ניר אליהו Summer Hoops 2004

עכשיו ,כשאנחנו נכנסים לישורת האחרונה לקראת האירוע הגדול של הקיץ ,הגיע
הזמן להכיר את  12הקבוצות שתשתתפנה ב Summer Hoops 2004-של קיבוץ ניר
אליהו.

היצור שבעיגול ,דבביר ,הוא הקמע הרישמי של המשחקים .ניתן לרכוש בובות בדמותו תמורת
סכום צנוע או לחילופין ,אנחנו מוכנים לשלם למישהו – העיקר שייקחו אותו .מדובר בכלב תקיפה
מאולף מגזע מיני-אמסטף עם כח נעילת לסת של  12ורבע גרם .בנוסף לכך ,למרות שהוא גבר ,יש
לו קול נשי למדי שעולה לטונים גבוהים במיוחד דווקא בשעות הבוקר המוקדמות.

בית א'
חובבי ציון
שחקנים :גולן ברק ,חגי לנגשטטר ועמרי רז
רקע היסטורי :הפרעות בקישינב נתנו את אותותיהן בכל תחומי החיים של יהודי אותה תקופה ,ושניים
ממנהיגי העם באותם ימים ,פינסקר וליליינבלום ,החליטו שפעם אחת היהודים צריכים לזקוף את ראשם
אל מול הגויים – אז הם ברחו לארה"ב .בארה"ב הם פגשו בעמרי ,יהודי יורד שנפשו לא שקטה עליו מאז
סיומה של ועידת קטוביץ' ,והוא גילה להם את נפלאות הכדורסל וגם היה זה ששיכנע אותם לעבור
לפלשתינה .במטוס )אל תהיו קטנוניים (...פגשו השלושה את חגי וגולן שהיו עסוקים בהצקות לדיילת
הראשית .בצעד דרמטי פוטרו פינסקר וליליינבלום מתפקידם ואת מקומם תפסו השניים.
הישג שיא :יישוב פתח תקווה וראש פינה והזמנה לבר מצווה של הברון רוטשילד.
מפתחות לנצחון :כשירות מלאה של שלושת השחקנים והגרלה נוחה בדרך לגמר.
תחזית :מועמדים חזקים לזכיה בגביע ,במידה שכל חלקי הקבוצה יתחברו ביום הגורלי.
חוחיתים
שחקנים :עמוס ויינטרוב ,טל רגב ועידן ביוקאורל
רקע היסטורי :מזמן מזמן ,לפני הרבה שנים ,כשלבתי הילדים בקיבוץ עוד נתנו שמות של ציפורים,
התקבצו עמוס ,טל ועידן יחדיו וניסו לחשוב כיצד הם יוכלו לשנות את העולם .לאחר שכל הרעיונות
הקונבנציונאליים נדחו מסיבות אלו ואחרות החליטו השלושה להקים חבורת זמר שתישא בגאון את שם
בית הילדים .באודישן הראשון שלהם הם שמעו את המשפט הבא :תעברו לדוק .הם עברו דווקא
לכדורסל...
הישג שיא :הצליחו להביא את טל מאילת.
מפתחות לנצחון :שלא תהיה שביתה בשדה דב ,או ,לחילופין ,פנצ'ר באוטו של טל.
תחזית :קבוצה חזקה ומאוזנת  -מסה מתחת לסלים ויד טובה מבחוץ .המשחק שלהם מול חובבי ציון צפוי
להיות המשחק המעניין ביותר של הסיבוב הראשון והמנצחת בו תעפיל לחצי הגמר.
השכונה המערבית איחוד
שחקנים :עמיר שיקלי ,נדב רונן ודן קובלסקי
רקע היסטורי :הנה לכם רעיון לסטארט-אפ  -קחו שלושה חבר'ה צעירים שעוסקים בשלושה תחומים
שונים ) DJמקצועי ,שחקן טניס ובחור שבודק את גבולות המהירות של רכבים דו גלגליים( ,קבצו אותם
יחדיו ,תנו להם כדורסל ותראו מה קורה .רמז על חשבוננו :לא הרבה.
הישג שיא :עמיר מדג'ה בתוכנית רדיו זניחה ברדיו רמאללה ומשחיל תוך כדי שידור את שם הקבוצה.
למחרת הוא מפוטר בבושת פנים.
מפתחות לנצחון :לשכנע את מארגני הטורניר לעבור לטניס .דן לוקח את כולם בהליכה.
תחזית :הקבוצה עצמה הצהירה שהיחידי שיודע לשחק אצלם הוא דן ,לכן סביר להניח שכל תוצאה פרט
לשני הפסדים תתקבל בברכה על ידי קברניטיה.

בית ב'
הכל עובר חביבי
שחקנים :אבישי גרינברג ,אייל ברלס ושיר ברלס
רקע היסטורי :אירוויזין  81לא האיר את פניו להכל עובר חביבי – לאחר נצחון סוחף בקדם הצליחה
הלהקה להגיע רק למקום השביעי בתחרות האמיתית .האכזבה נתנה מייד את אותותיה וכל המרירות
והכעסים שנצברו במהלך השנים המשותפות של הלהקה צפו על פני הקרקע .רוב החיצים הופנו לכיוונו של
ההוא עם השפם ,שאף פעם לא היה ממש שייך ללהקה .לאחר שאמרגן הלהקה היה עד מקרוב לרעות
החולות של עולם הזמר הארץ ישראלי הוא החליט לשנות תחום ופנה לכדורסל .מכל קצוות הארץ הגיעו
ספורטאים על מנת להיבחן לקבוצת הכדורסל הנושאת את השם המחייב ובסופו של דבר נמצאו שלושה:
אבישי גרינברג  -מדריך נוער במצוקה ,אייל ברלס – כדורסלן בחסד ושיר ברלס – בחור גבוה במיוחד.
הישג שיא :הכל עובר חביבי  .1984 – Unpluggedהופעת הענק של הלהקה בבית אליהו אל מול קהל שיא
של  4אנשים היתה ללא ספק אבן דרך בתולדות הרוק הישראלי.
מפתחות לנצחון :הופעת איחוד סוחטת דמעות ביום הטורניר .כולם יברחו.
תחזית :יכולים בקלות ללכת עד הסוף .מדובר בקבוצה מוכשרת במיוחד ,שהמכשול היחידי שיכול לעמוד
בינה לבין הגביע הקדוש הוא נחיתות בגובה מול קבוצות אחרות.
פנתרים שחורים
שחקנים :טל רוזנבלום ,אדר אברוצקי ואייל ירושלמי
רקע היסטורי :מה רקע היסטורי ,הם בני חמש בערך ,לא? בכל מקרה ,קפטן הקבוצה והאיש בעל אלף
הכינויים )שניים (..טל "טולי/רוזי" רוזנבלום מתכוון להוכיח שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ ושיש עוד
כדורסלן במשפחה מלבד אבישי .לצורך כך הוא קיבץ לעזרתו שניים :אייל ירושלמי DJ ,העתיד של פאב ניר
אליהו ,שכל קשר בינו לבין כדורסל מקרי בהחלט ,ואדר אברוצקי ,שם שהצליח לחמוק מעיניהן הבוחנות
של מגלי הכשרונות הפרושים ברחבי המדינה כך שכושרו ויכולתו הם בגדר נעלם.
הישג שיא :הצליחו להירשם לבד לטורניר בלי עזרת ההורים.
מפתחות לנצחון :אבישי עולה לשחק במקום טל בתקווה שאף אחד לא ישים לב.
תחזית :הפסד קשה להכל עובר חביבי ,קרב קשה מול החבורה של ינון ,לא עולים שלב ,פיפי ולישון.
השור האדום הזועם
שחקנים :ינון בורנשטיין ,שגב לוינסון ואדם כרמייה
רקע היסטורי :סוף חודש יוני 2 .בצהריים 34 .מעלות בצל בליווי צמוד של  80אחוזי לחות .שני עוללים
צעירים ,שגב ואדם ,משתוללים ומרעישים מחוץ לחדרו של ינון .תסתכלו על שם הקבוצה ותדמיינו את
המשך הסיפור.
הישג שיא :אדם ושגב שרדו את המפץ.
מפתחות לנצחון :לתת את הכדור לינון ולקוות ששחקני היריב לא יעיזו להתקרב אליו.
תחזית :אולי יצליחו לגנוב נצחון מול הנמושה השנייה של הבית ,הפנתרים השחורים.

בית ג'
עיזים נוצריות
שחקנים :אבישי רוזנבלום ,איתי לנגשטטר ודור הורביץ
רקע היסטורי :הכל החל בחזון של בחור נצרתי צעיר בשם י .שו שמאס בשלב מסויים בעשיית ניסים ללא
מטרות רווח והחליט להקים קבוצת כדורסל שתעזור לו להפיץ את בשורת הנצרות ,שהיתה אז דת
בחיתוליה .כמובן שהוא היה חייב להיות שונה מהאחרים לכן הוא ניגש לדיר של דודו האהוב והשחיל
מתחת לאפו שלוש עיזים צחורות ,שעונות עד היום לשם "עיזים נוצריות".
הישג שיא :סידור הכיסאות בטכס הכתרת יוחנן פאולוס הראשון.
מפתחות לנצחון :פינוי הדרך לאבישי ותפילה לפטרוס הקדוש שהוא לא יחטיא.
תחזית :יכולים ללכת עד הסוף ,אבל באותה מידה יכולים להתפרק בשלבים המוקדמים.
המורדים
שחקנים :יותם פנר ,עומר קורדובה ויונתן יוגב
רקע היסטורי :במהלך שירותם הצבאי האינטנסיבי הגיעו יותם ויונתן למסקנה שלאחר השירות הם
מעוניינים להקים עסק ליבוא מתנדבות משבדיה .העסק נכשל מכיוון שהשבדיות לא רצו להגיע .בצר להם
פנו השניים לעומר על מנת שיחבור אליהם להקמת קבוצת ספורט אתגרי .עומר ,שהיה שקוע באותו זמן
בהימור על מירוץ כלבים בקזחסטן ,הקשיב להם בחיוב אך דחה אותם בשלילה .כאשר רמזו השניים שניתן
יהיה להמר על תוצאות המשחקים החוזה נחתם תוך מספר שניות.
הישג שיא :שתי בוקסות* של חמישה משחקי טניס והימור על כרטיס צהוב של גארי נוויל במשחק מול
פורטוגל הכניסו לקופת הקבוצה סכומי כסף אגדתיים.
מפתחות לנצחון :לתת את הכדור לפנר בהתקפה ,לקוות שקורדובה יתפוס יום טוב בריבאונד ולנסות
להבין למה ג'נס בכלל נרשם...
תחזית :קבוצה לא רעה בכלל כאשר הנעלם הגדול הוא יכולתו של יונתן .לא נופתע אם היא תעבור את
השלב המוקדם ותגיע לחצי הגמר.
*בוקסה – מקבץ הימורים שמגדיל את הרווח אך מעלה את הסיכון ליפול.

פטישים ב'
שחקנים :גדי מאור ,רפי קורדובה וראובן יוגב
רקע היסטורי :לאחר שסייעו בהקמת בית המקדש הראשון פתחו גדי ורפי דוכן שווארמה ליד המזבח.
ראובן ,שעבר במקרה במקום על מנת להשביע את רעבונו ,הציע לשניים לחבור אליו לקבוצת כדורסל
שתעשה שמות ברחבי האימפריה הרומית .השניים השיבו בשלילה .ראובן המשיך להציק להם ובסופו של
דבר הם הסכימו.
הישג שיא :זכייה באליפות פרס הפתוחה על שם כורש הגדול כאשר בדרך הביסה הקבוצה קבוצות פאר
כמו מועדון ספורט בבל ומכבי טרויה.
מפתחות לנצחון :הרדמת היריב על ידי סיפור אנקדוטות משעשעות מייבוש החולה.
תחזית :הפסד בסיבוב הראשון ופירוק סופי של הקבוצה.

בית ד'
המדבירים
שחקנים :יניב שיקלי ,ענר ביוקאורל ואמנון זטורסקי
רקע היסטורי :לאחר שהשיג כבר את כל התארים האפשריים בתחום הריסוס וההדברה החליט יניב שיקלי
לפרוש בשיא ולנוח על זרי הדפנה .לצערו ,וככל הנראה גם לצערנו ,חיידק הכדורסל עדיין בוער בעצמותיו
וכששמע על אליפות הקיבוץ בכדורסל מיהר והקים לעצמו קבוצה שתפעל על פי כל חוקי ההדברה אותם
יישם ופיתח במהלך שנות עבודתו .ראשון פנה לאמנון ,שבדיוק כמוהו ,נהג להדביר בשנים האחרונות
מזיקים שונים )תירגעו ,יפי נפש שכמותכם (...ולאחר איחודם של השניים כל שנותר הוא להשלים את
הפאזל על ידי צירופו של ענר ,מאבטח בכיר בשגרירות האמריקאית בישראל – וכך נולדה לה קבוצת
המדבירים ,המועמדת הראשית לאליפות הטורניר.
הישג שיא :הצליחו להקים את הקבוצה מבלי שדיברו ביניהם אפילו פעם אחת...
מפתחות לנצחון :שיניב לא ישכח לקשור את ארז ,אחרת הוא יציק להם כל הערב.
תחזית :ללא ספק הקבוצה החזקה בבית ואולי הכשרונית ביותר בטורניר כולו ,אבל גם הם עלולים לסבול
מהיעדר כח מתחת לסלים .סביר להניח שהקבוצה תעבור את השלב הראשון ,אך מפה כבר קשה לנבא.
מעדניר פיסטונס
שחקנים :אלי ביוקאורל ,דיויד שר ורונן מייז
רקע היסטורי :במהלך עבודתם המשותפת בתחום ההסעדה גילו אלי ודיויד תחום עניין משותף נוסף מלבד
טבילת שניצלים קנויים בשמן ומכירתם להמוני בית ישראל תחת הכותרת "בישול ביתי" – כדורסל.
הנצחון המפתיע של הדטרויט פיסטונס בגמר אליפות ה NBA-הוכיח לשניים שלא צריך שום כשרון
בכדורסל על מנת להצליח והם החליטו להקים קבוצת בת מבלי לבקש רשות מקבוצת האם והם הולכים
לחטוף את האבא של הקנסות מעורך דין משהו בן ז**ה .מכיוון ששניים מספיקים לטנגו אבל לא לטורניר
כדורסל צורף ברגע האחרון רונן מייז ,אזרח קנדי ,שרצף החלטות תמוהות שלו שיפורטו מייד מעלות ספק
לגבי כשירותו המנטלית :הוא מגיע באמצע יולי )?( מקנדה לישראל )??( על מנת להתנדב )???( במד"א ותוך
כדי כך הוא מסכים לחבור לקבוצה התמוהה הזאת .מוזר ,לא?
הישג שיא :מועדי ישראל במעדניר.
מפתחות לנצחון :לספר לדיויד שהטורניר ביום שבת.
תחזית :הרבה רעש וצילצולים )לראייה המכתב השערורייתי שפירסמה הנהלת הקבוצה לפני מספר ימים(
אבל בתכל'ס לא יהיה להם קל .אולי עלייה לחצי הגמר ,אבל גם זה לא בטוח.
הבקבוקים
שחקנים :אסף אברהמי ,שי קאופמן ומתן גבע
רקע היסטורי :בהתחלה היה פאב הבקבוק .הוא נסגר .אחר כך היה זה תורו של הבלול .גם הוא נסגר .מיד
אחריו הבוסטר .נחשו מה? גם הוא נסגר .אליהו?  ...The same old storyראו אסף ומתן כי רע לצעירי
הקיבוץ ואין מקומות בילוי המספקים את תאוותם והחליטו להחיות מחדש את פאב הבקבוק במתכונת
מצומצמת – כניסה לחברים בלבד ,עלות כניסה סימלית בלבד שתכסה את ההוצאות השוטפות של המקום
)פלוס  400אחוזי עמלה כמקובל( ואטרקציות מדהימות דוגמת שני רמקולים שפועלים בו זמנית וגרילנדת
אורות יוקרתית .עם ההצלחה הגיע התאבון ואל הקבוצה המצומצמת הצטרף סמנכ"ל שיווק דינמי ,שי,
והיום הפאב הוא אבן יסוד בכלכלתו של הקיבוץ ומגלגל תזרים מזומנים הנאמד במספר מילוני שקלים
בחודש .מה עם כדורסל אתם שואלים? זהו ,שאין שום קשר ,וככה הם הולכים להיראות בטורניר.
הישג שיא 72 :יחידות במסיבה אחת ,הכנסה של .₪ 1440
מפתחות לנצחון :החלפת בקבוקי המים של המתמודדים בשוטים של יגרמייסטר.
תחזית :שני הפסדים בשלב המוקדם והליכה מהירה הביתה להתקלח ולפתוח את הפאב.

