מערכת החינוך

המטע של נמרוד

בית א'
החוחיתים חוזרים
שחקנים :עידן ביוקאורל ,טל רגב ועמוס ויינטרוב
רקע היסטורי :החוחיתים הם הקבוצה היחידה בהיסטוריה של הטורניר שמעמידה שנה אחרי שנה הרכב זהה
)הערת הוועדה המארגנת :החל מהשנה הבאה לא ניתן יהיה לעשות זאת( והם מתכוונים להמשיך בטקטיקה
שהביאה להם את ההצלחה הגדולה בשנה שעברה )הפסד ונצחון והדחה כבר בשלב המוקדם :(...מכות לכל מה
שעובר בסביבה .לשם כך טל חוזר מאילת ,עמוס מהוד השרון ושניהם מצטרפים לעידן שנשאר בקיבוץ על מנת
לוודא שאף אחד לא ישכח שהחוחיתים פה כדי להרביץ...
מפתחות לנצחון :לכל שאר הקבוצות יימאס לחטוף מכות והם ינטשו את הטורניר במחאה .מצד שני ,אם לכל
שאר הקבוצות יימאס לחטוף מכות ,אבל הם לא יינטשו את הטורניר במחאה ,לחוחיתים אין מה לחפש בטורניר.

החשמלאים
שחקנים :יעקב שקד ,ליאון דולב ויונתן יוגב
רקע היסטורי :הבסיס הרעיוני להקמת קבוצת החשמלאים היה איחוד מרגש וחד פעמי של שלושה מחשמלאי
הקיבוץ :שקד הנצחי ,אייל ברלס הקצת פחות נצחי וליאון הלא כל כך נצחי .האידיליה התרסקה מהר מאוד עת
זומן אייל למילואים ,וכך נאלצו שני החשמלאים האחרים לגייס לשורותיהם את יונתן ,שנחת זה עתה מטיול
ארוך במזרח הרחוק ,ובעברו עבודה בענף המים )זה די קרוב לחשמליה .(...הבעיה היא ,שבמצטבר השחקנים
לא זרקו לסל משהו כמו  20שנה ,וכשזה יקרה בפעם הראשונה ביום שישי הקרוב מי יודע מה יהיו התוצאות...
מפתחות לניצחון :תמיד קיימת האופצייה של חבלה שקטה במערכת התאורה באיצטדיון שתשבית את האירוע,
אבל לא נתפלא אם היכולת של ליאון והאגרסיביות של יונתן יתחברו לקבוצה עם הרבה פוטנציאל.

בית ברל וויליאמס
שחקנים :אבישי גרינברג ,עמרי כפיר וערן קלז
רקע היסטורי :לאחר הפיאסקו של השנה שעברה ,אז דורגה קבוצתו הקודמת של אבישי גרינברג כקבוצת דרג
ראשון ללא שום הצדקה ועלתה לחצי הגמר עקב שיבוצה בבית של נמושות ,החליטה הוועדה למקם בכל מקרה,
ללא קשר לזהות שני השותפים הנוספים ,את קבוצתו של גרינברג הלז בדרג השלישי – למען יראו וייראו.
בתגובה ,החליט אבישי לקבץ סביבו שני שחקנים אלמונים לחלוטין במטרה לעשות את הבלתי ייאמן ולעלות
שוב ,שנה אחרי שנה ) Back2Backבעגה המקצועית( ,לחצי הגמר על אפם וחמתם של המארגנים.
מפתחות לניצחון :אם יצליחו לשמור על איפוק ולא לעלות ליציע לתת מכות לאיזה אוהד שיקלל אותם )ראה
ערך ארל וויליאמס( אז יש פה פוטנציאל להפתעה .כחלק מהטקטיקה של אש קטנה והמלחמה הפסיכולוגית,
ענה אבישי לשאלת כתבים לגבי הנעלם השלישי במשוואה ,ערן ,ואמר" :הוא גבוה ,אבל אני לא בטוח שחוץ
מלהטביע הוא יודע לעשות עוד דברים "...אם ערן יודע לעשות עוד כמה דברים חוץ מלהטביע ואם אבישי
יזרוק לסל כמה שפחות ...אללה הוא אכבר.

בית ב'
שקוביות או לא להיות
שחקנים :עומר קורדובה ,אבישי רוזנבלום ויניב שיקלי
רקע היסטורי :יניב היה הסנונית הראשונה שבישרה את תחילת גל ההגירה המאסיבי של בני משק מהדופלקסים
המפוארים המסורתיים שלהם אל הקוטג'ים המרווחים הנקראים גם בשפת העם שקוביות )שקובי"ת ,למי שלא
יודע ,היא קיצור דרך ל-שקד והאווי ,בואו ,יש תיקונים( .לאחר שראה יניב כי טוב ובדירות החדשות יש מים
חמים גם בשעות הערב והרצפה בנוייה בשיטה הישרה ,החליט להציע לשאר צעירי הקיבוץ לנסות את מזלם גם
הם בשכונה היוקרתית .אבישי ועומר היו הראשונים שקפצו על העגלה ,ומהאחווה הגדולה שנוצרה בין
השלושה הוקמה אחת הקבוצות היותר מוכשרות בטורניר הזה.
מפתחות לניצחון :יניב ואבישי ישחזרו את ימי נעוריהם העליזים בהפועל כפר סבא והפועל שפיים ,שם הם היו
קומבינציית הגארד – סנטר הדורסנית ביותר בחלק הזה של אגן הים התיכון .השאלה היחידה היא אם לעומר
יחזור חוש הריח והוא יבין סוף סוף שהוא משחק כדורסל מסריח ...בכלל ,עומר חוזר עכשיו מסיור לימודי בו
הוא בדק מקרוב את השפעתם של ברזי המים במקלחות הקיבוץ על ראשים שנתקעים בהם בעוצמה .תשאלו
אותו לגבי התרשמויותיו המעלפות...

מעדניר
שחקנים :אלי ביוקאורל ,ענר ביוקאורל ודרור לימור
רקע היסטורי :לאחר הכישלון המהדהד של המעדניר פיסטונס אשתקד ,החליט אלי ,מנהל המעדניר ומחבר
המניפסט "אנחנו נבשל בשבילכם" ,לזנוח את אגודת הפיסטונס ולנסות להקים צוות חדש על טהרת עובדי
המעדניר .לשם כך הוא פנה לאחיו ענר ,שגם הוא עובד בכיר במעדניר ,אבל בכך הסתיימה רשימת ההצלחות
שלו ,אז בצר לו הוא נאלץ לפנות לחבר מהמילואים .אישורו של דרור על ידי הוועדה המקצועית של הטורניר
הגיע רק לאחר מאבק משפטי ממושך ,מכיוון שכניסתו לטורניר היוותה למעשה פריצת דרך לחוק היסוד ח'3
בחוקת ה ,Summer Hoops-שקובעת" :לא ישחק שחקן בטורניר הכדורסל סלי קיץ של קיבוץ ניר אליהו אם
לא יוכח מעל לכל ספק שהוא התחנך על ברכי התנועה הסוציאל-קומוניסטית ,הדגל האדום ,הפטיש והמגל ,י.וו.
סטאלין )ש .העמים בשבילכם( וחטיבת השמאל לדורותיה" .לאחר שהוכיח דרור את נאמנותו להלכי התנועה
על ידי ציטוט הפיסקה הראשונה של "המניפסט הקומוניסטי" של קרל מארקס ופרידריך אנגלס – אישר בג"ץ
את העסקתו והוא ישלים את סגל המעדניר.
מפתחות לנצחון :דרור הוא אולסי פרי.

המסגרים
שחקנים :אברהם בזוזה ,יפתח צדפי ורונן ויין
רקע היסטורי :כבכל שנה ,גם בטורניר הנוכחי תשתתף קבוצה אטרקטיבית מאוד ,שתשבה באופן מיידי את
לבבותיהם של אלפי הצופים ,למרות שאין לה:
א .מושג מה היא עושה כאן
ב .מושג בענף
ג .מה להפסיד
קבוצת המסגרים עונה בדיוק לתיאור שלעיל ובמידה שהם יופיעו בהרכב מלא ,מובטחים לקהל הרחב רגעי חסד
מעטים אך איכותיים של צחוק משחרר .אל תחמיצו.
מפתחות לניצחון :אם יצליחו לרתך בסורגים את הסל ,למנוע בכך מכל יריבותיהן לקלוע ,ולהגיע להכרעה
באמצעות הגרלה ,אזי הסיכוי שלהם משתווה לכל היתר.

בית ג'
ססס ......לא נעים
שחקנים :דן קובלסקי ,עמרי רז ,דור הורביץ
רקע היסטורי :דקות אחדות לאחר הזכייה ההיסטורית בטורניר הסאמר הופס של שנת  ,2004התחיל עמרי,
שזה הרגע ירד מדוכן המנצחים כשבגדיו עדיין ספוגים בשמפניה זולה )זולה מאוד ,(...לתכנן את עתידו
המקצועי .אחרי ההופעה המשכנעת בגמר ) 60אחוז מנקודות הקבוצה והשלשה המנצחת( הרגיש עמרי שאין לו
כבר אתגר בזירה המקומית .לרוע מזלו ,דור ודן ,שזכו להצלחה פחותה בטורניר )מי יותר ומי פחות ,הרבה
פחות ,(...הפעילו עליו מכבש לחצים על מנת שיסכים להקים איתם קבוצה וכך הוקמה הקבוצה .עמרי עד היום
מסתובב בתחושת החמצה ולא מאמין שהוא צריך לעבור את הטירטור הזה מחדש ,אבל משפחה לא בוחרים.
מפתחות לנצחון :אם הטורניר יעבור חלק ,אם דן לא יהיה פצוע ,אם לדור יהיו קצת יותר בטחון ואמונה ולעמרי
קצת פחות ...יש מצב לגביע.

דינמו לנגשטשר
שחקנים :דיויד שר ,איתי לנגשטטר וחגי לנגשטטר
רקע היסטורי :בכל שנות קיומו של טורני ה ,Summer Hoops-מעולם לא התקבצה לה יחדיו חבורת שחקנים
כל כך מעוטרת :חגי הוא האלוף הראשון של הטורניר ,איתי הוא הסגן הראשון ודיויד ...אה ...זכה בתואר חביב
הקהל עם המעדניר פיסטונס ...האם הקומבינציה של כך כך הרבה תארים בקבוצה אחת תדחוף את הקבוצה
לשלבים המאוחרים של הטורניר? אנחנו מסופקים .מה שכן ,איתי וחגי היו נחושים השנה שלא להעמיק את
הקרע המשפחתי שנוצר בטורניר של שנת ) 2004אז הם נפגשו משני עברי המתרס במשחק הגמר( והחליטו
לשתף פעולה .יחד עם דיויד הם מרכיבים את הגירסה המודרנית של הפועל יהוד :אין ממש התקפה אבל יש
הגנה חזקה מאוד .בקיצור ,הצפי הוא לתוצאה של  0:0בכל משחק עם הכרעה בפנדלים.
מפתחות לנצחון :כאמור ,היכולת ההתקפית של הקבוצה מוטלת בספק ,אבל מדובר בקבוצה של שלושה ווינרים
)חוץ מאיתי ודיויד( אז הכל פתוח.

הכח דובי גל
שחקנים :רפי קורדובה ,רועי קורדובה ואלעד קורדובה
רקע היסטורי :אחרי שנים של המתנה סבלנית לאליפות ניר אליהו בכדורגל שמבוששת לבוא ,החליטו במשפחת
הכדורגל לנסות את מזלם בענף הספורט המוביל באמת .רפי ,קפטן הקבוצה ,היה רשום גם בטורניר של השנה
שעברה ,אבל פציעה טורדנית מנעה ממנו מלהשתתף בשני המשחקים הראשונים של קבוצתו .השנה הוא מגיע
בכושר שיא כשאליו מצטרפים רועי ואלעד  -אבל מה שמספיק לכדורגל ולמכות )או האבקות ,או ג'ודו ,או מה
שזה לא (...לא מספיק בהכרח לכדורסל .למרות זאת ,כישרון וגישה טובה לכדור ,בכל ענף ,מקרינה על היכולת
גם בענפים אחרים .זה ,בנוסף למוטיבציה ולרצון לנצח ,יכולים להפוך את הדובי גלים להפתעת הטורניר.
מפתחות לניצחון :אם לא יצאו למלכודת נבדל ,ולא יכנסו לבונקר במידה ויובילו  0-1יש להם סיכוי לגנוב
ניצחון בשלב המוקדם .יותר סביר שהם יחזרו להמתין לטורניר הכדורגל די מהר.

בית ד'
הכל תלוי ברפי
שחקנים :אלון אברהמי ,אסף אברהמי ,רפי
רקע היסטורי :את אסף אברהמי לא צריך להציג .מדובר בקלע המוביל בהיסטוריה של טורניר הSummer -
 Hoopsובאותה העת הוא השחקן שזכה יותר פעמים מכל שחקן אחר בתואר ה MVP-של הטורניר )פעם
אחת( .כהכנה לטורניר של שנת  2005החליט אסף לקבץ סביבו שני שחקנים נוספים מהמשפחה הקרובה ,אבל
עקב חילוקי דעות קשים שפרצו בינו לבין אב המשפחה התפצלה הקבוצה .אלון ,שרואה את עצמו ,ובצדק ככל
הנראה ,כיורש של האימפרייה בבוא העת ,החליט באופן מפתיע לדבוק אל האח הקטן במקום אל אבי המשפחה
והקרע למעשה הושלם באופן סופי .אבל כידוע ,לטורניר הכדורסל צריכים להגיע כשלישייה ,ולאחר חיפושים
מרובים מצאו השניים את רפי ,שמתעתד להצטרף למשפחה בחודשים הקרובים .תחילה רפי סירב להפצרותיהם
של השניים ,אך לאחר שהם הציעו לו הצעה שלא ניתן לסרב לה )תאורה חינם בחתונה( הוא נכנע והוא ישלים
את הרכב הקבוצה.
מפתחות לניצחון :אסף יתפוס יום קליעה בלתי נתפס כמו בשנה שעברה )להזכירכם 26 ,נקודות ב13-
שלשות!( ,אלון יאפס את היד שלו מחצי מרחק ויהיה דומיננטי בריבאונדים ורפי ...ובכן ,לגבי רפי רב הנעלם
על הגלוי בשלב זה ,אך הערכות המומחים מדברות על כך שאם הוא לא יפריע לשני החברים האחרים לשחק זה
יהיה בגדר הצלחה מסחררת.

השין גימ"לים
שחקנים :גוץ אברהמי ,שי נתן וגולן ברק
רקע היסטורי :לאחר שעבר בהצלחה את כל בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ולאחר שפתח משרד
עצמאי משגשג ולאחר שזכה במשפט המיליונים נגד "דג בכפר" החליט שי שנמאס לו מעריכת דין והוא מעוניין
להתמקד בפעילות ספורטיבית .על מנת שלא לזנוח באופן מוחלט את המקצוע ,הוא החליט להקים קבוצה
שתכיל את כל עורכי הדין בקיבוץ – אז הוא שכר את שירותיו של גוץ .לאחר שהבינו השניים שבניגוד לבית
המשפט ,בטורניר הקרוב הם גם יצטרכו לרוץ ,הם ביקשו מגולן להצטרף אליהם ,על מנת שלפחות שחקן אחד
בקבוצה לא יתעלף אחרי שלוש דקות של מאמץ פיסי מתון.
מפתחות לנצחון :יאיימו על כל שחקן שינסה לקלוע מעליהם בתביעה בגין הטרדת אזרח ותיק.

NES UNITED
שחקנים :טל רוזנבלום ,שמעון ,עשהאל
רקע היסטורי :טל רוזנבלום הוא ללא צל של ספק הדמות הטראגית של הטורניר הקודם .לאחר שהתאמץ במשך
חודשים ארוכים על מנת להחתים שני שחקנים מהטופ העולמי תוך השקעת כל חסכונותיו בחתימת ערבות על
חוזיהם המנופחים ,התברר לו להפתעתו ,ולמרבה הצער דווקא בערב של הטורניר ,שאין לו מושג ירוק
בכדורסל ...השנה מביא טל לאליפות שני שחקנים לא מוכרים ולא ידועים )הערה לטל :בפעם הבאה ,אם לא
תביא מראש את השחקנים הזרים לאישור הועדה המארגנת כל הקבוצה תיפסל( על מנת להקטין את הסיכוי
למפח נפש נוסף ,ולכן הקבוצה כולה היא בגדר נעלם .הדבר היחידי שוודאי לגבי הקבוצה הזו הוא שטל עדיין
לא יודע כדורסל.
מפתחות לנצחון :אם השניים האחרים הם ברמה של טל ,אז אין לשאר הקבוצות האחרות מה לדאוג .אם הם
קצת יותר טובים ,עדיין אין מה לדאוג .אם הם הרבה יותר טובים ,המצב עדיין טוב .אם הם שחקנים מעולים,
הם יוכלו לקלוע סל או שניים במשחק .אם הם חתומים לעונה הבאה ב ,N.B.A-אז יש להם סיכוי כלשהו
לעשות משהו )אולי חצי הגמר(.

השנתון הסטטיסטי
קלע הנקודות המוביל
)סה"כ(
שם השחקן
אסף אברהמי
עמרי רז
דור הורביץ
אבישי רוזנבלום
גולן ברק
ינון בורנשטיין
ענר ביוקאורל
שיר ברלס
אלי ביוקאורל
יותם פנר
אייל ברלס
עמוס ויינטרוב
רונן מייז
אמנון זטורסקי
אבישי גרינברג
אדם כרמיה
איתי לנגשטטר
דן קובלסקי
ראובן יוגב
דיויד שר
יונתן יוגב
עומר קורדובה
אדר אברוצקי
חגי לנגשטטר
טל רגב
יניב שיקלי
עידן ביוקאורל
עמיר שיקלי
נדב רונן
עוזי בארי
עידו ראובני

סה"כ נקודות
26
20
18
14
12
11
11
9
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

קלע הנקודות המוביל
)ממוצע למשחק(
שם השחקן
אסף אברהמי
ינון בורנשטיין
ענר ביוקאורל
עמרי רז
דור הורביץ
אבישי רוזנבלום
אלי ביוקאורל
יותם פנר
גולן ברק
אייל ברלס
עמוס ויינטרוב
רונן מייז
שיר ברלס
אדם כרמיה
דן קובלסקי
ראובן יוגב
דיויד שר
יונתן יוגב
עומר קורדובה
אמנון זטורסקי
אבישי גרינברג
איתי לנגשטטר
אדר אברוצקי
טל רגב
יניב שיקלי
עידן ביוקאורל
עמיר שיקלי
עידו ראובני
חגי לנגשטטר
נדב רונן
עוזי בארי

ממוצע נקודות
6.5
5.5
5.5
5
4.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.25
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.25
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5

במשחק הפורה ביותר בתולדות הטורניר נקלעו  18נקודות )מעדניר פיסטונס – 10 :המדבירים(8 :
במשחק הכי פחות פורה בתולדות הטורניר נקלעו  5נקודות )הבקבוקים – 4 :הכל עובר חביבי(1 :
קבוצת ההתקפה הטובה בהיסטוריה היא העיזים הנוצריות ,עם  36נקודות בסה"כ
קבוצת ההתקפה הגרועה בהיסטוריה היא הפנתרים השחורים ,עם  2נקודות בסה"כ )רוזי ,הסברים?(

