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ספורטאים ופעילים יקרים,
אנחנו ממשיכים במסורת של הפקת מגזין באולינג אלקטרוני מקצועי, 
9". המגזין נותן ביטוי להישגי השחקנים במישור הארצי  "באולינגתון 
והבינלאומי ובא לסכם את הישגי שחקני הבאולינג לסיום עונת 2018/2019. 
הפקת הגליון מאפשרת חשיפה של הפעילות הרבה של ההתאחדות 

בכלל והישגי השחקנים בפרט, במהלך העונה החולפת.
השנה התברכנו בהישגים הבאים במישור הבינלאומי: 

רפי רז )הרצליה( השיג מדליית כסף בתחרות היחידים בקטגורית גיל C באליפות אירופה 	 
לסניורים שנערכה בבולוניה, איטליה.

באותה תחרות השיג יעקב בן יעקב )פתח תקווה( מדליית ארד בקטגורית גיל C  בתחרות 	 
היוקרתית של ה-MASTERS, המהווה את שלב הגמר של האליפות! 

גם במישור הארצי אפשר לציין שני הישגים מזהירים ויוצאי דופן באיכותם:
אגודת באולינג הרצליה זכתה ב-4 הישגים מרשימים: דאבל בליגת הגברים, אליפות וגביע 	 

מדינה ודאבל בליגת הסניורים, אליפות וגביע מדינה. 
שרה אבירם חרל"פ )רמת גן( זכתה פעם שנייה ברציפות באליפות ישראל ותייצג אותנו ב-3 	 

תחרויות ברחבי העולם: תחרות אלוף האלופים האירופי בטורקיה, אליפות העולם לנשים בלאס 
וגאס ואליפות העולם לסניורים גם כן בלאס וגאס.

דרך צלחה לאלופי ישראל, שרה אבירם חרל"פ )רמת גן( ואורון כהן )חיפה( היוצאים בחודש 
אוקטובר לאליפות אירופה לאלופים שתיערך בטורקיה. איחולי הצלחה גם לשרה אבירם חרל"פ 
)רמת גן( ולין פישלר )המשחקת באוניברסיטת סאם יוסטון בארה"ב( אשר תייצגנה את ישראל 
בתחרות אליפות העולם לנשים הנערכת בלאס וגאס. בנוסף, איחולי הצלחה שוב לשרה אבירם 
חרל"פ )רמת גן( וכן לזיוה גור, ראובן עובדיה, דוד לוי ואיתמר פז )ארבעתם ממודיעין( אשר ייצגו 

את ישראל בתחרות אליפות העולם לסניורים הנערכת בלאס וגאס. 
אנחנו בעיצומן של ההכנות לפתיחת העונה ותחילת ליגות ה.כ.י לעונת 2019/20 שתחלנה 
בחודש ספטמבר. תוכנית הפעילות לכל העונה מוכנה ומפורסמת באתר ההתאחדות. לפי 
החלטת הוועד המנהל והאסיפה הכללית החל מהעונה הקרובה תהיה חובה על שחקני ליגת 
העל לגברים, תחילה, לדאוג לשימון המסלולים לפי תוכניות השימון הבינלאומיות המפורסמות 

 .WB באתר האיגוד העולמי
בעיצומה של חופשת הקיץ, אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חופשה נעימה, 

מנוחה וצבירת כח לעונת הפעילות הבאה 2019/2020 שתחל בתחילת חודש ספטמבר. 

בברכת הספורט,
אריה פישר, 

יו"ר ה.כ.י
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הפקת המגזין:

עיצוב גרפי: ילנה בבילסקי
קישור לגיליון הקודם

חברי האסיפה הכללית של ה.כ.י – 29.07.2019

 בשורה הראשונה, מימין לשמאל: אלי מור )ראשל"צ(, ראובן עובדיה )מודיעין, חבר ועד מנהל(, 
 אבי גורביץ )רמת גן, יו"ר(, איציק אפרתי )רואה חשבון ה.כ.י(, שמעון ישי )רחובות, סגן יו"ר ה.כ.י וגזבר(,

 אריה פישר )פתח תקווה, יו"ר ה.כ.י(
 שורה אחורית, מימין לשמאל: מוטי ליפשיץ )באר שבע, יו"ר(, ארי בן משה )ועדת ביקורת ה.כ.י(, 

 פליקס סקורקה )כרמיאל, יו"ר(, צ'יקו דקל )חיפה, חבר ועד מנהל(, שולי זבטני )עפולה, יו"ר(, 
פיני פולק )חולון, יו"ר(, סמי אוחיון )הרצליה(

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

הארץ לנשים וגברים כאחד

גברים
ניקוד מצטבר אגודה שם שחקן מקום

2 923 חיפה אורון כהן .1

2 802 חוצות רון ברלוב .2

2 419 סטריק בול אורן חיון .3

2 084 חיפה גיא חמרה .4

1 967 הרצליה עומר נחושתן .5

1 944 חוצות עבד מחמיד .6

1 917 חיפה אור אבירם .7

1 719 חולון נתי וולפרט .8

1 316 חוצות יניב גרסריו .9

1 305 חוצות ברק אפרתי .10

נשים
ניקוד מצטבר אגודה שם שחקנית מקום

3 642 רמת גן שרה חרל"פ .1

3 132 חולון אדווה אליאב .2

1 761 פתח תקוה רונה גיל .3

1 714 הרצליה חנה דואניס .4

1 559 רמת גן שוש נדב .5

1 235 סטרייק בול רותם וקנין .6

610 פתח תקוה יפעת טל .7

538 חולון לירון פלד .8

442 חוצות שיר אזולאי .9

442 חיפה מירב וינברג רוזן .----

צמרת "דירוג פישר": עדכני ל- 01.08.2019

תוכן עניינים
אלופי ישראל ליחידים3

אלוף ישראל לנוער עד גיל 419

אלוף ישראל לנוער עד גיל 516

אלופי ישראל לסניורים6

אלופי ישראל לסניורים7

אלופי ישראל דרג ב'8

אלוף האלופים9

קבוצה אלופה - גברים10

קבוצה אלופה - נשים11

קבוצה אלופה - סניורים12

מחזיקי גביע המדינה - גברים13

מחזיקי גביע המדינה - נשים14

מחזיקי גביע המדינה - סניורים15

16ESBC מדליות באליפות אירופה

לקראת אליפות העולם לנשים17

פריסת מועדוני ה.כ.י18
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אורון כהן ושרה אבירם חרל''פ ייזכו לייצג את ישראל באליפות אירופה ליחידים )אלופים( ECC שתיערך בטורקיה בחודש אוקטובר 2019

3

אורון כהן )חיפה( אלוף ישראל לגברים 

ה-30 ליחידים  ישראל  אליפות 

שרה אבירם חרל''פ )רמת גן( אלופת ישראל לנשים

רכות לאורון בן ה-29 שהשלים זכייה לראשונה באליפות ישראל ב
ליחידים שנערכה ב-2 במאי במועדון הצ'ק-בול בחיפה. 

כבר בשלב המוקדמות פתח אורון בסערה, לאחר שסיים 6 מקצים עם 
ממוצע של 215 פינים, כשהוא מקדים את האלוף היוצא, רון ברלוב. גם 
בשלב רבע הגמר המשיך להוליך בפסגת טבלת הגברים עם ממוצע 
של 211.2 פינים, ובחצי הגמר עלה לממוצע גבוה עוד יותר )221.6( מבין 

שמונת המתחרים האחרונים. 

אלא שכל אלו היווה רק קדימון, לקראת קרב ראש בראש על תואר 
אלוף ישראל לגברים, בין אורון לברלוב. המפגש המרתק בין השניים 
במשחק הגמר הסתיים כיאה למעמד בדרמה גדולה שהסתיימה בתום 
4 משחקים מותחים ודרמטיים, עם ניצחון 2:3 בסיכום הכללי של כהן 
)אורון החזיק ביתרון 0:1 בזכות העובדה שסיים במקום ה-1 את שלב 
חצי הגמר( ו-162:199 במשחק האחרון. המשמעות: אורון הוכתר 

לראשונה בקריירת המשחק שלו, כאלוף ישראל ליחידים! 

''התחושה היא מדהימה'', סיפר אורון רגע לאחר הזכייה המרגשת 
מבחינתו בתואר. ''הכול לשמחתי התחבר לי השנה באליפות, הכדורים, 

המסלולים, הכושר הפיזי יחד עם הכנה מנטאלית, והעובדה שידעתי 
לעשות את ההתאמות והשינויים בזמן. אמנם היו חסרים מספר שחקנים 
מצוינים השנה בתחרות כמו אור אבירם ועומר נחושתן, אבל אני שמח 

שידעתי להתעלות ולהוכיח לעצמי שאני מסוגל לעשות את זה''. 

באשר להתמודדות מול רון ברלוב במשחק הגמר הוסיף כהן: ''היה 
מאוד מותח, ואפשר היה לראות עליי שאני מתרגש נורא. רון הוא יריב 
מצוין שהקשה עליי ולא ויתר בקלות. לשמחתי היה לי יתרון שסייע לי 
להשיג את הניצחון, מה גם שהצלחתי לעשות שינוי בין רגע עם החלפת 
כדור, שעזר לי בסופו של דבר להשלים את המשימה ולזכות בתואר. אני 
חושב שמה שאפיין אותי באליפות הזאת לעומת שנים קודמות, הייתה 
העובדה שהצלחתי להיות יותר עקבי ויציב במשחק שלי, תוצאה של 

הרבה אימונים ועבודה קשה''. 

אריה פישר, יו"ר ההתאחדות: ''אני מקווה שהנסיון הבינלאומי של אורון, 
שכבר השתתף במעמדים דומים בעבר כאשר ייצג את ישראל בגביע 
העולם וכחבר נבחרת ישראל גברים, יעזור לו בתחרות בחו"ל. אני מצפה 

שהוא ישיג תוצאות טובות בתחרות אלוף האלופים ECC בטורקיה''.

ה עוד אפשר לומר על שרה אבירם חרל''פ? אגדת באולינג מ
מהלכת, שממשיכה בגיל 63 לבסס את מעמדה כאחת השחקניות 
הגדולות שדרכו כאן. שרה השכילה לשמור השנה על תואר אלופת 
ישראל, בו זכתה אשתקד וכן 7 פעמים סך הכול במהלך הקריירה 

המופלאה שלה. 

מדובר בהישג מרשים ביותר עבור חרל''פ, שהצליחה להשלים מהפך 
נפלא במהלך האליפות. היא פתחה את שלב המוקדמות בצורה מעט 
מהוססת )ממוצע 184.7 ומקום 2 כללי בתום 6 מקצים( כשהיא נושפת 
בעורפה של אדווה אליאב מחולון גם בשלבי רבע הגמר )ממוצע 184.1( 
וחצי הגמר )ממוצע 185.8(, אך הצליחה להשתפר ככל שהתקדמו 

המשחקים.

במאני טיים הוכיחה שרה כי כוחה עוד במותנייה, כשעל אף פיגור 1:0 
במשחק הגמר מול אליאב )זכתה ביתרון משחק בזכות העובדה שסיימה 
ראשונה את שלב חצי הגמר( הצליחה להשיג לא פחות מ-3 ניצחונות 
רצופים )199:204; 172:176; 155:182(, השלימה מהפך 1:3 במשחק הגמר 

ושמרה על על התואר הנכסף כאלופת ישראל לנשים לשנת 2019!

מדהימה  להרגשה  לי  גרמה  ברציפות  שנייה  שנה  בתואר  ''לזכות 
ולתחושת ניצחון יוצאת דופן'', אומרת שרה. ''הצלחתי להתגבר על 
לא מעט קשיים במהלך התחרות, כמו התנאים במסלולים, והעובדה 
שהייתי בפיגור ברוב המשחקים, כולל במשחק הגמר. לשמחתי הצלחתי 
ריכוז. מבחינת המשחק, אני חושבת  וידעתי לשמור על  להתנתק 
שהצלחתי לשפר כמה אלמנטים טכניים, שעזרו לי להשיג את הניצחון''.

שרה התייחסה למשחק הגמר, במהלכו השלימה מהפך מול אדווה 
אליאב ממועדון חולון, הוסיפה: ''היו משחקים צמודים, אבל בסופו של 
דבר הצלחתי לגבור עליה. זה ממש לא ברור מאליו מבחינתי הניצחון 
הזה, אבל הוא גרם לי לאושר גדול, ורק הגביר אצלי את המוטיבציה 
להמשיך לעבוד קשה. אני יכולה להבטיח שגם בשנה הבאה אגיע 

במטרה להיאבק על התואר''.

אריה פישר, יו"ר ההתאחדות: ''נראה לי שהשנה היא השנה הטובה ביותר 
של שרה. היא תייצג את ישראל ב-3 תחרויות בחו"ל: אלוף האלופים 
בטורקיה, אליפות העולם לנשים בלאס וגאס ואליפות העולם לסניורים, 
שתתקיים גם כן בלאס וגאס. שרה נמצאת בתקופה מצויינת ואני בטוח 

שתעשה תוצאות טובות בתחרויות אלה בחו"ל''.



שמר על התואר
לירן חיון אלוף ישראל לנוער עד גיל 19

 שחקן מועדון סטרייקבול וחבר נבחרת הנוער
הצליח לזכות שנה נוספת באליפות ישראל ה-27 

לנוער ע''ש יוסי בן עזרא ז''ל

ליפות ישראל לנוער עד גיל 19 שהתקיימה בחודש מאי א
האחרון, בבאולינג גן שמואל, הסתיימה עם זכייתו של 

לירן חיון )סטרייקבול( בתואר. 

חיון בן ה-18 סיים את שלב המוקדמות במקום ה-1 בטבלת 
המשתתפים עם ממוצע של 177, תוצאה שהקנתה לו 
העפלה למשחק הגמר, שם גבר על כליל שלף )חיפה( חברו 
לנבחרת ישראל לנוער. לאחר הזכייה בתואר אלוף ישראל 
לנוער, זו השנה השנייה ברציפות, התפנה חיון לסיכומים: 
''אני גאה בעצמי על היכולת שלי בתחרות'', הכריז. ''מאוד 
רציתי לנצח את התחרות השנה, ולהוכיח שההישג משנה 
שעברה לא היה עניין של מזל. אני מאמין בגישה לפיה אם 
ספורטאי מתאמן חזק ונותן מעצמו מספיק, הרי שהניצחון 
הופך למובן מאליו. אולי זה נשמע קצת שחצני, אבל זה מה 

שאני מאמין בו''. 

לירן הוסיף לשבח את אביו אורן, המשמש גם כיו''ר עמותת 

הבאולינג סטרייקבול ומאמן נבחרת הנוער של ישראל, על 
התמיכה בו לאורך השנים: ''אלמלא אבא שלי, לא הייתי 
מגיע לשום הישג בבאולינג'', הסביר. ''מצד אחד זה לא קל 
שאבא מאמן אותך, שכן זה הופך לא רק לעניין מקצועי, 
אלא גם לעניין רגשי, אבל התרומה שלו לקריירה שלי היא 

פשוט עצומה''. 

ומה הלאה? חיון מספר כי ימשיך להתאמן ולשחק במסגרת 
הליגה עם מועדון סטרייקבול, בתקווה להמשיך ולזכות 
בתארים אישיים. ‘’אני מאחל לעצמי ללמוד מטעויות העבר, 
ובעיקר ליהנות מהדרך, שכן הניצחון חשוב, אך הוא אינו 

הדבר החשוב ביותר’’.

אליפות ישראל לנוער התקיימה גם השנה לזכרו של יוסי 
בן עזרא ז’’ל. יוסי היה ליו’’ר מחלקת הנוער וחבר הוועד 
המנהל של התאחדות הכדורת בישראל. הוא ייזכר כמי 
שפעל רבות למען קידום ענף הבאולינג בארץ. יהי זכרו ברוך
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זכייתו ב על   )16( שלף  לכליל  רכות 
באליפות ישראל לנערים/ות עד גיל 16 
שהתקיימה בחודש מארס האחרון בראשון 

לציון, בפעם ה-12 במספר.

כבר בשלב המוקדמות הוכיח כליל , שחקן 
נבחרת הנוער, עליונות על פני יריביו, כשסיים 
ה-1 בטבלה הכללית עם ממוצע  במקום 
מרשים של 204. הישג זה הקנה לו מקום 
במשחק הגמר, שם הצליח לגבור על פני רועי 
יהנה , חברו לנבחרת הנוער,  ממועדון חולון, 

כל הדרך אל התואר.

שלף החל לשחק באולינג לפני כ-3 שנים, 
בעת ששהה יחד עם בני משפחתו בשליחות 
בארה’’ב. לדבריו, הוא הכיר את נבכי הענף 
כאשר התגורר בעיר רנו )RENO( שבמדינת 
נוואדה. העיר המכונה ‘’עיר הבאולינג’’ ידועה 
בזכות אולמות הבאולינג המפוארים, אשר 
מצליחים למשוך שחקנים איכותיים מרחבי 
במהלך  בקיץ,  לשחק  ‘’התחלתי  העולם. 
החופש הגדול. בתקופה זו של השנה כל ילד 

או נער עד גיל  18 בארה”ב, זכאי לשחק שני 
משחקים ללא תשלום. ככה בעצם התחברתי 
בפעם הראשונה למשחק. אהבתי את האקשן 
התחלתי  ופשוט  כדורים,  רכשתי  בו,  שיש 

להתאמן, ואט אט גם להשתפר’’.

לפני כשנה חזר כליל ארצה. הוא מתגורר 
בקיבוץ העוגן, ומייצג את מועדון חיפה, אליו 
הגיע בהשראת מאמנו, אור אבירם. ‘’אור מאוד 
תומך בי, ואני חייב לו הרבה על ההתקדמות 
שעשיתי לאחרונה’’, הוא מציין. ‘’השנה אני 
מקווה לחבור לקבוצה הבכירה של חיפה 
בליגת העל לגברים של ההתאחדות, מסגרת 

נוספת שתעזור לי להשתפר’’.

‘’הרגשתי טוב מאוד במהלך האליפות’’, מוסיף 
לציין כליל. ‘’התחיל אמנם קצת קשה, אבל 
ככל שהתקדמו המשחקים הצלחתי לתפוס 
קו, והשגתי ממוצע מצוין. הזכייה הזו נותנת 
לי תקווה להמשך הדרך, במטרה לראות את 

עצמי זוכה בתארים נוספים גם בעתיד’’. 

לאחרונה זכה כליל גם לקחת חלק יחד עם 
נבחרת הנוער שהתמודדה במסגרת אליפות 
‘’נחשפנו שם לרמה  אירופה לנוער בווינה. 
הגבוהה של הבאולינג’’, הוא מוסיף. ‘’הבנו שיש 
עוד הרבה מקום לעבודה על מנת להיצמד 
לקח  בנוסף,  ביבשת’’.  הבכירות  לנבחרות 
כליל לאחרונה חלק גם באליפות פתוחה 
שהתקיימה בצ’כיה, שם סיים במקום ה-80 
מתוך 220 שחקנים סה’’כ. ‘’השגתי שם ממוצע 
יפה של 195, אבל זה לא הספיק מול רמה 
גבוהה מאוד של מתחרים, מה גם ששיחקתי 
עם ציוד לא כל כך טוב. בכל מקרה, זו הייתה 

עוד השתפשפות חשובה מבחינתי’’.

ומה צופן העתיד עבור כליל אתם שואלים? 
האחרון מכריז. ‘’השאיפה הגדולה שלי היא 
בכל המעמדים  ישראל  נבחרת  את  לייצג 
בכל  ועולם  אירופה  אליפויות  החשובים, 
קטגוריות הגיל. אני עוד צעיר ומכוון הכי גבוה 

שאפשר’’.

 צעיר ומבטיח:
כליל שלף אלוף ישראל עד גיל 16

שחקנה של מועדון חיפה הצליח לזכות בתואר לאחר שניצח בתחרות 
שהתקיימה בבאולינג ראשון לציון
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 .A גנדי בורסלו )אשדוד( השלים זכייה שלישית ברציפות בתואר בקטגוריית גיל
 .B ד''ר עבד מחמיד )חוצות המפרץ( זכה בקטגורייה גיל 

C רפי רז )הרצליה( זכה בקטגורייה גיל 
ורונה גיל )פתח-תקווה( זכתה בקטגוריית הנשים.

אלופי ישראל לסניורים

כייה שלישית ברציפות בתואר עבור בורסלו )57( המייצג את מועדון ז
הבאולינג אשדוד, ומשחק באולינג מזה כ-15 שנים סה''כ. 

גנדי פתח במומנטום חיובי את התחרות, כשסיים במקום השני 

בטבלת השחקנים הכללית )מתוך 14 משתתפים סה''כ( של שלב 

המוקדמות )6 מקצים( עם ממוצע של 214.6 פינים. בחצי הגמר 

שמר על מקומו, על אף שהעלה משמעותית את הממוצע האישי 

)230.5(. במשחק הגמר הצליח לגבור על צ'יקו דקל ממועדון חיפה 

בתוצאה 1:2, כשהוא חוזר בצורה משכנעת מפיגור ומוכיח הרבה 

אופי )206:172; 217:226; 230:233(. 

גנדי התייחס לזכייה בתואר אותו הקדיש לחבר יקר שהלך אשתקד 

לעולמו: ''התחרות השנה הייתה לזכרו של ישראל טנר ז''ל, שהלך 

לעולמו בשנה שעברה. התואר הזה מוקדש לו, שכן הוא היה איש 

מדהים וחבר יקר, שאני מאוד מתגעגע אליו. לשמור על התואר 

זה אף פעם לא קל, כי הטורניר עצמו היה לא פשוט. אני מאושר 

שהצלחתי לזכות בפעם השלישית ברציפות. הפעם היה קרב 

שהוכרע ממש על הקשקש, כשגם המזל הלך לטובתי''.
אחר שזכה לפני שנתיים בתואר בקטגוריית A, הוסיף ד''ר עבד ל

מחמיד ממועדון חוצות המפרץ )59( תואר נוסף לארון הגביעים 
 .B שלו, בשנתו הראשונה בקטגוריית גיל

כבר בתום 6 מקצי שלב המוקדמות, הוביל מחמיד את טבלת 
השחקנים, שכללה 20 מתחרים נוספים פרט אליו, עם ממוצע 
אישי של 210.8 פינים. גם בתום שלב חצי הגמר הוליך את הטבלה 
)209.8(, כאשר במשחק הגמר פגש לקרב ספורטיבי ראש בראש 
את יוסי ולפרט ממועדון חולון, עליו גבר 0:2 בתום שני משחקים 

 .)193:198 ;171:214(

''לאורך כל שלבי האליפות הרגשתי מצוין'', מעיד מחמיד על הכושר 
האישי עמו הגיע למשחקים. ''הגעתי עם הרבה ביטחון, יחד עם 
הניסיון שצברתי במהלך השנים, שעשה את שלו. הגעתי פחות עם 
חששות ותוך ידיעה מה בדיוק אני צריך לעשות. עם זאת, היה אתגר 
לא פשוט, שכן הרמה של הסניורים עולה משנה לשנה, ויש כמות 

גדולה של מתחרים איכותיים''. 

מחמיד, שלקח לאחרונה חלק במשחקי גביע הים התיכון במלטה, 
הוסיף להתייחס לעתידו הספורטיבי: ''כל עוד אני בריא ואלוהים 
ייתן לי את הבריאות והרצון, אשמח להמשיך ולשמור על חיים 
ספורטיביים, להתאמן ולנסות להתקדם בענף הבאולינג עד כמה 

שאפשר ללא מעצורים'', כך לדבריו.

 גנדי בורסלו – אלוף ישראל לגברים 
A קבוצת גיל

ד''ר עבד מחמיד – אלוף ישראל לגברים 
B קבוצת גיל
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ישג מצוין לרפי רז ההרצלייני, שהותיר מאחור 34 מתחרים, כשהוא ה
 .C מסיים עם תואר אלוף ישראל לסניורים בקטגוריית גיל

את שלב המוקדמות סיים עם ממוצע של 215.8. בהמשך שמר גם 
בחצי הגמר על פסגת טבלת השחקנים )209.7( ובמשחק הגמר 
מול מאיר פריאל ממועדון חולון, השלים את העבודה עם ניצחון 0:2 

במניין המשחקים )182:215; 194:218(.

רז, לו ימלאו בנובמבר הקרוב, 71 חורפים, משחק במועדון הרצליה 
מאז שנת 2010, והשנה השיג את אחת העונות הטובות בקריירה 
שלו, אותה סיים עם שני דאבלים )אליפות וגביע( יחד עם קבוצות 
הגברים והסניורים של המועדון. כאמור גם ברמה האישית, רז הוכיח 
את עליונותו באליפות, במהלכה הציג רמה גבוהה, הן מבחינה 

מקצועית והן מבחינה מנטאלית.

''מסתבר שככל שאני מתקדם בגיל, כך אני מצליח לשחק טוב 
''הרגשתי בסך הכול טוב במהלך  יותר'', מעיד רפי על עצמו. 
האליפות, המסלולים היו נוחים מבחינתי, שכן הם היו במועדון 
הבית שלי בהרצליה. הגעתי מרוכז, ולשמחתי הצלחתי להפגין רמה 

גבוהה יחסית, ביחס למתחרים''. 

אריה פישר, יו"ר ה.כ.י: "ניתן לציין כי בנוסף להצטיינותו במשחקי 
הליגה וזכייתו באליפות ישראל לסניורים, זכה רפי במדליית כסף 
באליפות אירופה לסניורים 2019 תחרות שנערכה בבולוניה, איטליה. 

כל הכבוד! ".

שחקנית הוותיקה )65( המשתייכת למועדון פתח תקווה, רשמה ה
זכייה ראשונה בתולדותיה בתואר אלופת הארץ לסניורים. 

בעורפה של חברתה,  רונה  נשפה  רוב שלבי התחרות  במשך 
שרה אבירם חרל''פ, כשניצבה במקום ה-2 הכללי )ממוצע בשלב 
המוקדמות: 189.8; ממוצע בחצי הגמר: 164.5(. במשחק הגמר בין 
השתיים, גילתה רונה קור רוח, כשהצליחה לשוב מפיגור במשחק 

הראשון, ולנצח 1:2 בסיכום הכללי )216:149; 191:209; 204:235(. 

לאחר הזכייה סיפרה רונה על תחושותיה: ''הגעתי כבר מספר 
פעמים בעבר לגמר, אבל הפעם הצלחתי להשלים את המלאכה 
וללכת עד הסוף'', היא מספרת בגאווה. ''המעמד הזה היה מאוד 
מרגש מבחינתי. בחצי הגמר נגד חנה דואניס היה קרב צמוד, אבל 
הצלחתי לגבור עליה בסופו של דבר. גם במשחק הגמר נגד שרה, 
חברה קרובה מאוד שלי ופרטנרית איתה אני משתפת פעולה 
בתחרויות שונות, היה לא פשוט, אבל לשמחתי גם מולה הצלחתי 
להתעלות. זה היה אתגר גדול להתמודד מולה, אבל ידעתי להשאיר 
הפעם את הרגשות בצד, והגעתי למשחק מאוד רגועה ומרוכזת. 
אחרי שניצחתי, מיהרתי להעניק לה חיבוק גדול. לעמוד יחד איתה 

על הפודיום, היה מרגש מבחינתי בצורה בלתי רגילה''. 

ומה לקראת ההמשך? רונה כבר מסתכלת קדימה. ''אני מאחלת 
לעצמי להמשיך להציג יכולת גבוהה ובינואר הקרוב לייצג בגאווה 
את ישראל במסגרת אליפות אירופה לסניורים שתתקיים בווינה. 

כולי תקווה שאוכל להביא כבוד למדינה ולזכות שם במדליה''..

 רונה גיל – אלופת ישראל לסניורים 
נשים

 רפי רז – אלוף ישראל לגברים 
C קבוצת גיל

 .A גנדי בורסלו )אשדוד( השלים זכייה שלישית ברציפות בתואר בקטגוריית גיל
 .B ד''ר עבד מחמיד )חוצות המפרץ( זכה בקטגורייה גיל 

C רפי רז )הרצליה( זכה בקטגורייה גיל 
ורונה גיל )פתח-תקווה( זכתה בקטגוריית הנשים.

אלופי ישראל לסניורים
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גברים: אשכנזי הצעיר הרשים כל הדרך אל התואר

שכנזי )20( המשחק במועדון חולון, סיים אשתקד את האליפות א
במקום ה-2. השנה הצליח להשלים קפיצת מדרגה משמעותית 

מבחינתו, כאשר הצליח לעמוד הפעם על ראש הפודיום עם התואר 

המיוחל.

מדובר בהישג מרשים עבור אשכנזי הצעיר, שהחל את האליפות בצורה 

מהוססת )סיים את שלב המוקדמות רק במקום ה-6 הכללי עם ממוצע 

של 185.6(, אולם בטבלת שלב חצי הגמר הצליח כבר להתברג במקום 

ה-2 הכללי עם ממוצע גבוה יותר )191(. במשחק הגמר גבר על גד 

זך הצעיר ממועדון ראשונים בתוצאה 1:2 כשהוא מצליח להפוך את 

הקערה על פיה לאחר שהפסיד במשחק ה-1.

''הגעתי השנה לאליפות משופשף ומנוסה יותר'', הסביר לירון את השינוי 

החיובי שחל עליו באליפות, לעומת השנה שעברה. ''ההרגשה היא 

מדהימה. עבורי עצם הזכייה הזו היא משמעותית מאוד, שכן היא תוצר 

של עבודה קשה ואימונים מאתגרים. האמת היא שקצת התאכזבתי 

שהוריי לא יכלו להגיע לצפות בי ולעמוד לצידי, שכן הם שהו בחו''ל, 

אבל למרות הכול הצלחתי לעמוד במשימה. התואר הזה מוקדש להם''.

ביחס לרמה שהפגין בתחרות הוסיף אשכנזי: ''עליתי למשחק הראשון 

מאוד לחוץ. צריך לזכור שזו אחת התחרויות הראשונות בהן אני משחק 

בקטגוריית בוגרים, כך שאני עדיין משתפשף בבוגרים. האמת היא שלא 

ציפיתי שאגיע כל כך רחוק, אבל ככל שהאליפות התקדמה צברתי 

ביטחון, אותה הצלחתי לתעל להצלחה על המסלול. חשוב לציין גם 

שהשימון ביום המשחקים היה טוב מאוד, מה שסייע לי להשיג ביצועים 

טובים יותר. בשלבים המכריעים היה הרבה מתח באוויר, אבל ידעתי 

לקחת את עצמי בידיים ולהתרכז. החברים מהמועדון בחולון עודדו אותי 

לכל אורך הדרך, ועל כך מגיעה להם תודה גדולה''. 

נשים: דואניס עמדה על ראש הפודיום

רכות לחנה דואניס )62( המשחקת במועדון הרצליה מזה כ-13 ב
שנים, שהצליחה לגרוף את התואר לראשונה בקריירה. עבור חנה, 

שהיא גם חברת הוועד המנהל של ההתאחדות, מדובר בהישג שיא 

מבחינה אישית, זאת לאחר שסיימה אשתקד במקום ה-3 באליפות 

ישראל לסניורים בקטגוריית הנשים.

חנה הובילה למעשה לכל אורך התחרות, כאשר בתום 10 משחקי 

מוקדמות שהתקיימו על גבי המסלולים בראשל''צ וחולון, סיימה במקום 

ה-1 עם ממוצע של 166.4. גם את טבלת שלב חצי הגמר סיימה 

בפסגת הטבלה הכללית )163.3( ובמשחק הגמר על התואר הנכסף, 

הצליחה לגבור על פני מירב וינברג רוזן ממועדון חיפה בתוצאה 1:2.

חנה התייחסה למשחק הגמר המרתק, אותו הצליחה לסיים כשידה על 

העליונה: ''הייתה התרגשות גדולה במהלך המשחק מול מירב, שחקנית 

בהחלט איכותי. היה הרבה קהל שעודד את שתינו, מה שהגדיל את 

רמת המתח. במשחק השלישי, במצב של שוויון 1:1 במשחקים, הצלחתי 

להתעשת ולהשתחרר. הבן שלי, אור, ישב מאחוריי וזרק לי כמה מילות 

עידוד וטיפים מקצועיים, שאכן הועילו לי בסופו של דבר. תודה גם ליתר 

החברים והחברות שעודדו ללא הרף''.

62 להניף  ''בגיל  ביחס לתואר המיוחל בו זכתה, הוסיפה דואניס: 

גביע זהו אושר גדול'', סיפרה חנה בהתרגשות. ''אני אומרת תמיד 

לבנים שלי, שגם בגילי אני עדיין מצליחה להתרגש. אני אוהבת מאוד 

את ענף הבאולינג, וכמורה לחינוך גופני במשך 30 שנים, אני נהנית 

מהספורט הזה בכל פעם מחדש. מאחלת לעצמי להמשיך לשחק טוב 

ולנסות להתברג יחד עם חברותיי למועדון הרצליה, בצמרת הבאולינג 

הישראלית. מי ייתן ואזכה לעמוד שוב בעתיד על הפודיום''.

אלופי ישראל ה-12 לדרג ב'
לירון אשכנזי )חולון( וחנה דואניס )הרצליה( זכו בתואר לשנת 2019

ברכות לזוכי אליפות ישראל ה-12 לדרג ב' לשנת 2019 – לירון אשכנזי )חולון( וחנה דואניס )הרצליה(.
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2018 ה בישראל המשיכה בחודש דצמבר  תאחדות הכדורת 
במסורת כשקיימה את תחרות ‘’אלוף האלופים’’ ה-24 במספר, 

המפגישה את כל אלופי המועדונים המסונפים להתאחדות.

התחרות שהתקיימה בבאולינג פלאנט בראשל’’צ קיבצה 15 מתחרים 
ו-9 מתחרות שנאבקו כל אחד ואחת על התואר הנכסף. 

נפתח עם האלופה בגזרה הנשית, הלא היא שרה אבירם חרל’’פ 
הבלתי נגמרת, אלופת ישראל בשנתיים האחרונות, ששוב הוכיחה 
בפעם המי יודע כמה, כי מדובר באחת השחקניות האיכותיות אי פעם 
בענף המקומי. שרה דווקא החלה בצורה מהוססת את התחרות, 
כשסיימה את שלב המוקדמות רק במקום ה-3 בטבלת השחקניות 
)ממוצע – 176.3(, אולם עם פתיחת שלבי הנוק-אאוט, הפגינה עליונות 

על פני יריבותיה, מבלי שהיא מפסידה ולו משחק אחד. 

ברבע הגמר גברה על רותם וקנין )סטרייקבול(, הוסיפה ניצחון גם 
בחצי הגמר מול רונה גיל )פתח-תקווה( ובמשחק הגמר המשיכה 
בכושרה המצוין, עם ניצחון נוסף מול רותי לוי )באר-שבע(, הפתעת 

התחרות. 

‘’כל תחרות עבורי היא שילוב של התרגשות וכיף בכל פעם 
מחדש’’, מסבירה שרה את הרגשות המציפים אותה בכל פעם 
בה היא משתתפת בתחרות באולינג. ‘’עבורי להישאר בצמרת 
זה דבר לא פשוט ומאתגר במיוחד. אני עובדת קשה על מנת 
להגיע להישגים הללו, משקיעה זמן רב ומשאבים כדי להשתפר, 
ולשמחתי התוצאות מגיעות בסופו של דבר. אני מרגישה ששיפרתי 
כמה אלמנטים במשחק שלי, בדגש על הצד המנטאלי. כשאני 
מגיעה למסלול אני מצליחה להתנתק. לא מעניין אותי שום דבר 
מסביב, ואני דואגת ליישם במקביל את כל מה שאני עובדת עליו 

באימונים’’.

בתחרות הגברים היה זה נועם הנאור ממועדון חולון, שזכה 
להניף את התואר כבר בהופעתו הראשונה אי פעם באליפות. 
נועם, אלוף ישראל פעמיים בעבר )1998, 2000( וזוכה מדליית 
הזהב במשחקי הבאולינג במכבייה בשנת 2001, כמעט ולא העפיל 
לשלבי הנוק-אווט באליפות, כשסיים רק במקום ה-8 את שלב 

המוקדמות )ממוצע 173.3(. 

עם פתיחת שלבי הנוק-אאוט החל הנאור במסע החלומי שלו 
אל עבר התואר. תחילה הפתיע את שלמה עוזרי )חיפה( שסיים 

ראשון את המוקדמות, ובהמשך גבר על פבל שוסטר )ראשונים( 
ולירן חיון )סטרייקבול(.  

‘’אני מאושר שהצלחתי להתעלות ברגעים המכריעים ולזכות 
בתואר’’, סיפר נועם על הופעתו המוצלחת באליפות. ‘’כל תחרות 
בפני עצמה היא מאתגרת ולא קלה. ידעתי לשמחתי להתמודד 
הפעם עם הלחץ, ולחזור למשחק שלי לאחר פתיחה לא כל כך 
טובה. הבנתי שבשלבי הנוק-אאוט אין מקום לטעויות ושאסור 
למצמץ, שכן זה עלול לעלות לי בהדחה. מה שהכריע מבחינתי 

היה הניסיון וההתעלות ברמה המנטאלית’’.

 מי מספר 1? 
סיכום תחרות אלוף 

האלופים ה-24
 שרה אבירם חרל’’פ )רמת גן(

 ונועם הנאור )חולון( זכו בתואר. 
כל הכבוד!
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 עשו היסטוריה:
הרצליה אלופת המדינה לגברים 

 הקבוצה מהשרון זכתה לראשונה בתולדותיה בתואר
בתום עונה מופלאה

 להיות ראשון זה מחייב:
רמת גן אלופת המדינה לנשים 
שחקניות איכותיות מהשורה הראשונה בכדורת הישראלית בשילוב תלכיד 

חברתי יוצא דופן, הובילו את קבוצת הנשים הרמת-גנית כל הדרך אל התואר
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הבאולינג ב למועדון  רכות 
עונה  שהשלים  הרצליה 
בתואר  זכייה  עם  פנטסטית 
האליפות במסגרת ליגת העל 
לגברים, לראשונה בתולדותיו!! 

עבור  פנטסטי  בהישג  מדובר 
גם  לזכייה  שמצטרף  המועדון 
דאבל  ומשלים  המדינה  בגביע 
חלומי בעונת המשחקים 2018/19 

שהסתיימה לה זה מכבר. 

את  סיימה  מהשרון  החבורה 
של  מרשים  מאזן  עם  העונה 
12 ניצחונות לעומת 2 הפסדים 
בלבד, כשהיא מותירה מאחור את 
יריבתה המושבעת מחיפה )חלפה 
משחק  יתרון  בזכות  פניה  על 

בטבלה הכללית(.

התאפיינה  כי הקבוצה  יצוין 
לאורך השנה ברוח ספורטיבית 

ואווירה מגבשת, שהובילו בסופו 
יום לתוצאות על המסלול.  של 
סגל הקבוצה בעונת המשחקים 
מ-9  פחות  לא  כלל  הנוכחית 
עומר  עומרי,  בן  שחקנים: סמי 
נחושתן, יהב רבין, ליעד לשם, סמי 
אוחיון, רפי רז, עופר ברן, איציק 

יהנה ודרור גביש.

יו’’ר עמותת באולינג הרצליה, 
עונה  סיכם  עומרי,  בן  סמי 
מופלאה: ‘’זו האליפות הראשונה 
של המועדון אי פעם, והתחושה 
השנה  צירפנו  עילאית.  פשוט 
שני שחקני חיזוק מצוינים, עומר 
נחושתן ויהב רבין, אותם קיבלנו 
בסופה  ואכן  פתוחות.  בזרועות 
של העונה, זכינו מהם לתפוקה 
נהדרת עם התואר לו חיכינו כל 
ללא  שניהם  שנים.  הרבה  כך 

ספק היוו תוספת כוח משמעותית 
השנה במשחקי הליגה’’. 

הוסיף  שחלפה,  לעונה  ביחס 
‘’סיימנו עונה נהדרת  בן עומרי: 
עם מאזן כמעט מושלם. ברמה 
זו  העמותה  כיו’’ר  האישית, 
שואף  אחד  כל  ענקית.  גאווה 
ואליפות  להישגים,  להגיע 
הארץ למועדונים היא הדובדבן 
שבקצפת. מקווה שנצליח לשמור 

על התואר גם בשנה הבאה’’. 

נחושתן,  עומר  הרכש  שחקן 
ההתרגשות  על  לספר  הוסיף 
עונה  ‘’הייתה  ההרצלייני:  בצד 
הקבוצתי,  המרקם  חלומית. 
והאגרוף המשותף שפיתחנו, הפכו 
אותנו לקבוצה שהיא בגדר אגוז 
בלתי ניתן לפיצוח. היינו מגובשים 
לא  כאשר  דופן,  יוצאת  בצורה 

משנה מי היה על המסלול, זה 
הרגיש שכולם בשביל אחד ואחד 
בשביל כולם. דוגמא אחת זכורה 
במשחק שהתקיים  במיוחד  לי 
בפינים  בפיגור  היינו  בחיפה. 
ובנקודות, אבל ידענו להתעלות. 
כולנו התרכזנו, ובמשחק האחרון 
תותח.  של  מלוע  יצאנו  כאילו 
אלופת  חיפה,  את   0:11 ניצחנו 
השנתיים האחרונות, עם שחקנים 
נהדרים ברמה אירופאית. זה רגע 

מדהים שלא אשכח לעולם’’. 

שהגיע  הנוסף  הרכש  שחקן 
יהב  העונה לייצג את המועדון, 
השנה  ‘’הוכחנו  הוסיף:  רבין, 
שאנחנו ווינרים בנשמה, קבוצה 
עם אנשים בעלי מוטיבציה בלתי 
של  בסופו  לנצח.  ורצון  נגמרת 
יום עמדנו במבחן התוצאה, וזה 
מה שחשוב. אין ספק שלאורך 
כל הדרך הדברים נעשו בשיתוף 
זה  ולשמחתי  מדהים,  פעולה 
התחבר על הצד הטוב ביותר. כל 

הכבוד לכולם’’.

מי שעוד התקשה להסתיר את 
שביעות רצונו מתואר האליפות 
וותיק  שחקן  לשם,  ליעד  הוא 
במועדון, אשר סגר עונה שביעית 
גדול.  אושר  ‘’זהו  בשורותיו: 
הקבוצה שלנו היא הרבה מעבר 
מדובר  וספורטאים.  לשחקנים 
חברים  של  מדהימה  בחבורה 
טובים. אנחנו מכירים האחד את 
כיף  ופשוט  שנים,  הרבה  השני 
לנו לשחק יחד. לא תמיד כולם 
משחקים, אבל גם אלו שיושבים 
ועידוד.  בחוץ, אחראים למוראל 
חלק  להיות  תענוג  פשוט  זה 

מהתלכיד הזה’’. 



 להיות ראשון זה מחייב:
רמת גן אלופת המדינה לנשים 
שחקניות איכותיות מהשורה הראשונה בכדורת הישראלית בשילוב תלכיד 

חברתי יוצא דופן, הובילו את קבוצת הנשים הרמת-גנית כל הדרך אל התואר

הנשיםשל ב לקבוצת  רכות 
מועדון רמת גן על זכייתה 
באליפות המדינה לנשים לעונת 

.2018/19

בתום 8 מחזורי ליגה שהתפרסו 
סיימה  חודשים,  פני מספר  על 
מאזן  עם  הרמת-גנית  הקבוצה 
מושלם )0:8(. שחקניות הקבוצה 
עשו זאת בסטייל, כשהןמקדימות 
את סגניתן מפתח תקווה בפער 
של שני משחקים, ואף מסיימות 
פינים  שיא  עם  העונה  את 
למשחק בודד שהסתכם ב-640 
פינים. ואם זה לא מספיק, שתיים 
אדווה  הקבוצה,  משחקניות 
חרל''פ,  אבירם  ושרה  אליאב 
סיימו בראשהטבלה האישית, עם 
ממוצע כללי של 192.59 ו-190.61 

בהתאמה. כל הכבוד !

שרה אבירם חרל''פ, הנחשבת 
משחקניות  לאחת  בכדי  שלא 
בישראל,  המובילות  הכדורת 
והייתה מעמודי התווך של הקבוצה 
תחושותיה  על  סיפרה  העונה, 
לאחר הזכייה בתואר האליפות: 
היא  אליפות  לקחת  ''ההרגשה 
מדהימה. עצם העובדה שקצרנו 
את הפירות, לאחר עבודה קשה 
ומאומצת לאורך כל השנה, בין 

אם באימונים ובין אם במשחקים, 
נותנת לנו הרבה סיפוק. בשורה 
התחתונה, הוכחנו העונה שהיינו 
הכי טובות בארץ. האליפות הזו 
הושגה בזכות ולא בחסד, עם מאזן 
כימיה  עם  יחד  מהפסדים,  נקי 
נהדרת בין הבנות. נהנינו להגיע 
לכל משחק ולשתף פעולה. עמדנו 

ביעד וזה מה שחשוב''.

הצטרפה  שרה,  של  לצידה 
שחקנית  לקבוצה  אשתקד 
רכשבדמותה של אדווה אליאב, 
בעלת רזומה מרשים לא פחות 
בענף, שייצגה את המועדון בעונה 
החולפת, לאחר 13 שנים במועדון 
חולון. לדבריה: ''הייתה עונה כיפית 
ומצחיקה. השתדלנו ליהנות מכל 
רגע, וכך היה. הייתה אווירה חיובית 
בכל הזדמנות בה נפגשנו ושיחקנו, 
תוך הבנה אמיתית וכנה האחת 
של השנייה. זה המקום להודות 
לקפטנית שלנו, שושי נדב, שדאגה 
לנו ממש כמו אמא, כולל אוכל 
ושתייה בכל משחק, מילה טובה 
כשצריך, והענקת תחושה ביתית 

בכל פעם מחדש''.

וכך, הגענו לקפטנית שוש נדב, 
עבורה זוהי שנה שביעית בצוותא 
עם מועדון רמת-גן. נדב התקשתה 

הגדולה  השמחה  את  להסתיר 
נוכח ההישג הכביר שלה יחד עם 
חברותיה לקבוצה: ''הייתה עונה 
מכריזה.  היא  מאוד'',  מוצלחת 
השחקניות  שתי  ''לשמחתי 
שרה  בקבוצה,  שלנו  החזקות 
ואדווה, עשו את ההבדל. פרט לכך, 
הגיבוש הקבוצתי וההירתמות מצד 
כל אחת מהשחקניות היו מעוררי 
בשביל  המון  השראה. השקענו 
האליפות הזו, ואני מאושרת שאכן 

השגנו אותה בסופו של דבר''.

את  שייצגה  נוספת  שחקנית 
הקבוצה הרמת-גנית העונה היא 
זו  הייתה  גליה עובדיה, עבורה 
העונה הראשונה בליגה. עובדיה 
הציגה סיפתח נפלא מבחינתה, 
כשכבר בעונתה הראשונה בליגת 
לזכות בתואר.  הנשים, הצליחה 
''ההרגשה מהממת. אנחנו פשוט 
''אני  תותחיות'', סיפרה בגאווה. 
חושבת שמה שעשה את ההבדל 
לטובתנו השנה, היה החיבור הטוב 
לו.  ומחוצה  בינינו, על המסלול 
ברמה האישית, לקחתי מהעונה 
הזו הרבה ניסיון יחד עם צבירת 
בנו,  גאה  אני  מקצועי.  ביטחון 
הבאה  בעונה  שגם  ומבטיחה 
נעשה את הכול על מנת ללכת 

שוב עד הסוף''. 

יו''ר האגודה, אבי גורביץ', סיכם 
את העונה המוצלחת של חניכותיו: 
במתכונתו  גן  רמת  ''מועדון 
3 שנים עם הוועד  הנוכחית זה 
המכהן החדש, מטפח את קבוצות 
הבאולינג המעורבות גברים/נשים/
ואת קבוצת הנשים  נוער בכלל 
צירפנו  האחרונה  בשנה  בפרט. 
שחקנית ממועדון אחר לקבוצת 
במטרה  רק  ולו  שלנו,  הנשים 
ותוביל  תתמקצע  זו  שקבוצה 
את הליגה הכלל ארצית, ולראיה 
השנים  ב-3  באליפות.  הזכייה 
האחרונות המועדון קלט כל שנה 
בין 2-3 שחקניות, אשר עוברות 
אימונים אחת לשבוע עם מאמן 
מקצועי, והצליחו לשדרג את רמת 
נחים על  איננו  המשחק שלהן. 
זרי הדפנה וכבר קולטים בימים 
הקרובים 2 שחקניות נוספות.גם 
בשנה הבאה נמשיך לטפח את 
הייצוג הנשי של מועדון רמת גן 
וכולי תקווה שנזכה שוב באליפות 
גאה  גן  רמת  מועדון  הליגה. 
בשחקניות שהביאו לו את הכבוד. 
בשמי ובשם כל חברי העמותה, 

אנו מודים להן מקרב לב''.
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עשו הרבה כבוד לקבוצת הסניורים של מועדון הרצליה. ת
חבורת השחקנים הוותיקה )סמי בן עומרי, סמי אוחיון, רפי 
רז, עופר ברן, אמנון לוינגר( סיימה עונה לא פחות מחלומית עם 
זכייה שלישית ברציפות בתואר אלופת המדינה לסניורים, ובכך 
השלימה זכייה בדאבל בעונת המשחקים הנוכחית )ראו כתבה 

נפרדת על זכייתה של הקבוצה בגביע המדינה(.

מדובר בהישג כביר עבור המועדון שהצליח להשתלט העונה על כל 
החזיתות )ארבעה תארים סה’’כ, ראו כתבות נפרדות במגזין( בדגש 
על קבוצת הסניורים הנחשבת ליחידה מלוכדת של שחקנים אשר 
הוכיחו כי במקרה שלהם השלם גדול מסכום חלקיו, עם 14 ניצחונות 

מתוך 14 מחזורים!

יו’’ר עמותת באולינג הרצליה, סמי בן עומרי, הנכלל בסגל הקבוצה, 
התגאה בהישג: ‘’בסניורים כבר התרגלנו לתארים. יש לנו קאדר 
נהדר, שמשנה לשנה צובר ניסיון ומוכיח את עצמו על המסלולים. 
ביססנו את מעמדנו כאחת הקבוצות הטובה בארץ בגילאי הסניורים. 

זו גאווה ענקית’’.

סמי אוחיון, הנחשב לחבר קבע בקבוצת הסניורים הוסיף: ‘’התחושות 
נהדרות. סיימנו עונה מדהימה ללא הפסד. להיות קבוצה בלתי מנוצחת 
זה דבר מיוחד, לא משנה באיזה רמה או ענף. כמו כל השנים, הפרגון 
והתמיכה האחד בשני, בתוספת החיזוקים גם מהשחקנים שישבו 
בחוץ ולא שיחקו, נתנו לנו את הדרייב להצלחה. הייתה ליגה קשה 
ומאתגרת עם קבוצות איכותיות. אני פשוט מאושר שידענו לעמוד 
במשימה ולזכות באליפות. ניקח את הדברים החיוביים מהעונה הזו, 
נישאר צנועים ונגיע בעונה הבאה על מנת להפיק את המקסימום 

במטרה לשמור על האליפות בהרצליה למשך שנה נוספת’’. 

צלע נוספת במועדון היא בדמותו של רפי רז, שמנסה להסביר את 
פשר ההצלחה של הקבוצה בשנים האחרונות: ‘’הקבוצה שלנו מאוד 
מגובשת, החבר’ה מפרגנים אחד לשני ועושים הכול למען גאוות 
היחידה. מה שמייחד אותנו הוא משחק חברתי ותומך, שעזר לנו 
להשלים דאבל חלומי השנה. הפרגון ההדדי הזה הוא משהו שאין 
לו אח ורע. מאחל לעצמנו שנדע לשמור על התלכיד המדהים הזה 

עוד שנים רבות’’. 

עופר ברן, שסיים עם הממוצע האישי הגבוה ביותר בליגת העל 
לסניורים )204.56(, הוסיף: ‘’הקבוצה שלנו מאוד מלוכדת, השחקנים 
לכל  מגיעים  כולנו  ולהתמיד.  לעזור  משתדלים  כצוות,  עובדים 
המשחקים ושומרים על הביחד. השיא הגיע השנה בגביע המדינה 
למועדונים, שם כל שחקן זורק זריקה אחת בלבד, כך שבשורה 
התחתונה כל ‘’טעות’’ עלולה הייתה לפגוע בכל הקבוצה. מכיוון 
שכולנו מלוכדים, הצלחנו לנצח שם, ולהוכיח שהרצליה היא משהו 

מיוחד בבאולינג הישראלי’’.

אמנון לוינגר: ‘’העונה לטעמי הייתה העונה המוצלחת ביותר שלנו 
אי פעם. התלכיד שנוצר בהרצליה הוא משהו מיוחד, מועדון שרואה 
בחברות כערך עליון. אני אישית מרגיש במועדון הזה כמשפחה 
השנייה שלי, מועדון בריא שכולם רוצים להיות חלק ממנו. בצורה הזו 
קל הרבה יותר להגיע להישגים. הפנים כבר לקראת העונה הבאה, 
בתקווה לשמור על כל התארים. תמיד יותר קשה לשמור על המקום 
הראשון, מאשר להגיע אליו, אבל אנחנו נחושים להמשיך במומנטום 

ההישגים ולבסס את הרצליה בצמרת הענף’’.

 פעם שלישית גלידה:
הרצליה אלופת המדינה לסניורים

הישג נהדר לקבוצת הרצליה שסיימה עונה מושלמת עם 100 אחוזי הצלחה. 
יו’’ר המועדון, סמי בן עומרי: ‘’גאווה ענקית’’
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רכות לקבוצת הגברים של מועדון ב
גביע  מחזיקת  הרצליה,  הבאולינג 
המדינה ה-29 למועדונים לשנת 2019. 
מדובר בהישג כביר, שמשלים דאבל עבור 

הקבוצה )ראו כתבה נפרדת בגיליון(. 

הרצליה פתחה מצוין את התחרות שהתקיימה 
ב-31 במאי במתחם באולינג 7 בבאר-שבע. 
את בית א’ במסגרת שלב המוקדמות, סיימה 
8 קבוצות  הקבוצה בפסגת הטבלה מתוך 
סה’’כ, עם ממוצע של 196.43, ובמרחק של 
למעלה מ-12 פינים ממועדון חיפה, שסיים 

במקום ה-2. 

בפתיחת שלבי הנוק-אאוט התמודדה הקבוצה 
במשחק דרמטי ומותח במיוחד מול מועדון 
חולון במסגרת רבע הגמר, שהסתיים בניצחון 
דחוק על חודם של 2 פינים בלבד )349:351 

בסיכום הכללי(.

הקבוצה  עבור  קשה  הלך  הגמר  חצי  גם 

המשחק  את  הפסידה  שאמנם  מהשרון, 
הראשון מול ראשונים, אך הצליחה לחפות עם 
ניצחון בהפרש גדול במשחק השני, שהעניק 

לה את ההעפלה לגמר )310:345(.  

בגמר מול מועדון חיפה, הצליחה הרצליה כבר 
להפגין עליונות לאורך שני המשחקים, כשהיא 
זוכה בתואר המיוחל )322:374( תוך הפגנת 

באולינג ברמה גבוהה.

הסגל ההרצלייני העונה כלל את יו’’ר האגודה, 
סמי בן עומרי יחד עם סגנו, סמי אוחיון, אליהם 
הצטרפו השחקנים הוותיקים רפי רז ועופר 
השחקנים   שני  את  לציין  יש  בנוסף,  ברן. 
רבין,  ויהב  נחושתן  עומר  יותר,  הצעירים 
שרשמו את עונת הבכורה שלהם בהרצליה, 

והיו לגורמים משמעותיים לאורך כל העונה.

יו’’ר האגודה, סמי בן עומרי, המשמש גם 
כשחקן בקבוצת הגברים, בירך את חבריו על 
הזכייה: ‘’שוב הוכח כי הרצליה הינה קבוצה 

חזקה הנמצאת בזכות בצמרת ענף הבאולינג 
על  החבר’ה  לכל  גדול  שאפו  בישראל. 
ההתעלות הספורטיבית תוך שמירה על ערכי 
החברות. נמשיך לשאוף למצוינות במטרה 

להשיג כל תואר אפשרי ברמה הארצית’’.

הבאולינג  עמותת  יו’’ר  סגן  אוחיון,  סמי 
הקבוצה,  בסגל  שחקן  וכאמור  הרצליה, 
התרגש נוכח ההישג הגדול, ובמקביל הסביר 
מהן התכונות הנדרשות משחקן באולינג על 
מנת להגיע עד לרמות הגבוהות: ‘’להיות שחקן 
באולינג טוב, זה לא רק כישרון, אלא דורש 
אימונים רבים והשקעה של זמן ומשאבים, 
כולל שימוש בציוד מתקדם, ועבודה בלתי 
פוסקת על הצד המנטאלי ועל הטכניקה. אנו 
גאים במועדון שלנו שהמשיך גם השנה להגיע 
להישגים כבירים, וגרף כמעט כל תואר אפשרי 
במישור הארצי, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה 

האישית’’. 

לאורך  פשוט  לא  ‘’היה  הוסיף:  רבין  יהב 
משחקי הגביע, בייחוד בשלבי הנוק-אאוט 
הראשונים, אבל אני שמח שידענו להתגבר 
על המכשולים, ולצאת עם הניצחון. לאורך 
כל שלבי העונה, הוכחנו שכוחנו באחדותנו. 
כל הכבוד לכולם, והפנים כבר קדימה לעבר 

האתגרים הבאים בעונה הקרובה’’.

העונה  הצטרף  שכאמור  נחושתן,  עומר 
לשורות המועדון: ‘’זו העונה הראשונה שלי 
בקבוצה. קיבלו אותי בצורה מדהימה ומחבקת. 
למאמץ  ולתרום  חלקי  את  לתת  שמחתי 
הקבוצתי, שהשתלם בסופו של דבר בצורה 

הטובה ביותר. כל הכבוד לכולם’’.

משחקי גביע המדינה למועדונים 
מתקיימים מדי עונה לזכרו של עופר 
שדה ז’’ל, מזכיר ההתאחדות במשך 
שנים רבות, אשר פעל ללא לאות 

למען קידום ענף הבאולינג בישראל.

 הגביע הקדוש:
הרצליה מחזיקת גביע המדינה לגברים

הקבוצה מהשרון הוכיחה כי מקומה בצמרת הענף עם זכייה 
בגביע המדינה למועדונים

לצפייה בטקס הפתיחה של משחקי גביע המדינה למועדונים לחצו כאן 
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לצפייה בטקס הפתיחה של משחקי גביע המדינה לנשים לחצו כאן
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של ב הנשים  לקבוצת  רכות 
על  תקווה  פתח  מועדון 
ה-13  המדינה  בגביע  זכייתה 
לנשים. מדובר בהישג גדול עבור 
הקבוצה, שמשלימה רצף של 3 
זכיות בגביע המדינה לנשים ב-3 

השנים האחרונות)!(

פתח תקווה פתחה ביד ימין את 
האליפות שהתקיימה ב-30 במאי 
בבאולינג רמת-גן, כשהתבססה 
במקום  המוקדמות  שלב  בתום 
ה-2 בטבלת הקבוצות )ממוצע – 
177.2(, מיקום שהעניק לה העפלה 

למשחק הגמר. 

בדו-קרב על התואר מול באולינג 
נגב, יצאו שחקניות הקבוצה מאם 
העליונה,  על  כשידן  המושבות 
בזכות ניצחוןבסיכום 2 המשחקים 
)332: 322(, שפתח את החגיגות. 

פתח  מועדון  יו''ר  חלק,  הרצל 
תקווה, גילה שביעות רצון ביחס 
להישג ואמר: ''כולנו מלאי גאווה 
גם  שהציבו  שלנו,  בשחקניות 
השנה את המועדון שלנו בצמרת 
הענף הנשי. הבנות הללו מייצגות 
את המועדון במשך הרבה שנים, 

ועושות זאת מתוך נאמנות ואהבה 
גדולה למועדון. לשמחתי, הקבוצה 
רוב  לאורך  נהדר  כושר  הפגינה 
הגביע  ובמעמד  העונה,  חלקי 

הצליחה להתעלות''.

חגיגות  על  לספר  הוסיף  חלק 
בהישג  בגביע:''מדובר  הזכייה 
נכבד עבור המועדון שלנו. אחרי 
הגביע  עם  יחד  יצאנו  הזכייה, 
פתח- עיריית  ראש  ללשכת 
כן  כמו  אותנו.  שבירך  תקווה, 
קיימנו ארוחה חגיגית בהשתתפות 
כבר  אנחנו  השחקניות.  כלל 
ממשיכים  קדימה,  הפנים  עם 
הלאה ורוצים גם השנה להמשיך 
ולהתקדם, בתקווה שנצליח בעונה 

הקרובהלזכותבדאבל''. 

לשחקנית  הנחשבת  גיל,  רונה 
המועדון,  בשורות  הוותיקה 
סיפרה על תחושותיה: ''זו השנה 
השלישית ברציפות שאנחנו זוכות 
בגביע, הישג מדהים לכשעצמו. 
היה מותח עד לסיום מול קבוצות 
אבל  איכותיות,  שחקניות  עם 
עם  בגבורה.  במשימה  עמדנו 
האוכל בא התיאבון, וכעת ננסה 
להמשיך ולמנף את ההישגים הללו 

גם בשנה הבאה,ולהיאבק על כל 
התארים. מגיעה מילה טובה לכל 
הבנות, שהוכיחו אורך רוח ואופי 

מרשים העונה''.

יו''ר  של  אשתו  חלק,  רותי 
ושחקנית  הרצל,  המועדון, 
במועדון,  עצמה  בפני  וותיקה 
משחק  הוא  הוסיפה:''הבאולינג 
שאני מאוד אוהבת, משחק ממכר, 
שהפך לחלק בלית נפרד מחיי. אני 
מאושרת על ההישג של קבוצת 
הנשים, בה אני לוקחת חלק מזה 
טמון  שלנו  הקסם  סוד  כעשור. 
ביחסי החברותהמדהימים בינינו. 
אני ממש מרגישה במועדון שלנו 
בבית, סוג של משפחה אינטימית 
בה אפשר לדבר על הכול. מדי 
לסופי  גם  נוסעים  אנחנו  פעם 
שבוע ביחד, וזוכים לתחושה של 
אחווה משותפת. אין ספק שהצד 
החזק שלנו הוא ההיבט החברתי, 
לצד העובדה שהשחקניות שלנו 
מאוד תחרותיות ועובדות קשה על 
מנת להצליח. שרק נמשיך ככה''.

שחקנית ותיקה שהצטרפה בעונה 
סילביה  לקבוצה,  האחרונה 
על  היא  אף  סיפרה  פרידריך, 

מההישג:  כתוצאה  רגשותיה 
''נהניתי מאוד השנה'', היא מכריזה. 
לקחת  האפשרות  עצם  ''עבורי, 
חלק בתוך קבוצה ותיקה ומגובשת 
כמו פתח תקווה הייתה התנסות 
נהדרת. זכיתי לחברות לחיים כאן 
במועדון, שזה הישג גדול עוד יותר 

מהגביע עצמו''. 

המשחקת  כהן-מצא,  אתי  גם 
במהלכן  שנים,  שלוש  בקבוצה 
חברותיה  עם  עונה  מדי  זכתה 
בגביע, סיפרה על סוד הקסם של 
''אני  הפתח-תקוואית:  החבורה 
מאפיין  שהכי  שהדבר  חושבת 
את הקבוצה שלנו, היא העובדה 
הפשוטה שאין אצלנו חלילה שום 
תככים או מריבות, בניגוד לקבוצות 
אחרות. מה שהקפטנית אומרת 
זאת,  עם  יחד  קדוש מבחינתנו. 
באהבה,  הכול  מקבלות  אנחנו 
ניצחון או הפסד, ובעיקר מכבדות 
ומעריכות האחת את השנייה. זה 
מה שהופך לטעמי את הקבוצה 
מלוכדת.  אחת  ליחידה  שלנו 
התוצאות ללא ספק מדברות בעד 

עצמן''. 

 הגביע הולך לאם המושבות:
פתח תקווה מחזיקת גביע המדינה לנשים 

הגביע הולך לאם המושבות: פתח תקווה מחזיקת גביע המדינה לנשים

https://vimeo.com/351708967


הרצליה. ה מועדון  עבור  נהדר  ישג 
בן  )סמי  הוותיקה  הסניורים  קבוצת 
עומרי, סמי אוחיון, רפי רז, עופר ברן ואמנון 
לוינגר( רשמה זכייה בגביע המדינה ה-17 
לסניורים ובכך השלימה דאבל חלומי בעונת 

המשחקים 2018/19.

קבוצת הסניורים של המועדון נחשבת מזה 
שנים ארוכות ליחידה מגובשת וכישרונית, 
המשלבת בין תצוגות באולינג מרשימות 
על המסלול לערכי אחווה ושותפות הדדית 

יוצאי דופן.

התפרס  לסניורים  המדינה  גביע  תחרות 
על פני יום משחקים מלא. תחילה שיחקה 
הקבוצה במסגרת בית שכלל 8 קבוצות בשלב 
המוקדומת, אותו סיימה במקום ה-2 הכללי 
הוכיחה  הנוק-אאוט  ובשלבי   )178 )ממוצע: 
3 משחקים.  הרבה אופי כשהצליחה לנצח 
 ברבע הגמר חלפה על פני מועדון רמת-גן
)310 : 408(, בחצי הגמר גברה על מודיעין 

)394: 324( ובמשחק הגמר הותירה מאחור גם 
את מועדון חיפה )424 : 372(.

יו’’ר האגודה, סמי בן עומרי, נשמע נרגש נוכח 
ההישג של הקבוצה, בה הוא כאמור גם לוקח 
חלק פעיל: ‘’הקבוצה שלנו היא קבוצה מנצחת, 
תרתי משמע, על המסלול ומחוצה לו. יש כאן 
חבורה מדהימה של אנשים מופלאים, שהם 
קודם כל בני אדם, ורק אחר כך שחקני באולינג 
איכותיים. הניסיון שלנו עשה השנה את ההבדל, 
יחד עם המאמץ הקבוצתי והעובדה שהשלם 
אצלנו גדול מסך החלקים או משחקן כזה או 
אחר. אני מודה על הזכות שניתנה לי לנהל את 
האגודה שלנו, ולשחק לצד חברים טובים, שהם 

כבר בגדר משפחה’’. 

הוא על סגל  גם  יו’’ר האגודה, הנמנה  סגן 
הקבוצה, סמי אוחיון, הוסיף לשפוך אור על 
הערך המוסף של הקבוצה: ‘’אני חושב שכולנו 
מסכימים על כך שאווירת ‘’הביחד’’ שאנחנו 
מצליחים לייצר היא זו שעושה את ההבדל. 

בין אם מפסידים או מנצחים, החיבור המיוחד 
הזה בינינו השחקנים הוא מה שמצליח לייצר 
הישגים לאורך זמן. השנה הוכחנו שוב בפעם 
חבורה שמפרגנת  כמה, שאנחנו  יודע  המי 
וכזו שאינה מונעת מאגו. אני  האחד לשני, 
ההתקדמות  בתנופת  שנמשיך  לנו  מאחל 
ונשאף לכבוש יעדים חדשים ולהוסיף תארים 

נוספים גם בעונה הבאה עלינו לטובה’’. 

לעונה שחלפה  להתייחס  הוסיף  מי שעוד 
לה הוא רפי רז, אחד מהשחקנים המובילים 
בשורות הקבוצה. ‘’אני כבר 12 שנה מייצג את 
המועדון הנהדר הזה, ועל אף גילי המופלג, אני 
מצליח להתרגש בכל פעם מחדש. השאיפה 
למצוינות יחד עם התלכיד החברתי המיוחד 
חזקה  לקבוצה  אותנו  הופכים  כאן,  שנוצר 
שמתבססת מדי שנה בצמרת. גם כאשר ירדנו 
את הראש  להרים  ידענו  העונה,  מופסדים 
ולהישאר מאוחדים. זהו סוד הקסם של מועדון 

הרצליה מאז ומתמיד’’. 

 הניצחון כולו שלהם:
הרצליה מחזיקת גביע 

המדינה לסניורים
החבורה הוותיקה מהשרון זכתה בגביע המדינה ה-17 לסניורים

לצפייה בטקס הפתיחה של משחקי גביע המדינה לסניורים לחצו כאן
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 סיכום אליפות אירופה
לסניורים 2019 

ברכות ליעקב )יקי( בן יעקב מפתח תקווה על זכייתו במדליית הארד 
במשחקי הגמר )MASTERS( ורפי רז מהרצליה על זכייתו במדליית הכסף 

ביחידים – שניהם בקטגוריית גיל C. שאפו! 

חודש יוני האחרון התקיימה בעיר בולוניה, ב
לסניורים  אירופה  אליפות  איטליה, 
2019(. מדי שנה משתתפים מספר  ESBC(
שחקנים ישראלים באליפות ומייצגים אותנו 

נאמנה ברחבי היבשת, וכך גם הפעם. 

נפתח עם יעקב )יקי( בן יעקב שרשם 
הישג נפלא עם זכייתו במדליית הארד בשלב 
הגמר )MASTERS( של האליפות בקטגוריית 
גיל C )גילאי 65 ומעלה(. יקי, עבורו הייתה 
זו השנה ה-11 בה הוא משתתף באליפות, 
ומי שבעברו כבר זכה במדליות כסף וארד 
בקטגוריות גיל צעירות יותר, הוכיח כי כוחו עוד 
במותניו, כשסיים עם מדליית הארד היוקרתית, 

ואף היה רחוק פינים בודדים מזכייה בזהב.

‘’הייתי קרוב מרחק 7 פינים בלבד ממדליית 
הזהב, אבל למרות האכזבה הקלה, אני מסכם 
אליפות מצוינת מבחינה אישית’’, סיפר יקי 
)70( המשחק במועדון פתח תקווה. ‘’במשך 
למעלה משבוע ימים התחריתי עם שחקנים 
מעולים ממדינות שונות באירופה. תחילה 
סיימתי במקום ה-4 מתוך כ-400 משתתפים 
עם  ובהמשך   ,ALL EVENET-ה בתחרות 
עליה  המאסטרס,  הגמר,  שלב  פתיחת 

מעפילים ששת השחקנים המובילים בדירוג, 
הצלחתי להתברג שני מקומות מעלה, ולזכות 

במדליה’’. 

יקי בן ה-70 מתאר תנאים לא פשוטים עליהם 
להישג  בדרך  באליפות,  להתגבר  הצליח 
הכביר: ‘’לכל אורך האליפות הגעתי בריכוז 
מטורף. אפילו בגילי, פעימות הלב משתנות 
כתוצאה מהלחץ. כשהסתכלתי מסביב וראיתי 
את החבר’ה תומכים בי, ידעתי שאני חייב 
להחזיר על המסלול. על אף שהמזגנים לא 
עבדו, והזענו שם בצורה יוצאת דופן, הצלחתי 
ולעבור את האתגר  להתגבר על הקשיים 

בהצלחה’’.

ומה באשר להמשך הדרך? יקי מבהיר. ‘’לפני 
בריאות. המטרה  לכולנו  אני מאחל  הכול, 
היא לשמור על הקצב הזה ולהמשיך לצבור 
תארים. הצבתי לעצמי מטרה להגיע למשחק 
מושלם השנה )300( ולזכות במדליית זהב 
באליפות הסניורים בשנה הבאה, שתתקיים 
בברלין. כולי תקווה שאצליח להגשים את 

השאיפות הללו’’.

מדליה  להשיג  שהצליחה  השנייה  הצלע 
באליפות מגיעה בדמותו של רפי רז, ממועדון 

הרצליה, שהוסיף מדליית כסף משלו, הפעם 
בטורניר היחידים – קטגוריית גיל C )גילאי 65 

ומעלה(.

רפי, לו ימלאו 70 חורפים, בנובמבר הקרוב, 
זוכה שנה שנייה ברציפות במדליה באליפות. 
כזכור, אשתקד זכה במדליית ארד בתחרות 

ה-ALL EVENTS והמאסטרס.

‘’האמת שלא נהניתי כל כך מהמסלולים, 
שכן היו בו כמה בעיות קשות’’, משחזר רפי 
נאלץ  עימם  פשוטים  הלא  התנאים  את 
להתמודד במהלך האליפות השנה. ‘’לא היה 
מיזוג אוויר, מה שהקשה עלינו לתפקד. מצד 
שני, נהניתי מהחברה והאנשים הנפלאים 
שסבבו אותי, וכן מהארגון המצוין. בסופו של 
דבר, הצלחתי להפגין יכולת טובה, ועל כך 

אני בהחלט שבע רצון’’.

המצוינת  הספורטיבית  לתצוגה  באשר 
‘’אני נמצא  שהפגין בתחרות, הוסיף רפי: 
בכושר טוב בשנתיים האחרונות, והמטרה 
היא לשמר את המומנטום הזה קדימה. 
בשנה הבאה אשתתף באליפות שתתקיים 
בברלין, בתקווה לעלות מקום אחד נוסף, 

והפעם לזכות במדליית הזהב’’. 

לחצו כאן לצפייה בטקס קבלת המדליות - רפי רזלחצו כאן לצפייה בטקס קבלת המדליות - יקי בן יעקב
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-22 באוגוסט תתמודדנה שרה אבירם חרל’’פ )מועדון רמת גן(  ב
ולין פישלר )אוניברסיטת סאם יוסטון, טקסס, ארה’’ב( במסגרת 
אליפות העולם לנבחרות נשים שתתקיים כמיטב המסורת בלאס וגאס. 
השתיים תייצגנה את נבחרת ישראל במעמד היוקרתי, לצד עשרות 

נבחרות נוספות מרחבי הגלובוס. 

כידוע, אליפות העולם לנבחרות נשים מתקיימת אחת לשנתיים. 
באליפות האחרונה ב-2017 נעדרה הנבחרת שלנו, וזאת בשל סירובה 
ישראלית  כניסה של משלחת  לאפשר  אבו-דאבי  של המארחת 
לתחומה. על כל פנים, הפעם הנבחרת הישראלית חוזרת להתחרות 
ותקווה להשיג את המיטב במסגרת משחקי היחידות, הזוגות וכן 

בתחרות המאסטרס )נמדדת על פי דירוג אישי של כל שחקנית(.

השחקנית הוותיקה בשורות הנבחרת היא כמובן אבירם חרל’’פ, אשר 
מייחלת מבחינתה להמשיך במומנטום החיובי בו היא נמצאת לאחר 
זכייתה מוקדם יותר השנה באליפות ישראל ליחידים )נשים(. לדבריה: 
‘’אני נוסעת בשביל המדינה והדגל שלנו, מאמינה בעצמי ומקווה שאוכל 
להפיק את המקסימום גם באליפות הקרובה. אני נוסעת כמה ימים 
מוקדם יותר לארה’’ב על מנת להסתגל לפערי השעות, וכן לטובת 
מחנה אימונים קצר בן 4 ימים שיהווה הכנה לאליפות, כדי להתרגל 
למסלולים ולתנאים שם. ממש בסיום האליפות, אמשיך גם לאליפות 
העולם לסניורים שתתקיים יומיים לאחר מכן, גם כן בווגאס, שם הישג 

השיא שלי הוא מקום 12 בעולם’’. 

הצלע הנוספת והצעירה יותר בנבחרת היא לין פישלר, רק בת 21, אבל 
מי שכבר מתחזקת קריירת באולינג מעבר לים, במסגרת אוניברסיטת 
סאם יוסטון במדינת טקסס, ארה’’ב. לין, שעברה לארה’’ב לפני כשנה, 
מספרת על האתגר והרמה המקצועית בה היא לוקחת חלק מדי יום: 
‘’המעבר היה לי קשה בהתחלה, אבל מהר מאוד התרגלתי והבנתי 
שאני נמצאת במקום שנועד לקדם את הקריירה שלי. זה מאוד מאתגר 
לשחק במסגרת הזאת של אימונים בכל בוקר, בשילוב כושר ותזונה 
נכונה. אנחנו מתחרים יחד עם הקבוצה של האוניברסיטה מדי סוף 

שבוע ומגיעים להישגים’’.  

לקראת האליפות בווגאס מוסיפה לין את תחושותיה: ‘’ההכנות הן כמו 
לפני כל תחרות. אני מתאמנת על ספיירים ומנסה כל מיני שימונים 
אפשריים כדי להיות מוכנה לכל מצב. זה תמיד מרגש לצאת לתחרות 
גדולה, לא משנה כמה ניסיון צברת לפני כן. ברור שאני מקווה להגיע 
לפודיום, אבל השאיפות שלי מעצמי הן לעשות קודם כל מה שאני 
יכולה על מנת להישאר מרוכזת, ולהצליח לשלב בין בשחק מנטלי 
ופיזי חזק. אני מאמינה שבמידה ואצליח לשמור על האיזון הזה, אצליח 

להתברג בתוך ה-24, ומשם אנסה להמשיך ולהתקדם''. 

אריה פישר, יו"ר ההתאחדות: "שתי השחקניות הבכירות שלנו, 
אלופות ישראל לנשים בעבר )לין ושרה( ובהווה )שרה( ישתפו שוב 
פעולה ברמות הגבוהות ביותר של הבאולינג הבינלאומי. שתיהן 
בכושר הטוב ביותר שלהן וביכולתן להצליח להשיג הישג משמעותי 

! מאחל להן הצלחה רבה ! “ 

 בדרך לוגאס:
לקראת אליפות העולם לנבחרות נשים
שרה אבירם חרל’’פ ממועדון רמת גן ולין פישלר המשחקת בטקסס, ארה’’ב, 

תייצגנה את ישראל באליפות היוקרתית שתתקיים בסוף חודש אוגוסט. 
מחזיקים לכן אצבעות! 
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פריסת מועדוני הכדורת המאוגדים 
בהתאחדות הכדורת בישראל

באר שבע

עמותת כדורת באר שבע – 
משחקת בבאולינג 7 באר שבע

אשדוד

ראשל"צ

פתח תקווה
רמת גן

הרצליה

חולון

קרית 
ביאליק

חוצות 
המפרץ

חיפה

עמותת כדורת רחובות – משחקת 
בבאולינג ראשל"צ

עמותת כדורת מודיעין - משחקת 
בבאולינג פלאנט ראשל''צ

אגודת באולינג פתח תקווה – משחקת
בבאולינג פתח תקווה

בבאולינג 7 הכוכבים בהרצליה
בבאולינג קרית אונו

עמותת כדורת עפולה - משחקת 
בבאולינג צ'ק בול חיפה 

עמותת כדורת כרמיאל - משחקת 
בפול באולינג קריון קרית ביאליק 

עמותת באולינג נגב - משחקת 
בבאולינג 7 באר שבע

עמותת באולינג אשדוד 2006 – 
משחקת בבאולינג אשדוד

עמותת הכדור הרץ - משחקת 
בבאולינג ראשון לציון

 עמותת כדורת ראשונים –
משחקת בבאולינג פלאנט ראשל"צ

עמותת באולינג חוצות 2000 –
משחקת בבאולינג חוצות המפרץ

עמותת באולינג הרצליה
משחקת בבאולינג 7 הכוכבים בהרצליה

 עמותת רמת גן - 
משחקת בבאולינג רמת גן

עמותת באולינג 300 חולון – 
משחקת בבולה באולינג חולון

עמותת כדורת חיפה - משחקת 
בבאולינג צ'ק בול חיפה 
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