
 
  בניר ספורט

        Summer Hoops 2005לסיכום טורניר לסיכום טורניר לסיכום טורניר לסיכום טורניר     מהדורה מיוחדתמהדורה מיוחדתמהדורה מיוחדתמהדורה מיוחדת

 בניר ספורטבית 
מברך את קבוצת 

על זכייתה  המעדניר
באליפות הקיבוץ 

 .בכדורסל

  : לקוראינו
אנחנו לא מאמינים 

אין . שאתם עדיין כאן
לכם משהו יותר טוב 

לא למדתם את ? לעשות
 ?הלקח משנה שעברה

  !המעדניר אלופים –מי האמין 
גם השנה הסתיים טורניר הסאמר הופס המסורתי של קיבוץ ניר אליהו בגמר דרמטי בצורה בלתי 

ניצחה בתוצאה , ענר ביוקוראל ודרור לימור, שכללה את אלי ביוקוראל, כאשר קבוצת המעדניר, רגילה
וחגגה עד שעות הבוקר ) ר הורביץעמרי רז ודו, דן קובלסקי(לא נעים ... את קבוצת ססס 8-6

הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שזוכה בשלושה תארים יעקב שקד . המוקדמות עם הגביע הנכסף
המנצח בתחרות הקליעות מן החצי ושותף בכיר בקבוצה שזכתה , של הטורניר MVP-ה: אחד בטורניר

נויות שרניתוחים ופ, ניר כולל סטטיסטיקותסיקור מלא של הטור. החשמלאים – ת הקהלבתואר אהוב
  .תבלו. 2-9בעמודים 

 

 
ענר : לשמאלמימין !!! המעדניר – 2005האלופה לשנת 

  דרור לימור ואלי ביוקוראל, יוקוראלב

תיאור כל המשחקים 
החל מהשלב  –בטורניר 

גמר המוקדם ועד ל
כולל הגדול 

  סטטיסטיקות ותגובות
  

 2-8ים עמוד

 השנתון הסטטיסטי
הרשמי והמלא של 

טורניר הסאמר הופס 
מהטורניר  – לדורותיו

  הראשון ועד היום
  

 9עמוד 
 

 
  ,)1מקום (המעדניר : תמונה קבוצתית של הזוכים

ויעקב שקד  )3מקום (לים גמ"הש, )2מקום (לא נעים ... ססס
)MVP(  

 רק תקחו, חינם: מחיר התפטר בזעם :עורך מדור ספורט חווה קאליפה: עורכת בפועל אליהו גולומב: העורך המייסד

  :הגליון מוגש בחסות

  פאב הבקבוק
מתן לא פה ואין לנו אישור לעשות 

אבל ממשיכים בשמחה , מסיבות
 קוביה באותו הקצב DJובעצב עם 

  



  

  'בית א – הבתים שלב

2w 
 

  1: החוחיתים חוזרים – 4: החשמלאים
הוא משחק ' לכולם היה ברור לחלוטין שהמשחק הראשון בבית א

מכיוון שהוא הפגיש בין שתי המועמדות המרכזיות לעלייה , המפתח
מעט מאוד כדורסל נראה , כצפוי. החוחיתים והחשמלאים –לשלב הבא 
דורסל פיצו ששת השחקנים בעזרת אבל על המחסור בכ, במשחק הזה

לשתי הקבוצות לקח לא מעט . תי נגמרות של חבטות מגוונותכמויות בל
זמן להשתחרר מההלם הראשוני ורק לאחר כחמש דקות הצליח ליאון 

 –מכאן כבר נפתחו כל הסכרים . להשחיל את הכדור הראשון לרשת
ון מוטט עם פחות מדקה על השע 2-0פיגור של ... וליאון קלע עוד סל

לחלוטין את האמונה של החוחיתים שניתן עוד לעשות במשחק הזה ולכן 
הם החליטו לנטוש את הטקטיקה המוכרת שלהם והתחילו לשחק 

אבל תגובה , פתאום עידן קלע סל והתוצאה הצטמצמה לה. כדורסל
  .מהירה של יונתן ושל שקד סתמה מהר את הגולל על המשחק הזה

  1  החוחיתים  4  החשמלאים

  1  עידן  2  יאוןל
  -  עמוס  1  שקד
  -  טל  1  יונתן

 :תגובות
לאחר תקופה ארוכה אני חוזר ): החשמלאים( יעקב שקד •

, מוזר. למגרשים ובזמן שנעדרתי השתנו קצת חוקי הכדורסל
 ...אבל העסק הרבה יותר דומה לבושידו

אני רוצה לצאת חוצץ כנגד הדעה ): החוחיתים( טל רגב •
 .אנחנו לא קבוצה. מההרווחת שאנחנו קבוצה אלי

 
  0: בית ברל וויליאמס – 7: החשמלאים

הגיעו , לאחר הנצחון הקשה על החוחיתים במשחק הראשון
למשחק מול בית ברל בידיעה שנצחון בהתמודדות  החשמלאים

, יסבך מאוד את הבית, מצד שני, הפסד .הזו והם בחצי הגמר
יחד , הזו העובדה. 1-1מאחר שלכל הקבוצות יהיה מאזן זהה של 

, שבית ברל היא קבוצה חלשה להחריד) המצערת(עם העובדה 
מילאה את המצברים המרוקנים של החשמלאים והם הסתערו על 

כושר שיא של יונתן בתוספת . הסטודנטים הגלמודים מן הפתיחה
חיזוק איכותי בגובה של שקד וליאון הכריעו את המשחק מהר 

זהותה של הקבוצה  כאשר בשום שלב לא היה ספק לגבי, מאוד
עם שריקת הסיום ניתן היה להבחין בקלות בהקלה  .הגרועה יותר

אך יחד עם זאת הם ידעו שבשלבים , העצומה בקרב החשמלאים
  .המאוחרים של הטורניר העניינים יהיו הרבה יותר קשים

  0  בית ברל  7  החשמלאים

  -  אבישי  4  יונתן
  -  ערן  2  ליאון
  -  חגי  1  שקד

  :תגובות

אין ספק שאני הפתעת ): החשמלאים( יוגביונתן  •
לפני חמש שעות . עם כל הצניעות, הטורניר עד עכשיו

בערך נחתתי בארץ אחרי מחנה אימונים מפרך במזרח 
. ולמרות זאת אני עדיין מוביל את הקבוצה בנקודות

 .פשוט מדהים
אני חייב להסכים , תראו): בית ברל( גרינברג אבישי •

אני . ה הפתיעה גם אותישהיכולת העלובה של הקבוצ
הייתי מצויין וכפי שניתן לראות בסטטיסטיקה קלעתי 

יש הסבר אחר לכך שאני רשום (הכי הרבה בקבוצה 
 .אבל השותפים שלי איכזבו בגדול, )?ראשון

 

  3: בית ברל וויליאמס – 4: החוחיתים חוזרים
הם . ההפסד במשחק הפתיחה לחשמלאים הותיר את החוחיתים בהלם

והם יהיו תלויים בכל , כשיו גורל הקבוצה לא נמצא רק בידיהםידעו שע
. מקרה בתוצאות המפגש האחרון בבית בין החשמלאים לבית ברל

הם צריכים לנצח את , על מנת לשמור על בדל של תקווה, בינתיים
כבר . והחוחיתים ידעו שזה לא הולך להיות קל, אותם בית ברל

אבל באופן , בין הקבוצותמההתחלה ראינו קרבות מגע קשים מאוד 
כאשר הטלטלה בתוצאה נמשכת עד , מפתיע התפתח משחק לא רע בכלל

יכולת  בסיום היתה ידם של החוחיתים על העליונה בזכות. לסופו
וכל הקבוצות יצטרכו להמתין עתה לתוצאת , מצויינת של עידן ועמוס

  .המשחק השלישי בבית על מנת לגלות את זהותה של העולה לשלב הבא

  3  בית ברל   4  החוחיתים

  2  אבישי  2  עידן
  1  ערן  2  עמוס
  -  עמרי  -  טל

 :תגובות
אני שמח מאוד על הנצחון ): החוחיתים( עמוס ויינטרוב •

אבל עכשיו כולנו , אנחנו לא תלויים בעצמנו, נכון. החשוב
מתגייסים לעודד את הבית ברלים בתקווה שהם ינצחו את 

 .יה שלנו בחייםהחמשלאים וישאירו את סיכויי העלי
כפי שניתן לראות . הפסד אכזרי): בית ברל( אבישי גרינברג •

אבל דווקא עמרי כפיר , בלוח הסטטיסטיקה אני הייתי מצויין
מתחילת הערב הוא שאל אותי אם הוא יכול ללכת . איכזב

יש לנו עדיין סיכוי , בכל מקרה. בהחלט לא ספורטיבי –הביתה 
 ?שהייתי מצוייןציינתי כבר . ממשי להמשיך הלאה
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  טבלה סופית –' בית א

  ניקוד  יחס סלים  הפסדים  נצחונות  קבוצה

  4  1 - 11  0  2  חשמלאים

  3  7 – 5  1  1  חוחיתים
  2  11 – 3  2  0  בית ברל

  

  'טבלת הקלעים של בית א

  מספר נקודות  שם

  5  יונתן

  4  ליאון
  3  עידן

  2  שקד 
  2  עמוס
  2  אבישי
  1  ערן

 



  

  'בבית  – הבתים שלב
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  2: דינמו לנגשטשר – 4: הכח דובי גל
, בדינמו לנגשטשר ידעו כבר עם פרסום לוח הזמנים של הטורניר

מול הכח דובי גל יהיה אבן הבוחן שלהם ' שהמשחק הראשון בבית ב
הפסד במשחק הפתיחה מול קבוצה נחותה . לגבי המשך דרכם בתחרות

הוא מכה , 2004מעדניר פיסטונס בשנת ל בדומה למה שקרה, על הנייר
, קפטן הקבוצה, דיויד. מוראלית אדירה שקשה מאוד להתמודד עמה

אבל לצערו , הבטיח לא לתת לאירוע שכזה לחזור על עצמו גם השנה
משחק אגרסיבי מאוד באופן מפתיע של ... הכח דובי גל לא שאלו אותו

רים לא מוכנים הקורדובאים יחד עם זריזות טבעית תפסו את הלנגשטש
ככל שנקפו הדקות וההפרש לא . ומהר מאוד הם מצאו את עצמם בפיגור

והוא שוב , התחוור לדיויד שהסיוט משנה שעברה חוזר על עצמו, נסגר
  .משחק שאותו הוא היה חייב לנצח –מפסיד במשחק הפתיחה 

  2  לנגשטשר  4  דובי גל

  1  דיויד  4  רועי
  1  עידו  -  רפי

  -  חגי  -  אלעד
 :תתגובו
אפשר היה להבחין שבשבועות ): דובי גל( רפי קורדובה •

קצת לעגו לנו ברחוב , מרגע שנרשמנו לטורניר, האחרונים
אבל , הספורטיבי ולא הבינו מה אנחנו עושים בטורניר כדורסל
הוכחנו שהתקפות מתפרצות ובונקר מתאימות לכל ענף 

 .ספורט
מאוד  הרגע קש. באמת שאין לי מילים ):לנגשטשר( דיויד שר •

אבל  –הייתי בטוח שהקללה משנה שעברה לא תשוב  .עבורי
אני חייב לעשות חושבים עם עצמי לגבי . התבדיתי

המש
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  0: הכח דובי גל – 8: לא נעים...ססס
והם עלו , הנצחון במשחק הפתיחה הוסיף הרבה בטחון עצמי לחברי הכח

, ם בחצי הגמרלהתמודדות השנייה שלהם בידיעה שנצחון אחד קטן וה
, אבל. ההפתעה הגדולה ביותר בתולדות הטורניר, אם יהיה, במה שיהיה

, הפעם עלתה מולם קבוצה קצת יותר חזקה. חלומות לבד ומציאות לבד
תוסיפו לכך את העובדה . שפשוט לא נתנה להם להיכנס לקצב שלהם

משחק הראשון לא מצאו הפעם את ת של רועי שנכנסו בשהשלשו
או את עצמם שחקני הכח נאבקים ביריב שהיה קצת גדול וכך מצ, הרשת
יכולת טובה של עמרי עם תמיכה סולידית של דור ודן ולא נעים . עליהם

  .2005מתחילים ברגל ימין את המסע שלהם בסאמר הופס 

  0  דובי גל  8  לא נעים

  -  רפי  4  עמרי
  -  רועי  3  דור
  -  אלעד  1  דן

 :תגובות
החיים הרבה יותר קלים שאתה עולה ): לא נעים( דן קובלסקי •

לשחק בקבוצה עם עוד שניים שיודעים כדורסל ולא עם נדבר 
כיף מאוד להיות פתאום בקבוצה מנצחת ... רונן ועמיר שיקלי

 .ואני מקווה שנמשיך עד הסוף
אני לוקח על עצמי את האחריות ): דובי גל( רועי קורדובה •

וי פגעו השלשות שהיו אמורות להיכנס בקש. להפסד הזה
אולי בטחון עצמי , אולי עייפות. בטבעת ואין לי הסבר לזה

 .נפיק את המסקנות לקראת השנה הבאה. מופרז
 

  2: דינמו לנגשטשר – 8: לא נעים...ססס
יחד עם העובדה שהלנגשטשרים הגיעו , הנצחון הקל במשחק הקודם

הפך את המשחק הנועל של בית , להתמודדות כשהם סוחבים הפסד אחד
מכיוון שרק נצחון בהפרש גדול  ,לאירוע כמעט חסר ערך ספורטיבי 'ב

כך סביר , וגם הם, מאוד יעניק לדינמו את המפתחות לשלב חצי הגמר
דיויד פתח את מסכת . לא האמינו שהם יכולים לעשות זאת, להניח

הסלים במשחק אבל לאחר שהתאוששו מההלם החלו שחקני לא נעים 
וא לא איכזב ומצא שוב ושוב את הדרך לדחוף את הכדור אל עמרי וה

שוב פעם הוא קיבל עזרה מדור ודן ושוב פעם זה הספיק . לטבעת
, על המטרה הראשונה בטורניר Vולא נעים יכולים לסמן , לנצחון קל

  .אבל הם יודעים שבחצי הגמר כבר מדובר באופרה אחרת

  2  לנגשטשר  8  לא נעים

  1  דיויד  5  עמרי
  1  עידו  2  דור
  -  יחג  1  דן

 :תגובות
אין לי מושג מי מינה אותי לדובר של ): לא נעים( דן קובלסקי •

ואם זה לא מספיק גם , הקבוצה שאתם מראיינים אותי כל הזמן
 .ראיינו אותי מקודם בעמדת התקשורת

הפציעה הקשה של איתי אתמול ): לנגשטשר( חגי לנגשטטר •
 עדיין רודפת אותי וממש לא) שבגללה הוא נעדר מהאליפות(

 .יכולתי להתרכז בכדורסל בזמן שאחי נאבק על חייו
 

  טבלה סופית –' בבית 

  ניקוד  יחס סלים  הפסדים  נצחונות  קבוצה

  4  2 – 16  0  2  לא נעים

  3  10 - 4  1  1  דובי גל
  2  12 - 4  2  0  לנגשטשר

  

  'בטבלת הקלעים של בית 

  מספר נקודות  שם

  9  עמרי
  5  דור
  4  רועי
  2  דיויד
  2  דן

  2  עידו

 



  

  גבית  – הבתים שלב
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  2: שקוביות – 8: מעדניר
ושוב פעם אנו עדים למשחק הפותח את ההתמודדויות בבית מסויים 

שהוא למעשה המשחק המרכזי של אותו הבית והמנצחת בו תהיה כבר 
המשחק בין השקוביות למעדניר היה . עם רגל וחצי בשלב חצי הגמר

תר בשלב המוקדם של מסומן מראש כאחד המשחקים המסקרנים ביו
אבל לצערם הרב של קהל האלפים לשקוביות לא היה מענה , האליפות

שצלף מכל פינה במגרש ורשם , דרור, לשחקן הבוסמן של המעדניר
אבישי ויניב ניסו לעשות משהו . לזכותו את כל הנקודות של קבוצתו

אבל המעדניר פתחו פער גדול בשלב , לפני שהעסק בורח להם מהידיים
  .ם של המשחק ולא הסתכלו לאחור עד שריקת הפתיחהמוקד

  2  שקוביות  8  מעדניר

  1  אבישי  8  דרור
  1  יניב  -  אלי
  -  .מ דרור  -  ענר

 :תגובות
אין ספק שהצעד המשמעותי שהביא ): מעדניר( אלי ביוקוראל •

אני זוקף לזכותי . את הנצחון היה ההחתמה של דרור בקבוצה
ולכות , סקאוטינג המעולהולזכות ענר את הקרדיט על עבודת ה

 ...דרור אני זוקף את הנצחון
חוץ מהעובדה , אין תירוצים): שקוביות( אבישי רוזנבלום •

שעות רצוף ותוך כדי הספקתי לעשות שני  37שאני ער כבר 
המגרש היה מלא בחול ועוד לא הספקנו , אירועים בעדן

 .להתרגל לסלים החדשים
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  TO BE OR NOT TO BE: 4 – 8: שקוביות
התקבל בצורה קשה מאוד במועדון  ההפסד האכזרי מול המעדניר

השקוביות וכתבינו אף קלטו חילופי האשמות בחדר ההלבשה של 
אך הרגע שעלו שלושת השחקנים למשחק השני שלהם נשכחו , הקבוצה

כל המתיחויות והשקוביות שטפו את המגרש תוך הצגת כדורסל שובה 
הפעם יניב היה ... זה כל כך מאוחר חבל רק שהם נזכרו לעשות את. עין

הקלע המוביל של הקבוצה והוא לבד קלע יותר נקודות מקל הקבוצה 
אז במשחק הזה , To Be Or Not To Beאם כבר מדברים על . היריבה

אבל הם כן זכו להרבה אהדה מהקהל על המאמץ שהם , הם לא היו
  ...העתיד מאחוריהם –וכמו שגיא סיכם . השקיעו בתחרות

  TO BE  4  8  וביותשק

  4  אוהד  5  יניב
  -  אביהו  2  דרור
  -  גיא  1  אבישי

 :תגובות
גם אם נגזר עלינו לעוף כבר בשלב ): שקוביות( יניב שיקלי •

אין ספק . המוקדם אז לפחות נעשה את זה בסטייל עם נצחון
 .ששידרגנו את היכולת שלנו בהשוואה למשחק הראשון

ציפיתי לתמיכה קצת יותר מוצלחת ): TO BE( אוהד קאליפה •
נקודות משותפות של  0, נכון. של שני החברים שלי לקבוצה

אבל , שניהם ביחד זה לא כל כך רע ויכול להיות יותר גרוע
 ...בכל זאת

 
  TO BE OR NOT TO BE :1 – 7: מעדניר 

אחרי שעברו את המשוכה המרכזית בבית עם הנצחון על השקוביות 
היה מזלזול , קפטן המעדניר, ש היחידי של אליהחש, במשחק הפתיחה

גם , אבל .זלזול שיכול היה להפוך להפסד מביך, של קבוצתו ביריבה
ששוב קלע את כל הנקודות של , יד חמה וקטלנית של דרור, במקרה הזה

והפך בכך לשחקן השני בהיסטוריה של האליפות שקולע את (קבוצתו 
אחרי שאסף אברהמי עשה  ,כל הנקודות של קבוצתו בסיבוב הראשון

היו כל מיני ליצנים  –נקודות  10מינימום של [ 2004זאת בשנת 
שקלעו נקודה אחת והנקודה הזאת היתה כל הנקודות של הקבוצה 

והבטיח למעדניר את הנצחון ואת העלייה  )...]שלהם באליפות
לחצי ) לפני שהפרשנים הכירו את דרור(ההיסטורית והדי מפתיעה 

  .הגמר

  TO BE  1  7  רמעדני

  1  אוהד  7  דרור
  -  אביהו  -  אלי
  -  גיא  -  ענר

 :תגובות
אני גאה להצטרף למועדון המכובד יחד עם ): מעדניר( דרור •

אבל אני בטוח שגם הוא לא , לצערי אין לי מושג מי זה. אסף
 ...אולי עדיף שאני אתרכז בכדורסל. יודע מי אני

הד במשחק לא ברור לי מה קרה לאו): TO BE( גיא לב ארי •
 75אבל ירידה של , אני ואביהו שמרנו על היכולת שלנו. הזה

 .אחוז בתפוקה של אוהד היא לא דבר שמתקבל על הדעת
 

  טבלה סופית –' גבית 

  ניקוד  יחס סלים  הפסדים  נצחונות  קבוצה

  4  3 – 15  0  2  מעדניר

  3  12 – 10  1  1  שקוביות
TO BE  0  2  5 - 15  2  

  

  'גית טבלת הקלעים של ב

  מספר נקודות  שם

  15  דרור
  6  יניב
  5  אוהד
  2  אבישי
  2  .דרור מ

 



  

  דבית  – הבתים שלב

2w 
 

  5: הכל תלוי ברפי – 8: השין גימלים
גמלים להכל תלוי ברפי היתה "ההתמודדות המתוכננת בין הש

עקב , ההתמודדות הרגישה ביותר שנקבעה לסיבוב הראשון של הטורניר
המפגש הצפוי בן אבי משפחת אברהמי לבין שני בניו ובעלה לעתיד של 

על מארגני התחרות מצד עורכי הדין של לחצים כבדים הופעלו . בתו
שתי הקבוצות שמטרתם היתה למנוע את המפגש הקשה כבר בשלב 

. אך המארגנים סירבו מלשנות את תוצאות הגרלת הבתים, המוקדם
, בסופו של דבר נפגשו שתי הקבוצות במשחק הפתיחה של הטורניר

גם משחק עם הרבה רגשות וגם : והקהל קיבל תמורה מלאה לכספו
בסופה . אולי האיכותי ביותר של הסיבוב הראשון –שחק איכותי מאוד מ

של ההתמודדות היתה ידו של אבי המשפחה על העליונה כאשר קבוצתו 
אבל אין ספק שהמאבק המשפחתי הזה נכנס , ניצחה לאחר מאבק עיקש

  .לדברי הימים של טורניר הסאמר הופס לדורותיו

  5  תלוי ברפי  8  .ג.ש

  3  אסף  5  גולן
  1  אלון  3  יש

  1  רפי  -  גוץ
 :תגובות
מצד אחד אני שמח על הנצחון של ): גמלים"ש( גוץ אברהמי •

אבל מצד שני אני שמח מאוד על ההפסד של , קבוצתי
 .שהבינו עכשיו מי הכדורסלן הטוב במשפחה, הצעירים

לא היה לנו נעים לשמור חזק על ): תלוי ברפי( אסף אברהמי •
 ...שהוא לא שיתף פעולה הבעיה. אבא אז נתנו לא לקלוע
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  NES UNITED :3 – 6: הכל תלוי ברפי
היתה כבר לפרוטוקול  Nes United-ההתמודדות בין הכל תלוי ברפי ו

גמלים בגמר כבר היה מובטח כמעט "בלבד מכיוון שמקומם של הש
אבל למרות זאת המשחק הזה לא יישכח בקרוב עקב ההופעה , בוודאות

שהפגין יכולת פשוט מחשמלת ופשוט המדהימה של טל רוזנבלום 
, גם בערב ענק שלו, לצערו. נקודות שלמות 2התפוצץ על המגרש עם 

ושש , זה עדיין לא מספיק מול קבוצה סולידית כמו הכל תלוי ברפי
נקודות מהירות של אלון ואסף שולחות אותו מרוצה מההישג האישי 

רשום אבל מאוכזב מכך שגם הפעם הוא לא יזכה ל, הספקטקולרי
  .לזכותו נצחון

  NES  3  6  תלוי ברפי

  2  טל  4  אלון
  1  איתי  2  אסף
  -  שגב  -  רפי

 :תגובות
היה הרבה עלי לחץ מצד שאר חברי ): תלוי ברפי( רפי נחום •

ואני חושב שבסך הכל עמדתי יפה , הקבוצה לפני האליפות
בהתחשב בעובדה שהיום היתה הפעם הראשונה , תחת העומס

 ...בחיי שהחזקתי כדורסל
עדיין באקסטזה מההופעה אני ): NES( רוזנבלוםטל  •

, שלא הצלחתי לסחוף את הקבוצה לנצחון חבל. ההירואית שלי
 2019אני מאמין שעד סאמר הופס צב התקדמות הזה אבל בק

 .לאני אשיג את הנצחון המיוח
  NES UNITED :0 – 8: השין גימלים 

גמלים נותרה רק עוד משוכה אחת בדמותה "לפני העליה לחצי הגמר לש
משוכה זה אובררייטד  NES-לקרוא ל, האמת. Nes Unitedשל 

אלא , ושיות הגדולותאבל גם כן לא הגבש, אולי גבשושית. היסטרי
לא היתה להם  –בכל מקרה ... הקטנות האלה שבאות בחבילה של שלוש

טל . ועם יכולת שיא של שי נתן העסק נגמר מהר מאוד, שום בעיה לנצח
היה עדיין באופוריה מהמשחק הקודם והוכיח את האימרה המפורסמת 

וגם איתי ושגב התיישרו איתו , שטוענת שסטטיסטיקות מתיישרות
  .תאמה כדי שלא ירגיש לבדבה

  NES  0  8  .ג.ש

  -  איתי  7  שי
  -  טל  1  גולן
  -  שגב  -  גוץ

 :תגובות
זאת היכולת האמיתית שלי ואני מתכוון ): גמלים"ש( שי נתן •

נקודות אישיות שלי  10עם . לקחת את הקבוצה הזאת עד הסוף
בשלב המוקדם אני לא רואה שום קבוצה שיכולה לעצור אותי 

 .ואותנו בהתאמה
חשבו יבוא אמריקאי ויקח אותם עד ): NES( איתי סוורדלוב •

יכול . התאכזבתי מאוד מהכימיה בין חברי הקבוצה... לגמר
להיות שלעובדה שקראו לי ולשגב לעלות לשחק חמש דקות 

 ...לפני תחילת האירוע יש קשר לכך
 

 

  טבלה סופית –' דבית 

  ניקוד  יחס סלים  הפסדים  נצחונות  קבוצה

  4  5 – 16  0  2  ליםגמ"ש

  3  11 – 11  1  1  תלוי ברפי
NES  0  2  3 – 14  2  

  

  'דטבלת הקלעים של בית 

  מספר נקודות  שם

  10  שי
  6  גולן
  5  אלון
  5  אסף

  2  (!!!)טל 
  1  איתי

  1  רפי

 

 



  

  חצאי הגמר
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  3: )'בית א(החשמלאים  – 7: )'בית ג(המעדניר 

  
שהצליחו להתגבר על המדורגת הראשונה , המעדניר. חצי הגמר הראשון הפגיש שתי קבוצות שדורגו בסיבוב המוקדם רק בקבוצת האיכות השנייה

הנקודות שהוא קלע בשלב  15-ו, לימור על מנת להגיע למעמד זה נעזרה ביכולת שיא של שחקן הרכש דרור, שקוביות או לא להיות, בבית המוקדם
. 2004נקודות בסיבוב המוקדם בטורניר של שנת  20לאחר שאסף אברהמי טווח , המוקדם מהווים את ההישג השני בטיבו בתולדות הטורניר

כאשר הם נעזרים ביכולת טובה של , חיתיםהחו, החשמלאים מן העבר השני הצליחו גם הם לדלג מעל המדורגת הראשונה בבית המוקדם שלהם
המעדניר : פתיחת המשחק בישרה על הצפוי לנו בהמשך. קפטן הקבוצה, ליאון שנעדר מהטורניר של שנה שעברה וממנהיגות שקטה של יעקב שקד

וכך פתחו המעדניר , היכנסומתוך המטר שנחת על הסל של החשמלאים כמה זריקות הצליחו ל, פתחו עם זריקות מחצי מרחק ומאחורי קשת השלוש
ובאמת הצליחו לצמצם במעט את , החשמלאים ניסו להשיב מלחמה בעזרת חדירות כוחניות של ליאון לכיוון הסל .פער מבטיח כבר מתחילת המשחק

עבירים את והם נאלצו לראות כיצד המעדניר מ, אך יכולת חלשה של יונתן דווקא במשחק החשוב ביותר של העונה היתה בעוכריהם, התוצאה
  .הכדור מיד ליד עד שריקת הסיום של המשחק מבלי שהם יוכלו להגיב על כך

  

  3  חשמלאים  7  מעדניר

  2  ליאון  4  ענר
  1  שקד  2  דרור
  -  יונתן  1  אלי

 :תגובות
ים ענר אני שמח מאוד שאחרי שני משחק. רק עוד משחק אחד ואנחנו עושים את הבלתי יאומן. החלום נמשך): מעדניר( אלי ביוקוראל •

 ...עכשיו אי אפשר להגיד שאנחנו מנצחים בזכות דרור, ואני סוף כל סוף עלינו על לוח הקלעים
הגענו כל כך קרוב מלהיות סיפור . באופן כללי אני מאוכזב מאוד מהדרך שבה סיימנו את דרכינו בטורניר): החשמלאים( ליאון דולב •

אנחנו לא מוותרים על המשחק הבא כי אנחנו רוצים בכל זאת . ת את החלומותהסינדרלה של האליפות והפסד לא מחוייב המציאות השבי
 .ואני רק מקווה שיונתן יתאושש ויחזור להציג את היכולת הרגילה שלו, מדליה

  2: השין גימלים – 4: )'בית ב(לא נעים ...ססס
  

גמלים הפתיעו מעט את "הש, בניגוד אליה. ב המוקדםרק קבוצת לא נעים דורגה כראש בית בשל, מבין ארבעת הקבוצות שעלו לשלב חצי הגמר
עד שגולן ברק , בהססנות ובמשחק עצבני של שתי הקבוצות המשחק נפתח .הכל תלוי ברפי, המומחים והתגברו בקלות מפתיעה על יריבתם הגדולה

והם התחילו להזין אותו  הבינו שממנו ככל הנראה תבוא הישועה חבריו לקבוצה. החליט לקחת את העניינים לידיים והחל לשחק עם הגב לסל
כאן הבין עמרי שאם הוא לא יפעל עכשיו ומהר סיכויי  .2-0גמלים מצאו את עצמם ביתרון של "גולן נענה לאתגר ומהר מאוד הש. בכדורים

ומהר מאוד עמרי רשם שני סלים ופתאום יש לנו , גדודור ודן לא התנ. והחל לדרוש את הכדור בכל התקפה, האליפות השנייה שלו יעמדו בספק רב
בהתקפה של לא נעים איבד דן קובלסקי כדור לאחר לחץ שהופעל עליו על ידי : בשלב הזה התרחש האירוע השנוי במחלוקת של האליפות. שוויון

לא שמע את קריאתו של דן לעבירה אבל אף אחד , גמלים והם באמת כבר הסתדרו במערך התקפי"לכולם היה ברור שהכדור עובר לש. גולן
, גמלים שהכדור יישאר בחזקתם של לא נעים החל מחזה לא נעים שכלל ויכוח חריף בין קפטן הקבוצה למזכירות"לאחר שהבינו הש. שנעשתה עליו

סל חשוב . שוט התפרקוגמלים ומכאן ואיך הם פ"זה היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינתם של הש .אך בסופו של דבר הכדור נשאר אצל לא נעים
  .2005וקבוצת לא נעים משלימה את תמונת הגמר של טורניר סאמר הופס , של דן ועוד סל אחד של עמרי חרצו את גורל המשחק...) ונדיר(
  

  2  .ג.ש  4  לא נעים

  2  גולן  3  עמרי
  -  אלון  1  דן
  -  שי  -  דור

 :תגובות
שהיתה עבירה ברורה על דן והנסיונות לטעון שמדובר בהחלטה פוליטית של כולם ראו . נצחנו בזכות ולא בחסד): לא נעים( עמרי רז •

ואני מקווה שבסיום הערב אני אהיה , אני שמח לשוב למעמד הגמר בשנה השנייה ברציפות, בנימה אישית. מארגני הטורניר הם פסולים
 .השחקן הראשון בהיסטוריה עם שני גביעים בבית

לא ברור לי . לא נראתה כזו שערוריית שיפוט במגרשי הכדורסל 72ב בגמר האולימפי במינכן "רהמאז ההפסד של א): גמלים"ש( שי נתן •
 יותר מאוחר ואז נחליט אני אצפה בקלטת של המשחק. השריקה המוזרה הזאת לעבירה שלא היתה ולא נבראה עד עכשיו מאיפה הגיעה

 .איך להגיב
 .ה למרות שהמשחק צולם הקלטות נעלמו בצורה לא מובנתמשום מ... אין קלטות של המשחק): נייטרלים(המארגנים  •
 ...חשוד מאוד): ליםגמ"ש(שי נתן  •

 
 

 



  

  3-4מקומות 

  2: )'אבית ( החשמלאים – 4: )'דבית (השין גימלים 
  

, שתי הקבוצות שנפגשו במשחק על מדליית הארד, במקרה שלנו... אלא מפסיד את הזהב, יש משפט מפורסם שטוען שאתה לא זוכה בכסף
ת הארד בטורניר כל כך חשוב מכיוון שזכייה במדליי, אבל לא נראה שזה כל כך מפריע להן, כבר לא יזכו בזהב, השין גימלים והחשמלאים

אז למרות . ובקנה מידה בינלאומי כמו הסאמר הופס של ניר אליהו משולה לזכייה במקום הראשון בכל טורניר ספורט אחר ברחבי העולם
שתי הקבוצות שעלו על המגרש החליטו לנסות להשיג את , שהמשחק על המקומות השלישי והרביעי לא אמור להיות משחק חשוב במיוחד

גמלים עלו למשחק הרביעי שלהם "הש. שהוכרע ממש עם סיומו, כך יצא שראינו משחק מתוח מאוד. המקום האחרון על הפודיום ויהי מה
, במשחק X-Factor-ה היההתברר שאלון  דבדיעב. כאשר את מקומו בהרכב תופס בנו אלון, גוץ אברהמי, בטורניר שוב ללא קפטן הקבוצה

  . הזכייה במקום השלישי במו ידיו את הל והביאנקודות קבצתו אחוזים מ 75 קלעכאשר הוא 
  

אם המארגנים היו קצת יותר חכמים הם היו אוספים את כל הבלוקים . המשחק נפתח בכמויות מסחריות של החטאות משני צידי המתרס
בעזרת צמד סלים מהירים של  מליםג"הראשונים שעלו על הלוח היו הש, כך או כך... שהשליכו ששת השחקנים ובונים אולם כדורסל חדש

. 4-1של  משמעותיגמלים ליתרון "שאבל עוד נקודה של אלון ונקודה של גולן העלו את ה, ליאון הגיב במהרה עם סל משלו. אלון אברהמי
עת להתיש גמלים להתמסר לרוחב המגרש על מנת למשוך זמן ובוא ב"החלו הש, כאשר נותרו עוד שתי דקות לסיום ההתמודדות, בשלב הזה

שריקה , צעד זה זכה לתגובות של בוז מקהל האלפים שהשתוקק כבר לשמוע את שריקת הסיום של המשחק. את יריביהם המותשים גם כך
כאילו היתה זו בר , ר אותם לכל מיני עבודות פירוק'שתבשר שנשאר רק עוד משחק אחד ואפשר לעוף הביתה לפני שהמארגנים יתחילו לסנג

אבל לאחר סל זה כבר , גמלים"יונתן יוגב עוד הצליח לחטוף כדור אחד ולקלוע סל שהעלה במעט את הדופק של הש .אוכל מצווה מתחת לחדר
  .לא נותר זמן על השעון והחשמלאים ראו כיצד כל העבודה שלהם יורדת לטמיון

  

  2  חשמלאים  4  ג.ש

  1  ליאון  3  אלון
  1  יונתן  1  גולן
  -  שקד  -  שי

  
 :תגובות
ששיחק בשני , האם לאבי? למי מגיעה מדליית הארד השלישית –אנחנו נמצאים כרגע בדילמה רצינית .): ג.ש( אלון אברהמי •

? שבמו ידי הבאתי להם את הנצחון במשחק האחרון, או שמא לי, גמלים לעבור את השלב המוקדם או"המשחקים הראשונים ועזר לש
אבל כשהוא לא ישים לב אני אגנוב לו אותה (את המדליה לאבא ניתן , Age before beauty-אבל מכיוון ש, ההתלבטות קשה

 ...)מהבית
אם לפני המשחק הראשון הייתם אומרים לנו . האמת היא שהגענו יותר רחוק משהאמנו לפני תחילת הטורניר: )חשמלאים( יונתן יוגב •

אבל דבר אחד הוביל לדבר נוסף ופתאום , היינו דורשים לאשפז אתכם שבסוף הערב נהיה מאוכזבים מכך שלא זכינו במדליית הארד
בשנה הבאה שלושתנו נדבר חזק בכל קבוצה . מצאנו את עצמנו בשלבים המאוחרים של הטורניר בלי שבאמת היינו מוכנים לכך

 ...אבל רק לא בספורט, מכיוון שהוכחנו היום שאנחנו על המפה ואנחנו נשארים על המפה, שתחתים אותנו
 ...אולי הגיע הזמן ללכת לישון, ונתןי): נייטרלים(המארגנים  •
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  ...בטח שמתם לב
לחולצות שדרור ממקסימום אירגן לשחקני שקוביות או  •

באופנת סמארה מטירה אשר במשולש מודים . לא להיות
למארגני התחרות על מציאת הסחורה שנגנבה מהם 

 ...בתחילת השבוע
באופנת . ל תלוי ברפילחולצות הפאייטים של הכ •

סמארה מטירה אשר במשולש מכחישים כל קשר 
 ...לסחורה

לא נעים בעוברים ושבים ... לטבח שביצעו שחקני ססס •
תחילה דן העיף כדור שפגע בראשה של נויה . תמימים

ולאחר מכן דרס עמרי בגסות עולל שהעז לחדור למגרש 
 ...בעת משחק הגמר

פה תמים כאשר לעובדה שגם יונתן ניסה לטבוח בצו •
חסם כדור בפראות והעיף אותו במהירות של טיל שיוט 

 ...ללב הקומץ שבקהל
שלזרקורים לקח הרבה זמן להידלק לאחר הצגת  •

 ...חשש קיומי להמשך האליפותוהיה , קניםחהש
 



  

  הגמר הגדול

  6: )'בית ב(לא נעים  – 8: )'בית ג(המעדניר 
  

הגמר בין  –לרגע הגדול  2005הגיע טורניר הסאמר הופס , לאחר שעות רבות של משחקים חסרי עניין וחסרי משמעות. הגיע הרגע הגדול. זהו
אז אל , ת אותו הדבר על כל גמר אחרהיינו אומרים א(שתי הקבוצות הטובות ביותר בטורניר עד כה , לא נעים... קבוצת המעדניר לקבוצת ססס

הן על המגרש (ולמרות אפיסת כוחות כמעט מוחלטת של כל המשתתפים ) שלא צפו(לעיני אלפים צופים במגרש ומליארדים בבית ...). תתלהבו
  .נזרק כדור הפתיחה של המשחק הגדול ביותר של השנה )והן בקהל

  
ומסונוורים מהאור החזק שהחל סוף סוף כשהם על גלי האדרנלין  שנישאו, לא נעימיםשל הלא ה באגרסיביות ובמוטיבציה רבההמשחק נפתח 

עד ( חזקה העניקה להם יתרון מבטיחהפתיחה ה, וכפי שהם פיללו. )ושוב תודה לשקד על החלפת הנורות בזרקורים( לבצבץ בסוף המנהרה
עצר את ההתלהבות של הלא נעימים ומהר מאוד  של המעדניריםמשחק טקטי חכם ושקט , ואולם. ...)היא יתרון מבטיח 2-0כמה שתוצאה של 

בלבד לטובת לא  6-4-בדקה השישית של ההתמודדות צמצמה את התוצאה לשל דרור לימור פנטסטית שלשה . התפתח משחק שקול ומעניין
תסיים את , תיכנס לטבעתבמידה ו ,שלו ששלשהשידע  ,הכדור היה בידיים של עמרי :הדרמטי במשחקהמהלך  התרחשבשלב הזה . נעים

פתוח בימי חמישי מעשר בבוקר עד שמונה (אך בתור עובד המעדניר , עברהשבדיוק כמו בגמר של השנה  ,משחק ותיתן את הנצחון לקבוצתוה
ור מכאן העניינים התדרדרו עב. הוא לא רצה לסגור את העסק ולכן החטיא, )הנחה לחברי הקיבוץ 10%, בערב ובימי שישי מתשע עד שתים

אז התברר שהטיים , בנסיון לחקות את המהלך המנצח משנה שעברה(לקחו טיים אאוט אומלל , עמרי ודן שחטפו עוד שלשה על הראש, דור
זו השנה , דור רגיל להפסיד במשחקי גמר(ואיבדו עשתונות )אאוט שביקש חגי במשחק הגמר הביא בסופו של דבר את הנצחון לחובבי ציון

  . ניצחו את המשחקאלי ו...) זקןשלא לומר (בשני סלים נהדרים של הותיק מיהרו לעניש את הלא נעימים המעדנירים ). השנייה ברציפות
  

ובדרך (טרה להתחכך עם המנצחים עם שריקת הסיום שוב נראו המראות הכל כך מוכרים של רבבות הצופים שפולשים לתחומי המגרש במ
  ...).לקחת הביתה עוגות ושוקולדים שנשארו למארגנים

  
  .סיום מצוין לטורניר נפלא

  

  6  לא נעים  8  מעדניר

  5  עמרי  4  דרור
  1  דור  3  אלי
  -  דן  1  ענר

  
 :תגובות
, בסופו של דבר, אולם, מאירופה אפשרו לי להביא רכש לא זול) טפו טפו חמסה(הרווחים של המעדניר  ):המעדניר( אלי ביוקוראל •

 .ואני שמח שהוכחתי שלא נס ליחו של הכדורסלן הישראלי, מי שקלע את סלי הנצחון הייתי אני
בייחוד אחרי שראיתי את חבר של אלי משחק , האמנתי וידעתי. עשינו את זה, כמו שאמרתי לפני הטורניר ):המעדניר(ענר ביוקוראל  •

 .שתי אליפויות ברצף -אה נלך על עשיית היסטוריה שנה הב. והבנתי שאנחנו על הגל
 .אסור לאותה קבוצה להשתתף בטורניר שנתיים רצוף ):נייטרלים( המארגנים •
כמו שהתעלמנו מהחוק הזה . גם אסור היה לשתף שחקנים שהם לא תושבי הקיבוץ או בנים, שמענו אתכם ):המעדניר(ענר ביוקוראל  •

 .נתעלם גם מהחוקים הבאים
לא  ...ססס. רק שלא ייצא לי שם של לוזר. לא נעים... ססס. שוב הפסדתי בגמר. מקומם... מביך.... לא נעים): לא נעים( יץדור הורב •

 ...מביך ...ססס. שנה הבאה אני לוקח איתי בקבוצה שני אפסים כדי שלא יהיו ציפיות וכדי לא להגיע לגמר. נעים
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  סטטיסטיקה
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  השנתון הסטטיסטי
  הקלעים בהיסטוריה של הטורנירכל     מלך הסלים – 2005סאמר הופס 

  כ נקודות"סה  שם    כ נקודות"סה  שם

  37  עמרי רז    21  לימורדרור 

  31  אסף אברהמי    17  עמרי רז

  24  דור הורביץ    10  שי נתן

  21  גולן ברק    9  גולן ברק

  21  לימורדרור     8  אלון אברהמי

  16  אבישי רוזנבלום    7  ליאון דולב

  16  ענר ביוקוראל    6  דור הורביץ

  11  אלי ביוקוראל    6  יונתן יוגב

  11  ינון בורנשטיין    6  יניב שיקלי

  10  שי נתן    5  אוהד קאליפה

  9  יונתן יוגב    5  אסף אברהמי

  9  שיר ברלס    5  ענר ביוקוראל

  8  אלון אברהמי    4  אלי ביוקוראל

  8  יניב שיקלי    4  רועי קורדובה

  8  עמוס ויינטרוב    3  דן קובלסקי

  7  דן קובלסקי    3  יעקב שקד

  7  יותם פנר    3  עידן ביוקוראל

  7  ליאון דולב    2  אבישי גרינברג

  6  אבישי גרינברג    2  אבישי רוזנבלום

  6  אייל ברלס    2  דיויד שר

  6  רונן מייז    2  דרור מנור

  5  אוהד קאליפה    2  טל רוזנבלום

  5  אמנון זטורסקי    2  עידו

  5  דיויד שר    2  עמוס ויינטרוב

  5  עידן ביוקוראל    1  איתי סוורדלוב

  4  אדם כרמיה    1  ערן קלז

  4  איתי לנגשטטר    1  רפי נחום

  4  ראובן יוגב  

  4  רועי קורדובה

  3  יעקב שקד

  3  עומר קורודובה

  2  אדר אברוצקי

  2  דרור מנור

  2  שטטרחגי לנג

  2  טל רגב

  2  טל רוזנבלום

  2  עידו

  2  עמיר שיקלי

  1  איתי סוורדלוב

  1  נדב רונן

  1  עוזי בארי

  1  עידו ראובני

  1  ערן קלז

  1  רפי נחום

  

 

 

 

 


