץ שהשתתפו בליגות הנוער
בשנה שעברה.
כאמור ,מי שמנצח על החבורה הצעירה
הוא אורן חיון ,שנשלח זה מכבר על ידי
ההתאחדות להשתלמות מקצועית באנגליה.
אורן ,המשחק במועדון סטרייקבול בגן
שמואל ,נכנס השנה לשמש כמאמן נבחרת
הנוער ,תפקיד אותו הוא מגדיר כשליחות.
''בלי נוער אין לנו עתיד ,כך שמבחינתי
המטרה היא לקדם את הנבחרת שלנו הכי
גבוה שאפשר ,כדי שהחבר'ה הללו יהיו אלו
שגם יובילו את הבאולינג הישראלי בעתיד
הקרוב .חשוב להתחיל בחינוך לספורט החל
מהגיל הצעיר .מסיבה זו האימונים לשחקני
הנוער המובילים בישראל הם צעד חשוב
שעשוי לקדם את האג'נדה הזו'' ,כך לדבריו.
אורן מתאר את מבנה האימונים לשחקני
הנוער המתקיימים בשלב זה אחת לשבוע
באולם באולינג מתחלף במרכז הארץ.
''כרגע אנחנו מתרכזים בעיקר באימונים
בצד הטכני והפיזי ,כמו הליכה ושחרור
הכדור .מדובר באימונים אינטנסיביים מבעבר,
שנועדו לחזק את המקצועיות ,הידע והכושר
של השחקנים הללו .אלו שינויים נקודתיים
שמטרתם לעבוד על פרמטרים אישיים,
שבאמצעותם ניתן לשים דגש על טכניקה
ועל התאמות אישיות ברמה הפיזית".
יצוין כי סגל הנבחרת הסופי אשר ייצג את

ישראל באליפות בשנה הבאה בליטא,
ייקבע רק לאחר תחרות קריטריון שתתקיים
בסמוך לחג החנוכה הקרוב'' .לאחר שנדע
את הסגל הסופי בהחלט שיטוס לליטא,
נגביר את כמות האימונים ויושם דגש על
מסלולי שימון שונים וזריקות מגוונות יותר'',
מוסיף אורן.
ומה באשר לסיכויים של הנבחרת באליפות
יחד עם אריות היבשת? אורן מצהיר כי
''הייתי רוצה לראות לפחות שחקן אחד
מהסגל מעפיל לטופ  .24לירן הוא היחיד
שלקח חלק במעמדים הללו עד היום ,בעוד
שליתר אין שום ניסיון בינלאומי ,כך שקל זה
בהחלט לא צפוי להיות''.

התפוח לא נפל רחוק מהעץ
השחקן הבכיר בסגל האימונים שצפוי
לנסוע לליטא בשנה הבאה הוא לא אחר
מאשר לירן חיון ,בנו של מאמן הנבחרת
וכאמור אלוף ישראל הטרי לנוער .לירון
השתתף לפני כשנתיים באליפות אירופה
לנוער שנערכה אז בפינלנד ,אולם מציין
שהפעם הוא מכוון גבוה הרבה יותר'' :אין
ספק שמדובר בטורניר ממש קשה .מי שלא
חווה את הרמות הללו לא יודע במה מדובר.
ברמה האישית ,אני מאמין שאגיע לשם
הרבה יותר מוכן .אני מאמין בנבחרת שלנו.
יש לנו שחקנים שמוכנים להשקיע ולתת
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מעצמם .מבחינתי זו תהיה השנה האחרונה
שלי בנוער ,כך שאעשה את המיטב על מנת
להגיע הכי רחוק שאוכל בתחרות''.
שחקן צעיר ומבטיח בסגל הוא שחף קייקוב
( )17מחולון ,אשר מתמודד כבר  3שנים על
מקום בנבחרת הנוער ,ומקווה שהפעם הגיע
זמנו'' .אני מחכה לתחרות הקריטריון ושואף
לקחת חלק במעמד המיוחד הזה של
אליפות אירופה .חשוב לי להתנסות ברמות
הגבוהות ולכבוש יעדים חדשים בבאולינג,
ובעיקר להוכיח לעצמי שאני מסוגל .אני
חושב שנגיע לאליפות בלי לחץ ,שכן הכי
חשוב זה עצם ההשתתפות שלנו .אני בטוח
שעם עבודה קשה נוכל להגיע להישגים .מה
שבטוח ,אשמח לקחת חלק בחוויה הגדולה
הזו וכמובן לייצג את ישראל בכבוד''.
שחקן נוסף והצעיר ביותר בסגל השחקנים
הינו רועי יהנה ( ,14חולון) שהוכתר השנה
כאלוף ישראל לנוער עד גיל  .16רועי
מספר כי ''זו גאווה ענקית להיות חלק
מנבחרת לאומית .אמנם אנחנו עדיין
באימונים ,אבל אני לומד בכל אימון משהו
חדש .אנחנו מנסים להוציא מעצמנו את
המיטב ומתכוננים לקראת רמה גבוהה
מאוד כפי שיש בכל אליפות אירופה .הכי
חשוב מבחינתנו יהיה ליהנות ולתת את
המקסימום שלנו על המסלול''.

מחזיקים אצבעות:
נבחרת ישראל לאליפות העולם לגברים
באליפות שתתקיים בסוף חודש נובמבר בהונג קונג בהשתתפות הנבחרות הטובות בעולם ,תציג הנבחרת הישראלית
סגל איכותי הכולל  5ספורטאים :רון ברלוב ,אור אבירם ,ד''ר עבד מחמיד ,ברק אפרתי ויניב גרסריו .שיהיה בהצלחה
אליפות העולם לגברים– אירוע הכדורת הבכיר בעולם ייצא לדרך
בחודש נובמבר הקרוב בהונג-קונג .כמיטב המסורת גם הפעם תצא
נבחרת ישראלית לאליפות במטרה לייצג את מדינת ישראל בכבוד
תוך ניסיון לרשום הישג ספורטיבי נאה.
ראש המשלחת הישראלית לאליפות וחבר הוועד המנהל
בהתאחדות הכדורת ,שמעון דביר ,סיפר על ההכנות והציפיות
לקראת המעמד המרגש'' :עצם ההשתתפות שלנו היא כבוד גדול
לכדורת הישראלית .אנחנו מעמידים לאליפות סגל חזק ואיכותי
המורכב משחקנים צעירים בתוספת ד''ר עבד מחמיד ,שעל אף
גילו המתקדם יותר ,נחשב לאחד מהשחקנים הטובים בארץ .אנחנו
מקווים להשיג מדליה בקטגוריות הזוגות או השלישיות ולהוכיח
שאנחנו שייכים לרמות הבינלאומיות הגבוהות''.
טרם יציאת הנבחרת ותחילת האימונים ,התקיימה אליפות קריטריון
שנועדה לקבוע את זהות הסגל .במקום הראשון בתחרות זכה רון
ברלוב ממועדון חוצות ,שנשמע נלהב לקראת האליפות המתקרבת:
''עבורי האליפות הקרובה היא מאוד מיוחדת ,שכן ייצא לי בה
לשתף פעולה עם  3חברים טובים מהמועדון בחוצות וגם עם
אור אבירם ,שהוא חבר יקר ואחד השחקנים הגדולים בתולדות
הבאולינג בישראל .אני חושב שהישג מבחינתנו יהיה להיכנס לטופ
 15הקבוצתי .ברמה האישית אקווה להצליח להתברג בתוך 24
הראשונים .שיהיה לנו בהצלחה''.
כאמור ,שחקן בכיר נוסף בסגל הישראלי לאליפות הוא אור אבירם
(חיפה) שכבר זכה באליפות אירופה ליחידים וצפוי להשרות מניסיונו
על הנבחרת שלנו .אור מספר כי ''זו הפעם הראשונה בה הסגל
הזה מייצג את ישראל בתחרות בינלאומית ,כך שאנחנו מעט חסרי
ניסיון בהשוואה לשנים עברו .מדובר בתחרות הקשה בעולם והכל
תלוי בהכנה שלפני וביכולת לשמור על ריכוז בזמן התחרות וברמת
משחק גבוהה .המעמד מרגש אותי בכל פעם מחדש .יש לי את
הציפיות האישיות שלי מעצמי ואני מקווה שאצליח להביא אותם
לידי ביטוי''.

שלושת הנציגים הנוספים בשורות הנבחרת שייכים כאמור למועדון
חוצות .הוותיק שבחבורה הוא ד''ר עבד מחמיד ( )58שמספר על
ההתרגשות הגדולה לקראת המשחקים בהמשך השנה'' :השתתפתי
בפעם האחרונה באליפות לפני כעשור ,וכעת אני חוזר לשם בציפייה
גדולה .אני מאמין שהפעם אני מגיע עם הרבה יותר ניסיון וביטחון
עצמי ומסוגל לעזור לנבחרת 10 .שנים זה פרק זמן משמעותי וכעת
חובת ההוכחה עליי להראות שאני מתאים .עבורי זה כבוד גדול לייצג
את המדינה .אף אחד לא מצפה שניקח את אליפות העולם ,אבל
מצד שני ,כל תוצאה שתציב אותנו ברשימה אחת יחד עם המדינות
המערביות והמתועשות שמשקיעות הרבה בבאולינג ,היא תוצאה
מכובדת''.
יניב גרסריו ( ,)39חברו של מחמיד למועדון חוצות ,הוסיף'' :זו
הפעם הראשונה שאשתתף באליפות העולם .אני מאוד מתרגש .זו
המסגרת הבינלאומית היחידה בכדורת שבה עדיין לא השתתפתי.
מבחינתי זהו סוג של הגשמת החלום .המטרה היא לנסות להגיע
לפודיום ולהשיג מדליה .מבחינה אישית אעשה את המקסימום על
מנת לסייע לנבחרת להשיג את התוצאה המיטבית''.
הצלע החמישית והצעירה ביותר בנבחרת הינה ברק אפרתי ,חייל
בן  ,20המשחק גם הוא במועדון חוצות .עבור ברק ,שייצג את ישראל
במעמדים בינלאומיים לנוער ,תהיה זו אליפות ראשונה מעבר לים
לבוגרים וההתרגשות בהתאם'' :אני מאמין שככל שהתחרות תתקרב
יתחילו הפרפרים בבטן .חשוב שיהיה חיבור טוב בין כולנו .יש נבחרות
מאוד איכותיות באליפות ,כך שקשה לצאת בהצהרות .אנחנו מגיעים
כאנדרדוג ,אבל נקווה לסיים את האליפות בצורה הראויה ביותר''.
אריה פישר ,יו"ר ההתאחדות" :מאחל הצלחה לנבחרת .אמנם רוב
השחקנים בסגל חסרי נסיון בינלאומי אבל בעלי יכולות גבוהות
במשחק הבאולינג ,ביום נתון אפשר להשיג תוצאות טובות''
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אליפות אירופה לסניורים
 - ESBCחזרו עם מדליות:
רפי רז ( ,)2סמי בן עומרי
ויקי בן יעקב
הנבחרת חזרה בחודש יוני מאוסטריה עם שלל
נאה הכולל  3מדליות – מדליית כסף השייכת
לצמד סמי בן עומרי ויקי בן יעקב בזוגות
בקטגוריית גיל  Cיחד עם  2מדליות ארד נוספות
עליהן חתום רפי רז
(מאסטרס ו )All Event-בקטגוריית גיל C
כל הכבוד!
אליפות אירופה לסניורים ( )ESBCהמתקיימת מדי קיץ הסתיימה
בחודש יוני  2018בקול תרועה רמה עבור הנבחרת הישראלית.
הבשורה השנה הגיעה בדמותם של רפי רז ,סמי בן עומרי ויקי
בן יעקב שהביאו הרבה גאווה כשהשלימו זכייה יחדיו ב 3-מדליות
באליפות.

רפי רז –  2מדליות ארד בהופעה הראשונה
אי פעם באליפות
קיץ יוצא מן הכלל עבר על רפי רז ( )68ממועדון הרצליה ,אלוף
ישראל הטרי לסניורים בקטגוריית הגיל  .Cרז המשיך במומנטום
גם בזירה הבינלאומית כשהצליח פעמיים לעמוד על הפודיום עם 2
מדליות ארד בתחרויות ה All Event-והמאסטרס.
מדליית הארד הראשונה הגיעה כאמור בתחרות ה All Event-בה
סה''כ  273שחקנים .רפי גרף את הארד עם ממוצע של  214.2פינים.
בטורניר המאסטרס שכלל  6משתתפים סיים עם מדליית ארד
נוספת (ממוצע – .)207
זמן קצר לאחר ההופעה המרשימה באליפות סיפר רפי:
"זו הייתה הפעם הראשונה בההשתתפתי באליפות הזו .היינו כ60-
ישראלים סה''כ בווינה ,חלקנו הגענו יחד עם הנשים ,והייתה בסך
הכל חוויה מיוחדת .מבחינה אישית פשוט נהניתי ,וזה אולי מה שעזר
לי להגיע גם לתוצאות יפות .לשמחתי עשיתי ממוצעים מאוד גבוהים
והצלחתי להפגין יכולת טובה לאורך שלבים נרחבים של התחרות''.
עוד הוסיף רפי'' :אני שחקן ותיק שכבר לא מתרגש מהמעמדים
הללו ,לכן מבחינתי ההסתכלות היא כבר קדימה לעונה הבאה
ולאליפות אירופה הבאה לסניורים שתתקיים בבולוניה ביוני .2019
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות מקרב לב לראשי האיגוד –
היו''ר אריה פישר וסגנו ,שמעון ישי ,על הארגון וההכנה יוצאת הדופן
לאליפות .ישר כוח''.
לחצו כאן לצפייה ברגע זכייתו של רז במדליית ארד
בתחרות ה( All Event-קטגוריה )C
לחצו כאן לצפייה ברגע זכייתו של רז במדליית ארד
בתחרות המאסטרס (קטגוריה )C

סמי בן עומרי ויקי בן יעקב– מדליית כסף בזוגות
מדליית הכסף באליפות רשומה על שמם של שני השחקנים סמי בן
עומרי (הרצליה) ויקי בן יעקב (פתח תקווה) שהשיגו את המקום ה2-
בתחרות הזוגות בקטגוריית הגיל .C
השניים סיימו עם  2478נקודות (ממוצע סמי –  ;210.7ממוצע יקי –
 )202.3מתוך  98משתתפים סה''כ –הישג נאה לכל הדעות!
עבור סמי ( )69המשמש כיו''ר מועדון הרצליה מדובר בזכייה במדליה
שנייה באליפות אירופה לסניורים 6 ,שנים אחרי שזכה בזהב בטורניר
שהתקיים דאז בשוודיה ,בעוד יקי ( )69רושם זכייה במדליית ארד
שלישית ב 3-השנים האחרונות.
''למעשה לא שיחקתי שנה כמעט באולינג ,עקב אילוצי עבודה ונסיעות.
מסיבה זו לא ממש היו לי ציפיות באליפות השנה'' ,ציין בן עומרי ,שמיד
מיהר להסתייג מדבריו'' .זו הפעם הראשונה בה שיתפתי פעולה עם
יעקב ,וזה הצליח בענק .לא היינו רחוקים מהזהב ,אבל עדיין מדובר
בהישג מצוין .צברתי במשך השנים באליפויות הסניורים הבינלאומיות
הרבה מאוד חברים .מעבר לספורט ,זהו גיבוש ומפגש שכולו חוויה
מופלאה .אמשיך להשתתף באליפות גם בשנה הבאה ,בתקווה להמשיך
להביא כבוד למדינה''.
יקי ,בן גילו של סמי ,סיפר על ההכנות האינטנסיביות שערך לקראת
האליפות ,שבסיומה אכן בא על שכרו עם מדליית הכסף'' .התכוננתי
לאליפות השנה בצורה רצינית ולאורך תקופה ארוכה ,זאת על אף
שסבלתי מפציעות .התמדתי באימונים ובמקביל הגעתי עם הרבה
אמונה שאפשר לעשות משהו יפה באליפות הזו .סמי ואני הצלחנו
לשמור על רמת ריכוז גבוהה ,יחד עם כימיה נהדרת שהייתה בינינו .זה
כמו משחק זוגות בטניס – חייבים לשתף פעולה עם בן הזוג ,אחרת לא
מגיעים לתוצאות''.
ומה הלאה? יקי מבהיר כי בדומה לסמי ,גם הוא ימשיך להשתתף
באליפות אירופה לסניורים גם בשנה הבאה (בולוניה ,יוני '' .)2019ננסה
להמשיך גם בשנה הבאה ברף ההתקדמות ,הפעם רק עם מדליית
זהב וכל הגאווה שמתלווה לכך – נגינת ''התקווה'' ,דגל ישראל שיתנופף
בגאון .אני מקווה להפוך את החלום הזה יום אחד למציאות''.
לחצו כאן לצפייה ברגע זכייתם של בן עומרי ובן יעקב במדליית כסף
בתחרות הזוגות (קטגוריה )C
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בדרך לגביע
העולם :נקבעו
נציגי ישראל
לטורניר הAMF-
עומר נחושתן (הרצליה) ושרה אבירם
חרל’’פ (רמת גן) סיימו את תחרות קדם
גביע העולם ה AMF 29-במקומות
הראשונים .המשמעות :ייצגו את
ישראל באליפות שתתקיים בנובמבר
בלאס וגאס .מחזיקים להם אצבעות

השניים סיימו בסוף השבוע האחרון של
חודש יולי את תחרות קדם הAMF-
שהתקיימה במועדון באולינג גן שמואל,
כשידם על העליונה ובמקום הראשון על
הפודיום .המשמעות כאמור ,ייצוג ישראל
באליפות הנחשבת לאחת היוקרתיות בסבב
העולמי.

הפודיום עם ממוצע כולל של  221.7פינים.
''כבר מהמקצה הראשון בטורניר הבנתי
שאני מסוגל לעשות משהו גדול מבחינתי'',
משחזר עומר את תחושותיו במהלך
התחרות'' .ככל שעבר הזמן ונכנסתי עמוק
יותר למשחק ,הרגשתי טוב יותר וגם הגוף
שלי לאט לאט חזר לעצמו .אני מרוצה
מהיכולת שהצגתי ,הן מבחינת המשחק
עצמו והן מבחינה מנטאלית .ההישג הזה
ענק מבחינתי ,ואני כבר מצפה לאליפות
בארה''ב .אני מעריך שאם אתאמן בצורה
טובה ונכונה לקראת התחרות שם ,ואגיע
מוכן מנטאלית ופיזית ,הכל יכול לקרות''.

ברכות לצמד הספורטאים שנבחרו לייצג
את ישראל באליפות ה AMF-היוקרתית
(גביע העולם ליחידים) שתתקיים השנה
בחודש נובמבר בלאס וגאס – עומר נחושתן
(הרצליה) ושרה אבירם חרל''פ (רמת גן).

עומר נחושתן :התגבר על
הפציעה וזכה במקום הראשון

שרה אבירם חרל''פ:
שנה עמוסה בתארים

חרף פציעה שהשביתה את נחושתן
מפעילות ספורטיבית במשך מספר
חודשים עד לסמוך למועד תחרות קדם
ה ,AMF-הצליח האחרון ,שחקן מועדון
הרצליה ,להתגבר על הקשיים ולאחר אימוני
פיזיותרפיה נקודתיים למניעת הכאב לצד
אימוני באולינג תכופים ,הוכיח כי הוא בכושר
מצוין.
עומר ( )25המשחק באולינג מזה  12שנים,
סיים את שלב המוקדמות בטורניר במקום
ה 2-מתוך  18משתתפים (ממוצע .)212.5
בשלב חצי הגמר כבר הצליח להתברג
במקום ה( 1-ממוצע  )213.7ובתום סיבוב
הגמר שכלל  5משחקים "ראש בראש"
עם השחקנים המובילים ,התבסס בראש

מה כבר לא נאמר על שרה אבירם חרל''פ?
אחת השחקניות הגדולות בתולדות הכדורת
הישראלית המשיכה לגרוף עוד תואר לארון
הגביעים העמוס שלה ,הפעם כשסיימה
בראש הפודיום את טורניר קדם הAMF-
ותצא גם היא ללאס וגאס במטרה לייצג
בגאווה את המדינה.
לטורניר בגן שמואל הגיעה שרה מלאת
ביטחון כשהיא מסיימת את שלב
המוקדמות במקום ה 1-מתוך  6משתתפות
סה''כ (ממוצע  .)197.5על אף ירידה קלה
בממוצע ( )194.1שמרה שרה על פסגת
טבלת המשתתפות בתום חצי הגמר ,כאשר
גם בתום  5משחקים במסגרת סיבוב הגמר
סיימה במקום ה( 1-ממוצע סופי – .)191.5
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''ההרגשה נפלאה .תמיד מרגש לזכות
בטורניר מיוחד ,שבו כבר לפחות  5פעמים
הפסדתי את הזכות לסיים במקום ה1-
ולייצג את ישראל בגביע העולם ,על חודה
של נקודה'' ,כך לדברי שרה.
ומה באשר לציפיות לקראת האליפות
בלאס וגאס? שרה מציגה קו מחשבה
אופטימי'' .אני מוכנה לקראת האתגר .אעשה
את המיטב כדי לנסות להגיע לטופ  .24אני
מודה על האפשרות שניתנה לי לייצג את
המדינה ב 3-טורנירים גדולים במהלך שנה
אחת – אליפות אירופה לנשים ,אליפות
אירופה לאלופים וגביע העולם ליחידים –
 .AMFעבורי זה כבוד גדול''.
החודשים הקרובים יהיו צפופים מאוד עבור
שרה ,כאשר טרם גביע העולם ליחידים
 AMFבלאס וגאס ,תייצג את ישראל
באליפות אירופה לאלופי מדינות בגרמניה
(ראו כתבה נפרדת) .כמו כן רשמה בחודש
יוני הישג מכובד נוסף כשסיימה במקום
ה 32-במסגרת אליפות אירופה לנשים
בבלגיה.
אריה פישר ,יו"ר ה.כ.י הוסיף" :שני
השחקנים נמצאים בכושר מצויין ואני בטוח
כי ישיגו תוצאות טובות בתחרות היוקרתית
בה משתתפים בכירי שחקני הבאולינג מכ-
 90מדינות .יש לנו רקורד מצויין בתחרויות
במסגרת הזאת ,בה השיג אור אבירם
מדליית זהב בתחרות שהתקיימה ברוסיה
לפני  5שנים בשנת  .2013אני מאחל
הצלחה לשחקנים! ".

אלופי ישראל ה 11-לדרג ב’

בנימין רובין (חיפה) ורונה גיל (פתח תקווה) זכו בתואר לשנת 2018
גברים

בנימין רובין

הוכיח עליונות
עבור בנימין רובין ( )37מדובר בתואר מרשים .למעשה,
עד לרגע האחרון לא היה ברור האם ישתתף בטורניר,
שכן תוצאותיו היו גבוהות יותר מהממוצע המתאים
לדרג ב' ,אולם בסופו של דבר נרשם וסיים את
התחרות כשידו על העליונה.
את שלב המוקדמות שכלל  36משתתפים סיים
רובין במקום ה 2-עם ממוצע של  .196.5כבר ברבע
הגמר הצליח להתקדם אל עבר המקום ה( 1-ממוצע
 )201.8כשהוא חולף על פני אופיר רוזנפלד מרחובות.
בחצי הגמר שמר על הפסגה עם שיפור הממוצע
האישי ( )203.9ובמשחק הגמר המשיך להפגין
תצוגת באולינג מצוינת עם ניצחון  0:2מול ליאור הוך
מראשונים ( )197:223 ;167:236כל הדרך אל התואר.
רובין התייחס לזכייה בתואר ונשמע שבע רצון
מיכולתו'' :הגעתי לאליפות מתוך מטרה ברורה לנסות
ולזכות בה .התכוננתי היטב והגעתי מוכן מבחינה
מנטאלית ,ואני שמח שהדברים הלכו מבחינתי בצורה
חיובית .אחד הדברים שאמרתי לעצמי הוא שאני לא
מסתכל על תוצאות של יתר המתחרים לאורך כל
התחרות ,אלא מתמקד אך ורק במשחק שלי .לצורך
העניין כשעליתי לשלב הגמר הבנתי שיש לי יתרון
על המקום ה 2-ב 95-פינים ,אבל המשכתי לשחק
באותה צורה''.
בנימין חווה גם עונה טובה במסגרת ליגת העל לגברים
שם ייצג את מועדון חיפה שסיים במקום ה.6-
הוא מספר כי הוא מגיע מדי שבוע על אף מגוריו
באזור המרכז לחיפה ,שם הוא מתאמן במסגרת 2-3
אימונים שבועיים.
מהי השאיפה הבאה מבחינתו? ''השיא שלי הוא 290
פינים במשחק .בשני משחקים במסגרת ליגת הבית
של המועדון שלי אפילו הצלחתי להשיג פעמיים
ברציפות תוצאה של  ,289תוצאה נדירה מאוד שגם
שחקנים טובים מאוד לא מצליחים לעשות .כעת מה
שנשאר לי הוא לנסות ולהגיע ל .300-לזה אני עדיין
מחכה''.

נשים

רונה גיל

השלימה דאבל
אחרי שהשלימה זכייה בגביע המדינה לנשים יחד עם
מועדון פתח תקווה ,הצליחה רונה גיל ( )64לזכות בתואר
אישי נוסף לשנת  2018כאלופת ישראל לדרג ב' .עבור רונה,
שעלתה ארצה מארה''ב לפני חצי יובל ,מדובר בזכייה שנייה
בקטגוריה ,כאשר הקודמת הייתה לפני למעלה מעשור
(.)2006
את שלב המוקדמות שכלל  10משתתפות סיימה רונה
במקום ה 1-עם ממוצע של  171.8פינים ,כאשר גם בשלבי
ההכרעה המשיכה לשמור על הפסגה (רבע גמר – ;169.9
חצי גמר –  .)170.6במשחק הגמר על התואר הנכסף
התמודדה ראש בראש מול חברתה למועדון פתח תקווה,
גילה רומן .על אף החברות ,הוכיחה רונה כי על המסלול אין
לה סנטימנטים וניצחה .)149:222 ;154:167( 0:2
רונה סיכמה את התחרות מבחינתה'' :זו זכייה שנייה שלי
באליפות דרג ב' ואני מאוד שמחה על כך .הייתה לי הרגשה
טובה לפני התחרות .האמנתי בעצמי שאני מסוגלת לעשות
את זה ואכן כך היה .ידעתי להגיע לרגעים החשובים בכושר
טוב ,בדגש על משחק הגמר .אני ממשיכה להתאמן במועדון
הבית שלי בפתח תקווה במסגרת  2-3אימונים בשבוע .אני
מאוד אוהבת את הבאולינג ומקווה להמשיך להשתתף
בתחרויות וליהנות מהמשחק הזה ,שהוא גם התחביב הכי
גדול שלי''.
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פריסת מועדוני הכדורת המאוגדים
בהתאחדות הכדורת בישראל
יולי 2018

עמותת כדורת כרמיאל  -משחקת
בפול באולינג קריון קרית ביאליק

עמותת באולינג חוצות – 2000
משחקת בבאולינג חוצות המפרץ

קרית
ביאליק
חוצות
המפרץ
חיפה

עמותת כדורת חיפה  -משחקת
בבאולינג צ'ק בול חיפה

עמותת כדורת עפולה  -משחקת
בבאולינג צ'ק בול חיפה

גן שמואל

אגודת באולינג פתח תקווה  -משחקת
בבאולינג פתח תקווה
ובבאולינג פלנט כפר סבא

הרצליה
פתח תקווה
רמת גן
חולון
ראשל"צ

אשדוד

עמותת כדורת מודיעין  -משחקת
בבאולינג פלאנט ראשל''צ

באר שבע
עמותת כדורת רחובות – משחקת
בבאולינג ראשל"צ

עמותת באולינג סטרייק בול –
משחקת בבאולינג גן שמואל

עמותת באולינג הרצליה
משחקת בבאולינג  7הכוכבים בהרצליה

עמותת רמת גן -
משחקת בבאולינג רמת גן

עמותת באולינג  300חולון –
משחקת בבולה באולינג חולון

עמותת באולינג אשדוד – 2006
משחקת בבאולינג אשדוד

עמותת כדורת ראשונים –
משחקת בבאולינג פלאנט ראשל"צ
עמותת כדורת באר שבע –
משחקת בבאולינג  7באר שבע

עמותת הכדור הרץ  -משחקת
בבאולינג ראשון לציון
עמותת באולינג נגב  -משחקת
בבאולינג  7באר שבע
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