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ספורטאים ופעילים יקרים,

אנחנו ממשיכים, גם בתקופה מיוחדת זאת, במסורת של הפקת מגזין 
באולינג אלקטרוני מקצועי, "באולינגתון 10". המגזין נותן ביטוי להישגי 
השחקנים במישור הארצי והבינלאומי ובא לסכם את הישגי שחקני 

הבאולינג לסיום עונת 2019/2020. 

הפקת הגליון מאפשרת חשיפה של הפעילות הרבה של ההתאחדות 
בכלל והישגי השחקנים בפרט, במהלך העונה החולפת שהייתה מיוחדת 

במינה.

כל הפעילויות של ההתאחדות הופסקו בחודש מרץ 2020, בעיצומה של 
העונה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בישראל ואני שמח שבמאמץ גדול הצלחנו לסיים את כל 
משחקי ליגות ה.כ.י, את האליפויות בכל המגדרים ולמעשה לקיים את הפעילויות שתוכננו, מלבד 

גביעי המדינה למגדרים השונים.

חלק מהפעילויות במישור הבינלאומי בוטלו ורובן נדחו לשנה הבאה. הוועד המנהל החליט כי 
שחקני הנבחרות השונות שנבחרו לייצג את ישראל בתחרויות בחו"ל ייצגו אותנו בתחרויות שנדחו. 
אני מאחל דרך צלחה לנבחרות אלה, בתקווה שהתחרויות יתקיימו במועדים החדשים כפי שתוכננו: 

נבחרת הנוער תצא לאליפות אירופה EYC שתתקיים בחודש מרץ בהולנד.	 

נבחרת הנשים תצא לאליפות אירופה EWC שתתקיים בחודש יוני בדנמרק.	 

נבחרת הגברים תצא לאליפות אירופה EMC שתתקיים בחודש אוגוסט בפינלנד.	 

הנבחרת לגביע הים התיכון MBC מתוכננת לצאת לתחרות שתתקיים בחודש נובמבר הקרוב 	 
בצרפת, תחרות שכנראה תדחה שוב. 

קבוצת הסניורים תצא לאליפות אירופה לסניורים ESBC בגרמניה בחודש יוני.	 

אני מברך את חברי לוועד המנהל )דוד בן נון, שמעון דביר, חנה דואניס, צ'יקו דקל, יוסי ולפרט ושמעון 
ישי( שנבחרו לאחרונה לקדנציה נוספת בפעילות התנדבותית פורה לטובת הבאולינג בישראל.

ברכות ודרך צלחה לאגודה החדשה, קרייזי בול, שהצטרפה השנה למשפחת הבאולינג כעמותה 
ה-16 בין חברות התאחדות הכדורת בישראל. 

במישור הארצי אפשר לציין מספר הישגים יוצאי דופן באיכותם:

רועי יהנה )חולון( בן ה-16, חבר נבחרת הנוער של ישראל זכה באליפות ישראל לנוער וגם 	 
באליפות ישראל ליחידים/בוגרים.

אגודת באולינג הרצליה זכתה ב-2 הישגים מרשימים: אליפות ישראל לקבוצות גברים )פעם 	 
2 ברציפות( ואליפות ישראל לקבוצות נשים. 

גנאדי בורסלו )באול. אשדוד( זכה בפעם ה- 4 ברציפות באליפות ישראל לסניורים )3 פעמים 	 
.)B והשנה בקטגורית גיל A בקטגורית גיל

לאחר פתיחת העונה ותחילת ליגות ה.כ.י לעונת 2020/21 אנו נאלצים לעשות, שוב, הפוגה בשל 
הסגר שנכפה עלינו. אני מקווה שיאפשרו לנו, בהקדם, להמשיך את הפעילות הספורטיבית הענפה 

לפי תוכנית הפעילות של ה.כ.י לכל העונה. 

 לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם
בריאות, בריאות ובריאות. 

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

הארץ לנשים וגברים כאחד
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נשים
ניקוד מצטבר אגודה שם שחקן מקום

3,522 רמת גן שרה אבירם חרל"פ .1

3,107 חולון אדווה אליאב .2

1,898 הרצליה חנה דואניס .3

1,888 פתח תקוה רונה גיל .4

1,659 רמת גן שוש נדב .5

632 הרצליה טלי יצחק עבדו .6

631 הרצליה יונית כהן גנון .7

485 חיפה מירב וינברג רוזן .8

329 פתח תקוה סילביה פרידריך .9

328 רמת גן מאיה גבע .10

גברים
ניקוד מצטבר אגודה שם שחקנית מקום

2,122 חיפה אורון כהן .1

2,056 חוצות רון ברלוב .2

1,914 חיפה אור אבירם .3

1,782 חולון נתי וולפרט .4

1,643 חוצות עבד מחמיד .5

1,433 חיפה גיא חמרה .6

1,411 קרייזי בול מני מזרחי .7

1,325 חולון אורן חיון .8

1,301 חיפה משה שיינמן .9

1,208 קרייזי בול יובל לפידות .10

בברכת הספורט, 
אריה פישר, יו"ר ה.כ.י
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רועי פתח ביד ימין את האליפות וסיים 
בפסגת טבלת השחקנים כבר עם סיום 
שלב המוקדמות, כשהוא מציג ממוצע 
גבוה משמעותית מאשר יריביו )182.33(. 
משחק הגמר כבר היה מאתגר הרבה 
יותר עבור רועי, שם פגש לקרב ראש 
רועי  בול(.  )קרייזי  הוך  גד  את  בראש 
מבין  הראשון  הפסיד במשחק  אמנם 
שניים, לגד זך )חבר נבחרת הנוער( אך 
ניצחון בהפרש פינים גדול יותר במשחק 
את  דבר  של  בסופו  לו  העניק  השני, 

התואר הנכסף.

בכך השלים רועי שנה חלומית בסיומה 
השיג טריפל הישגים, זכייה בתואר אלוף 
בוגרים, חבר נבחרת  ישראל ליחידים 
ישראל לנוער לאליפות אירופה ואליפות 
ישראל לנוער עד גיל 19 - בעודו בן 16 

בלבד )!( 

האמנתי  אבל  מדהימות,  ''התחושות 
בעצמי מהרגע הראשון ואני שמח שזה 
בא לידי ביטוי בסופו של דבר על גבי 
המסלול'', אומר רועי. ''זו השנה הרביעית 
שאני משחק באולינג ואני נהנה מאוד. 
לי  יוצא  והקורונה  הסגר  בגלל  אמנם 
פחות להתאמן, אבל זה תקף גם לכל 
אני  הכל,  למרות  בארץ.  השחקנים 
אימונים  שגרת  על  לשמור  משתדל 

סדירה של לפחות 3 פעמים בשבוע''.

תחת  חולון  במועדון  המתאמן  רועי 
הדרכתו של המאמן אורן חיון, מוסיף: 
''אני מגדיר את עצמי כווינר. גם אם אני 
נמצא בפיגור, אני לא לוקח את זה קשה, 
ועושה את הכל על מנת להפוך את 
התוצאה. הצד המנטאלי הוא הצד החזק 
שלי, כשמבחינה מקצועית אני מגיע לכל 

זריקה עם הרבה ביטחון''.

באשר לשאיפות קדימה מציין רועי כי: 
''המטרה היא להמשיך ולזכות בתארים, 
כמו אליפות ישראל ליחידים, אליפויות 
בשלב  ועוד.  הליגה  במסגרת  וגביעים 
בצורה  ייפתחו  השמיים  וכאשר  הבא 
את  לייצג  כמובן  הוא  הרצון  סדירה, 
מדינת ישראל במעמדים הבינלאומיים 

השונים, כמו אליפויות עולם ואירופה.

כשנשאל מה הוא מאחל לעצמו לקראת 
השנה העברית החדשה, סיפר רועי כי 
''אני שואף להמשיך ולהתפתח כשחקן 
טוב יותר. אין לי ספק שאם אתה מאמין 
במשהו ורוצה אותו באמת, אין שום דבר 

בעולם שיוכל לעצור אותך''.

ברכות לרועי יהנה ממועדון חולון על זכייתו בתואר 

 אליפות ישראל ה-28
לנוער עד גיל 19 
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אלוף ישראל ליחידים – רועי יהנה
רקע ספורטיבי: רועי בן ה-16.5 זכה בתואר כבר בהופעתו הראשונה 
באליפות. מייצג את מועדון חולון. משחק באולינג מזה 4 שנים 

ומתאמן תחת הדרכתו של אורן חיון. 

תוצאות לאורך האליפות: רועי פתח בסערה כבר בשלב המוקדמות 
כשסיים ראשון בטבלת הגברים, מתוך 27 משתתפים סה''כ, כשהוא 
מציג ממוצע כולל של 203.3 פינים. המגמה החיובית נמשכה גם 
בשלב רבע הגמר, אותו סיים רועי במקום הראשון, על אף ממוצע 
מעט נמוך יותר )200.7(. בחצי הגמר ירד רועי למקום השני )ממוצע 
כולל 195.7(, אולם הצליח להעפיל למעמד הגמר בין שני המקומות 
הראשונים. בהתמודדות על התואר הצליח רועי לגבור על ד''ר עבד 
מחמיד, בתוצאה 2:3, בדרך לזכייה ראשונה בתואר אלוף ישראל 

ליחידים, בהופעתו הראשונה בתחרות.

תחושות לאחר הזכייה: ''אני השחקן הכי צעיר שזכה באליפות, 
וזה מאוד מרגש. הגעתי לאליפות בלי יותר מדי לחץ או ציפיות, 
העיקר לשחק וליהנות. כמובן שרציתי והאמנתי בעצמי מהתחלה. 
לשמחתי הייתי הפתעת הטורניר, מה שהוסיף הרבה לביטחון העצמי 
שלי. כשעמדתי על הפודיום התחושות היו מדהימות. הרגשתי גאווה 
ורצון להמשיך ולהשתפר, בתקווה שאוכל להגיע לרמות הכי גבוהות 

בעתיד''.

באולינג בשבילי: ''כדי להיות שחקן באולינג תחרותי דרוש אופי 
מנטאלי חזק. זה עניין של עבודה קשה והשקעה גדולה באימונים. 
זה שילוב של משחק יחידני וקבוצתי, שמאוד מדבר אליי ברמה 

האישית''. 

שאיפות קדימה: ''להמשיך להשתתף בתחרויות וכמובן להגיע 
להישגים. מקווה שנצליח להשיג גם תואר כשנטוס לאירופה בשנה 

הבאה במסגרת אליפות אירופה לנוער''.

דבר המאמן, אורן חיון: ''רועי קורץ מהחומרים של ספורטאים 
מובילים. הוא בעל משמעת עצמית גבוהה, מתאמן בחדר כושר, 
עובד עם תזונה נכונה, מקשיב להערות מקצועיות ומיישם אותם. 
אני בטוח שאם ימשיך בדרך הזו, הוא יהיה חלק מהנבחרת הבוגרת 

ואולי אפילו יצליח להגיע להישגים מעבר לים''.

אלופת ישראל ליחידות– אדוה אליאב 
רקע ספורטיבי: אדוה )25( מייצגת את מועדון חולון מזה 13 שנים. 
זוהי זכייתה השנייה בתואר אלופת ישראל לנשים, אולם היא מעידה 
כי התרגשה בדיוק כמו בפעם הראשונה. מתאמנת תחת הדרכתו 

של המאמן אורן חיון.

תוצאות לאורך האליפות: אדוה סיימה את שלב המוקדמות במקום 
ה-3 מבין 4 משתתפות, כשהיא מחזיקה בממוצע של 181.6 פינים. 
ברבע הגמר הצליחה להתברג מקום אחד מעלה, על אף ירידה 
בממוצע )180.1(. את שלב חצי הגמר סיימה במקום ה-2 בטבלת 
השחקניות )ממוצע 171(. במשחק הגמר הצליחה להתעלות, לאחר 
ניצחון 2:3 מול שרה אבירם חרל''פ, )אלופת השנה שעברה( ממועדון 

רמת גן.

תחושות לאחר הזכייה: ''התחלתי את האליפות דווקא פחות טוב, 
אבל ככל שהתקדמו השלבים הצלחתי להשתפר. היה מאוד מאתגר. 
אני בעיקר שמחה שהצלחתי להתמודד עם הקושי על הצד הטוב 
ביותר. היה מאבק לא פשוט מול שחקניות איכותיות, כש''המזל'' 
שלי היה שהמאמן האישי שלי, אורן חיון, היה שם לצידי כדי לתמוך 
ולתת טיפים שעזרו ברגע האמת. הוא ידע לתקן אותי ובעיקר עזר 

לי לשמור על שפיות, בדגש על הצד המנטאלי''. 

באולינג בשבילי: ''באולינג הוא משחק עם הרבה פסיכולוגיה. לצד 
האלמנטים הפיזיים והמקצועיים, הוא מצריך הרבה ריכוז ויכולת 
מנטאלית. בניגוד למה שחושבים לפעמים, זהו ספורט מאתגר שטומן 

בחובו עולם ומלואו''.

שאיפות קדימה: ''ההישג הזה רק נתן לי חשק להתאמן ולעבוד עוד 
יותר קשה. זו גאווה גדולה שזכיתי יחד עם רועי בתואר עבורי ועבור 
מועדון חולון. מקווה שגם בשנה הבאה אצליח לשמור על התואר''.

דבר המאמן, אורן חיון: ''אדוה היא שחקנית שעוברת תהליך חיובי. 
היא בעלת משמעת עצמית גבוהה ועובדת קשה על מנת להתקדם. 
אני בהחלט מאמין שהיא מסוגלת בעזרת השקעה והתמדה לכבוש 

פסגות חדשות מבחינה מקצועית''.

 ברכות לרועי יהנה ואדוה אליאב שהשלימו דאבל עבור מועדון חולו 
עם זכייה בתואר היוקרתי

אלופי ישראל ליחידים 2020
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גליה עובדיה – אלופת ישראל דרג ב' לשנת 2020 
גליה ממועדון רמת גן משחקת באולינג 3 שנים בלבד, אך כבר מצליחה לגרוף תואר 
ראשון לארון הגביעים האישי שלה. גלית זוכה באליפות ישראל דרג ב' לנשים, כשבדרך 

היא מצליחה לגבור על פני שחקניות ותיקות ומנוסות ממנה. 

שלב המוקדמות נפתח עבור גליה בצורה מעט מהוססת, אותו סיימה במקום ה-3 
)ממוצע 159.3(. תצוגת משחק תכליתית שלה הובילה אותה להשתפר עם המשך 
האליפות, כאשר בשלב הבא כבר העפילה למקום ה-2 )ממוצע: 161.1(. בחצי הגמר 
ניצחה בתוצאה 0:2 את מירב וינברג רוזן )חיפה( ובמשחק הגמר הוכיחה הרבה אופי 
כשהצליחה לחזור מפיגור 1:0 במניין המשחקים כל הדרך ל-1:2 מול חנה דואניס 

הוותיקה ממועדון הרצליה, אלופת השנה שעברה. 

''הייתה לי תחרות מצוינת ואני מאוד גאה בעצמי'', סיפרה גליה בסיום. ''התמודדתי 
מול שחקניות חזקות ואיכותיות, כך שזה ממש לא היה קל. נהניתי מאוד מהדרך ואני 
מאושרת שידעתי להתעלות ברגעים המכריעים, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה 
מנטאלית. אני מאחלת בהזדמנות זו לכל קהילת הבאולינג בישראל שנה טובה 

ומתוקה, בתקווה שתהיה זו שנה ללא קורונה ועם הרבה באולינג, בארץ ובחו''ל''. 

יובל לפידות – אלוף ישראל דרג ב' לשנת 2020 
יובל, שחקן מועדון קרייזי בול ראשל''צ, רשם זכייה ראשונה בקריירה בתואר במסגרת 

האליפות שנערכה במועדון חולון.

כבר לאחר שלב המוקדמות התברג יובל במקום גבוה בטבלת השחקנים, כשהתבסס 
במקום ה-2 )ממוצע: 198.7(. על אף ירידה בממוצעים בשלב הבא )196.4(, הוכיח 
יובל את עליונותו בשלבי הנוק-אאוט. תחילה גבר על יוסי ולפרט )חולון( בתוצאה 0:2 

ובמשחק הגמר ניצח 1:2 את גל המר )באולינג נגב(.

ראוי לציין כי יובל חזר לשחק באולינג לפני כ-3 שנים לאחר הפסקה של שני עשורים. 
''זה סיפור נחמד'', הוא מציין. ''לפני כמה שנים הזמנתי ומיד הופיע על המסך שלי את 
תחביב הנהג )אורי ג'ורג'י( - באולינג. מפה לשם מצאתי את עצמי למחרת קונה שני 
כדורים, תיק ונעליים, וחוזר לבאולינג בכל הכח. כיום אני מתאמן 3 פעמים בשבוע, 

משקיע הרבה ואפילו טס לטורנירים בחו''ל, בעידן שלפני הקורונה כמובן''. 

יובל הוא גם אביו של גיל לפידות, שחקן באולינג צעיר ומצטיין, שאשתקד אף זכה 
באליפות ישראל עד גיל 14. ''ההתלהבות קצת ירדו לו, אבל אני מקווה שהוא ימשיך 
לשחק. יש לו הרבה מאוד כישרון. אולי אפילו נוכל לשחק ביחד בהמשך'', כך לדבריו. 

באשר לזכייה באליפות מספר יובל: ''תנאי השימון היו יחסית נוחים עבורי. סגרתי 
הרבה ספיירים לשם שינוי, ובסופו של דבר יחד עם עוד שלושה שחקנים הובלנו את 
הטבלה לאורך רוב שלבי האליפות. המטרה מבחינתי היא להגיע לדרג הגבוה של 
השחקנים בארץ ולהתמודד על מקום בסגל נבחרת ישראל. אני עדיין רחוק משם, 
אבל אני נחוש ומאמין שעם עבודה קשה ובעזרתו של מני מזרחי )המודל לחיקוי 

והמנטור שלי( אוכל לעשות את זה''.

 ברכות לגליה עובדיה )מועדון רמת גן(
ויובל לפידות )קרייזי בול( עם זכייתם באליפות. כל הכבוד!

 אליפות ישראל
 דרג ב' לשנת 2020



אלופי ישראל לסניורים
לשנת 2020

נשים
שרה אבירם חרל''פ )רמת גן( 
לאחת  נחשבת  רמת-גן  ממועדון  ה-64  בת  שרה 
המקומי,  הענף  בתולדות  המעוטרות  מהשחקניות 
בזכות יותר מ-10 תארים. היא מספרת כי על אף ארון 
הגביעים שהולך וגדל, היא עדיין מתרגשת בכל פעם 
מחדש. ''אני מכורה לתחושת הניצחון, זה משהו שמנחה 
אותי לאורך כל האימונים והתחרויות. במיוחד בתקופה 
האחרונה, במהלכה הקורונה נכנסה לחיינו, הבנתי עד 
כמה הבאולינג והפעילות שסובבת סביבה הם חלק 

משמעותי בשגרת חיי''.

כבר בשלב המוקדמות פתחה שרה פער ניכר מיתר 
השחקניות, כשהיא מסיימת בפסגת טבלת השחקניות 
)ממוצע: 177.2(. המומנטום החיובי מבחינתה המשיך 
גם בשלב חצי הגמר )ממוצע 179.8(, כשבגמר על כל 
הקופה הוכיחה את עליונותה עם ניצחון 0:2 מול סיגל 

אמיתי ממועדון נגב.

''לשמחתי הכל דפק כמו שעון לכל אורך התחרות'', 
מספרת שרה. ''המשכתי בחודשים האחרונים לעבוד על 
טכניקה יחד עם בני אור אבירם, שהוא גם המאמן האישי 
שלי. אני מספיק מנוסה מנטאלית וטכנית על מנת להגיע 
לרגעי ההכרעה בשיא הפוקוס. אני שמחה שהוכחתי 
את עצמי פעם נוספת וסיימתי את האליפות כשידי על 

העליונה''. 

שרה, שמוקדם יותר השנה, עוד בטרם החלה הקורונה, 
הצליחה להיכנס לשמינייה האחרונה במסגרת אליפות 
אירופה לסניורים שנערכה בוינה, ממשיכה לחלום ובגדול: 
''אני רוצה לזכות בהכול, למצות את הפוטנציאל ולהמשיך 

ליהנות מהמשחק המופלא הזה''.

A קטגוריית גיל
עופר ברן )הרצליה(

עופר בן ה-53, נציג מועדון הרצליה, השלים דאבל אישי, 
כאשר לצד הזכייה של קבוצתו באליפות הליגה לגברים, 
הפגין עליונות גם באליפות הסניורים בה זכה לראשונה 

בקריירה. 

''הצלחתי לשמור על המקום הראשון לאורך כל האליפות, 
כולל בשלבי המוקדמות, ועל כך אני בהחלט מלא גאווה'', 
הוא מספר. ''הגעתי מאוד מפוקס וחדור מטרה, ולשמחתי 
להימנע  הצלחתי  במשימה.  עמדתי  דבר  של  בסופו 
מטעויות, כאשר הדיוק היווה את הערך המוסף מבחינתי 
וסייע לי לזכות בתואר. תנאי השימון לא היו מוכרים עבורנו 

השחקנים, אבל הצלחתי להתעלות ברגעים הנכונים''. 

כאמור, כבר בשלב המוקדמות הראה עופר כי הגיע 
נהדר, כשסיים במקום ה-1  ובכושר  לאליפות מרוכז 
)ממוצע 199(. ברבע הגמר המשיך לשפר את ביצועיו 
)ממוצע 200.6( משם העפיל ישירות למשחק הגמר, שם 
גבר על חברו למועדון הרצליה, איציק יהנה, בתוצאה 0:2.

עופר מספר כיצד השפיעה עליו הפגרה שנכפתה על 
קהילת הכדורת לאור משבר הקורונה: ''כאחד שמשחק 
מזה 27 שנים, לא לשחק למשך תקופה כל כך ארוכה, 
זה דבר פשוט הזוי. אני שמח שהחזרה למשחק באולמות 
הייתה מהירה וקלה יחסית. במובן מסוים, זה ממש כמו 

לחזור לרכוב על אופניים''.

ומה לגבי שאיפותיו להמשך הדרך? ''אני נחוש להמשיך 
להצליח, להוביל גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, 

וכמובן - לשמור על התואר גם בשנה הבאה''.
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B קטגוריית גיל
גנדי בורסלו )באול. אשדוד(

גנדי )58(, שחקן מועדון הבאולינג אשדוד, הרשים גם 
השנה עם זכייה רביעית ברציפות בתואר. הוא החל לשחק 
באולינג לפני 18 שנים ונדמה כי ממש כמו יין טוב הוא 

ממשיך להשתבח עם השנים.

''אני חושב שעשיתי התקדמות בשנים האחרונות והוכחתי 
את עצמי. על כן התארים בהם זכיתי הגיעו בזכות'', אומר 
גנדי ומתייחס, איך לא, לתקופת הקורונה שמשפיעה על 
קהילת הבאולינג כמו על יתר העולם. ''הקורונה משפיעה 
על כולנו. אנחנו משחקים עם מסיכות, פרט לרגע בו 
עולים על המסלול. זה כמובן לא ממש נוח, אבל אנחנו 

משתדלים לעשות הכל על פי ההנחיות''.

חרף הזכייה השנה, התחרות כלל לא הייתה פשוטה עבור 
גנדי בתחילת הדרך, כאשר את שלב המוקדמות סיים רק 
במקום ה-8 מתוך 9 שחקנים שהעפילו לרבע הגמר. אלא 
שככל שהתחרות הלכה והתקדמה, גנדי הצליח להסתגל 
לתנאי השימון במסלולים ובתוספת ריכוז וחוסן מנטאלי 

מרשים, שיפר את ממוצעיו באופן שיטתי.

בשלב רבע הגמר כבר הצליח לטפס לפסגת הטבלה, 
לאחר   .)186.9( האישי  הממוצע  את  כשהוא משפר 
שהעפיל אוטומטית למשחק על התואר הנכסף, גבר גנדי 
על מוטי לוי ממועדון חוצות בתוצאה 1:2, לאחר שחזר 
מפיגור 1:0 ושוב הוכיח תעצומות נפש ויכולת מנטאלית 

מעוררת השראה.

ומה לגבי ההמשך? ''אני לא מסתכל רחוק מדי. פשוט 
ממשיך להתאמן ולתת את המקסימום מעצמי'', כך לדבריו.

C קטגוריית גיל
רפי רז )הרצליה(

בקטגוריית הגיל הוותיקה ביותר זכה בתואר רפי רז, שחקן 
מועדון הרצליה, שזכה בדאבל אישי, יחד עם אליפות 
קבוצתית עם המועדון במסגרת ליגת העל לגברים. רפי 
)70( בעל ותק של למעלה משלושה עשורים בענף, מציין 
כי הוא מגיע לכל תחרות, קודם כל במטרה ליהנות, 

כאשר ההישגים מהווים בונוס. 

כבר בשלב המוקדמות פתח רפי בסערה את האליפות 
)186(. ברבע הגמר שיפר  כשטיפס למקום הראשון 
משמעותית את הממוצע ושוב הוכיח כי הוא מצוי בכושר 
פנטסטי )198.9( והעפיל ישירות למשחק הגמר, שם ניצח 

את פיני פולק ממועדון חולון בתוצאה 0:2. 

רפי התייחס לתחושותיו לאורך האליפות: ''אני כתמיד 
מאתגר  מאוד  היה  המקסימום.  את  לעשות  מנסה 
הפעם. השתתפו שחקנים איכותיים שלא עשו לי את 
החיים קלים. אני שמח שהצלחתי להיכנס לקצב כבר 
מההתחלה. אני מאמין ש-90 אחוז מהמשחק הזה הוא 
בראש, כך שמי שיודע להיות חזק ברמה המנטאלית, הרי 

שהשמיים הם הגבול עבורו''.

גם רפי מתייחס לבאולינג בתקופת הקורונה: ''אנחנו 
משחקים עם מסיכות, שומרים מרחק ומאוד נזהרים. 
בתקופת הסגר היה קשה מאוד לשמור על כושר. כולי 

תקווה שלא ייכפו עלינו סגר פעם נוספת''. 

ומה לגבי העתיד? ''אני ממשיך לשמור על כושר ומאחל 
לעצמי לא להפסיק ליהנות מהמשחק וכמובן לזכות 

בכמה שיותר תארים''.
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ברכות לקבוצת הנשים של מועדון הרצליה על זכייתה בתואר האליפות 
לעונת המשחקים 2019/20. הקבוצה מאזור השרון שלטה ביד רמה לכל 

אורך העונה, אותה סיימה עם טור נקי מהפסדים )מאזן 0:9(.

בתולדותיו  לראשונה  שזוכה  המועדון  עבור  פנטסטי  בהישג  מדובר 
באליפות הקבוצתית במסגרת ליגת העל לנשים. 

חנה דואניס, קפטנית הקבוצה וחברת הוועד המנהל של ה.כ.י, סיכמה 
עונה מופלאה עבור המועדון: ''מועדון הרצליה הוא מועדון מיוחד במינו, 
שכן מדובר במועדון שהוא קודם כל משפחה. החברות אצלנו היא ערך 
עליון, כאשר השילוב של הגיבוש עם הפן המקצועי, הוא זה שעשה השנה 
את ההבדל. לכל אורך העונה עודדנו ופירגנו האחת לשנייה, היינו מחוברות 
ונתנו מעצמנו למען הכלל. האווירה הייתה פשוט נהדרת, ואני כבר נרגשת 

מהעובדה שנזכה להמשיך לשתף פעולה גם במהלך העונה הקרובה''.

ביוזמתו של סמי אוחיון, סגן יו"ר המועדון, חזרו העונה מפרישה שתי 
שחקניות בית שגדלו במועדון. הראשונה מביניהן היא טלי יצחק עבדו, 
שגם סיימה ראשונה בטבלה האישית )ממוצע פינים: 184.18(. ''זה היה 
בהחלט מרגש לחזור לשחק, אחרי בערך 5 שנים שלא נגעתי בכדור'', 
מספרת טלי במבט לאחור. ''ביקשו ממני כבר לא מעט פעמים לחזור 
לשחק, אבל השנה משהו הסתדר טוב מבחינתי. חזרתי עם רצון עז לסייע 
למועדון המדהים הזה להגיע להישגים, ואני מאושרת שכך אכן קרה. אני 
מאוד מחוברת לבנות וכמובן למשחק, מה גם שאין אגו בינינו והכל זורם 
על מי מנוחות בשילוב חברות והדדיות. כמו שאומרים – אחת בשביל כולן, 
וכולן בשביל אחת. אנחנו מקוות גם העונה לשמור על כל התארים בבית 

והכי חשוב – פשוט ליהנות''.

גם יונית כהן גנון, שחזרה מפרישה ארוכה, מספרת בהתרגשות עד כמה 

שמחה לחזור לחיק המועדון האהוב עליה: ''מאז שאני ילדה, יצא לי 
לעבור בלא מעט מועדונים. אני חייבת לציין שמועדון הרצליה הוא משהו 
מיוחד. פשוט כיף לי כאן, הגיבוש, הפרגון, הערבות ההדדית והרצון לנצח. 
כל אלו הובילו אותנו לתוצאות חיוביות, כאשר הפנים כבר קדימה לעבר 

האתגרים הבאים בעונה הקרובה במסגרת הליגה והגביע''.

 שחקנית נוספת שמוכיחה אולי עד כמה ורסטילי מועדון הרצליה, היא
בת שבע דהרי, הנחשבת לאחת השחקניות הוותיקות בישראל. בת שבע 
בת ה-81, הייתה לחלק בלתי נפרד מההצלחה של הקבוצה. לדבריה: ''אני 
משחקת באולינג כבר 20 שנה. אמנם בגילי אין לי את היכולת לתרום 
מקצועית כמו יתר הבנות, אבל ניסיתי לעשות את המיטב על מנת לקחת 
חלק במאמץ הקבוצתי. אני מייחלת שגם בשנה הבאה נמשיך להגיע 

להישגים ובעזרת השם, נוסיף עוד תארים לארון הגביעים''.

עליזה אלחנתי, שחקנית הקבוצה: ''התווספו אלינו השנה שתי שחקניות 
יוצאות דופן, בדמותן של טלי ויונית. הן עיבו את הסגל ונתנו לנו את 
הדחיפה הנחוצה על מנת להתקדם מעלה בטבלה. היה תענוג להתאמן 
ולשחק יחד, העידוד והפרגון בין השחקניות הוא משהו ראוי לציון ואחד 
הדברים המדהימים שנותנים לנו את המוטיבציה להמשיך ולהשקיע 

מעצמנו''. 

סיון אלדר, שחקנית הקבוצה: ''על אף שלא לקחתי חלק פעיל בקבוצה 
העונה, שמחתי לתמוך בבנות המדהימות. הערך של הניצחון הוא חשוב 
אצלנו במועדון, אבל הוא לא החשוב ביותר. קודם כל שמים דגש על 
האכפתיות והלכידות החברתית. המועדון הזה הוא פשוט בית עבור כולנו. 

שרק נמשיך ליהנות ולהצליח''. 

שחקנית נוספת שנכללה בסגל הקבוצה לאורך העונה: אתי בדש.

הישג פנטסטי למועדון הרצליה שזכה לראשונה בתולדותיו באליפות ליגת העל לנשים, בתוספת שתי 
 שחקניות בית שחזרו מפרישה והיוו חלק מרכזי מעונה היסטורית. הקפטנית, חנה דואניס:

''מועדון שהוא קודם כל משפחה''

 אלופת המדינה לקבוצות נשים:
מועדון הרצליה 
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ברכות לקבוצת הגברים של מועדון הרצליה על 
זכייתה בתואר האליפות לעונת המשחקים 

2019/20. הקבוצה מאזור השרון מתבססת 
מדי שנה בצמרת הטבלה וממשיכה 

אחרי  עבורה.  החיובי  במומנטום 
הזכייה אשתקד בדאבל– אליפות 
‘’הסתפקו’’  וגביע מדינה, השנה 
האליפות  בתואר  רק  במועדון 
)מפעל הגביע בוטל השנה עקב 

משבר הקורונה(.

סיימה  ליגה  14 מחזורי  בתום 
כאמור הרצליה בפסגת הטבלה, 
כשהיא   )2:12( חיובי  מאזן  עם 

גורפת הרבה מאוד מחמאות לאור 
תצוגות באולינג איכותיות במחזור 

האחרון )ממוצע מחזור: 212.37(. 

סמי אוחיון, סגן יו’’ר המועדון וקפטן 
הקבוצה: ‘’מה שייחד אותנו העונה הוא 

הפרגון ההדדי בין השחקנים. מבחינת רמת 
המשחק הצלחנו לעשות השנה שדרוג עם צירופו 

של ליאב יהנה, שחקן צעיר ומבטיח, שללא ספק הוא 
תגלית העונה מבחינתי. הוא רק בן 21 אבל נתן לנו את הערך המוסף 
לאורך הרבה מאוד משחקים, יחד עם עומר נחושתן שסיים ראשון 
בטבלת ליגת העל –עם ממוצע אישי נהדר. בצירוף הדור הוותיק שתרם 
מהניסיון שלו, הוכחנו תלכיד קבוצתי יוצא דופן שעשה את ההבדל. 
העובדה שידענו לשים את האגו בצד מתוך ידיעה שהקבוצה היא מעל 
הכל, נתנה לנו את הביטחון ממחזור למחזור. אני מודה לחבריי לקבוצה 

על עונה מופלאה’’.

עופר ברן, שחקן הקבוצה: ‘’סוד הקסם של הקבוצה שלנו טמון במשחק 
הקבוצתי ובאחווה בין האחד לשני. גם אם מישהו לא משחק, אין דבר 
כזה להישאר בבית. אנחנו מגיעים ומעודדים ללא הרף וזה חלק בלתי 
נפרד מהחווייה. יש לנו שחקנים איכותיים שיודעים להתאים את עצמם 
לתנאי המסלול, כך שגם מקצועית וגם חברתית, אנחנו מוכיחים את 
עצמנו כקבוצה מובילה. עבורי זה כיף בכל שנה לראות כיצד אנחנו 
מתקבצים לכדי יחידה מגובשת שבה השלם גדול מסך חלקיו. כל אחד 
מהשחקנים יודע להתעלות ברגעים הנכונים ומביא את התוצאות במאני 
טיים. אנחנו ממשיכים להסתער על כל התארים ומאמינים שגם העונה 

נוכל ללכת עד הסוף’’. 

עומר נחושתן, שסיים גם בפסגת הטבלה האישית של הליגה, סיפר: 
‘’האחדות והביחד הם שעשו את ההבדל לטעמי השנה. אנחנו משחקים 

כקבוצה שהיא מקשה אחת, אין אגו או אינדיבידואל 
באופן  ניחן  הרצליה  מועדון  קבוצה.  אלא 
מסורתי ברוח לחימה הספורטיבית ופרגון 
בין השחקנים. זה משהו מאוד מיוחד 
שתורם להישגיות ללא ספק. מאחל 
לנו עוד הרבה שנים של הצלחות''.

קבוצת הגברים הציגה גם שילוב 
מנצח של אב ובן, איציק וליאב 
יהנה. האחרון, כאמור, הרשים 
עם משחקים אישיים נהדרים, 
גילה  הצעיר  גילו  אף  כשעל 
שעזרו  דופן  יוצאת  בגרות 
לקבוצתו בקרבות הליגה. ‘’הגעתי 
קודם כל כדי לשחק עם אבא’’, 
הבהיר. ‘’זה משהו שרציתי לסמן 
עליו וי. אני מאושר שדברים התחברו 
ממחזור  השתפרתי  השנה.  עבורי 
למחזור והצלחתי לעזור לקבוצה. החברים 
בקבוצה נתנו לי המון ביטחון. תודה לכולם’’. 

האב הגאה הוסיף מצידו: ‘’אני גאה בליאב. מעבר 
לעובדה שזה תענוג לשחק יחד עם הבן שלך, ולראות אותו 
משקיע ומתגלה כספורטאי נהדר וכאדם שחונך לערכים, היינו חלק 
מעונה נהדרת. יש אצלנו חבורה מגובשת ששואפת למצוינות ומוכיחה 

מדי שנה עבודת צוות אמיתית. 

רפי רז, שחקן הקבוצה הוותיק: ‘’הקבוצה שלנו מאוד מגובשת חברתית 
וזה אחד המרכיבים החשובים ששומרים אותנו בצמרת, גם כשאנחנו 
לעיתים בפיגור. היו לי למשל העונה לא מעט פעמים ששיחקתי פחות 
טוב מהרגיל, אבל החבר’ה ידעו להרים אותי. זה ההבדל לעומת שאר 

הקבוצות’’. 

ליעד לשם, שחקן הקבוצה: המשכנו לשמחתי גם השנה במומנטום 
החיובי. אמנם חגיגת הגביע לא התקיימה לאור מגבלות הקורונה, אבל 
נשארנו עם טעם מתוק של אליפות נוספת. העונה החלה בסערה, 
כאשר המשכנו את רצף המשחקים החיוביים והיכולת הטובה שהפגנו 
מהעונה הקודמת. בהזדמנות זו אני רוצה לפרגן לליאב יהנה, ללא ספק 
תגלית העונה. הוא נתן הצגות והפגין איכויות מטורפות. הוא ממש עזר 
לנו להתרומם ולהישאר בפסגת הטבלה. מעבר לכך, האחידות והלכידות 

של הקבוצה יחד עם האווירה טובה והפרגון הם שעשו את ההבדל’’. 

אלופת המדינה לקבוצות גברים: 
מועדון הרצליה 

 אליפות שנייה ברציפות למועדון שממשיך לגרוף תארים שנה אחר שנה. 
סגן היו’’ר וקפטן הקבוצה, סמי אוחיון: ‘’התלכיד הקבוצתי עשה את ההבדל’’

עוד השתייך לסגל הקבוצה: יהב רבין.
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מועדון  של  הסניורים  לקבוצת  ברכות 
חוצות על זכייתה בתואר האליפות לעונת 
המשחקים 2019/20. עבור החבורה הצפונית 
באליפות  זכייה  עם  נהדר  בהישג  מדובר 
בקטגוריית  המועדון  בתולדות  שלישית 
שחונות  שנתיים  לאחר  וזאת  הסניורים, 

מבחינה ספורטיבית.

לאורך כל העונה הוכיחה הקבוצה עליונות, 
כשהיא מפסידה למעשה רק פעם אחת, 
ומסיימת בגאווה במקום הראשון בטבלה עם 
23 נקודות סה''כ )מאזן 1:11, ממוצע פינים: 

.)197.67

יו''ר האגודה ושחקן הקבוצה,  לוי,  מוטי 
סיכם עונה מופלאה: ''זכינו באליפות מתוקה 
בסיומה של עונה מאתגרת. מדי שנה אנחנו 
ומתייצבים בפסגת  מוכיחים את מעמדנו 
הטבלה, ועל כך אני מאושר. למזלנו הכרענו 
את העונה 2-3 מחזורים לפני סיומה, עוד 
כל  לאורך  הקורונה.  תחילת משבר  לפני 
העונה הוכחנו בגרות, משחק קבוצתי ושיתוף 
פעולה. כל השחקנים השתלבו במשחקים 
האפשרי.  המקסימום  את  בתורם  ונתנו 
החברות אצלנו בקבוצה היא ערך עליון, שכן 
בין השחקנים. אתה  חשובה האינטגרציה 
יכול להיות הכי טוב בעולם, אבל עדיין תהיה 
מצד  ועזרה  הקבוצתי  התלכיד  את  חייב 
כל השחקנים על מנת לזכות בניצחונות. 
החדש  הרכש  שחקן  את  לציין  לי  חשוב 
שלנו השנה, אייל גולן, שנתן לנו את הערך 
המוסף ותרם את חלקו בצורה משמעותית. 
לסיכום, אנחנו משקיעים הרבה זמן ומרץ 
באימונים ובמשחקים, אוהבים את הענף הזה 

והתוצאות בהתאם''. 

ד''ר עבד מחמיד, קפטן הקבוצה: ''הייתה 
עונה מוצלחת ואני מאושר על הזכייה. לא 
היה קל להתמודד מול הקבוצות היריבות, 
במיוחד מול הרצליה החזקה. השנה נהנינו 
מתוספת כוח משמעותית בדמותו של אייל 
גולן, שנתן לנו את הבונוס לו היינו זקוקים. 
ברמה האישית אני מסכם עונה איכותית. 
יש הרבה שחקניי סניורים טובים בארץ, כך 
שההתמודדות היא לא פשוטה. מה שמייחד 
העובדה שאנחנו  היא  הקבוצה שלנו  את 
מגובשים מאוד, גם במועדון וגם מחוצה לו. 
הגיבוש הוא הנשק הסודי של הקבוצה. אנחנו 

מנתחים כל משחק לגופו ומנסים להשתפר 
הוא  הבאולינג  עבורנו  ממשחק למשחק. 
דרך חיים – מתאמנים על שימונים מוזרים 
ומתייחסים לכל משחק במלוא כובד הראש. 
ברמה האישית, אני מאוד אוהב את הענף 
הזה. אני מבטיח שנמשיך לעשות את המיטב 
על מנת להמשיך ולצבור תארים גם בשנים 

הבאות''. 

סטיב קורן, שחקן הקבוצה: ''יש לנו קבוצה 
מגובשת עם הרבה מוטיבציה לנצח. חבר'ה 
טובים אחד אחד. אנחנו נהנים מכל רגע שבו 
אנחנו נמצאים בחברותא ומחכים מדי שבוע 
למחזורי הליגה בימי שישי. הוכחנו את עצמנו 
לשמחתי לאורך כל השנה, עם הפסד אחד 
עבורנו  לכל הדעות.  הישג מרשים  בלבד, 
הבאולינג הוא חווייה ואפשרות ''לנקות'' את 
הראש. נמשיך גם בעונה הבאה עם אותו 
סגל, כאשר המטרה היא לשמור על תואר 

האליפות''.

אייל גולן, שחקן הרכש החדש של הקבוצה, 
שהרשים מאוד לאורך העונה, הוסיף: ''לא 
סיימתי את העונה עקב חופשת מחלה, אבל 
בכללי הייתה עונה נהדרת. הוכחנו את עצמנו 
כקבוצה מצומצמת וכיפית. הרמה המקצועית 
שלנו הייתה גבוהה לאורך כל העונה, וגם 
מבחינה חברתית הוכחנו שאנחנו צוות מנצח, 
ללא שום מאבקי אגו. כולם מפרגנים אחד 
לשני וזה הכיף הכי גדול. מגיע שאפו לכולם 
על ההישג. אנחנו כבר עם הפנים קדימה 
ושואפים לשמור על התואר לקראת עונת 

המשחקים הבאה''. 

אלופת המדינה 
לקבוצות סניורים: 

מועדון חוצות 
החבורה הצפונית זכתה באליפות 

שלישית בתולדות המועדון, לאחר 
שנתיים שחונות מבחינה ספורטיבית. 

יו''ר האגודה, מוטי לוי: ''אליפות מתוקה 
בסיומה של עונה מאתגרת''



הכל כבר היה מוכן לקראת נסיעתה של נבחרת 
ישראל עד גיל 19 להולנד, שם אמורה הייתה 
יתר הנבחרות המובילות  יחד עם  להתחרות 
של היבשת במסגרת אליפות אירופה לנוער. 
ומציאות לחוד. משבר  אלא ששאיפות לחוד 
הקורונה שטילטל את העולם, הוביל לעצירה 
 גם של ענף הכדורת העולמי ולביטול האליפות
)תחילה האליפות נדחתה לאוקטובר, אך בסופו 

של דבר בוטלה(.

המשמעות: האליפות תידחה ל-2021 )צפויה 
בתקווה שהקורונה  האביב(  בחודשי  להיערך 
עד אז תיעלם מחיינו, או לחילופין שניתן יהיה 
ולקיים תחרויות ספורטיביות תחת  להמשיך 

המגבלות הבריאותיות הנדרשות.

‘’הבשורה שהאליפות בוטלה הייתה לא פשוטה 
הילוך  להעלות  התחלנו  כבר  שכן  עבורנו, 
להתמודד  ועלינו  המצב  זה  אבל  באימונים, 
הנבחרת, מאמן  מבהיר  כולם’’,  כמו   איתו 
מדובר  השחקנים  שעבור  ‘’כמובן  חיון.  אורן 
באחד השיאים הגדולים בקריירה, כך שיש קצת 
טעם חמוץ, אבל אנחנו ניקח את הצד החיובי 
ונמשיך בהכנות בתקווה להתברג בקטגוריה 

הקבוצתית בין 24 הנבחרות המובילות, וכן להשיג 
תוצאות טובות בקטגוריה האישית. בהזדמנות זו 
אאחל לכולנו בריאות ושנחזור לשחק באולינג 

בלי הגבלות’’.

מביטול  כתוצאה  במיוחד  שהתאכזב  מי 
הוך גד  הנבחרת  שחקן  הוא   האליפות 
)18, ‘’קרייזי-בול’’ ראשל’’צ( שבשנה הבאה כבר 
לא יוכל לשחק בתחרות, שכן כבר ימלאו לו 19. 
‘’מאוד התבאסתי ברגעים הראשונים. האליפות 
הזו הייתה מאוד חשובה לי ברמה האישית. עוד 
קיוויתי שזו תהיה רק דחייה, אבל בסופו של דבר 
ההחלטה התקבלה. אני ממשיך לעבוד קשה 
באימונים, בתקווה לשפר את הממוצע שלי 
שעומד כרגע על אזור ה-160. יש לי שאיפות 
בעתיד להגיע לליגת העל ואפילו להצליח בחו’’ל. 
אני באמת מקווה שיתפתחו עוד שחקני נוער 
איכותיים בארץ, כי כרגע אין מספיק דור המשך’’. 

ואלוף  הנבחרת  בשורות  הבולט  השחקן 
 ,19 ישראל הטרי לבוגרים וגם לנוער עד גיל 
)16, מועדון חולון( סיפר אף הוא  רועי יהנה 
השנה:  האליפות  ביטול  נוכח  התחושות  על 
בגלל  בעיקר  בוטלה,  ‘’התאכזבנו שהתחרות 

 הרצון לשחק בחו’’ל ולראות רמת באולינג גבוהה

עם השחקנים הטובים ביותר. זה קצת מבאס’’. 

‘’זה לא סוד  )17, מועדון חיפה(:  כליל שלף 

שהתבאסנו, אבל צריך להסתכל גם על חצי 

הכוס המלאה. זה איפשר לנו זמן נוסף להשקיע 

באימונים, לעשות ספורט ולהתחזק באימונים 

פשוטה,  הייתה  לא  שהחזרה  ברור  טכניים. 

שנוכל  בעצמנו  באמת מאמינים  אנחנו  אבל 

להתאמן חזק ולתת באליפות בשנה הבאה את 

המקסימום’’.

עידו זלוף )16, מועדון הרצליה(: ‘’מטבעי אני 

נוטה להישאר אופטימי גם בחיים האישיים שלי, 

כך שלמרות הביטול של האליפות לא נכנסתי 

למרה שחורה. הקורונה גם עשתה דברים טובים 

עם כל הביקורת. התפנה לי יותר זמן להשקיע 

בספורט ולעבוד במסגרת אימונים אישיים. אני 

זו תהיה  מחכה לאליפות בשנה הבאה, שכן 

התנסות הראשונה שלי במסגרת תחרות בחו’’ל. 

אבל  מדי,  גבוהות  ציפיות  עם  מגיע  לא  אני 

מבטיח שאתן את הכי טוב שלי’’.

שנזכה לשנה הבאה 
נבחרת ישראל עד גיל 19 אמורה הייתה להתחרות השנה במסגרת אליפות 

אירופה לנוער בהולנד, שבוטלה בסופו של דבר עקב משבר הקורונה. 
המשמעות: הנבחרת תיאלץ להמתין לאליפות ב-2021
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באתגרים  מלא  קיץ  להיות  אמור  היה  זה 
ספורטיביים עבור נבחרת הנשים של ישראל 
שהייתה אמורה להתמודד במסגרת אליפות 
כולנו  אירופה בפינלנד. הקורונה שנחתה על 
האליפות  לדחיית  הובילה  בהיר,  ביום  כרעם 
רוחן של השחקניות  עד הקיץ הבא, למורת 

המוכשרות שלנו.

שנערכה  הנבחרת  הרכב  לקביעת  בתחרות 
מוקדם יותר השנה, נקבע כי סגל השחקניות 
יכלול את שרה אבירם חרל’’פ ושוש נדב )רמת גן(, 
אדווה אליאב )חולון(, חנה דואניס )הרצליה( ורונה 
גיל )פתח-תקווה(. אליהן תצטרף לין פישלר 

הליגיונרית מליגת המכללות בארה”ב.

הוותיקה  השחקנית  חרל’’פ,  אבירם  שרה 
והמעוטרת ביותר בסגל הישראלי, סיפרה על 
תחושותיה נוכח דחיית האליפות לקיץ הבא: 
‘’נוכח משבר הקורונה בוטלו אימוני הנבחרת 
וזה כמובן מאכזב מאוד. זה נכון שיש עוד זמן 
עד האליפות בשנה הבאה, אבל עלינו להתאמן 
ביותר  הטוב  בכושר  להגיע  מנת  על  קשה 
לאליפות. אני חושבת שיש לנו סיכוי לא רע 
בזוגות ובשלשות, קטגוריות בהן נוכל להתברג 
במקום גבוה. כמדורגת הראשונה בדירוג הארצי, 
לשמחתי  הנבחרת.  את  להוביל  שמחה  אני 
קיבלתי את הכרטיס אוטומטית ללא משחקי 
המבחן. לייצג את המדינה והדגל שלנו זו תמיד 

גאווה יוצאת דופן’’. 

אדווה אליאב, אלופת ישראל לנשים לשנת 
2020, הוסיפה:‘’ אני מתאמנת לאליפות אירופה 
כתחרות מטרה. אני רוכשת את הציוד המתאים 
ועושה את המקסימום על מנת להגיע לאליפות 
במוכנות המקסימלית. אין לי ספק שאם אמשיך 
להתאמן בקצב הזה אגיע מוכנה לאליפות ברמה 
האישית. חשוב לי לציין שיש לנו נבחרת מצוינת 
עם שחקניות מוכשרות אחת אחת. יש לנו את 
היכולת ועם קצת מזל נוכל להשלים תוצאה 

מכובדת מאוד באליפות’’. 

חנה דואניס, שחקנית ותיקה נוספת בנבחרת: 
‘’באולינג בשבילי זה אורח חיים. כמורה לחינוך 
גופני מזה כ-30 שנה, אני מתרגשת לפני כל 
אליפות כאילו הייתה זו האליפות הראשונה. גם 
כשאני מפסידה, אני יודעת לקבל את הפסד 
וללמוד ממנו לפעם הבאה. כבר שיחקתי בעבר 
באליפות העולם במדי הנבחרת, כך שהשאיפות 
כולי  בכבוד.  ולייצג את המדינה  הן להמשיך 
תקווה שעד האליפות בשנה הבאה הקורונה 
ללא  בהנאה  לשחק  ושנוכל  מחיינו  תיעלם 

מסכות ומגבלות’’.

הדגל.  עבור  לשחק  כיף  ‘’תמיד  נדב:  שוש 
בתחרות משחקי המבחן הצלחתי להשיג את 
הכרטיס ואני מאושרת על כך. הייתה תחרות 
הוגנת וכיפית. המטרה שלנו באליפות תהיה 
העובדה  משמע.  תרתי  הקורונה,  את  לנצח 

שנבחרת ישראלית משתתפת באליפות שכזו 
שכן  להצליח,  מקוות  אנחנו  ענק.  דבר  היא 
כולנו שחקניות תחרויותיות ועבורנו השמיים הם 
הגבול. אנחנו מודות להתאחדות על התמיכה בנו 

ומבטיחות לעשות את המיטב’’.

רונה גיל: ‘’המטרות במסגרת הנבחרות נותרו 
כשהיו – לייצג את מדינת ישראל ברמה הכי 
גבוהה. עבורי זו תהיה הופעה ראשונה במדים 
הלאומיים ואני בהחלט מתרגשת. גאווה גדולה 
לי  יש  היקרות.  חברותיי  עם  פעולה  לשתף 
תחושה טובה שנוכל לחזור משם עם הישג 
מרשים הן בקטגוריה האישית והן בקטגוריה 
הקבוצתית, בתקווה שעד אז המצב בעולם יירגע 

מבחינה בריאותית’’.

בליגת  הישראלית  הליגיונרית  פישלר,  לין 
המכללות NCAA בבאולינג בארה’’ב, מוסיפה: 
‘’ בשנה האחרונה דורגתי בדירוג הממכללות 
המובילות  השחקניות   30 בין  האמריקאי 
בארה״ב. השנה מוניתי להיות עוזרת המאמן של 
קבוצת האוניברסיטה סם יוסטון. בכוונתי, ככל 
שהקורונה תאפשר להשתתף בטורנירים של 
הליגה המקצועית לנשים. אני מתאמנת כל יום 
גם לקראת אליפות אירופה לנשים ויש בכוונתי 
לצרף לתחרות הזו גם את המאמן האמריקאי 

שלי, בראד הייגן. בהצלחה לכולנו''.

 פינלנד תחכה להן: 
נבחרת הנשים מתכוננת לאליפות אירופה

נבחרת הנשים של ישראל הייתה אמורה להתמודד הקיץ עם במסגרת אליפות אירופה בפינלנד, אך 

תצטרך להמתין עד הקיץ הבא לאור דחיית האליפות בעקבות משבר הקורונה העולמי
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 לשנה הבאה בדנמרק: 
נבחרת הגברים מתכוננת לאליפות אירופה
נבחרת הגברים של ישראל הייתה אמורה להתמודד בקיץ עם אריות היבשת במסגרת 

אליפות אירופה, אולם תיאלץ להמתין כשנה עקב התפשטות נגיף הקורנה

ישראל  נבחרת  גדולה נרשמה בקרב  אכזבה 
להתמודד  אמורה  שהייתה  בכדורת  לגברים 
אירופה  אליפות  במסגרת  הקיץ  במהלך 
בדנמרק. אלא שרצונות לחוד ומציאות לחוד – 
בפועל, התפשטות נגיף הקורונה הובילה לדחיית 
האליפות, כשלפי שעה היא עתידה להתקיים רק 

בחודש יוני 2021. 

מוקדם יותר השנה התקיימה תחרות לקביעת 
הרכב הנבחרת, בסיומה נקבע כי הסגל יורכב 
מהשחקנים: רון ברלוב )חוצות(, אור אבירם, אורון 
כהן, משה שיינמן )חיפה(, מני מזרחי וליאור הוך 

)קרייזי בול(. 

רון ברלוב: ‘’הקורונה לא פסחה על אף אחד, 
וגם לא עלינו בענף הבאולינג. אני רק יכול לייחל 
הבאה,  בשנה  לאליפות  בשלום  שנגיע  לכך 
בתקווה שעד אז הקורונה תחלוף מחיינו. אני 
מסתכל גם על הצד החיובי של הדברים. השנה 
יש לנו לראשונה בהיסטוריה מתקן אימונים נהדר 
בראשל’’צ, שמדמה את תנאי השימון באליפות. 
בנוסף, הסגל השתדרג עם שחקנים נהדרים, 
כמו משה וליאור שהוא שחקן חדש וכשרוני. יש 
בהחלט נבחרת מעולה עם אנשים מופלאים. 
נמשיך לעבוד קשה במטרה להגיע לאליפות 

חדורי מטרה ובכושר המיטבי’’. 

בשנה  הדחייה  הנבחרת,  ‘’לגבי  אבירם:  אור 
יכולה להוות יתרון. יש הרבה זמן להתכונן על 

ידי השתתפות בתחרויות הכנה ובניית תכנית 
עומד  גם  לראשונה  איכותית.הפעם  אימונים 
לרשותנו מתקן הבאולינג בראשל''צ עם אותם 
מסלולים שעליהם תתקיים התחרות, כך שזה 

יתרון אדיר.

שזו  מליאור  מנוסה.חוץ  מאוד  השנה  הסגל 
ההתנסות הראשונה שלו במדי נבחרת, שאר 
השחקנים כבר היו בנבחרת כמה פעמים אז 
אנחנו יודעים מה מצפה לנו. ללא ספק מדובר 

במשימה לא פשוטה''.

בנו  פגעה  קצת  כמובן  ‘’הקורונה  כהן:  אורון 
מבחינת כושר, אבל אנחנו מסתכלים על חצי 
הכוס המלאה ומקווים להגיע לאליפות בשנה 
הבאה כבר בכושר טוב יותר. יש לנו יתרון יחסי 
בזכות העובדה שאנחנו רצים כבר שנתיים-שלוש 
ביחד. אלו חיבורים חשובים שיעזרו לנו באליפות. 
חשוב שנשמור באליפות על דינמיקה קבוצתית, 
בתקווה שעד אז נוכל לקיים מספר מחנות אימון 
ולהתנסות במעמדים ובטורנירים בארץ ובחו’’ל’’.

מני מזרחי: ‘’אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, 
אבל למזלי אני עובד בשני מרכזי באולינג, כך 
שהייתה לי גישה לאורך החודשים האחרונים 
למשחק. עבדנו קשה בתחרות משחקי המבחן, 
שם התמודדתי עם שחקנים איכותיים. הפנים 
כבר קדימה אל עבר האליפות בשנה הבאה. 
נהיה חייבים להגיע לשם בשיאנו, שכן נשחק 

מול מקצוענים בנבחרות האירופאיות. מאחל 
גישה  ונשמור על  לכולנו שנמשיך להשתפר 

חיובית’’.

משה שיינמן: ‘’הקורונה הוציאה את כולנו מאיזון. 
היו כמעט ארבעה חודשים בהם לא נגעתי בכדור, 
אבל זו המציאות ואיתה אנחנו צריכים להתמודד. 
אני נמצא בנבחרת לסירוגין כבר משנת 2004, 
כך שאני מגיע לאליפות הזו כשחקן ותיק עם 
ניסיון. עבורי האפשרות לייצג את המדינה זו 
גאווה ענקית. מצפה לנו שם תחרות קשוחה, 
בדגש על המדינות הסקנדינביות עם שחקנים 
איכותיים במיוחד בנבחרות שלהן. מאחל לכולנו 

הצלחה גדולה’’.

ראשונה  הופעה  זו  תהיה  עבורו  הוך,  ליאור 
במדים הלאומיים באליפות בינלאומית, מציין: 
‘’כבוד גדול עבורי לייצג את המדינה. אני מודה 
על ההזדמנות שנפלה בחלקי לשתף פעולה עם 
שחקנים איכותיים. הם עוזרים לי להשתפר בכל 
אימון ואני באמת אסיר תודה על כך. התבאסתי 
שהאליפות נדחתה, זה משהו שבהחלט חיכינו 
להגיע  וננסה  באימונים  נמשיך  אז  עד  לו. 
בכושר הכי טוב לקיץ הבא. קטונתי מלהתייחס 
יכול להבטיח שאתן  אני רק  לסיכויים שלנו. 
את המקסימום מבחינתי, בתקווה להשיג את 

התוצאה הכי טובה’’.



ישראל  נבחרת  שחקני  לארבעת  ברכות 
שנבחרו לייצג את המדינה במסגרת גביע הים 
התיכון )MBC( המסורתי, תחרות שאמורה 
להתקיים בתחילת חודש נובמבר בצרפת: 
גיל  רונה  גן(,  שרה אבירם חרל’’פ )רמת 
)פתח תקווה – מחליפה את אדווה אליאב 
סיבות  עקב  השתתפותה  על  שויתרה 
אישיות(, רון ברלוב )חוצות – מחליף את נתי 
ולפרט שויתר על השתתפותו באליפות( 

ובנימין רובין )חיפה(. 

עוד טרם משבר הקורונה התקיימה בחודש 
ינואר השנה תחרות מבחן לקביעת הרכב 
הנבחרת שתייצג אותנו בתחרות גביע הים 
התיכון )שם סיימו במקומות הראשונים נתי 
פינים   1522  – הגברים  ולפרט בקטגוריית 
סה’’כ; שרה אבירם חרל’’פ בנשים – 1445 

פינים סה’’כ(. 

נערכים  על כל פנים, בנבחרת שלנו כבר 
לאליפות ומקווים להשיג תוצאה טובה שתסב 
הרבה גאווה למדינת ישראל, דווקא בימים לא 

פשוטים אלו.

השחקניות  אחת  חרל’’פ,  אבירם  שרה 
זו  תהיה  שעבורה  בישראל,  הוותיקות 
התיכון:  הים  בגביע  חמישית  השתתפות 
את  לעשות  הן  מעצמנו  שלנו  ‘’הציפיות 
בעבר  לשמחתי  חזרתי  כבר  המקסימום. 
מספר פעמים עם מדליות מתחרות כזאת, 
בה משתתפות מדינות הנושקות לים התיכון. 
ברמה האישית, כמי שעובדת קשה מאוד 
כושר  על  לשמור  כדי  השנה  כל  לאורך 
ולהישאר בטופ, אני מאמינה שאוכל לסייע 
לנבחרת להגיע להישגים שם, בתקווה שאולי 
אפילו נצליח לזכות במדליה. אין לי ספק 
שיש לנו רביעיית שחקנים איכותית שמסוגלת 

להגיע רחוק מאוד, כפי שהיה בעבר’’. 

רונה גיל, שסיימה שלישית בתחרות המבחן, 
אך נכנסת לאליפות כמחליפתה של אדוה 
אליאב, הוסיפה: ‘’השתתפתי בגביע ים התיכון 
בעבר, אבל ההתרגשות נותרה זהה בכל פעם 
מחדש. סה’’כ זו תהיה הפעם השלישית שלי 
במשחקים הללו. אני מקווה להשיג תוצאה 

טובה, בתקווה שאכן התחרות תיערך במועד 
ולא תידחה שוב בגלל הקורונה’’. 

בגזרת הגברים, יערוך בנימין רובין הופעת 
בכורה במשחקים. ‘’אני מאוד מתרגש לקראת 
מיוחד  מאוד  הזה  המעמד  הזו.  התחרות 
עבורי, למרות שהדחיות בגלל הקורונה קצת 
הרסו לנו. כל תחרות בינלאומית היא חשובה 
יכול להבטיח שאעשה את  אני  ומעניינת. 
המיטב כדי לתת את התצוגה הכי טובה שלי 
ברמה האישית והקבוצתית למען הנבחרת. 
נעשה את הכל כדי לייצג את ישראל בכבוד’’.

רון ברלוב, שאמור להחליף את נתי ולפרט 
באליפות: ‘’כבר השתתפתי בגביע הים התיכון 
וזכיתי במדליה. אני כרגע לא בטוח שאכן 
אשתתף, במידה והתחרות תתקיים בנובמבר, 
שכן אני לא מעוניין להיכנס ל-14 ימי בידוד 

בחזרה מהתחרות’’. 

התחרות  ‘’מועד  ה.כ.י:  יו”ר  פישר,  אריה 
גבוה  סיכוי  ויש  בספק  מוטל  בנובמבר 
שהתחרות תדחה שוב למועד מאוחר יותר’’.

הרכב  נקבע  ישראל  את  שתייצג  הנבחרת  לקביעת  מבחן  תחרות  לאחר 
הסגל הסופי: שרה אבירם חרל’’פ, רונה גיל, רון ברלוב ובנימין רובין

 גביע
 הים התיכון:
 נבחרת ישראל

מוכנה 
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אלוף האלופים לשנת 2019 
ברכות לנתי ולפרט )חולון( ורונה גיל )פתח תקווה( על זכייתם בתואר אלוף 

האלופים בקטגוריות הגברים והנשים בהתאמה 

נתי ולפרט – אלוף האלופים
ברכות לנתי ולפרט, שחקן מועדון חולון ונבחרת ישראל עד לא מזמן, שהוכיח שילוב מנצח של באולינג ברמה גבוהה יחד עם חוסן מנטאלי, 

בדרך לזכייה בתואר אלוף האלופים לשנת 2019 )התחרות התקיימה בנובמבר 2019(. 

 התחרות נפתחה עבור ולפרט בצורה מהוססת, כאשר את שלב המוקדמות סיים רק במקום ה-5 )ממוצע 169.3(. עם פתיחת שלבי 
 הנוק-אאוט צבר ביטחון והוכיח הרבה אופי מול יריבים איכותיים. ברבע הגמר גבר על אריה פישר ממועדון פתח-תקווה )161:179(. 
בחצי הגמר השיג תוצאה מרשימה שסייעה לו לנצח את איציק יהנה ממועדון הרצליה )173:201( ובמשחק הגמר סיפק תצוגת תכלית מול 

דודי שלו ממועדון )212:246( בדרך לזכייה בתואר הנכסף.

‘’תמיד כיף לזכות בתארים ולהגיע להישגים אישיים’’, מכריז נתי. ‘’אני שמח שידעתי להביא את עצמי בכושר שיא ברגעי ההכרעה, אחרי 
שפתחתי את התחרות ביכולת פחות טובה. כאמור, לקח לי זמן למצוא את האיזון, אבל ברגע שזה קרה, דברים הסתדרו עבורי כמו שצריך’’.

בימי הסגר בהם אנו נמצאים מספר נתי על שגרת האימונים שנפגעה. ‘’עד לאחרונה הקפדתי לשחק כמעט מדי יום על מנת לחזור לכושר. 
כמובן שהתקופה הנוכחית פוגעת בנו השחקנים. באופן אישי הצגתי באליפות ישראל האחרונה יכולת הרבה פחות טובה, כמו גם תחרויות 

בחו’’ל אליהן הייתי אמור לנסוע שהתבטלו בסופו של דבר בגלל המצב הבריאותי בעולם’’. 

נתי מתייחס גם לעתיד ענף הכדורת בישראל: ‘’יש מגמה חיובית וניסיון למשוך שחקנים חדשים ‘’צעירים’’ מתחת לגיל 40 לענף. אצלנו למשל 
במועדון חולון הצליחו לצרף 4-5 שחקנים. יש גם באולינג חדש שנפתח בחדרה, כמו גם אולמות עם שימונים שונים מה שמסייע להיערך 
לתחרויות בינלאומיות. באופן כללי, אני מאוד מקווה שהבאולינג בישראל ימשיך לצבור תאוצה והכי חשוב – שכולנו נהיה בריאים ומאושרים’’.

רונה גיל – אלופת האלופות
 ברכות לרונה גיל, שחקנית מועדון פתח תקווה, על זכייתה בתואר אלופת האלופות לשנת 2019 

)התחרות התקיימה באולם הקריון בנובמבר 2019(.

רונה הוליכה יחד עם חברתה הקרובה, שרה אבירם חרל’’פ )מועדון רמת-גן( את טבלת השחקניות עם סיום שלב המוקדמות, כשהיא משיגה 
ממוצע נאה )175.5(. בחצי הגמר לא התקשתה מול מירב וינברג ממועדון חיפה )137:184( ובגמר הגדול גברה על חברתה שרה אבירם 

חרל’’פ, בתום גמר צמוד ומותח )167:180(.

‘’זו זכות גדולה עבורי לזכות בתואר הזה’’, סיפרה בהתרגשות רונה. ‘’ניצחתי בגמר את שרה, שהיא חברת מאוד טובה שלי. במשחק בינינו 
שמנו הכול בצד ונתנו את המקסימום כל אחת. אני גאה בעצמי שידעתי להתעלות מול שחקנית איכותית כמותה. אני מאחלת לעצמי 

להמשיך להשתפר ולזכות בתארים’’.

לרגל השנה העברית החדשה שולחת רונה ברכה לקהילת הבאולינג בישראל: ‘’אני מאחלת לכולנו שנה ספורטיבית גדושה באירועים ותחרויות, 
שנה בה נוכל לחזור לשגרת הבאולינג כפי שהתרגלנו אליה. שולחת ברכת בריאות לכולנו’’.



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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עמותת קרייזי בול משחקת
בבאולינג ראשון לציון


