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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":
מקום
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.9
.10

עדכני ל18.07.2021 -

נשים
אגודה ניקוד מצטבר
שם שחקן
2,031
שרה אבירם /רמת גן
חרל"פ
1,822
חולון
אדווה אליאב
1,357
הרצליה
חנה דואניס
1,179
רמת גן
שוש נדב
1,170
פתח תקוה
רונה גיל
860
הרצליה
טלי יצחק/
עבדו
313
עליזה אלחנתי הרצליה
273
חיפה
מירב וינברג/
רוזן
238
פתח תקוה
סילביה
פרידריך
161
רמת גן
גליה עובדיה

גברים
מקום שם שחקנית אגודה ניקוד מצטבר
1,140
חיפה
אור אבירם
.1
1,038
חוצות
רון ברלוב
.2
962
חיפה
אורון כהן
.3
876
חולון
אורן חיון
.4
845
חולון
נתי וולפרט
.5
829
חיפה
 .6משה שיינמן
827
מני מזרחי קרייזי בול
.7
773
חוצות
 .8עבד מחמיד
684
חולון
רועי יהנה
.9
535
 .10יעקב בן יעקב פתח תקוה
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ספורטאים ופעילים יקרים,

אנחנו ממשיכים במסורת ומפיקים את הגליון האלקטרוני
"באולינגתון  ,"11הבא לסכם את הישגי שחקני הבאולינג לסיום
עונת המשחקים .2020/21
עונת  2020/21הייתה קשה ,מאתגרת ומיוחדת בכל המובנים!
אני וחבריי בועד המנהל גאים מאד כי למרות ההתמודדות של
מדינת ישראל עם נגיף הקורונה ,הסגרים והאירועים הביטחוניים
בדרום ,שהשביתו את הפעילות המתוכננת לתקופה די ארוכה ,הצלחנו ,בכמה חודשים,
לקיים פעילות ספורטיבית אלטרנטיבית ולסיים העונה בהשגת רוב המטרות .על כך אני
מבקש להודות לכל יו"ר האגודות והשחקנים בעמותות על עזרתכם לקיום הפעילות
בתנאים לא קלים ובעצימות גבוהה לסיום מוצלח של עונה מאתגרת זאת.
הצלחנו לסיים את ליגות הנשים ,הסניורים והליגות המחוזיות וכמובן לקיים את
אליפויות ישראל ולהכתיר את האלופים בכל הקטגוריות כבעבר.
הצלחנו לקבוע את נבחרות ישראל שייצאו להתחרות ברחבי העולם לאחר השבתתם
במשך כשנה .אני מאחל דרך צלחה והישגים לנבחרות שנקבעו:
•נבחרת הנוער תצא לייצג את ישראל באליפות אירופה לנוער ( )EYCשתתקיים בהולנד.
•נבחרת הגברים תצא לייצג את ישראל באליפות אירופה לגברים ( )EMCשתתקיים
בפינלנד.
•אלופי ישראל ייצאו לייצג את ישראל באליפות אירופה לאלופים ( )ECCשתתקיים
בכרתים.
•נבחרת ישראל תצא לתחרות גביע הים התיכון ( )MBCשתתקיים בצרפת.
בגיליון זה ,כאמור ,כתבות על כל הזוכים באליפויות ישראל בכל הקטגוריות ,אישי
וקבוצתי וכמובן דברים מפי שחקני הנבחרות המתכוננים לתחרויות בחו"ל.
לקראת ימי החופש ,אני מאחל לכל שחקני הבאולינג ובני משפחותיהם חופשה נעימה,
מנוחה וצבירת כח לתחילת עונת הפעילות הבאה  2021/2022שתחל בחודש אוקטובר.

תוכן עניינים

בברכת הספורט,
אריה פישר ,יו"ר ה.כ.י

 3אליפות ישראל  + 2021תמונות
 4אליפות ישראל ליחידים
 5-6אלופי ישראל ,סניורים
 7אליפות ישראל סניורים ודרג ב'  +תמונות
 8אלופי ישראל ,דרג ב'
 9אלופת ישראל קבוצתי ,נשים
 10אלופת ישראל קבוצתי ,סניורים
 11נבחרת ישראל לנוער ,לאליפות אירופה
 12נבחרת ישראל לגברים ,לאליפות אירופה
 13נבחרת ישראל לגביע הים התיכון
 14גביע לזכרו של רוני אשכנזי ז"ל
 15מזכירת ההתאחדות – חניתה הראל
 16פריסת מועדוני הכדורת של ה .כ .י
הפקת המגזין:

עיצוב גרפי :ילנה בבילסקי

חברי הוועד המנהל של ה.כ.י
עומדים משמאל :אריה פישר (יו"ר) ,שמעון ישי (גזבר וסגן יו"ר),
צ’יקו דקל ,יוסי ולפרט.
יושבים משמאל :שמעון דביר ,חנה דואניס ,דוד בן נון.
יו"ר :אריה פישר; סגן יו''ר וגזבר :שמעון ישי; נציגת הנשים ויו"ר הנוער :חנה דואניס;
חברי ועד מנהל :דוד בן נון ,שמעון דביר ,יוסי ולפרט ,צ'יקו דקל; מזכירה :חניתה הראל; יו"ר ועדה טכנית :מני מזרחי
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 :

אליפות
ישראל 2021

אליפות ישראל נשים  -פודיום

אליפות ישראל גברים  -פודיום

מקום  :1חנה דואניס | הרצליה
מקום  :2שרה אבירם חרל''פ | רמת-גן
מקום  :3רונה גיל | פתח-תקווה

מקום  :1אורון כהן | חיפה
מקום  :2אור אבירם | חיפה
מקום  :3משה שיינמן | חיפה

השחקנים המשתתפים בשלב הגמר וחצי הגמר

גברים (מימין לשמאל) :רון ברלוב (חוצות) | נתי ולפרט (חולון) | מני מזרחי (קרייזי בול) | אורן חיון (חולון) | עומר נחושתן (הרצליה)
אורון כהן (צ'ק בול) | אור אבירם (צ'ק בול) | משה שיינמן (צ'ק בול) .עומד מימין :איציק בן מלך (מנהל היחידה לספורט תחרותי" ,אילת")
עומד משמאל :אריה פישר (יו"ר התאחדות הכדורת בישראל).
נשים (מימין לשמאל) :אדווה אליאב (חולון) | מירב וינברג (צ'ק בול) | רונה גיל (פתח תקווה) | שוש נדב (רמת גן) | חנה דואניס (הרצליה)
שרה אבירם/חרל"פ (רמת גן).
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אליפות ישראל ליחידים 2021
אורון כהן רשם זכייה שנייה באליפות בתוך שלוש שנים .חנה דואניס גרפה את התואר לראשונה בקריירה.
השניים ייצגו את ישראל באליפות אירופה לאלופים ( )ECCשתיערך באוקטובר בכרתים

חנה דואניס (הרצליה)

אורון כהן (חיפה)

אלוף ישראל לגברים

אלופת ישראל לנשים

הישג מצוין לאורון בן ה ,32-שמצליח לעמוד בראש הפודיום ולזכות
בתואר אלוף ישראל לגברים פעמיים בתוך שלוש שנים.
תוצאות במסגרת האליפות :בתום שלב המוקדמות סיים אורון
במקום ה 2-הכללי מתוך  34שחקנים סך הכל (ממוצע ,)208.3
מקום עליו המשיך לשמור גם לאחר שלב רבע הגמר (ממוצע
 .)207.1במעמד חצי הגמר העלה אורון הילוך עם תוצאות משופרות
(ממוצע  ,)215.8כאשר במשחק הגמר הצליח לגבור על חברו הקרוב
למועדון צ'ק בול חיפה ,אור אבירם ,כשהוא חוזר מפיגור  1:0במניין
המשחקים ,בדרך ל 1:3-בסיכום הכללי ( 196:198במשחק המכריע).
תחושות לאחר הזכייה'' :האליפות השנה הייתה מאופיינת ברמה
הכי גבוהה שאני זוכר מאז ומעולם ,הן מבחינת רמת השחקנים ,סוג
השימון ,ואיכות המסלולים .בניגוד לזכייה הקודמת שלי באליפות
ב ,2019-לא ציפיתי שאצליח ללכת עד הסוף .אני אמנם תמיד מגיע
בכל תחרות במטרה לעשות את המיטב ,אבל אם לומר את האמת
לא חשבתי שאגיע כל כך רחוק .לאורך כל שלב המוקדמות שמרתי
על מקום  2ו ,3-אבל בשלבי ההכרעה הצלחתי להגיע אורון אחר.
אני חושב שהניסיון במעמדים הללו עשה את ההבדל .הגעתי חדור
מטרה ואני שמח שהדברים הסתדרו כמו שצריך''.
גמר מול אור אבירם'' :זה תענוג להתמודד ברמות הכי גבוהות מול
אור אבירם ,חבר קרוב ושחקן נהדר שהיה טוב לכל אורך הטורניר.
אני שמח שהכוכבים התחברו לי וניצחתי .מה שבטוח אנחנו נישאר
חברים ללא כל קשר לבאולינג''.
באולינג בשבילי'' :שקט נפשי ומקום שמאפשר לצאת מהשגרה.
המקום שבו אני יכול לשכוח מהשגרה ולהתמסר למקום שעושה
לי טוב .ביום-יום אני עובד כסמנכ''ל בחברה לייצור שקיות ניילון ,כך
שהלו''ז שלי מאוד עמוס .הבאולינג הוא המקום בו אני יכול לפרוק
את המתח ופשוט ליהנות''.
שאיפות קדימה'' :אני אמור לצאת יחד עם נבחרת הגברים
בקרוב לפינלנד ,וגם לאליפות אירופה לאלופים שאמורה להתקיים
באוקטובר בכרתים .אלו שני אירועים גדולים שאני נערך לקראתם''.

מזל טוב לחנה ,שחקנית אגודת הרצליה ,על אחד מהישגי השיא
בקריירת הבאולינג שלה ,כאשר הצליחה לראשונה לזכות באליפות
ישראל ליחידות.
תוצאות במסגרת האליפות :עם סיום שלב המוקדמות התברגה
חנה במקום ה 2-הכללי (ממוצע  ,)178.2עליו שמרה גם לאחר שלב
רבע הגמר (ממוצע  .)177.6בחצי הגמר הצליחה להעלות הילוך
בדרך לפסגת הטבלה ,לאור שיפור משמעותי בתוצאות (ממוצע
 .)183.8בסיכומו של יום הכל התנקז לדו קרב מרתק מול שרה
אבירם חרל''פ במשחק הגמר ,אותו סיימה כשידה על העליונה
( 0:3בסיכום הכללי) בדרך לזכייה מתוקה ומרגשת עבורה בתואר.
תחושות לאחר הזכייה'' :הרגשה עילאית שהצלחתי ומימשתי את
אחד החלומות שליוו אותי במשך המון זמן .כבר כמה שנים טובות
שאני מתמודדות בתחרויות הללו ,ובכל שנה משהו חסר .בכל
פעם הגעתי במטרה לזכות ,אבל לא הצלחתי .השנה סוף כל סוף
השכלתי לפרוץ את כל המחסומים .לא יכולה לתאר את השמחה
וההתרגשות שאחזה בי  -זה ללא ספק רגע השיא שלי בקריירה
ואני מברכת עליו''..
גמר מול שרה אבירם חרל''פ'' :התמודדתי לאורך האליפות מול
תותחיות אחת אחת ,אבל עצם העובדה שגברתי על שרה אבירם
חרל''פ שכבר זכתה באליפות מספר פעמים ,והינה שחקנית
איכותית ביותר ,היא הישג אדיר מבחינתי .היה קרב ספורטיבי נהדר
ואנחנו כבר עם הפנים קדימה אל עבר התחרויות הבאות''.
באולינג בשבילי'' :הבאולינג הוא עולם ומלואו .זה המקום לציין
את מועדון הרצליה שהוא בגדר בית עבורי .חייבת לפרגן לרשת
''ארבל'' ,שמשמשת עבורי ויתר שחקני אגודת הרצליה כאכסנייה
מדהימה  -נותנים לי לשחק כמה שאני רוצה ותמיד נמצאים שם
בשבילי .אני מבטיחה שאמשיך לשחק כל עוד נפשי בי ,וכמובן
להתחרות ברמות הכי גבוהות''.
שאיפות קדימה'' :קודם כל ליהנות במסגרת המועדון שלי ומשם
לנסות לגרוף עוד תארים ברמה הארצית ולייצג את המדינה בכבוד''.
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אלופי ישראל לסניורים
לשנת 2021

קטגוריית גיל A

נשים

שרה אבירם חרל''פ (רמת גן)

סמי אוחיון (הרצליה)

שרה ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת משחקניות
הכדורת הגדולות שצמחו במחוזותינו ,אם לא הגדולה
שביניהן .בגיל  65הוכיחה כי כוחה עוד במותניה ,הפעם
עם עוד תואר אחד מני רבים לארון הגביעים העמוס שלה.
כבר בתום סיבובי המוקדמות של אליפות ישראל
לסניורים התייצבה שרה בפסגת הטבלה ,כשהיא מותירה
את יריבותיה מאחור (ממוצע  )173.4ושומרת על יציבות
גם בחצי הגמר (מקום  – 1ממוצע  .)173.1במשחק הגמר
המכריע על התואר נתקלה שרה ביריבה קשוחה בדמותה
של רונה גיל ממועדון פתח-תקווה ,אולם על אף פתיחה
מהוססת ופיגור  ,1:0השכילה לנצל את כל הניסיון שצברה
לאורך השנים ובעזרת התעלות השלימה מהפך בדרך
ל 1:2-וזכייה בתואר ( 161:163במשחק השלישי והמכריע).
''האמת שכבר הפסקתי לספור את כמות התארים שיש
לי ,אבל ללא כל קשר זה מרגש בכל פעם מחדש'',
הכריזה בסיום'' .אני מאחלת לעצמי שרק יישמר בי הכוח
להמשיך לשחק ושהתשוקה לבאולינג תמשיך לבעור בי''.
עוד הוסיפה שרה לסכם את החזרה לשגרת באולינג
סדירה מוקדם יותר השנה'' :חזרנו לליגות ולאימונים
סדירים אחרי תקופת הקורונה .מבחינתי זה תמיד כיף
להתחרות ולהתמודד ברמה הארצית .אני מטבעי מאוד
תחרותית ורק מחפשת את האתגר הבא .אני שמחה
שבאליפות הצלחתי להפגין רמה טכנית גבוהה ,שהיא
פועל יוצא של משטר אימונים קפדני שאני מקיימת לאורך
השנה .תמיד יש ניואנסים שאפשר לשפר ,אבל בסך הכל
אני לא יכולה שלא להיות מרוצה מעצם ההישג''.

זכייה ראשונה ומרגשת עבור סמי אוחיון ,שף במקצועו
ושחקן כדורת ותיק מזה למעלה מ 3-עשורים ומי
שנמנה כסגן יו''ר אגודת הרצליה וכשחקן פעיל בכל
ליגות ההתאחדות ,לרבות היותו מאמן ילדים עם צרכים
מיוחדים בשיתוף עמותת ''רקפת''.
חרף פתיחה מגומגמת ,הרשים סמי בטורניר שייזכר עבורו
לפנתיאון ,כשהוא משפר עמדות וביצועים במאני טיים.
את שלב המוקדמות סיים במקום ה 4-בלבד (ממוצע
 )185בעוד שבתום משחקי בית חצי הגמר כבר סיים
במקום ה 2-מתוך ( 4ממוצע .)191.6
בשלבי ההכרעה ידע סמי להעלות הילוך ,תחילה עם
ניצחון מרשים  0:2מול פליקס נשיא (חיפה) ובגמר הגדול
מול נועם הנאור (חולון) עם  0:2נוסף ,בדרך אל הפודיום.
''האמת היא שבהתחלה בכלל לא הייתי אמור להשתתף
בתחרות ,כאשר רק ברגע האחרון נכנסתי אחרי שאחד
משחקני הרביעייה שסיימו לפניי הודיע על פרישה'',
משחזר סמי במבט לאחור'' .אני מאושר מכך שהצלחתי
להתעלות ברגעים החשובים .עבורי התואר אלוף ישראל
הוא התגשמות חלום ,אם כי ההישג הזה רק מגביר בי את
התיאבון .ממש לא שבעתי מתארים ,כך שאמשיך לעבוד
קשה בתקווה לשחזר את המעמד הזה גם בעתיד''.
עוד הוסיף סמי'' :עד היום הגעתי פעמיים למקום השני
בפודיום באליפות ישראל לסניורים .לעלות דרגה אחת
למעלה עבורי זו תחושה עילאית שאין כדוגמתה .אני
שמח שהצלחתי לשנות גישה בתחרות ,לא התעסקתי
בשום דבר מסביב ,אלא הגעתי ממוקד וחדור מטרה .זה
מה שלטעמי עזר לי מאוד להתפקס ולהשיג את התוצאה
הרצויה''.
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אלופי ישראל לסניורים
לשנת 2021

קטגוריית גיל B

קטגוריית גיל C

מה נאמר ומה נגיד על גנדי ( )59שמשלים רצף חסר
תקדים של  5זכיות ברציפות באליפות הסניורים
בקטגוריית גיל  .Bגנדי ,שחקן אגודת באולינג אשדוד
ומפעיל בריכות שחייה במקצועו ,מוכיח כי אין תחליף
לניסיון ולאיכויות אותן הוא מלטש מדי שנה כמו יין טוב.
בסיום שלב המוקדמות שהתקיים בשני מועדים במועדוני
פלאנט ראשל''צ וצ'ק בול חיפה ,סיים גנדי במקום ה2-
בטבלה הכללית (ממוצע  .)188.8בחצי הגמר כבר צבר
מומנטום ועלה לפסגת טבלת השחקנים ( ,)200.6בעוד
שבמשחק הגמר על כל הקופה ,שמר על קור רוח כשהוא
גובר על יריבו ,מוטי לוי ,ממועדון חוצות ,בתוצאה .0:2
''זה מרגש כל פעם מחדש'' ,סיפר גנדי בסיום כשהוא נתון
במצב רוח מרומם'' .כשאני מגיע לתחרות ,הדבר הראשון
שאני מקפיד עליו הוא פשוט לשכוח מה היה בעבר .צריך
לזכור שבכל פעם התנאים שונים ,ועליי לדעת להתאים
את רמת המשחק שלי לתנאי השימון .אני חייב לציין
שבאליפות השנה התנאים היו פשוט נהדרים ,מה שסייע
לסלול את הדרך שלי לראש הפודיום''.
עוד הוסיף גנדי'' :אני שמח שהצלחתי להתעלות מבחינה
מנטאלית .השקעתי לא מעט גם בצפייה בסרטוני יוטיוב
של ליגת ה PBA-האמריקנית המקצוענית .כשאתה
רואה כיצד אנשים מפסידים תואר על פין בודד ,אתה מבין
עד כמה חשוב להתרכז בכל זריקה .אני מאחל לעצמי
שאמשיך בבאולינג בכל הכוח – זה ממש לא חשוב,
ניצחונות או הפסדים ,העיקר ההווי החברתי והביחד''.

ברכות לאיציק ( ,)74שחקן כדורת בעל ותק של כ25-
שנים בליגות ההתאחדות ,עבורו הזכייה בתואר מהווה
סגירת מעגל של ממש ,אחרי שבשנת  2000זכה
לראשונה באליפות הסניורים (אז שוחקה תחת קטגוריה
אחת לכל קבוצות הגיל).
את שלב המוקדמות של האליפות פתח איציק עקב
בצד אגודל ,כשהוא מסיים במקום ה 3-בטבלה הכללית
(ממוצע  .)187.5גם בתום משחקי חצי הגמר שמר על
המקום ה ,3-הפעם עם ממוצע גבוה יותר ( )193.1שהעניק
לו הרבה ביטחון לקראת שלבי ההכרעה .תחילה גבר על
חברו לאגודת פתח תקווה ,יעקב בן יעקב ,בתוצאה ,0:2
ובגמר הצליח לחלוף גם על פני האלוף היוצא ,רפי רז
(הרצליה) בדרך אל התואר (.)0:2
איציק ,גמלאי התעשייה האווירית ,מציין כי מאז הפרישה
הבאולינג סיפק לו תעסוקה ועניין רב .הוא מתמיד לשחק
 3פעמים בשבוע גם במסגרת הליגה למקומות עבודה ,וכן
בליגות החיצוניות והפנימיות של ההתאחדות'' .הבאולינג
נותן לי סיפוק אדיר ,שכן אין תחליף למפגש החברתי עם
אנשים מופלאים .לאורך השנים זכיתי להכיר הרבה מאוד
חברים דרך הבאולינג ,וזה פשוט כיף גדול''.
ביחס לתחרות מציין איציק כי'' :הגעתי כאנדרדוג מובהק,
אבל לאורך האליפות ידעתי לשמור על יציבות ולשחק
באולינג טוב .בגמר השלמתי סנסציה מול רפי רז ,שחקן
יוצא מן הכלל שאני מעריך מאוד .בסיום התחושות היו
מדהימות יחד עם סיפוק עצום .אני רק יכול לאחל לעצמי
בריאות ושאצליח לגרוף עוד כמה תארים באליפויות
שעוד נכונו לנו''.

איציק לוי (פתח תקווה)

גנדי בורסלו (אשדוד)
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אליפות
ישראל סניורים – 2021

פודיום – קטגוריה

A

מקום  :1סמי אוחיון | הרצליה
מקום  :2נועם הנאור | חולון
מקום  :3פליקס נשיא | חיפה

פודיום – קטגוריה

B

פודיום – קטגוריה

C

מקום  :1איציק לוי | פ"ת
מקום  :2רפי רז | הרצליה
מקום  :3יעקב בן יעקב | פ"ת

מקום  :1גנדי בורסלו | אשדוד
מקום  :2מוטי לוי | חוצות
מקום  :3עבד מחמיד | חוצות

פודיום – נשים
מקום  :1שרה אבירם-חרל''פ | ר"ג
מקום  :2רונה גיל | פ"ת
מקום  :3מירב וינברג | פ"ת

אליפות
ישראל דרג ב' – 2021

פודיום  -נשים

פודיום  -גברים

מקום  :1חנה דואניס | הרצליה
מקום  :2שוש נדב | רמת-גן
מקום  :3סיגל אמיתי | נגב

מקום  :1אורי ג'ורג'י | רחובות
מקום  :2גל המר | נגב
מקום  :3שי מלכין | רמת-גן
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אליפות ישראל
דרג ב' לשנת 2021
ברכות לאורי ג'ורג'י (רחובות) וחנה דואניס (הרצליה)
על זכייתם בתואר .יישר כח!
חנה דואניס
אלופת ישראל דרג ב' לשנת 2021

אורי ג'ורג'י
אלוף ישראל דרג ב' לשנת 2021

חנה ,שחקנית מועדון
הרצליה ,נחשבת שלא בכדי
לאחת משחקניות הבאולינג
המובילות במחוזותינו מאז
ומעולם .השנה לראשונה
בתולדות הענף ,הצליחה
להשלים דאבל היסטורי,
כאשר זכתה הן כאלופת
ישראל ליחידות ,דרג א' והן כאלופת ישראל דרג ב'.
חנה פתחה את שלב המוקדמות שכלל  4שחקניות ,כשהיא
מוליכה את הטבלה (ממוצע  .)157גם בתום חצי הגמר שמרה
על המקום ה( 1-ממוצע  )155.8כשבגמר לא התקשתה לחלוף
על פני שוש נדב ממועדון רמת-גן בתוצאה  ,0:2כל הדרך אל
התואר.
''זה הישג נהדר מבחינתי ואני מודה על הזכות שניתנה לי לזכות
בשני התארים החשובים הללו'' ,סיפרה חנה בהתרגשות גדולה.
''מאז תחילת הקריירה שלי ,תמיד הגעתי לכל תחרות עם אמונה
שלמה ביכולות שלי ,כך גם חינכתי דורות שלמים של שחקניות
במועדון ועל כך אני מלאת הערכה .מבחינתי ,אין דבר כזה לגשת
לתחרות מבלי לנסות להשיג את המקסימום .זו הגישה אליה
הגעתי גם באליפות דרג ב' ,ואני מאושרת שזה הסתיים בזכייה''.
לדברי חנה'' :נבניתי גם מתוך ההפסדים שנחלתי לאורך השנים.
כספורטאית אני מאמינה שצריך לדעת גם להפסיד בכבוד
ומפרגנת לכל מי שגוברת עליי ,אבל באותה נשימה משקיעה
את כל כולי בכדי להשיג את הניצחון המיוחל .דווקא מתוך
האכזבות שחוויתי ,ידעתי לצמוח מבחינה מנטאלית ולראיה
השנה האחרונה שהייתה מבחינתי חלומית''.
לשאלה מה נוכל לאחל לה ,הדגישה חנה בצורה שאינה
משתמעת לשתי פנים'' :העיקר להמשיך לשחק וליהנות
מבאולינג .בסופו של יום אני עוסקת במשהו שאני אוהבת וזה
תענוג צרוף .אני מאחלת כמובן גם בריאות איתנה לכולנו ולחבריי
למועדון הרצליה שהפכו מזמן למשפחה השנייה שלי .המועדון
הזה הוא שותף אמת וחלק בלתי נפרד מהזכייה שלי .התואר
הזה הוא גם בשבילם''.

אורי המשחק באולינג מזה
למעלה משלושה עשורים ,נחשב
שלא בכדי לאושיה מרכזית
בענף .בעברו שימש כיו''ר מועדון
הכדורת באשדוד וכן כחבר בוועד
המנהל של ה.כ.י במשך  4שנים.
כיום הוא מתמרן בין אימונים
ומשחקים ,גם כנהג מונית לצד
הנאה בחיק המשפחה הכוללת אישה 3 ,ילדים ונכדה.
אורי המייצג את מועדון רחובות אליו הצטרף לאחרונה ,פתח את
האליפות בצורה מעוררת השראה ,כשסיים את שלב המוקדמות
בפסגת הטבלה (ממוצע  .)188.2על אף ירידה קלה בממוצע ,סיים
גם את חצי הגמר במקום ה( 1-ממוצע  ,)187.6כאשר במשחק
הגמר הצליח להשלים מהפך מרשים .על אף הפסד על חודו של
פין בודד במשחקון הראשון ,השכיל לגבור על גל המר (באולינג נגב)
בתוצאה  1:2בדרך אל התואר הנכסף.
''כאדם תחרותי מטבעי ,החלום הגדול שלי היה לזכות בתואר בזירה
המקומית'' ,הוא מכריז'' .עד היום הבית שלי התמלא תמיד בגביעים
של מקומות  2ומטה ,אבל תמיד היה חסר לי משהו בשביל המקום
ה .1-זו הסיבה שכל כך התרגשתי אחרי הזכייה והתקשיתי להירדם''.
בהתייחס לאליפות עצמה הוסיף אורי'' :בדרך כלל מי שמסיים את
המוקדמות בראש הטבלה ,לא מצליח לגרוף את התואר ,מה גם
שהגעתי לאליפות אחרי שלא שיחקתי במשך תקופה ארוכה עקב
הקורונה וכאבי גב .למרות הכל ,הגעתי נחוש בטירוף ,מפוקס וחדור
מטרה''.
על משחק הגמר המרתק סיפר'' :אני שחקן שיודע לסגור ספיירים,
ברמת הפין או שניים בודדים ,וזה עזר לי מאוד .שיחקתי נגד גל
שהוא שחקן מצוין ,ועל אף ההפסד במשחקון הראשון ,חרקתי
שיניים ועמדתי במשימה .ידעתי שעל מנת לעמוד בראש הפודיום,
אהיה חייב לנצל את כל הניסיון שצברתי לאורך השנים .אני מאוד
מאמין במשפט 'מחשבה יוצרת מציאות' ,ואכן האמנתי בעצמי
והתוצאות בהתאם.
מאחל לעצמי שהרעב בבאולינג יימשך ,הרבה בריאות כמובן ורק
שאוכל לשחזר את ההישגים והריגוש הזה גם בעתיד''.
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תעשו הרבה כבוד לקבוצת הנשים של פתח-תקווה ,אלופת המדינה
הטרייה לעונת  2020/21לנשים בקטגוריה הקבוצתית.
מדובר בהישג כביר עבור הקבוצה הוותיקה (מחזיקת גביע המדינה
לנשים בשלוש השנים האחרונות ברצף) אשר סך הגילים של השחקניות
המרכיבות אותה הינו הגבוה ביותר בליגה .על אף הנתון הזה ,הוכיחה
קבוצה הנשים מאם המושבות כי כוחה עוד במותניה ,כאשר לצד תצוגות
באולינג מרשימות ,הפגינו השחקניות המוכשרות גאוות יחידה יוצאת דופן.
סך הכל סיימה פתח-תקווה את העונה המקוצרת שכללה  6מחזורים
במאזן של  4ניצחונות ,תיקו והפסד בודד.
הקפטנית הבלתי מעורערת של הקבוצה ,רונה גיל ( )67התקשתה
להסתיר את ההתרגשות לאחר הזכייה'' :הייתה עונה מאתגרת וכיפית
בצורה בלתי רגילה .שיחקנו אמנם עם כמה הפסקות לאור הקורונה
והמצב הביטחוני ,אבל בכל פעם שיצא לנו לשחק זו הייתה פשוט סיבה
למסיבה .זה נכון שהעונה הייתה קצת מוזרה ,אבל ידענו להפיק ממנה
את המיטב ,ועל כך מגיע לנו את מלוא ההערכה .היה מרגש לראות כיצד
כל שחקנית תרמה את המקסימום למען הקבוצה ,כך שבמקרה שלנו
השלם היה גדול מסך חלקיו .כל אחת הצליחה לעלות מעל הממוצע
האישי שלה ,אבל ידעה גם ליהנות מהרגע והביחד שלנו .המטרה היא
להמשיך במומנטום גם לקראת העונה הבאה ולהוסיף עוד תארים לארון''.
גם רותי חלק ,שחקנית ותיקה נוספת בשורות הקבוצה לא נשארה
אדישה לאור ההישג המרשים'' .כמי שמשחקת באולינג מזה  20שנה,
אני ממשיכה לשמור על המוטו שלי שהוא פשוט ליהנות מכל רגע .מועדון
פתח תקווה יקר לי מאוד ,ועל כן אני מאושרת לסייע לו לזכות בתארים.
במבט לאחור על העונה שהייתה ,אמנם הייתה קורונה שקצת עצרה
את ההמשכיות ,אבל זה ממש לא מובן מאליו לזכות בתארים שנה אחר
שנה .זו הוכחה כי להשקעה והתמדה יש תוצאות .אני חייבת לציין גם
את האחווה הקבוצתית שקיימת אצלנו – כל אחת נרתמת למען השנייה
והאימונים/משחקים מתבצעים באווירה מעולה .זהו סוד הקסם שלנו – הווי
חברתי וגיבוש שהם היו אלו שעשו את ההבדל .מאחלת לנו שרק נמשיך
להצליח ,שכן השמים הם הגבול עבורנו''.

להיות ראשונות זה מחייב:

פתח-תקווה
אלופת המדינה
לנשים

צלע נוספת בקבוצה המנצחת של פתח-תקווה היא סילביה פרידריך,
ילידת גרמניה שמתגוררת בארץ ב 7-השנים האחרונות ,ונמנית על סגל
הקבוצה'' .נהניתי מאוד השנה ,הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית.
תמכנו האחת בשנייה לאורך כל העונה בצורה מדהימה ,והוכחנו שיש בינינו
הבנה מצוינת באולם ומחוצה לו .זה המקום להודות לקפטנית שלנו ,רונה.
היא מנהיגה אמיתית שמסייעת לנו כל הזמן לשמור על מורל גבוה ומצב
רוח מרומם .זה פשוט נהדר לשחק יחד וללמוד בכל משחק מחדש .אני
רוצה להודות על הזכות לשחק יחד .מבטיחה שנעשה את הכל על מנת
לשמור על התואר גם בעונה הבאה''.

הקבוצה הוותיקה מאם המושבות הוכיחה כי
לניסיון ותשוקה למשחק אין תחליף ,כשסיימה
את העונה המקוצרת נוכח מגפת הקורונה
בפסגת הטבלה .כל הכבוד!

אל שלישיית הטנוריות הוותיקה הצטרפה בעונה החולפת גם אדווה
אליאב ( )26שמובן מסוים יכולה להיות בת כל של אחת מחברותיה
לקבוצה .לדבריה'' :זו הייתה העונה הראשונה שלי יחד עם הבנות כאן.
אמנם הייתי הכי קטנה ,אבל לכולן יש ראש צעיר ואנרגיות חיוביות .הערך
המוסף שלנו מקורו ביכולת שלנו להתגבר יחד על כל האתגרים .השתדלנו
להיות האחת בשביל השנייה גם כשקשה ,ועל כך צריך להוריד בפנינו
את הכובע''.
שחקנית נוספת בסגל היא אתי כהן מצא שפתחה יחד חברותיה את
העונה ,אך עקב פציעה ביד הושבתה ממשחק לאורך מרבית שלבי הליגה.
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חולון
אלופת המדינה לקבוצות סניורים
הישג שיא בתולדות הקבוצה שהשלימה לראשונה בתולדותיה זכייה
באליפות מרגשת בתום עונה היסטורית
נפלא ,כאשר החבר'ה שיחקו ללא אגו והיו מאוחדים מהרגע הראשון.
באולינג כידוע הוא משחק אישי ,אבל אצלנו ההפך הוא הנכון .כל
שחקן תרם במידה שווה ופרגן האחד לשני וזה גם מה שעשה את
ההבדל .אמנם על הנייר אנחנו לא נחשבים לקבוצה הכי חזקה בליגה,
אבל התלכיד הקבוצתי שלנו הוכיח את עצמו .אנחנו משחקים יחד
 30שנה ,תקופה שלא הולכת ברגל ,כך שהוותק והניסיון סייעו לנו.
מאחל לכולנו בריאות ושנמשיך ליהנות מבאולינג לעוד שנים רבות''.
הרצל לביא ,שחקן מועדון חולון מזה  40שנים (!) הוסיף'' :זכינו בעבר
במספר תארים ,אבל אף אחד מהם לא היה בליגת העל .ההישג הזה
מאוד מרגש אותי באופן אישי .אנחנו אולי לא שחקני נבחרת כמו
שיש בקבוצות אחרות ,אך הייתה לנו אחוות יחידה שחיפתה על הכול.
בבאולינג בסופו של דבר הכול מתחיל ונגמר בריכוז .ידענו להתעלות
ברגעים המכריעים ,לא נשברנו וזה מה שעשה את ההבדל .בעזרת
ה' נשתדל לשמור גם בשנה הבאה על התואר''.
הצלע הנוספת בסגל הקבוצה ,איציק משונה ,היטיב לפרגן לחבריו:
''כל אחד מהשחקנים בקבוצה שיחק האחד למען השני .זה המקום
לפרגן לקפטן שלנו ,מאיר ,שידע לנווט את השחקנים היטב מהרגע
הראשון .היה מרקם קבוצתי מצוין .גם כשמישהו נפל חלילה ליום
פחות טוב ולא הצליח להתעלות לרמה הרגילה שלו ,הצלחנו להרים
אותו .יש לנו קבוצה מנצחת אשר השלם בה גדול מסך חלקיו .נמשיך
לשמור על התלכיד המדהים הזה שיצרנו ובתקווה לעוד הרבה שנים
של באולינג איכותי ומלא בהישגים''.

ברכות לקבוצת הסניורים של באולינג חולון שהשלימה העונה זכייה
היסטורית בתואר אלופת המדינה לשנת  .2021עבור ותיקי המועדון,
מדובר בזכייה ראשונה בתולדותיהם בתואר ,בתום עונה מרתקת
ומרגשת כאחד שתיכנס לפנתיאון.
סך הכל סיימה חולון את העונה המקוצרת שנכפתה נוכח מגפת
הקורונה עם מאזן מרשים של  5ניצחונות לעומד הפסד בודד ,כשהיא
מסיימת כאמור בראש הטבלה עם  11נקודות.
יו''ר העמותה ,פיני פולק ( )69שהוא גם שחקן מפתח בקבוצה
התייחס באריכות להישג חסר התקדים של המועדון במניפסט
ארוך'' :לאורך  30שנות קריירה ,כולן במועדון חולון ,מה שעשה את
ההבדל היה האיכות הקבוצתית שהצלחנו להציג ,קל וחומר ביחס
לקבוצת הסניורים שלנו שמשחקת יחד המון שנים והינה מאוד
משופשפת .אני מאושר שידענו השנה להתעלות על עצמנו ולזכות
במקום הראשון .מדי עונה אנחנו מדורגים בצמרת הטבלה ,אבל
השנה ידענו לעשות את קפיצת המדרגה .העבודה הקשה והאמונה
בעצמנו הניבו את התוצאה המדהימה הזו ,ואנחנו פשוט מאושרים.
נמשיך להישאר צנועים ,ספורטיביים ומגובשים במטרה להמשיך
ולהגיע להישגים גם בעתיד''.
מי שעוד היטיב לתאר את התחושות בקרב חברי הקבוצה הוא לא
אחר מאשר הקפטן ,מאיר פריאל ('' .)70מדובר ללא ספק בהישג
הכי גדול שלנו עד היום .הוכחנו העונה עליונות בכל הרמות וזה פשוט
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הולנד מחכה להם:

נבחרת ישראל בדרך לאליפות אירופה לנוער
נבחרת הנוער המיוצגת על ידי צמד השחקנים – רועי יהנה (חולון) ועידו זלוף (הרצליה)
תצא בחודש ספטמבר להולנד ,במטרה להציב שוב את ישראל על מפת הבאולינג העולמית
כבר דחתה את התחרות בשנה שעברה .אנחנו בסופו של יום כפופים
אליהם ,אבל מקווים שלמרות הכל הקורונה לא תשבש את
התכניות ושנוכל ליהנות מבאולינג במיטבו .בהזדמנות
זו אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לרועי ועידו.
כל קהילת הבאולינג בישראל מאחוריהם''.

נבחרת הנוער של ישראל מתכוננת לקראת אליפות אירופה
שתתקיים בחודש ספטמבר בהולנד.
כזכור ,אשתקד האליפות נדחתה עקב
משבר הקורונה .על אף העלייה
בתחלואה וההגבלות שבדרך,
כולנו תקווה כי יציאת הנבחרת
הישראלית לאליפות לא
תשתבש ,וכי אלו יוכלו
לייצג את המדינה
בכבוד במעמד המכונן.

רועי יהנה ,עבורו תהיה זו השתתפות
שנייה באליפות אירופה לנוער:
''בפעם הקודמת הגעתי ללא
ניסיון .לעומת זאת ,השנה אני
מגיע עם בגרות ומנטליות
שונה לחלוטין .חזרתי
לאימונים מלאים לפני
מספר חודשים ,כך שאני
בהחלט מגיע עם ציפיות
מעצמי וחושב שביום
נתון אנחנו יכולים להשיג
מדליה .סך הכול יש לנו
נבחרת טובה .עם ריכוז
מקסימלי אנחנו מסוגלים
לחזור מהולנד עם הישג
יפה .אני רוצה להודות למאמן
שלנו ,אורן חיון ,לחנה ,ולהנהלת
ההתאחדות על התמיכה בנו .זה
ממש לא מובן מאליו''.

השנה ייצגו את
הנבחרת צמד
השחקנים – רועי
יהנה (חולון) ועידו
זלוף (הרצליה).
השניים ,בני ,17
נחשבים לשחקנים
עתירי כישרון ובעלי
פוטנציאל גדול.
מי שתלווה את החבר'ה
הצעירים לאורך ימי
האליפות היא ראש המשלחת
ומנהלת הנבחרת ב 3-השנים
האחרונות ,חנה דואניס ,שסיפרה
מצידה על ההכנות והציפיות לקראת
המשחקים הקרובים'' :למרות שהקורונה עצרה
קצת את ההכנות לאורך השנה ,אני שמחה לבשר שרועי ועידו
מגיעים בכושר מצוין .הם מתאמנים תחת הדרכתו של המאמן אורן
חיון ,שעושה עבודה נהדרת ומכין אותם לאליפות באמצעות תכנית
אימונים איכותית .במקביל ,הם מתאמנים גם באופן פרטי ,מגלגלים
הרבה את הכדור לאורך השבוע ,ובעיקר עובדים מאוד קשה במטרה
להצליח.

עבור עידו זלוף ,תהיה זו הופעת בכורה
באליפות ,אליה הוא מתכונן במרץ'' .אני מאוד
מתרגש לייצג את מדינת ישראל במעמד בינלאומי .זה
דבר שתמיד שאפתי אליו ,וכעת מתממש .אני אנסה לקחת את
ההזדמנות הזו בשתי ידיים .מגיע קודם כל בשביל החוויה וצבירת
הניסיון ,אבל גם מאמין שאוכל להשיג תוצאה טובה .אני בטוח שאתן
את ה 100-אחוז שלי ,ואעשה את הכל כדי לייצג את המדינה בכבוד''.
אורן חיון ,מאמן הנבחרת שלא ייצא להולנד עקב סיבות אישיות:
''אחרי שנה וחצי של קורונה והיעדרות מאימונים לאור הנסיבות,
אני מצפה מרועי ועידו שידעו להתמודד עם האתגר .שני השחקנים
נמצאים בפורמה טובה ,במיוחד רועי שרשם כמה הישגים יפים בשנה
האחרונה .אני חושב שיש לו את היכולת להגיע לפחות לטופ ,24
כאשר כל מה שמעבר לכך הוא בונוס .מבחינתי ,אני מנסה להכין
אותם מבחינה מנטאלית לקראת האליפות  -איך להתמודד עם
המסלול ואיך ''לתקוף'' ולקרוא אותו בצורה הטובה ביותר .לצערי אני
לא אהיה שם פיזית כדי לעזור להם ,אבל אנסה לשמור על קשר
מרחוק .מאחל להם הצלחה גדולה וכמובן מחזיק להם אצבעות''.

"חשוב לי להגיד שזכינו השנה שייצגו את ישראל שני בחורים צעירים
מקסימים ,שפשוט כיף לשהות במחיצתם .אני מאוד מאמינה בהם.
לא תהיה מאושרת ממני אם אכן יצליחו לממש את הפוטנציאל
הטמון בהם .יש לי תחושה טובה לקראת האליפות ,ואני מקווה שהיא
תסתיים עם מקום על הפודיום''.
בנושא וריאנט הדלתא שמשתולל באירופה ועשוי חלילה להוביל
לדחייה חוזרת של האליפות ,הוסיפה חנה'' :ההתאחדות הבינלאומית
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חוזרים לפינלנד:
נבחרת ישראל מתכוננת לאליפות אירופה
נבחרת הגברים נערכת לקראת האליפות שצפויה להתקיים בינואר הקרוב (בכפוף למגבלות הקורונה).
מאמן הנבחרת ,גדי אבירם'' :שואפים להתברג בכל קטגוריה בתוך  16הראשונות''

אחרי מספר דחיות לאור משבר הקורונה ,צפויה
להתקיים בחודש ינואר  2022אליפות אירופה
לנבחרות גברים בפינלנד (בכפוף למגבלות
הקורונה ,אם וכאשר).
גם הנבחרת הישראלית צפויה לקחת חלק
באליפות ,עם סגל מלא של  6שחקנים,
שינסו לעשות את המיטב על מנת להתברג
מעלה בטבלת הנבחרות הכללית .השחקנים
ישתתפו ב 4 -תחרויות שונות :בודדים ,זוגות,
שלישיות וחמישיות .בכל אחת מהן יחולקו
מדליות למנצחים .לסיכום התחרות יתכנסו 24
השחקנים הטובים ביותר ב"סיכום הכולל של כל
המשחקים'' ( )24כנ"ל לקיים את שלבי הגמר
(המאסטרס) לקביעת אלוף אירופה.
מי שמיטיב לתאר את ההיערכות לקראת
האליפות הוא לא אחר מאשר גדי אבירם,
המשמש כמאמן הנבחרת מזה קרוב לשלושה
עשורים (מאז  .)1993לדבריו'' :בהנחה שהקורונה
לא תשבש את התכניות ,נתחיל במהלך חודש
אוקטובר להריץ את הנבחרת במתכונת אימונים
אינטנסיבית של כשלושה חודשים .נקווה שזה
יספק לנו על מנת להיערך בצורה המקסימלית
לאליפות''.
לגבי הסיכויים של הנבחרת לרשום הישג
משמעותי באליפות ,אומר גדי'' :כבר היינו

במעמדים הללו ואף הגענו להישגים (בשנת
 2015בדנמרק זכתה שלישיית הנבחרת במדלית
ארד) .אנחנו שואפים להתברג בכל קטגוריה
בתוך  16הראשונות .נגיע במוטיבציה גבוהה
שיש בה בכדי לחפות גם על חסרונות מסוימים
שקיימים אצלנו לעומת נבחרות אחרות ביבשת.
מצד שני ,אני חושב שהגיבוש החברתי שקיים
אצלנו יחד עם שחקנים איכותיים במיוחד ,עשוי
בהחלט לסייע לנו .חשוב לציין שאין אגו בנבחרת
וכולם מגיעים על מנת לתת כתף .אני רק מקווה
שיהיה לכולם את הריכוז והשקט הנפשי ,בשביל
לעשות את קפיצת המדרגה ולחזור מפינלנד עם
תוצאה איכותית ככל הניתן''.
אחד מהשחקנים הבכירים בנבחרת הוא כידוע,
אור אבירם ,בנו של גדי .אור המייצג את מועדון
חיפה ,סיפר גם הוא מצידו על התרחישים
לקראת האליפות'' :צריך להגיד את האמת.
אליפות אירופה מרגישה מאוד רחוקה כרגע,
שכן היא נדחתה כבר  3פעמים ויש סיכוי
שתידחה שוב .קצת קשה להתכונן לאירוע
שאתה לא יודע בדיוק מתי יקרה .יחד עם זאת,
אני מרגיש כרגע בכושר טוב ,שומר על שגרת
אימונים סדירה ומאמין שאם אדע לשמור על כך
אוכל לעזור לנבחרת .המטרה מבחינתי באליפות
היא להיכנס לטופ  24באישי ולהשתתף בתחרות
המאסטרס היוקרתית .אני מאמין שאפשר גם
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להפתיע עם תוצאה טובה בזוגות ובשלישיות''.
חברו של אור ממועדון חיפה ,הנמנה גם כן על
סגל הנבחרת ,אורון כהן ,אלוף ישראל לשנת
 ,2021הוסיף'' :יש דריכות לקראת האליפות .יש
חבר'ה באמת נהדרים כאן ,גם ברמת המשחק
וגם ברמה האישית .אני בסך הכל אופטימי
ומאמין שביום טוב אנחנו מסוגלים להגיע רחוק
בכל הקטגוריות''.
נציג שלישי ממועדוני הצפון בסגל הנבחרת רון
ברלוב (חוצות המפרץ) סיפר על סוד הקסם
שלה'' :הנבחרת שומרת כבר כמה שנים על
הגרעין שלה פחות או יותר .אם מסתכלים על
חצי הכוס המלאה ,אנחנו מכירים האחד את
השני ויש המשכיות ,כך שזה מעודד .להבדיל
משנים קודמות ,יש בארץ מתקנים טובים יותר
שמדמים בצורה מצוינת את תנאי התחרות
ויכולים לסייע בהכנה .לדעתי ,אם לא יתרחשו
שינויים ,הנבחרת שלנו בהחלט מסוגלת
להתמודד ברמות הגבוהות ביותר''.
גם מני מזרחי (קרייזי בול) ,שחקן נוסף שייצג
את הנבחרת במשחקים מציין את אשר על ליבו:
''השתתפתי כבר בעבר עם הנבחרת במספר
אליפויות ,אבל אין ספק שזה מרגש בכל פעם
מחדש .כל אחד מאיתנו יהיה חייב להתעלות
לקראת האליפות .אני מאמין בחברים שלי
שיגיעו מפוקסים .כך שיש למה לצפות''.
ויש גם דור חדש בנבחרת בדמותו של ליאור
הוך (מועדון קרייזי בול) שיערוך את הופעת
הבכורה שלו במדים הלאומיים במהלך האליפות.
''אני מאוד מתרגש לקראת המעמד ,מתאמן
הרבה ומקווה להביא תוצאות כמה שיותר טובות
למען המדינה'' ,הוא מכריז'' .יש לנו נבחרת
איכותית וחזקה עם שחקנים נהדרים אחד אחד.
אני מבטיח שניתן את המקסימום ומכאן השמים
הם הגבול''.
אריה פישר ,יו"ר ההתאחדות הוסיף" :לאור
הניסיון הרב של מרבית שחקני הנבחרת שהיו
כבר במעמדים דומים בעבר ,אני צופה לתוצאות
טובות ולהישג באחת הקטגוריות לפחות .לא
אופתע באם הנבחרת תחזור עם תוספת משקל
(מדליה) .גם כניסת שחקן או שניים לתחרות
המאסטרס היוקרתית ( )TOP 24תהווה הישג
מרשים''.

עם הפנים לצרפת:
לקראת גביע הים התיכון
המשלחת הישראלית נערכת לקראת המשחקים שיתקיימו באוקטובר בפריס.
סגל הנבחרת :אור אבירם ,נתי ולפרט ,שרה אבירם חרל''פ וטלי יצחק .מחזיקים לכם אצבעות
אחרי שנת היעדרות נוכח משבר הקורונה,
ובתקווה כי העלייה בתחלואה עקב הווריאנטים
השונים לא תוביל לסגירת השמיים ,תצא
בחודש אוקטובר המשלחת הישראלית המונה
 4שחקנים – אור אבירם ,נתי ולפרט ,שרה
אבירם חרל''פ וטלי יצחק ,למשחקי גביע הים
התיכון שייערכו השנה בפריס ,צרפת.
רגע לפני המעמד המכונן תפסנו את חבורת
השחקנים במצב רוח חיובי ,כשהם מצפים לחזור
מצרפת עם הישג ,ובמטרה מוצהרת להביא כבוד
לבאולינג הישראלי.
אור אבירם (חיפה) שסיים ראשון בתחרות
לקביעת סגל הנבחרת בקטגוריית הגברים,
לא מתבייש להציב יעדים ברורים לקראת
המשחקים'' :גביע ים התיכון היא תחרות
מיוחדת ,בעיקר כי היא לא כבדה כמו אליפות
אירופה או עולם ,אבל עדיין משתתפים בה
שחקנים לא פראיירים בכלל .שיחקתי כבר
כמה פעמים במשחקים הללו ,וברובם הצלחתי
לחזור עם הישגים יפים ,כולל מדליית זהב לאחר
שסיימתי משחק מושלם ( )300בגמר .הפעם
האחרונה הייתה קצת יותר 'צנועה' וחזרתי בלי
כלום .הפעם אני מתכנן להביא כמה מדליות
ביחד עם כל הנבחרת ,בתקווה שנשמיע את
ההמנון לפחות פעם אחת על הפודיום''.
עוד הוסיף אור לתאר את האווירה במשחקים:

''ההווי בתחרות הזו הוא יותר חברותי ופחות
רשמי .כולם שם מכירים את כולם ,וגם אם לא,
עד סיום התחרות כולם כבר חברים .התחרות
הזו נועדה לחגוג את האופי הים-תיכוני ,ואולי גם
כדי שעוד כמה מדינות חוץ מהסקנדינבים יוכלו
לזכות במדליות''.
הנציג הגברי הנוסף באליפות מטעם המשלחת
יהיה נתי ולפרט (בול  300חולון) שסיים במקום
ה 2-בתחרות המקדימה לקביעת הסגל ,ויערוך
את הופעת הבכורה שלו בגביע הים התיכון'' .אני
מגיע לתחרות בכושר די טוב .למרות שהקורונה
עצרה הכול במהלך העונה ,חזרתי לשגרת
אימונים סדירה .אני מאמין גם שהציוות שלי
יחד עם אור יעזור לנו .שנינו שחקנים ברמה
גבוהה שמכירים טוב מאוד האחד את השני
קרוב לעשור ,כך שבהחלט יש היתכנות למדליה.
אנחנו נצטרך רק לשמור על הרמה הרגילה שלנו
ולהישאר מרוכזים .תאחלו לנו בהצלחה ,ורק
שהקורונה לא תעצור אותנו''.
בגזרה הנשית תוביל את המשלחת הישראלית,
לא אחרת מאשר שרה אבירם חרל''פ (רמת-
גן) הוותיקה שמוכיחה שנה אחר שנה כי כוחה
עוד במותניה .האחרונה שגם זכתה בעבר
באחת מקטגוריות המשחקים במסגרת גביע
הים התיכון ,מציינת כי ''יש ציפיות גבוהות .אני
חושבת שיש לנו השנה את אחת הנבחרות
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היותר טובות שיצאו לגביע הים התיכון מאז
ומעולם ,הרכב של שחקנים איכותיים שיכול
בהחלט גם ללכת עד הסוף ,הן בקבוצתי והן
באישי''.
שרה מצביעה על המפתחות אשר שמירה
עליהן עשויה להוביל את הנבחרת להישג
מרשים במשחקים'' :נהיה חייבים לשמור על
התלכיד הקבוצתי ולתת את המקסימום ,שכן
יש לנו נבחרת ראויה שמסוגלת להחזיר עטרה
ליושנה .אמנם צפוי קרב לא פשוט ,אחרי ששינו
מעט את הפורמט והוסיפו מדינות חדשות ,אבל
אני מאמינה שנדע להתמודד עם האתגר על
הצד הטוב ביותר''.
הנציגה הרביעית שמשלימה את המשלחת
הישראלים למשחקים היא טלי יצחק (הרצליה)
שאשתקד חזרה מפרישה'' .אמרתי לעצמי
שאקח את הזמן לאט לאט ,אבל באיזשהו
מקום הרעב לחזור לשחק דגדג לי'' ,היא
מספרת על ההחלטה לשוב לשחק באולינג
במסגרת תחרותית'' .הייתה לי המון תמיכה
מהמשפחה ,ואני מאושרת שיש לי את הזכות
לייצג את ישראל במעמד בינלאומי .אני שמחה
על האפשרות לשחק יחד עם שרה ,שחקנית
מדהימה ,ובטוחה שהשילוב בינינו יכול להוביל
להישגים .עכשיו רק נשאר לקוות שהקורונה לא
תשנה לנו את התכניות''.

גביע ע''ש רוני אשכנזי ז''ל 2021 -
אור אבירם (מועדון חיפה) זכה במקום הראשון במסגרת הטורניר לקביעת נבחרת ישראל למשחקי גביע הים התיכון,
ובגמר ניצח את המדורגת ראשונה בין הנשים ,טלי יצחק ,כדי להניף את הגביע לזכרו של יו''ר ההתאחדות המנוח
ברכות לאור אבירם ,אחד משחקני הבאולינג המובילים בישראל מאז
ומעולם ,שהוסיף בחודש שעבר תואר נוסף לארון הגביעים העמוס בביתו.
עבור אור מדובר היה בזכייה מרגשת במיוחד ,לאור הקשר הקרוב ששרר
בינו לבין יו''ר ה.כ.י לשעבר ,רוני אשכנזי ז''ל ,שלזכרו הוקדש הטורניר.
מיד לאחר טקס הענקת הגביע סיפר אור את אשר על ליבו'' :תחרות
הגביע לזכרו של רוני הייתה מבחינתי הדבר הנכון בזמן הנכון'' ,כך לדבריו.
''הייתה זו גם תחרות איכותית במרכז באולינג ברמה גבוהה ,וגם הזדמנות
מצוינת עבורי להתאושש מהפסד צורם בגמר אליפות ישראל חודש
קודם ,וכמובן זכות גדולה לחלוק כבוד לרוני ולמשפחתו .רוני ליווה אותי
במשך כל הקריירה .הוא נמצא שם ברקע בהמון זיכרונות ,תמיד בשורה
הראשונה כאשר אני מתמודד בגמר של תחרות ,על הפודיום מעניק
לי מדליה או איפשהו מאחור משחק שש-בש בזמן הליגה בחולון .בכל
הפעמים הללו ,לא משנה איפה ,מתי ובאיזה גיל ,הוא היה נוהג לקרוא לי
'ילד' ולתת לי תחושה שהוא דואג לי''.
אור מוסיף להתרפק על זיכרונות העבר המשותפים עם רוני ומציין כי
יש לו מקום של כבוד בהתפתחות הבאולינג הישראלי'' .רוני היה אחד
מהחלוצים ששמו את ישראל על מפת הבאולינג העולמית .פתאום כולם
הכירו אותנו ורכשו לנו כבוד .גם אני הרגשתי שייך בתחרויות בינלאומיות,
והרבה מזה בזכותו .הוא גם הכניס אותי לתחומים חדשים שלא הכרתי
בבאולינג ,כמו הצד הטכני והאימון .הוא אפילו סמך עליי לאמן את הבן
שלו ,אליאור ,במסגרת נבחרת הנוער .אני בעיקר ממנו את האדיבות
והכבוד שנתן לכולם .הוא היה נראה לי תמיד גדול מהחיים ,אבל עדיין
הקפיד לדבר בגובה העיניים ,שמר על נימוס והתנהל בצורה מכבדת.
לצפות בו עבורי היה פשוט שיעור בצניעות.
לזכות בגביע על שמו של רוני זה כבוד גדול .רוב הגביעים והמדליות שלי
כבר מזמן נמצאים במחסן ,אבל לגביע הזה יש מקום שמור אצלי בבית,
ואני מתכנן לשוב ולהגן עליו בשנה הבאה''.

יו''ר ה.כ.י ,אריה פישר ,הקריא דברים לזכרו של רוני:
רוני החל את דרכו בענף הבאולינג במסגרת מועדון חולון ואף נבחר
להנהלת המועדון וליו"ר שלה.
לאחר שנים רבות בתפקיד יו"ר מועדון חולון ,תפקיד בו כיהן עד ליום
מותו ,נבחר בשנת  ,1995ליו"ר התאחדות הכדורת בישראל ועמד בראשה
במשך  8שנים .בתקופת כהונתו כיו"ר קידם רוני את ספורט הבאולינג
תוך שהוא מכניס שינויים רבים בכל ההיבטים הניהוליים והמקצועיים.
גולת הכותרת ורגע מכונן בעשייתו בתחום הבאולינג היה בעת היבחרו,
בשנת  ,1997לחבר מן המניין בוועד המנהל של ההתאחדות האירופית
.ETBF
הוא ניצל את קשריו הטובים עם הנהלת האיגוד האירופי על מנת להביא
לארץ תחרויות בינלאומיות כמו אליפות אירופה לאלופים ,אליפות
אירופה לנוער ואליפות אירופה לנבחרות.
במסגרת חברותו בוועד המנהל של ההתאחדות האירופית ,תפקיד אליו
נבחר ברציפות במשך  20השנים האחרונות ,כיהן גם כיו"ר ועדת הנוער
האירופית ויו"ר הוועדה הטכנית.
בשנת ( 1998לפני יותר מ 20 -שנה) היה רווני בין הוגי הרעיון להקמת
תחרות איזורית "גביע הים התיכון" .עד ליום מותו היה הדמות הפעילה,
המובילה ומנהלה של התחרות שמתקיימת בכל שנה במדינה אחרת
(השנה תתקיים התחרות בצרפת).
התאחדות הכדורת בישראל מנציחה את זיכרו של רוני אשכנזי ,היו"ר
לשעבר ,בקריאה על שמו את התחרות לקביעת הנבחרת לגביע הים
התיכון ,שהוא היה ,כאמור ,מבין מקימיה.
אנו לא נשכח את ההשקעה והמרץ בה פעל לטובת הבאולינג בישראל.
רוני נפטר בטרם עת בשנת .2016

יהי זכרו ברוך.
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עושים כבוד
היכרות עם מזכירת
ההתאחדות
ספרי על אופי התפקיד שלך.
על אילו נושאים את אחראית?

חניתה הראל תציין באוקטובר
הקרוב  13שנים בתפקיד,
תקופה מרתקת במהלכה היא
מסייעת ללא הרף לפעילות
הבאולינג בישראל .ראיון
התאחדות הכדורת הישראלית גאה להעניק
מקום של כבוד במסגרת כתבה זו לאחת
הדמויות החשובות בענף הבאולינג בישראל.
בשקט בשקט והרחק מאור הזרקורים ,מדובר
במי שמסייעת לפעילות השוטפת של הבאולינג
בישראל ,ועושה זאת במסירות אין קץ ובחדוות
עשייה מעוררת השראה.
הכירו את חניתה הראל ,מזכירת ההתאחדות
שתציין באוקטובר הקרוב  13שנים בתפקיד,
אליו הגיעה לאחר שנים רבות בהן עסקה
בתחומי המחשוב והלוגיסטיקה בחברות גדולות
במשק'' .אחרי הרבה שנים של עשייה בתחומים
הללו ,חיפשתי אתגר חדש .יום אחד נתקלתי
במודעת דרושים שפרסמה ההתאחדות באחד
העיתונים המקומיים בנתניה ,עיר מגוריי ,ומאז
הכל היסטוריה'' ,כך לדבריה.
חניתה הנושקת לסוף העשור החמישי לחייה,
ממשיכה להעלות זיכרונות מראיון העבודה
הראשון עם יו''ר ההתאחדות הנוכחי ,אריה פישר,
אותו היא מתארת כבלתי נשכח עבורה'' .לא
אשכח איך אריה הזמין אותי לראיון .הוא סיפר
לי ,לאחר כמה דקות של ראיון ,שיש עוד כמה
מועמדות שהתראיינו לפניי ,אבל שהתפקיד
יהיה שלי.''...

''אני מאיישת את משרדי העמותה בנתניה בין
השעות  08:00-13:00בימי חול ,אבל מסייעת לא
אחת גם בשעות נוספות ,בין אם לחברי הוועד
המנהל ,לשחקנים או לכל גורם אחר הזקוק
לעזרתי.
במסגרת התפקיד אני מנהלת ומארגנת את כל
פעילות ההתאחדות ,החל מארגון תחרויות בארץ
(ליגות ,משחקי גביע ,טורנירים) ,הזנה ועדכון של
כל טפסי המשחקים באתר ההתאחדות ,תפעול
האתר יחד עם גזבר וסגן יו"ר ההתאחדות ,ישי
שמעון ,ועוד.
בעונת המשחקים שתחומה בתכנית שנתית
סדורה ,אני נדרשת לקיים מעקב מסודר ומדויק
על כל שחקני הליגות ,לרבות בדיקות רפואיות,
וכיאה לתקופת הקורונה גם בדיקה של תווים
ירוקים ושחקנים המחזיקים בתעודת חיסון.
בנוסף ,בתחרויות בהן המקומות הראשונים
זוכים לייצג את ישראל בחו''ל ,אני עומדת
בקשר רציף מול ההתאחדויות המקבילות
בכל העולם ,על מנת לתאם את כל ההיבטים
האדמיניסטרטיביים ולוודא כי הן יתבצעו על
הצד הטוב ביותר.
אני גם מקבלת פניות משחקנים בכל הגילים
והקטגוריות ,הן בטלפון והן במייל .הפניות
והשאלות כמעט בכל נושא  -בירורים בנושאי
הרשמה ,כספים ועוד אלף ואחד דברים
המתנקזים לתפקיד שלי .אני משתדלת לתת
מענה מיידי ככל שאפשר ,ובמטרה שהעניין
ייסגר לשביעות רצונם המלאה''.

חשה סיפוק מהתפקיד?
''ברמה האישית ,אני מטבעי מאוד לויאלית
למקום העבודה בו אני נמצאת ומשתדלת
לתת את המקסימום מעצמי .יש לי יחסי
עבודה נהדרים עם הממונה הישיר שלי ,יו''ר
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ההתאחדות ,אריה פישר ,וכך גם יתר חברי
הוועד המנהל והגזבר .אנחנו מפרים האחד את
השני ועובדים בסינרגיה.
סך הכל אני מרגישה שאני מבצעת את עבודתי
נאמנה ותורמת לפעילות טובה והמשכית של
ההתאחדות .אנשים יודעים שכאשר הם פונים
אליי ,לא משנה מתי ובאיזה עניין ,יהיה מי שישיב
להם במסירות ובסבלנות''.

דיברת קודם על הקורונה.
איך ההתאחדות מתמודדת עם
המגיפה?
''זה לא סוד שהפעילות בשנת  ,2020החל
מאמצע מרץ ,הייתה מצומצמת לאור הסגרים
ורמת התחלואה הגבוהה ,ששיתקה במובן מסוים
את הענף לזמן מה .כאשר ראינו שהסגרים
מסתיימים והמדינה חוזרת לפעילות הדרגתית,
החלו שחקנים רבים לפנות אליי בשאלה מתי
נחזור לפעילות .בזכות מאמץ כביר הצלחנו
לסיים את עונת המשחקים תוך פרק זמן קצר,
ואנחנו מקווים שהמצב ישתפר ונוכל להמשיך
ולקיים פעילות שגרתית ,בטוחה ובריאה''.

מה נאחל לך?
''רק דברים טובים .אני נהנית מהעשייה .מאוד
מסופקת מהעבודה שלי .יכולת ההשתלבות
שלי במערכות ,יחד עם ניסיון החיים עוזרים
לכך .מאחלת לכל קהילת הבאולינג בישראל,
בריאות ,שמחה ,אושר ושנתראה בטורנירים
וליגות בפעילות רגילה''.
אריה פישר ,יו"ר ההתאחדות" :אני חייב לציין
את מסירותה הרבה של חניתה .במידה וצריכים
את עזרתה היא נרתמת גם מחוץ לשעות
העבודה (זמנים התואמים לזמני חו"ל) .חניתה
היא מזכירה מקצועית ,ישרה ולויאלית מאוד
המבינה בכל העניינים תחת טיפולה ובעיקר
יודעת להתנהל מול כל השחקנים בצורה
מעוררת כבוד''.

פריסת מועדוני הכדורת המאוגדים
בהתאחדות הכדורת בישראל
 16אגודות /עמותות חברות בה.כ.י

עמותת כדורת כרמיאל  -משחקת
בפול באולינג קריון קרית ביאליק

קרית
ביאליק
חוצות
המפרץ

עמותת באולינג חוצות – 2000
משחקת בבאולינג חוצות המפרץ

חיפה
עמותת כדורת עפולה  -משחקת
בבאולינג צ'ק בול חיפה

אגודת באולינג פתח תקווה – משחקת
בבאולינג פתח תקווה
בבאולינג  7הכוכבים בהרצליה
בבאולינג קרית אונו

עמותת כדורת חיפה  -משחקת
בבאולינג צ'ק בול חיפה

הרצליה
פתח תקווה
רמת גן
חולון
ראשל"צ

אשדוד

עמותת כדורת מודיעין  -משחקת
בבאולינג פלאנט ראשל''צ

עמותת באולינג הרצליה
משחקת בבאולינג  7הכוכבים בהרצליה

עמותת רמת גן -
משחקת בבאולינג רמת גן

באר שבע
עמותת כדורת רחובות – משחקת
בבאולינג ראשל"צ

עמותת באולינג  300חולון –
משחקת בבולה באולינג חולון

עמותת באולינג אשדוד – 2006
משחקת בבאולינג אשדוד

עמותת קרייזי בול משחקת
בבאולינג ראשון לציון

עמותת כדורת באר שבע –
משחקת בבאולינג  7באר שבע

עמותת כדורת ראשונים –
משחקת בבאולינג פלאנט ראשל"צ

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

