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 בניר ספורטבית 
מברך את קבוצת 

על  חובבי ציון
זכייתה באליפות 
 .הקיבוץ בכדורסל

ום ראשון החל מי: לקוראינו
יעמוד מחיר העיתון , הקרוב

הסיבה  .₪ 33.54על 
במחיר היא הפסדים  לעלייה

לת כספיים כבדים של הנה
העיתון שנגרמו מהימורים 

 .עמכם הסליחה. כושלים

  !הגביע של חובבי ציון
, חגי לנגשטטר ועמרי רז, בראשותם של גולן ברק, לאחר משחק גמר דרמטי הצליחה קבוצת חובבי ציון

 )איתי לנגשטטר ודור הורביץ, אבישי רוזנבלום(ת העיזים הנוצריות קבוצ, לגבור על יריבתה העיקשת
אסף אברהמי מקבוצת  .וזכתה להניף את הגביע הנכסף בסיומו של ערב כדורסל מרגש 6-10בתוצאה 

צת ובוק של הטורניר MVP-נבחר ל ,שהדהימה את כל המומחים וזכתה במקום השלישי, הבקבוקים
  .2-3-4-5-6סיקור נרחב של הטורניר בעמודים  .המעדניר פיסטונס זכתה בתואר חביבת הקהל

  
מקבל את הגביע מידי מזכיר , קפטן חובבי ציון, רזעמרי 

  .פנר) קוני(מר יעקב , הקיבוץ
  )?אלא מי(עמיקם : צילום

  

תיאור כל המשחקים 
החל מהשלב  –בטורניר 

גמר המוקדם ועד ל
הגדול מפי טובי פרשני 

  במדינה הספורט
  

 2-6ים עמוד

נתונים , טבלאות סופיות
כל , סטטיסטיים מלאים

, הפרסיםכל , הזוכים
  סודות מחדר ההלבשה

  
  

 7עמוד 
 

) מקום שני(עיזים נוצריות , )מקום ראשון(חובבי ציון 
  . בתמונה קבוצתית) מקום שלישי(והבקבוקים 

 תנחשו: צילום

 ח"ש 22.80: מחיר תמיר ברק: עורך מדור ספורט חווה קאליפה: עורכת בפועל אליהו גולומב: העורך המייסד

  :הגליון מוגש בחסות

  פאב הבקבוק
  אירועים לכל המשפחה

  אופצייה לחשמל בכל הערב
 לפנות למתן או אסף

 



  

  הבתים שלב
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  6: 'פטישים ב – 8: המורדים
נתן רמז עבות  Summer Hoops 2004-משחק הפתיחה של טורניר ה

שתי הקבוצות פתחו בהגנה אגרסיבית מאוד  –לגבי הצפוי לנו בהמשך 
עד לשבירת הקרח הראשונה שאחריה , שבעטיה לא נקלעו כמעט סלים

צים להמשיך נזכרו שתי הקבוצות שכדאי גם לקלוע מדי פעם אם רו
במהלכו שבר סנטר , לאחר רבע שעה של משחק חם במיוחד. ולהתקדם

, את ידו עקב עבירה גסה של יותם פנר, עידו ראובני, קבוצת הפטישים
נשמעה שריקת הסיום כשמייד לאחריה יצאו המורדים להתכונן למשחק 

, הגורלי שלהם מול העיזים בעוד שהפטישים יצאו לאחות את השברים
יכולת קליעה מרשימה של ראובן בתוספת להגנה  ...עתרתי משמ

אגרסיבית של עוזי לא מנעה בסופו של דבר מהמורדים לרשום את 
  .נצחונם הראשון בטורניר

  6  'פטישים ב  8  המורדים

  4  ראובן  4  יותם
  1  עוזי  3  עומר
  1  עידו  1  יונתן

 :תגובות
אני דוחה מכל וכל את ההאשמות על ): המורדים( יותם פנר •

יכול להיות שיש גיל מסויים שבו . חק מלוכלך מצד קבוצתימש
לפני שיהיה , צריכים להגיד יפה שלום ולתלות את הנעליים

 ...מאוחר
מלבד הפציעה הקשה של עידו ): 'פטישים ב( עוזי בארי •

אנחנו מסתכלים על הנקודות  NBA-שהחריבה לו את חלום ה
 !שפחהראובן הראה ליונתן מי הגבר במ –החיוביות במשחק 

  שלח. ע

 
 

  5: השור האדום – 10: הכל עובר חביבי
שדורגה לפני הטורניר בקבוצת האיכות , קבוצת הכל עובר חביבי

פגשה , הראשונה ועקב כך הפכה באופן אוטומטי לראש בית
, את קבוצת השור האדום הזועם' במשחק הראשון של בית ב

ה שהיא למעשה הקבוצה היחידה שיכלה למנוע ממנה את העלי
פנתרים השחורים הם פשוט קבוצה לשלב הבא מכיוון שה

משחק ההתקפה של הכל עובר חביבי התבסס רובו ... גרועה
ככולו על קליעות מבחוץ כאשר שלושת חברי הקבוצה מפגינים 

מן העבר השני הציגו השוורים האדומים משחק . איזון נהדר
כאשר במקום להכניס את הכדורים לסנטר , מבולבל במיוחד

העדיפו קלעי החוץ של , ינון בורנשטיין, ימתני של הקבוצההא
הקבוצה לנקוט בשיטת ההפצצות הבלתי מבוקרות ופשוט זרקו 

  .את הכדור ללא הכרה

  5  השור האדום הזועם  10  הכל עובר חביבי

  4  אדם  4  שיר
  1  ינון  3  אייל

  -  שגב  3  אבישי
  :תגובות

למרות . התחלה מצויינת מבחינתנו): חביבי( אייל ברלס •
נצחון הוא עדיין נצחון , שלא היה קל כמו שציפינו

אנחנו לא , כן(ואנחנו כבר מחכים ליריבה בחצי הגמר 
 ).למקרה שתהיתם, סופרים את הפנתרים

מה שקרה כאן היום ): השור האדום( ורנשטייןינון ב •
שני הפקודים שלי עלו למשחק באווירת . זיוןיגובל בב

. בצורה מוגזמתסוף קורס והרשו לעצמם להתפרע 
 .תסלחו לי אבל אני ניגש להביא רגע את השוט מהחדר

  6: המדבירים – 10: הבקבוקים  ברנע. נ
המשחק הראשון של המדבירים בטורניר אמור היה להיות לפרוטוקול 

לפני תחילת הטורניר העריכו כל המומחים שהיריבה היחידה  –בלבד 
ולא נתנו שום סיכוי  של הקבוצה בבית המוקדם תהיה המעדניר פיסטונס

 –שהציגה בהרכבה שני שחקני רכש עלומי שם , לקבוצת הבקבוקים
מה שאף אחד לא לקח בחשבון היה ערב קליעות  .מתן גבע ושי קאופמן

צלף מכל מקום וסיים את המשחק עם  וטשמטורף של אסף אברהמי שפ
כמו גם את , מדהימות שהשאירו את המדבירים שלשות 5-נקודות ב 10

מלחמה אדירה של מתן ושי . פעורי פה –קהל הרבבות שנכח ביציעים 
מתחת לסלים הקשתה מאוד על המדבירים שעמדו חסרי אונים מול 

דה עם קליעת הנקו .יכולת השיא של קבוצת האנדרדוג המובהקת
העשירית פתח אסף בריצת אמוק לעבר הקהל כאשר מכל עבר מקיפים 

   .אותו אוהדים משולהבים ונושאים אותו על כפיהם

  6  המדבירים  10  הבקבוקים

  5  ענר  10  אסף
  1  יניב  -  מתן
  -  אמנון  -  שי

 :תגובות
אני רוצה להודות להוריי ): הבקבוקים(י אסף אברהמ •

ימו לעשות את כל למתן ושי שהסכ, שהביאוני עד הלום
העבודה המלוכלכת מתחת לסלים ובגדול יש לנו מטרה 

 .MVP-שאני אזכה בגביע ה –קבוצתית אחת 
חוסר ספורטיביות מבזה מצד ): המדבירים( אמנון זטורסקי •

לפני המשחק אסף ניגש אלינו וביקש לא לשחק  –הבקבוקים 
חשבנו ? ככה עושים – To smaller the Hashpalaברצינות 

 ...רציני שהוא
  פלוצקר. ס

 

  1: שכונה מערבית – 10: חובבי ציון
קיבלה משחק ', המדורגת הבכירה בבית א, גם קבוצת חובבי ציון

, פתיחה נוח למדי בדמותה של קבוצת השכונה המערבית איחוד
אופנת הקיץ קו לבן היישר מ-שחוץ מבגדים תואמים בצבעי ירוק

החובבים . הרבה להציעלא היה להם  הקרובה של אופנת סמארה
פתחו את המשחק באגרסיביות כאשר כל הכדורים נכנסו פנימה 

שפשוט התעללו ביריביהם הנחותים והנמוכים , אל עמרי וגולן
 8:1-צימק את התוצאה ל, עמיר שיקלי עוד קלע סל מפתיע. יותר

אך היו אלו תקוות , לבנים- והפיח תקוות בליבם של הירוקים
  .שווא שהתבדו מהר מאוד

  1  שכונה מערבית  10  י ציוןחובב

  1  עמיר  6  עמרי
  -  נדב  4  גולן
  -  דן  -  חגי

 :תגובות
למזלי היו איתי שניים ): חובבי ציון( חגי לנגשטטר •

אין לי מה להוכיח ). בניגוד אלי(בקבוצה שידעו לשחק 
אני שואף לשחק  .על המגרש והוכחתי את זה היום

 .בשנה הבאה באירופה או בספרד
אני פשוט לא מבין את ): שכונה מערבית( ליעמיר שיק •

מצד אחד מצפים ממני להטריף את הקהל . המארגנים
מבחינה מוזיקלית ומצד שני עוד מצפים ממני להפגין 

מה שמפליא . פשוט שערורייה. יכולת כדורסל משובחת
ולא ננקוב , עוד יותר זאת העובדה שאחד המארגנים

. חק הפתיחהמשחק דווקא מול הקבוצה שלי במש, בשמו
 .מאוד מוזר

  שיפר. ש
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  הבתים שלב

 
 

  2: הפנתרים השחורים– 7: הכל עובר חביבי
למשחק השני שלהם בטורניר  קבוצת הכל עובר חביבי התייצבה

בידיעה שנצחון על הפנתרים השחורים יבטיח להם בוודאות את 
הפנתרים השחורים התייצבו , מן העבר השני. העלייה לחצי הגמר

ו שאומר כמ(שורה תחתון . למשחק בידיעה שהם הולכים להפסיד
, התוצאה של המשחק הזה נקבעה לפני שהוא התחיל –) שימי ריגר

ואכן נערי הליווי של שלומית אהרון לא נתקלו בקשיים בדרכם לחצי 
אייל ושיר לבית ברלס שוב נתנו תפוקה גבוהה כאשר החולשה . הגמר

, שראשו היה טרוד ברפסודיה הממשמשת ובאה, של אבישי גרינברג
על ההופעה של הפנתרים אין הרבה מה . קבוצהלא פגעה בביצועי ה

  . אז לא נגיד –להגיד 

  2  הפנתרים  7  הכל עובר חביבי

  2  אדר  4  שיר
  -  טל  3  אייל

  -  אייל  -  אבישי
  :תגובות

תנסו אתם לשחק כדורסל תוך ): חביבי( אבישי גרינברג •
אני שומר ! כדי ארגון משלוח של סנדות וחביות לחוף לבנון

שם בעצם מתחיל המאבק האמיתי , הגמראת כוחותיי לחצי 
 .שלנו

, נכון. סך הכל משחק לא רע שלנו): הפנתרים( טל רוזנבלום •
 ...אבל העיקר שלא אני קלעתי הכי מעט נקודות, הפסדנו

 כספית. ב

  5: המורדים – 10: נוצריות עיזים
שבאו חדורי , המורדים הפגיש בין' המשחק הגורלי של בית ג

אחרי נצחון על הפטישים במחזור  מוטיבציה ובטחון עצמי
שעלו למשחק בידיעה שמדובר , הפתיחה לבין העיזים הנוצריות

הפסד כאן משמעותו עלייה של  –במשחק של להיות או לחדול 
הסתערו המורדים  מרגע שריקת הפתיחה. המורדים לחצי הגמר

אך העיזים לא , כמוכי טירוף על העיזים וחבטו בהם ללא רחם
גת כדורסל רגוע והחלטי עלו ליתרון מבטיח של התרגשו ותוך הצ

ברגע זה נתקפו העיזים בשיתוק לא מוסבר . תוך שבע דקות 9:0
ל אב, בעזרת חמש נקודות מהירות למשחקשעזר למורדים לחזור 

של אבישי רוזנבלום סל נצחון של דור הורביץ ממסירה גאונית 
  .את התוצאה הסופית קבע

  5  המורדים  10  עיזים נוצריות

  3  יותם  6  אבישי
  2  עומר  3  דור
  -  יונתן  1  איתי

  :תגובות

של  נצחון חשוב מאוד): עיזים( איתי לנגשטטר •
הן מבחינת הבטחון שהוא נותן לקבוצתנו  ,הקבוצה

והן מהעובדה שסתמנו את הפה לליצנים  להמשך הדרך
 .הצעירים האלו שבאו לפה כדי להרביץ

. בורנומכה קשה מאוד ע): המורדים( עומר קורדובה •
על מנת חנו תלויים בנצחון של הפטישים כרגע אנ

וכפי , שיוותר לנו סיכוי תיאורטי לעלות לשלב הבא
אני . בלשון עדינה, שהם נראו מולנו המצב לא מזהיר

באופן אישי מאוד מאוכזב מהיכולת של יונתן שמלבד 
 .חבטות מתוזמנות היטב לא תרם למאמץ הקבוצתי

 מרגלית. ד

  2: חוחיתים – 7: חובבי ציון
 ,שהפגיש בין חובבי ציון לבין החוחיתים', המשחק המרכזי של בית א

עבר מהר מאוד לפסים אלימים כאשר שתי הקבוצות התרכזו יותר 
עם שוך הקרבות . בחבטות האחת בשנייה מאשר בכדורסל נטו

נצחון , והתפזרות העשן רשמו חובבי ציון נצחון שני בטורניר
. חצי הגמר ומפגש מול הכל עובר חביבישהבטיח להם את העליה ל

ראו את חלום  ,שזה היה להם המשחק הראשון בטורניר, החוחיתים
עובדה שציערה אותם מאוד אך , האליפות בורח להם מבין הידיים

מכיוון , שימחה את יתר הקבוצות שפינטזו על מקום בחצי הגמר
המנעות ממפגש עם תרצה ואמל  האיתם מבטיח שהמנעות ממפגש

  ...ום ראשוןבי

  2  חוחיתים  7  חובבי ציון

  2  עמוס  4  עמרי
  -  טל  3  גולן
  -  עידן  -  חגי

  :תגובות

 –המתחיל במצווה אומרים לו גמור  ):חובבי ציון( גולן ברק •
לא היה לנו ספק לרגע שאנחנו יותר טובים מהחוחיתים 

אותי לימדו שאם . להציעס אין להם הרבה מה 'שבתכל
חזרה ואחרי שהראנו להם בתחילת מרביצים לי אני מרביץ ב

המשחק שאנחנו לא מפחדים מהם הדרך לנצחון היתה קלה 
 .יותר

אל מי פונים ? בשביל זה באתי מאילת): החוחיתים( טל רגב •
 ?כדי לקבל החזר הוצאות

  זהבי. נ

  6: מעדניר פיסטונס – 10: הבקבוקים
רים בסיבוב הראשון ניתן היה לאחר הנצחון המדהים על המדבי

לצפות מקבוצה רצינית כמו המעדניר פיסטונס להגיע מרוכזים 
אך חברי הקבוצה לא למדו את , למשחק כל כך גורלי מבחינתם

 –הלקח ושוב פעם השאירו את אסף פנוי לזריקות מעבר לקשת 
עוד הופעה בלתי נתפסת של . וכשאסף פנוי הכדורים נכנסים

שמה חותם סופי ) ש שלשות ועשר נקודותחמ(כוכב הבקבוקים 
הקבוצה בעלת  –על ההפתעה הגדולה ביותר בתולדות הטורניר 

 1יחס הימורים של (הסיכוי הנמוך ביותר לפני תחילת הטורניר 
בדיוק כמו שאר , עולה לחצי הגמר) להזכירכם, 201-ל

נבחרת יוון , פורטו בליגת האלופות –האנדרדוגיות של השנה 
  .התנועה הקיבוצית בדיונים על עתיד הקרקעותו 2004ביורו 

  6  מעדניר פיסטונס  10  הבקבוקים

  4  רונן  10  אסף
  1  דיויד  -  מתן
  1  אלי  -  שי

  :תגובות

אנחנו כאן כדי , אין מה להגיד ):הבקבוקים( מתן גבע •
זאת ההוכחה שלי לכל הספקנים שפיקפקו . להישאר

אנחנו על המפית ואנחנו נשארים על  –ביכולתנו 
 !המפית

אתה מתאמן  –איזה עולם אכזר  ):המעדניר( דיויד שר •
קולע חמש , מביא שחקן חיזוק מקנדה, במשך שבועות

נקודות ומוסר תשעה אסיסטים במשחק שנמשך עד 
הפסד במשחק הראשון והדחה  –עשר וזה מה שיוצא 

 .עצוב. מהמשך הטורניר
 ל"סג. א
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  הבתים שלב

  

 
 

  0: 'פטישים ב – 10: עיזים נוצריות
לאחר הנצחון המרשים על המורדים במשחק הראשון הגיעו העיזים 
למשחק מול הפטישים בידיעה שהם זקוקים למאמץ מרוכז אחד על 

לפני תחילת המשחק הגיעה הבשורה  .מנת לעלות לשלב חצי הגמר
במהרה  ואת מקומו תפס, המרה על פציעתו הקשה של עידו ראובני

שהיה בהרכב המקורי של הפטישים אך נאלץ להודיע , רפי קורדובה
המשחק התחיל בהיסוס . על פרישה לפני הטורניר עקב סיבות אישיות

מה של שתי הקבוצות אך לאחר שחלפו להן מספר דקות התחילו 
שם סיפקו אבישי ודור את רוב , העיזים להכניס את הכדור אל הצבע

איתי לנגשטטר מנעה מהפטישים לפתח את הגנת ברזל של . התוצרת
שממשיכים שמחי , משחקם הרגיל ובסופו של יום הם נכנעו לעיזים

  .לאחר שני נצחונות במוקדמות, לשלב הבאומלאי בטחון עצמי לבב 

  0  'פטישים ב  10  עיזים נוצריות

  -  ראובן  5  דור
  -  עוזי  4  אבישי
  -  רפי  1  איתי

 :תגובות
התבשרנו שהיריבים , לשמחתנו ):עיזים( אבישי רוזנבלום •

שלנו בחצי הגמר לא יהיו המדבירים כפי שהערכנו לפני 
מתחייב באופן ואני מכאן , תחילת הטורניר אלא הבקבוקים

לא נבחל באמצעים  –ו אסף אברהמי לא יחגוג ניאישי שעל
  !על מנת לעצור אותו

כולם מה זה הרד בול הזה ש): 'פטישים ב( ראובן יוגב •
האם ? משקה אנרגיה א סיפרו לנו שישלמה ל? שותים

  ?מדובר בקוסנפירציה מתוכננת היטב של המארגנים
  אילון. י

  

  0: פנתרים שחורים – 10: השור האדום הזועם
המשבר בקבוצת השור האדום הזועם לאחר ההפסד להכל עובר 

קפטן הקבוצה והכוכב הבלתי  –חביבי איים להחריב את הקבוצה 
שהיה קרוב לעימות פיזי אלים עם , שטייןינון בורנ, מעורער שלה

מיעטו למסור לו את הכדור , שכזכור, שגב ואדם, חבריו לקבוצה
איים לא להופיע למשחק השני במידה ולא , במשחק הראשון

יקבל התחייבות בכתב שתבטיח לו נגיעה אחת בכדור בכל 
לאחר מסעי שכנוע של מארגני הטורניר התרצה ינון . התקפה

יו הבינו שאין להם על וגם שני שותפ, ור אמביציהועלה לשחק חד
כל כדור שהגיע לידי  –על ינון שבשמיים  מי לסמוך אלא

הקבוצה נמסר ישירות לינון שמצידו דאג לרמוס את הזאטוטים 
 10המשחק הסתיים מהר מאוד עם . שניסו להפריע לו בדרכו

 בכך הפך. קבוצתיות של הפנתרים 0נקודות אישיות של ינון מול 
שמצליח לקלוע ניקוד דו ינון לשחקן השני בתולדות הטורניר 

אבל גם הישג אדיר , )קדם לו אסף אברהמי(ק אחד ספרתי במשח
מכיוון שהכל עובר חביבי , זה לא מנע מהשוורים ללכת הביתה

  .כבר הבטיחו את עלייתם לחצי הגמר לפני המשחק

  0  פנתרים  10  השור האדום

  -  טל  10  ינון

  -  אדר  -  שגב
  -  אייל  -  אדם

   :תגובות

מתחילת  ):השור האדום הזועם( ינון בורנשטיין •
הטורניר אני מתחנן לקבל את הכדור בצבע ועכשיו 

  .NBAשנה הבאה  .כולם ראו למה

ורים לא היה ניתן להשיג עד חשגובת הפנתרים האת ת •
  .עמכם הסליחה. לסגירת הגליון

  'חיימוביץ. מ
 

  8: המדבירים – 10: מעדניר פיסטונס
המשחק בין  –לפני תחילת הטורניר היו המומחים אחידים בדעותיהם  

. המעדניר פיסטונס למדבירים יקבע את זהות העולה לשלב חצי הגמר
עקב העובדה ששתי , המשחק היה לפרוטוקול בלבד, בדיעבד

שתי ההפתעות , הקבוצות הצליחו להפסיד לבקבוקים מבעוד מועד
יוקרה רבה היתה טמונה , ת זאתולמר .הגדולות ביותר בהיסטוריה

ולו עקב הרצון של שתי הקבוצות להשיג לפחות נצחון אחד , קבמשח
ק התעלה לרמה גבוהה במיוחד המשח, ואכן. פני סוף דרכן בטורנירל

המעדניר פיסטונס פתחו את המשחק . והיה צמוד ומותח עד סופו
ל בסערה אך המדבירים לא נתנו להם לפתוח פער משמעותי ושמרו ע

שני האחים לבית ביוקאורל היו בכושר קליעה משובח . מרחק בטחון
אך בסופו של דבר הצוות המסייע של אלי , והובילו את קבוצותיהם

והמעדניר רושמים נצחון ראשון , נתן תרומה גבוהה יותר מזה של ענר
  .בטורניר...) ואחרון(

  8  המדבירים  10  מעדניר פיסטונס

  6  ענר  6  אלי
  1  יניב  2  דיויד
  1  אמנון  2  רונן

  :תגובות
לא מימשנו את הפוטנציאל ): המעדניר( אלי ביוקאורל •

אחרי שני משחקים נגמר האויר אז בדיעבד טוב שזה . שבנו
  .נגמר מוקדם

השארתי את ענר ואמנון חופשיים ): המדבירים( יניב שיקלי •
 .מתחת לסל אבל הם לא קלעו

תמש שלה יש לחייב שחקנים): המדבירים( אמנון זטורסקי •
באתי . המוטו הוא ההליכה ולא ההתקדמות. בדיאודורנט

  .בשביל הספורט
  יבין. ח

  6: שכונה מערבית – 8: חוחיתים
המשחק בין החוחיתים לשכונה המערבית היה חסר משמעות  גם

משך עקב העובדה ששתי הקבוצות הפסידו לחובבי ציון ועפו מה
במקרה הזה הרבה כבוד  בל גםא, הטורניר עוד לפני תחילתו

וגאווה הונחו על כף המאזניים וגם כאן קיבלנו משחק מותח 
לא "בתחילת המשחק נראה היה כאילו החוחיתים משחקים . מאוד

חברי השכונה המערבית ניצלו את הזלזול . עם יריבתם" ברצינות
והובילו בתחילת המשחק בעיקר הודות ליד טובה מבחוץ של דן 

מסוים הבינו החוחיתים שהם עלולים להיקלע  בשלב. קובלסקי
לכן , לעסק ביש במידה ולא יתחילו לקחת את המשחק ברצינות

דהיינו אלימות חסרת  –הם החלו להפעיל את התותחים הכבדים 
מהר מאוד התהפכו היוצרות ולאחר רבע שעת משחק . פשרות

אך מירב המחמאות , היתה ידם של החוחיתים על העליונה
על תצוגת כדורסל נהדרת , וצת השכונה המערביתמגיעות לקב

  .גם מעמדת נחיתות

  6  שכונה מערבית  8  חוחיתים

  4  דן  4  עמוס
  1  עמיר  2  עידן
  1  נדב  2  טל

  :תגובות

כמעט הפסדנו אבל ): החוחיתים( עמוס ויינטרוב •
אם טל היה קולע כמוני היינו . התעשתנו ברגע האחרון

קבוצה ואני  שנה הבאה אני מחליף. לוקחים אליפות
  .מעוניין להחתים את ינון בקבוצה שלי

בסך הכל מבסוטים ): השכונה המערבית( נדב רונן •
אני מאמין שבשנה הבאה . אבל לא מהתוצאה, מההופעה

  .כבר נגיע רחוק יותר
  חסון. א

 

4 
 



 
 

  3: הכל עובר חביבי– 7: חובבי ציון
ההתמודדות של חובבי ציון והכל עובר חביבי בחצי הגמר היתה 

שתי הקבוצות היו  –צפויה החל מהיום בו פורסמו הבתים המוקדמים 
תחילת המשחק לא . הפייבוריטיות הגדולות לעלייה ואכן כך היה

שהיה , יל ברלסכוכב הקבוצה אי: בישרה טובות להכל עובר חביבי
נחת בצורה לא טובה לאחר , מצויין בשני המשחקים הראשונים

צעקותיהם של רבבות הצופים לא עזרו . קפיצה לסל ונקע את קרסולו
שהסכים למלא את , ואייל נאלץ לפנות את מקומו לאמנון זטורסקי

לא הצליחו , בהיעדרו של אייל ולמרות יכולת טובה של אמנון. מקומו
ששוב הסתמכו , ה ולמסה של חובבי ציוןממענה לעוצ ס לתת'החביבי

, לאחר רבע שעה של משחק. על יכולת התקפית טובה של עמרי וגולן
נשמעה שריקת , כאשר אף קבוצה לא הצליחה להגיע לעשר נקודות

שנתנה את האות לצהלות של שמחה במחנה  הסיום של השופט
הגמר השני  כעת כל שנותר הוא להמתין לתוצאת משחק חצי. הציוני

ק הגמר חשהיינה היריבות של שתי הקבוצות במעל מנת לברר מי ת
  .3-4ובמשחק על מקומות 

  3  הכל עובר חביבי  7  חובבי ציון

  2  אמנון  4  עמרי

  1  שיר  3  גולן
  -  אבישי  -  חגי

 :תגובות
אסור . עשינו רק את חצי העבודה ):חובבי ציון( גולן ברק •

מחכה לנו המשחק הרציני לנו לנוח על זרי הדפנה כי עכשיו 
ין שאנחנו יכולים לגבור על מאני מא. הראשון בטורניר

 אבל אני בטוח שהולך להיות, העיזים ולקחת את הגביע
 .קשה

הפציעה של אייל הוציאה  ):הכל עובר חביבי(שיר ברלס  •
אמנם אמנון השתלב בצורה מעוררת . את הקבוצה מאיזון

לא הצלחנו  אבל בזמן הקצר ששיחקנו ביחד, התפעלות
ללמד אותו את כל התרגילים שעליהם עבדנו בחודשים 

 שילון. ד                                                     .האחרונים

  4: הבקבוקים – 10: עיזים נוצריות
מלאי חרדה התייצבו שלושת העיזים הנוצריות למשחק חצי 

ה ביותר על הנייר מדובר בהגרלה הנוח. הגמר מול הבקבוקים
אבל בפועל התברר שהבקבוקים , שהם יכלו לחלום עליה

, בהנהגתו של אסף אברהמי היא לא קבוצה שניתן לזלזל בה
הכוכב הגדול של . 'ולראייה שני המשחקים המוקדמים בבית ד

התחייב לפני המשחק שהוא , אבישי רוזנבלום, קבוצת העיזים
לב מיוחדת ואכן צומת , יהיה הראשון שיצר את צעדיו של אסף

למרות , נכון. הוקדשה לעצירתו של מלך הסלים של הטורניר
הרבה (ההגנה ההדוקה הצליח אסף לטווח פעמיים מעבר לקשת 

אבל חוץ ממנו לבקבוקים לא היתה תשובה ) מעבר לקשת
שהפעם התבססו על קליעות מתחת לסל של , ליעילות של העיזים

הופעתו של  הסיפור הגדול של המשחק היתה אי. דור הורביץ
שנעלם רגעים , שי קאופמן, הצלע השלישית בהרכב הבקבוקים

את מקומו תפס אמנון . ספורים לפני שקבוצתו עלתה למגרש
  .זטורסקי אך גם הוא לא הושיע

  4  הבקבוקים  10  עיזים נוצריות

  4  אסף  6  דור

  -  מתן  3  אבישי
  -  אמנון  1  איתי

  :תגובות

אמרתי . זה מילהמילה שלי ): עיזים( אבישי רוזנבלום •
כולנו מוכנים לגמר . שאסף ייעצר מולנו ואכן כך היה

מול חובבי ציון ואני מקווה שהכושר הגופני לא ישחק 
  .תפקיד מכריע

. אין לי מושג מה קרה): הבקבוקים( שי קאופמן •
. ח וסנדלים"הבטיחו לי שני משחקים אז באתי עם דגמ

ק רציתי לחזור אחרי יומיים הביאו לי מדליה ואני ר
  .הביתה בשלום

  גזית. ג
 

  1: הכל עובר חביבי – 4: הבקבוקים
אבל , אנחנו יכולים רק לנחש שלפני הטורניר לא האמינו שחקני ומנהלי הבקבוקים שבשעה מאוחרת כזו של הערב הם עוד ישחקו כדורסל

 –נצחון אחד עוד סינדרלה המדהים הזה הם היו צריכים רק ועל מנת לסיים את סיפור ה, רצה הגורל והם הגיעו למעמד הזה בזכות ולא בחסד
 קאופמן החליף את שי זטורסקי אמנון: שתי הקבוצות עלו עם שינויים בהרכב מכורח הנסיבות. נצחון שייתן להם את המדליה הנכספת

גבוהה והיה באופן כללי מטווח לא התעלה לרמה ש ,המשחק. בהרכב הבקבוקים ועומר קורדובה החליף את אייל ברלס הפצוע אצל החביבים
נפתח בהחטאות רבות של שתי  ,אבל עם הרבה מאוד לחימה ורוח קרב, משמעת קבוצתית בלי טקטיקה מיוחדת ובלי, מטורף מעבר לקשת

ן שלט ללא עוררי, שזינק כנמר על כל כדור טועה, הפתעת הטורניר, הקבוצות כאשר השחקן הבולט בדקות הפתיחה היה ללא ספק מתן גבע
רק הגבירה את הלחץ על  רניר הקציבו למשחק רק שמונה דקותהעובדה שמארגני הטו. בכדורים החוזרים והפגין משחק הגנה הירואי

נסיונות כושלים של עומר קורדובה ושיר ברלס לחדור לסל נתקלו בחומה בצורה מצד . ומטווח השלשות לא פסק, הקבוצות המתמודדות
  .שחק הגורלי לחמוק מבין ידיהםשלא התכוונו לתת למ, הבקבוקים

  1  הכל עובר חביבי  4  הבקבוקים

  1  אבישי  2  אסף
  -  שיר  2  אמנון
  -  אמנון  -  מתן

  :תגובות
אף אחד לא ספר אותנו לפני . רק לנסות ולהנות כמה שיותר מהרגע הקסום הזה, אין הרבה מה להגיד): הבקבוקים( אסף אברהמי •

. אז ברור שהיתה לנו מוטיבציה מיוחדת, פשוט אף אחד –לא סוכניות ההימורים , ריםלא השחקנים האח, לא הפרשנים: הטורניר
להיות השחקן הישראלי : באופן אישי אני בטוח שההופעה המשכנעת שלי בטורניר תעזור לי להגשים את חלום הילדות הישן שלי

אני רוצה בהזדמנות זאת . עם כל הצניעותואני אומר את זה , אני באמת לא רואה דרך שבה אפשר לעצור אותי. NBA-הראשון ב
מתן , ש מיוחד לשותפי בניהול פאב הבקבוק"להודות לשי קאופמן על התרומה הנהדרת שלו בשני המשחקים הראשונים ולתת צל

  .גבע

  ?עושים מסיבה השבוע, תגיד לי. בכיף, אין בעיה אסף): הבקבוקים( מתן גבע •

  .נראה, לא יודע ):הבקבוקים( אסף אברהמי •
אבל גם אנחנו מורידים את הכובע , העובדה שהמדליה חמקה לנו מבין הידיים קצת מתסכלת): הכל עובר חביבי( בישי גרינברגא •

  אחימאיר. י                                             .שהוכיחו לנו שניסים קורים גם מחוץ לאגדות, בפני ההופעה המדהימה של הבקבוקים
  ברנע. נ

  

  הגמרחצאי 

  

 3-4מקומות 
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  6: עיזים נוצריות – 10: חובבי ציון
מצד אחד קבוצת העיזים הנוצריות ומן : משחק הגמר הפגיש השנה באופן לא מפתיע את שתי הקבוצות שהגיעו למעמד זה גם בשנים עברו

ורי ורווי הדמים בין היהודים מדובר במאבק עתיק יומין בין שתי קבוצות מנוסות המייצגות את המאבק ההיסט. חובבי ציון –העבר השני 
האחים לבית לנגשטטר משני צידי המתרס ודור העז מול עמרי  –משפחתיים - המאבק כלל גם מאבקים משפחתיים וטרום. לבין הנוצרים

  ).משפחתיות כאן שיתעורר-מי שלא מבין את הטרום(הציוני 
חו ביציעים נכל גולדסטאר לאורכו של הערב ובשריקת הפתיחה עוד ועוד צופים המשיכו לזרום אל היכ. האווירה ביציעים היתה מחשמלת

ובכך יצרו גושי עידוד ) בטון יצוק(שהתחלקו שווה בשווה בתיעובן לשתי הקבוצות שהתרוצצו על הפרקט , )אומדן כללי(צופים  17,342
. צופים בילו את הלילה באבו כבירהמשטרה טיפלה בצורה נחרצת במספר אירועים אלימים ביציעים ונמסר שארבעה  .קולניים ואלימים

יורו ואף פחות  600עו לסכומים של מדיווחים שונים עולה שמחירי הכרטיסים לאירוע בשוק השחור ואצל הספסרים הרקיעו שחקים והגי
  ).5עד  3שורות (

  
  קהל האלפים

ת אצל העיזים הנוצריות לקליעת מספר שריקת הפתיחה סימלה את תחילת ההסתערות של חובבי ציון שניצלו כושר גופני לקוי ועייפו
תוך הפגנת , החלו העיזים להתעורר ולהבין שמפה כבר אין דרך חזרה ולאט לאט 5-2-ו 4-1לאחר  .נקודות מהירות ועלייה ליתרון מבטיח

רש צמצמו את ההפ )מדהימה לאיתי לנגשטטר No Lookכולל מסירת (הורביץ מתחת לסלים " DownTown"יכולת מזהירה של דור 
בשלב זה יזם חגי לנגשטטר את המהלך שבדיעבד התברר כמהלך המנצח של . 6ולאחר שמונה דקות של משחק התוצאה עמדה על שוויון 

חזרו חובבי ציון למגרש כאחוזי , סידורי שמירה איפוס קוצבי לב והחלפת, לאחר דקה של הסדרת נשימה... והכריז על פסק זמן –המשחק 
שנפלו מהרגליים מרוב , בשלב זה החלו השחקנים משתי הקבוצות. לטובתם 8-6-מהירות שהעלו את התוצאה ל וקלעו שתי נקודות תזזית

בצעד "). שים סל ונלך כבר הביתה, אני נותן לך לעבור אותי("להתחנן האחד לשני על מנת שהסיוט ייגמר בהקדם האפשרי , עייפות
נם של חובבי ושם את החותם הסופי על נצחו )שתי נקודות, כידוע, ששווה(מתחשב החליט עמרי רז לנקוט יוזמה וקבר שלשה פנטסטית 

, )שניים הלכו בינתיים לישון(הצופים  17,340ברגע שהכדור פגש את חלקה התחתון של הרשת נפלטה אנחת רווחה מפיותיהם של  .ציון
  .הציוד וכל מה שזז, התפרצו למגרש תוך כדי רמיסת השחקניםובאקט ספונטני של שמחה הם 

קבוצת , מדליות יוקרתיות הוענקו לשלושת הקבוצות שסיימו במקומות הראשונים. טקס הענקת הפרסים המרגש סימל את סופו של הערב
ם חביבים קיבלו חובבי ציון ואחרוני MVP-אסף אברהמי מהבקבוקים קיבל את גביע ה, "חביבת הקהל"המעדניר פיסטונס זכתה בתואר 

כו בין מאות עוללים זבי חוטם שהתעצל להגיע לפודיום ואילץ את קפטן הקבוצה לפלס את דר, את הגביע הנכסף מידיו של מזכיר הקיבוץ
השמפניה  ).זיעה חריפה וחול פולשני, שילוב של לחות איומה(באבק הכוכבים שאפף את המגרש ) ללא הצלחה(ו להשתכשך שניס

בכך בא לסופו עוד ערב כדורסל . נשפכה כמים ומצלמות התקשורת תיקתקו ללא הרף) לבקבוק ביד יצחק₪  7.5, גר בטעם תותשלא(
   .מרגש שכולנו תקווה שנזכה לראות כדוגמתו גם בשנים הבאות

  
  "חביבת הקהל"יפים את צלחת המעדניר פיסטונס מנ, חובבי ציון משפריצים שמפניה, MVP-אסף אברהמי מניף את גביע ה: מימין לשמאל

  6עיזים נוצריות  – 10חובבי ציון 

  'אס  'ריב  'נק  שם  'אס  'ריב  'נק  שם

  1  7  4  דור  1  4  6  עמרי

  2  2  1  אבישי  2  4  2  גולן
  1  5  1  איתי  2  2  2  חגי

  :תגובות

ם שאני שחקן של הוכחתי היו. We are the champions my friends –מה נאמר ומה נגיד ): חובבי ציון(חגי לנגשטטר  •
 ...זה המשחק הראשון בטורניר שבו אני קולע נקודות –מעמדים גדולים 

לאחר אסיפת  אלו המילים שמתארות בצורה הטובה ביותר את תחושותיי – עצוב, קשה, כואב): עיזים נוצריות(איתי לנגשטטר  •
 .זאת הבטחה. כים עד הסוףבשנה הבאה אנחנו הול, עזוב שטויות? אתה שואל לגבי המשחק, אה. מבקר הקיבוץ

  
 רצון. א

 משחק הגמר
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  ...בטח שמתם לב
למרות ההבטחות לא חולקו קרטיבים ש •

 ...באירוע
אמנון זטורסקי הצליח לשחק ארבעה ש •

משחקים בשלוש קבוצות שונות ולנצח רק 
 ...פעם אחת

דדות היפות כמעט נרמסו עקב ועשהמ •
העובדה המצערת שהן החליטו לרקוד 

 ...בתוך המגרש תוך כדי המשחקים
זועם שבמשחק בין השור האדום ה •

והפנתרים השחורים כמעט התחולל טבח 
המוני אחרי שכל השחקנים עיצבנו את 

 ...ינון
הפודיום שדיויד חשב שהשמפניה שעל  •

מיועדת לו ולמעדניר פיסטונס שזכו 
מזל שהמארגנים ". חביבת הקהל"בתואר 

 ...עצרו אותו בשלב הניעור
עומר מדר נכח על הפודיום לאורך כל ש •

בל משום מה לא א, טקס הענקת הגביעים
 ...קיבל אפילו מדליה אחת לרפואה

, הקמע הרישמי של המשחקים, דבבירש •
, פרץ למגרש בתחילת הערב עטוי גלימה
אבל במהרה נקשר לאחד העצים ומשם 

 ...הוא צפה בשאר הטורניר
. שבאמצע הצגת השחקנים כבה החשמל •

זה מה שקורה שמוציאים את החשמל 
 ...בני, מהשקע

  

 
 מתבלבל ומניף את הגביע מזכיר הקיבוץ

 

  מיוחדת כתבת תחקיר
אתם , אם חשבתם שטורניר הכדורסל מסתיים בשמחת מנצחים ותוגת מפסידים

חלק מהדרמות היצריות התרחשו דווקא מאחורי הקלעים בבחירות . טועים
. קורעות לב שנאלצו לעשות אימהות של שני שחקנים ששיחקו בקבוצות שונות

אלו לא נראו במקומותינו מאז ימי שלמה המלך ופרשת סיטואציות קורעות לב כ
הם " עובדה"שני סיפורים מרגשים שבחרנו להביא כאן ב. התינוק המאומץ

  ). שם בדוי(ל .ושל מ) השם המלא שמור במערכת(' סיפורן של ח
שני בניה השתתפו בטורניר כשהאחד מועמד עם . קורע לב במיוחד' סיפורה של ח

בנוסף להם . ני לא ברור מדוע טרח להירשם לטורנירקבוצתו לתואר ולגבי הש
נתקע באמצע כמו עצם בגרון החבר של הבכורה שהוגרל לשחק מול הגוזל בשלב 

אחד עם השני ההילדים לא דיברו . המתח בבית היה עצום: "מספרת' ח. הראשון
הצעיר החל פתאום לחפש באינטרנט דרכים לגרום לאחיו הבכור . במשך שבועות

סתוריות ואילו הגדול החדיר לו וירוסים למחשב וטען שהוא לא יודע תאונות מ
החבר של הבת חתך לגדול את הצמיגים של הרכב ושם לו . איך להיפטר מהם

ואיך שהם הרביצו אחד . לא עמדה בלחץ והשמינה מהמתח' הכלבה ב. וק בחדר'ג
אני מקווה שהקרעים יתאחו במהרה . אני לא יכולתי להסתכל ...לשני במשחקים

אכן . "והגדול יסכים להחזיר לאחיו את מחבטי הטניס שגנב ממנו לפני שבועיים
  .דברים קשים

היא . היא אם גאה לשני שחקנים בטורניר' מ. הסיפור השני דרמטי לא פחות
והתחיל  לפחות היתה גאה עד שהבכור חזר ממילואים עם נשק שגנב מהצבא

החליט להמר על נצחונות של , גם הוא' מ, האב הגאה. ערבהלאיים בארוחת 
אך בטוב ליבו ביין שם , קבוצותיו של שני בניו שהיו מועמדות שתיהן לאליפות

הוא כנראה . ממיטב כספו גם על כך ששני בניו יהיו מלכי הסלים של קבוצותיהם
' הדרמה לדברי מ. פי שקליםלא קרא היטב את שערי ההימורים והפסיד מאות אל

שדווקא זכה ', ח, הבן הצעיר  -החלה דווקא עם תום האליפות ) האמא הפעם(
אתם : "הגיע לארוחת ערב למחרת והחל לשפוך את כל אשר על ליבו, בטורניר

לא שמעתי אתכם צועקים ). ד.א -הוא הבן הבכור ' א(יותר חזק ' עודדתם את א
תמיד : "המשיך' אן הטונים החלו לעלות וחכ!". את השם שלי אפילו פעם אחת

למשמע !". עם גבינה שפג תוקפה' ילד סנדוויץ. אני הייתי מקופח פה בבית
הצעקות הוקפצה כיתת הכוננות בקיבוץ אך בינתיים נרגעה המשפחה על בקבוק 

  . פריגת
יפורים שני סיפורים קשים שהם רק דוגמאות על קצה המזלג מתוך מאות ס, אכן

  .ע ספורט נדיר זהסביב אירו
  דיין. א                                                                                                 

 
  הקלעים המצטיינים בטורניר

  26  אסף אברהמי
  20  עמרי רז

  18  דור הורביץ
  14  אבישי רוזנבלום

  12  גולן ברק
  11  ינון בורנשטיין
  11  ענר ביוקאורל

  9  שיר ברלס

  7  אלי ביוקאורל
  7  יותם פנר

  
 בממוצע למשחק' נק 9 – העיזים הנוצריות –בטורניר  הטובהקבוצת ההתקפה  •
 בממוצע למשחק' נק 3 – חובבי ציון –בטורניר  הטובהקבוצת ההגנה  •
 נקודה אחת בממוצע למשחק – הפנתרים השחורים –בטורניר  הגרועהקבוצת ההתקפה  •
 בממוצע למשחק' נק 10 – המדבירים –בטורניר  הגרועהקבוצת ההגנה  •
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