סאמר הופס 2007
מהדורות סיכום מיוחדת

!!!RATATOUILLE

ושוב מסתיים לו ערב בלתי נשכח של כדורסל בקיבוץ ניר אליהו ,כאשר קבוצת רטטוי
של יניב שיקלי ,ניצן מאור ושיר ברלס מנצחת במשחק גמר דרמטי את המעדניר של אלי,
עידן וענר ביוקוראל בתוצאה  .5:6ניצן מאור ,הרכש החדש של רטטוי ,משלים ערב
מושלם כאשר מלבד התואר הקבוצתי הוא זוכה גם בשני התארים האישיים :הMVP-
של הטורניר והזוכה בתחרות הקליעות מחצי מגרש .במדליית הארד זכו חברי קבוצת
“השער המזרחי” ,עומר קורדובה ,יונתן יוגב ויותם פנר .מלכי הסלים בטורניר הם אלי
ביוקוראל ,עומר קורדובה ועמרי רז ,עם  11נקודות כל אחד והזוכה בתואר חביבת
הקהל היא קבוצת הסטלנים )מרסיאל בוחסירה ,נרי לנצ’נר וארז לוי(.
סיכום מלא של הטורניר ,דיווח מכל המשחקים החל ממשחק הפתיחה ועד משחק
הגמר ,תגובות המנצחים והמפסידים ,טבלאות סטטיסטיות מעודכנות ותמונות
בלעדיות ,הכל כאן ,ובגדול.
תבלו...
)ולמי שתוהה ,ככה כותבים רטטוי בצרפתית ...אין מה לעשות ,עם מוזר הצרפתים האלה(...
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סאמר הופס  - 2007תודות

אז מה היה לנו כאן? היה טוב בסך הכל .הצגת השחקנים הספונטנית והרעועה ,ההגברה
שכמעט ולא עבדה ,החום הכבד ,איומי הפרישה שהגיעו למארגנים ממספר שחקנים לפני
הטורניר ,פרישה מאולצת של אחת הקבוצות ערב לפני והרכבה של קבוצת חירום,
הקרטיבים ששוב נשכחו בפריזר ,הבירות שנגמרו תיק תק ,התור לבשר ,המשחק שכמעט
פוצץ ,השמפניה שלא נפתחה...
אבל גם  -טורניר כדורסל מרתק ,כמעט נטול פציעות ,פרסים ,אוכל טוב ,שתיה ,ריקודים,
מוסיקה ,אוירה נהדרת ,נוכחות מרשימה של חברים ואורחים ,התגייסות נרחבת לעזרה,
תרומה נדיבה של כל מי שהתבקש והוכחה נוספת שהרוח עדיין חיה ובועטת )זורקת,
במקרה שלנו(.
ולתודות...
לכל נותני החסות שבלעדיהם לא היה יכול האירוע להתקיים ...לפלסטניר ,עדן ,מעדניר,
גד”ש ומערכת החינוך .לשקד על שוידא שלא נשחק בחשיכה ,ליהודית וסמלונג על שדאגו
לכך שלא נשחק בינות לחוחים ,לואלרי על לוח התוצאות ,לנופר וקבוצת עורבני על קישוט
המגרש ,לדניאל על הכריזה והתקלוט ,לאסף ,נטע-לי ומתן על צביעת הסלים ,לניב על
המינגול ,לצוות השופטים בראשותו של עידן ,לבנות המרקדות על הקפצת הקהל ולגולן על
השוקולדים .
ואחרון חביב תודה מיוחדת וענקית לאחד והיחיד ,אלון פיינבלט ,המלך של הקיבוץ,
שמינגל ,סחב ,הביא ,קיפל ,שטף ,ניקה ,ואפילו פעם אחת לא אמר את המילה לא .תודה!
ולכל מי שלא ציינו ,אך תרם בדרך זו או אחרת – סליחה ותודה רבה!!
תודה מיוחדת לכל המפרגנים ,שידעו להגיד מילה טובה ,מילה שמעלה את המוטיבציה
שלנו לנסות להפוך את המפעל הזה למשהו קבוע )פעם בשנתיים ,לא צריך להגזים ,אה?(.
תודה ,דור ועמרי

סאמר הופס  - 2007בית א’
מה קשור Team – 6 :צצילי4 :
משחק הפתיחה של הטורניר אמור היה מראש להיות
אחד האטרקטיביים בשלב הראשון ,מכיוון שהוא הפגיש
מצד אחד את קבוצת מה קשור ,שראתה את עצמה
כמועמדת לגיטימית ללכת השנה עד הסוף ומצד שני ,את
הקבוצה המסקרנת שהגיעה אלינו מארצות הברית.
חברי קבוצת מה קשור עלו למשחק בחשש גדול לאחר
שצפו באלכס ,הכוכב של  Teamצצילי ,צולף מכל מצב
בחימום ומשחיל שלשה אחרי שלשה מבלי להניד עפעף,
ואכן האמריקאים נתנו יופי של קרב והיו קרובים מאוד
לסנסציה כבר במשחק הפתיחה ,אך בסופו של דבר עמרי
התאפס על עצמו ויחד עם תרומה התקפית מפתיעה
מכיוונו של דיויד והגנה אדירה של רפי הצליחו
המקומיים לגבור על הקבוצה הסימפטית מארה"ב.
תגובות:
דיויד שר )מה קשור( :התחלה קשה ,אולי יותר
•
קשה מכפי שציפינו ,אבל כל עוד אני שומר על
כושר קליעה כזה באמת שאין לנו מה לדאוג –
הדרך לאליפות סלולה.
דני איזקסון )  Teamצצילי( :המשחק היה
•
בידיים שלנו והפסדנו אותו .לא ברור לי עד עכשיו
איך הבחור עם הקעקועים המזוייפים והצמות
בזקן תפר אותנו בכזאת קלות .נקווה שיהיה נס
והם יפסידו לנמושות של הבית ,הפייסלים.
מה קשור

מה קשור – 3 :פייסל יביא שלום2 :
הלא קשורים עלו למשחק עם שתי תובנות מרכזיות :א .נצחון
והם בחצי הגמר ב .מולם מתייצבת קבוצה שמה קשור צריך
היה להיות שמה  -מה קשור הם וכדורסל? החיבור של שתי
התובנות האלו הוליד שאננות ,והשאננות הזאת כמעט עלתה
למה קשור בהפסד מביך ברמות שאי אפשר לתאר .מסיבה
בלתי מובנת איבדו שלושת שחקני הקבוצה את היד ואת
הבטחון ,ומן הצד השני חיפו הפייסלים על כישרונם האישי
המוטל בספק על ידי הצגת משחק לחימה הירואי וכושר גופני
משובח .נכון ,בשורה התחתונה הם הפסידו ,אבל הם קנו
לעצמם הרבה נקודות זכות לאחר ההופעה הזאת .חבל שעם
נקודות זכות לא קונים בתקומי.
תגובות:
עמרי רז )מה קשור( :אין לי הסבר ליכולת העלובה
•
הזאת .נעשה בדק בית וננסה להבין איך משחק שאמור
להסתיים תוך שתי דקות בתוצאה  8-0לטובתנו הופך
לסרט אימה שכזה .דיויד לא קלע בחייו נקודה כל כך
חשובה כמו הנקודה שהוא קלע במשחק הזה ...אבל
עם כל הבזיון ,השורה התחתונה היא שאנחנו בשלב
הבא ,וזה מה שקובע.
אדם כרמיה )פייסל( :אם יש מגיע בכדורסל ,לנו הגיע
•
היום ,רק חבל שלא ניצלנו את ההזדמנויות .ההפסד
היה לא מחויב המציאות אבל הטבלה לא משקרת,
ובכך אני מסיים לדקלם את כל הקלישאות שמלמדים
אותנו במכבי חיפה.
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 Teamצצילי – 5 :פייסל יביא שלום1 :
כצפוי ,המשחק הנועל את השלב המקודם בבית א' היה לפרוטוקול בלבד .הארצות הבריתים הגיעו מבואסים רצח
מההפסד המאכזב למה קשור במשחק הראשון ,הפסד שלמעשה סגר את סיכוייהם להותיר חותם משמעותי בטורניר ומן
הצד השני היה ניתן לחוש בשביב קטנטן של אכזבה אצל הפייסלים ,שהצליחו למתוח את מה קשור ,אבל רק למתוח ולא
מעבר לכך )יאללה ,על מי אתם עובדים? אלק "שביב קטן של אכזבה" ...תגידו תודה שעליתם על הלוח בכלל ,באמת
חשבתם שאתם יכולים לנצח מישהו בטורניר הזה?( .משריקת הפתיחה הסתערו החבר'ה מ Team-צצילי על הפייסלים
המפוחדים והוציאו עליהם את כל העצבים מהמשחק הראשון 4 .נקודות של דני היו בדיוק פי ארבע מסך הנקודות ששגב
ואייל הצליחו לקלוע בכל הטורניר ,והפייסלים חזרו למקומם הטבעי  -ליד המנגל עם פיתה ביד .אולי בשנה הבאה
)כנראה שלא .בטוח שלא .לא(.
תגובות:
דני איזקסון ) Teamצצילי( :אם העונה היתה קצת יותר ארוכה ,מאזן של חמישים אחוז היה מעלה אותנו
•
לפלייאוף ,אבל משום מה פה בישראל מתעקשים לשחק עונות קצרות של שני משחקים .האמת? אני מבין אותם,
החום פה הוא באמת משהו בלתי נסבל ,וגם שני משחקים ביום לח ומגעיל שכזה הם יותר מדי...
אייל רונן )פייסל( :אני חושב שבשורה התחתונה נתתי יופי של טורניר .להסתכל רק על שורת הנקודות יהיה
•
מוטעה – אני כמו נדב הנפלד ,התרומה שלי לא
פייסל
מתבטאת במספרים.
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סאמר הופס  - 2007בית ב’
אברהמי – 9 :סטלנים0 :

מעדניר – 7 :סטלנים0 :

משחק הפתיחה של הסטלנים התברר כאסון גדול :ארז מחדר
אוכל עוד הצליח להציג יכולת סבירה בכל הקשור להבנת
המשחק ,אבל מצד נרי ומרסיאל ראינו ...אה ...לא הרבה,
האמת ...מה שכן ,היו להם חולצות יפות ...חברי קבוצת אברהמי
)שלא הודיעו למארגנים על שינוי בהרכב כאשר רונן החליף את
גוץ ולכן נקנסו בסכום של  150אלף  ,₪אבל העובדה שהם
הסכימו למלא את מקומם של קבוצת "רצים לאליפות" שנאלצה
לפרוש בערב הטורניר מזכה אותם בסכום זהה ,כך שאנחנו
 (Evenהתפעלו מהחולצות למשך עשר שניות בדיוק ומיד התחילו
בבליץ רציני שנגמר לאחר כמה דקות עם נצחון מקסימלי של .9-0
מה שמעניין בנצחון הזה הוא שרונן ורפי קלעו את כל הנקודות
ודווקא אלון ,שהוא הכוכב של הקבוצה ,הסתפק בריבאונדים,
אסיסטים והגנה .קבוצת אברהמי )קצת מוזר לקרוא להם ככה
כשרק אלון עונה לשם הזה  (...נראית טוב ,ולמעדניר ,ראשי
הבית ,יש בהחלט סיבה לחשוש מהעימות מולם שיקבע ככל
הנראה את זהות העולה לחצי הגמר.
תגובות:
רונן ויין )אברהמי( :כל מי שעקב אחרי בשנים האחרונות
•
היה צריך לדעת שאני כוכב בקנה מידה קיבוצי ,ואני לא
מבין למה כולם מופתעים מהיכולת שלי .זה שמערך
הסקאוטינג בקיבוץ כל כך דפוק זה לא אשמתי .אנחנו
הולכים על הגביע ,שלא יהיו לכם ספקות בכלל.
מרסיאל בוחסירא )סטלנים( :טוב ,זה היה מעניין .אני
•
שמח להודיע שמשחק הכדורסל הראשון בקריירה שלי
הסתיים בהצלחה .אמנם לא קלעתי הרבה אבל ללא ספק
הייתי המנהיג של הקבוצה.

אחרי הטבח שביצעו חברי קבוצת אברהמי בסטלנים
המסכנים ,הגיע תורם של אלופי השנה שעברה
להיכנס למעגל המשחקים ,ואיזה כיף זה להיכנס
לטורניר כשמולך מתייצבת קבוצה ,בוא נגיד את זה
בעדינות ,לא מאוד מוכשרת ...המשחק הזה היה
פיקנטי עקב המאבק בין ארז לאלי בוסו )הבוס שלו
בעברית( ,אבל מבחינת כדורסל נטו אין הרבה מה
לספר לנכדים :משחק חד צדדי שלא התעלה לרמה
גבוהה ,חלוקת נקודות כמעט אופטימלית בין שלושת
קודקודי המעדניר וחלוקה אופטימלית בין קודקודי
הסטלנים .הסטלנים מסיימים את הטורניר עם 15
נקודות חובה ו 0-נקודות זכות ,אבל הם זכו בהרבה
מאוד חיבה מהקהל ,ועובדה זו עוד תיתן את
אותותיה כשיגיע הזמן לבחור את חביבת הקהל...
תגובות:
אלי ביוקוראל )מעדניר( :הדרך לBack To -
•
 Backהתחילה .תודה למארגנים שסידרו לנו
סיפתח כל כך נחמד ,נקווה שחברי אברהמי
לא יכינו לנו הפתעות מיותרות במשחק הבא.
בכל מקרה אני מאוד אופטימי לגבי הסיכויים
שלנו.
ארז לוי )סטלנים( :אין לי הרבה מה לומר.
•
קיבצתי לקבוצה שניים מהאנשים היותר
מוכשרים שאני מכיר ,רק שלצערי הכשרון
שלהם לא מתבטא דווקא בכדורסל...
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מעדניר – 5 :אברהמי2 :
המשחק המכריע של בית ב' התחיל באווירה לחוצה כאשר שני הצדדים פתחו במגמה הססנית ודיפנסיבית .שם המשחק
בדקות הראשונות היה קודם כל הגנה ,ורק אח"כ נחשוב על ההתקפה .אבל מרוב התמקדות בהגנה ,הרשת של הסל
החלה להרגיש בודדה ,אז בשלב הזה החליט אלי לקחת פיקוד ,והחל בתצוגה מרשימה של קליעות מחצי מגרש ,תצוגה
שהסתיימה לאחר  8דקות אינטנסיביות שבהן הוא קלע את כל הנקודות של קבוצתו ויותר מפי  2מסך הנקודות של כל
הקבוצה השניה .מן העבר השני שוב היה רונן המוציא העיקרי )ובעצם היחיד( לפועל עם שתי נקודות ,והוא מסיים
טורניר בכורה מוצלח מאוד מבחינה אישית ,אבל קצת פחות מבחינה קבוצתית.
תגובות:
ענר ביוקוראל )מעדניר( :קודם כל אני מרוצה מאוד מהעובדה שעל המטרה הראשונה שהצבנו לעצמנו ,עליה
•
לשלב השני ,אפשר כבר לסמן  .Vבסך הכל אני מרוצה מאיך שנראינו ,ומזל שאלי בכושר קליעה טוב .אני מקווה
שבשלבים הבאים אני ועידן ניכנס לעניינים כי אלי לבד לא יספיק מול הקבוצות האחרות.
אלון אברהמי )אברהמי( :אני לוקח אחריות על אי העפלתנו לשלב הבא .משום מה זריקות שבדרך כלל לא נוגעות
•
בכלום חוץ מהרשת ,היום לא נגעו בכלום ...בשורה התחתונה ,אם לוקחים בחשבון שהודיעו לנו שאנחנו
משתתפים בטורניר רק  18שעות לפני פתיחת המשחקים אפשר להגיד שעשינו עבודה טובה ,לא?
אברהמי

מעדניר
שם

נקודות

שם

נקודות

אלי

5

רונן

2

סאמר הופס  - 2007בית ג’
הידראוליקה טייבה1 :Lovely Lads – 6 :
אחרי שנתיים שבהן הקיף את עצמו בכוכבים מן השורה הראשונה )כיסא  (...23והעפיל בקלות יחסית לשלבים המאוחרים
של הטורניר ,מצא את עצמו דור מוקף בשני חבר'ה שהקשר בינם לבין כדורסל הוא מקרי בהחלט )במקרה הטוב .(...מסתבר
שרוח צוות ותלבושת אחידה )כל שחקני הקבוצה לבשו חולצות עשויות בד( לא מספיקות ,והקטע הזה של היכולת והבנת
המשחק הוא גם חשוב במידה מסויימת .אבל הסיפור של המשחק הוא כמובן השערוריה שליוותה את הופעתה של קבוצת
הידראוליקה טייבה בטורניר ,כאשר קפטן הקבוצה והספונסר הראשי ,אחמד ,פוטר בצהרי יום הטורניר מהקבוצה
ובמקומו הוזעק אמנון זטורסקי למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחמד ,מכשרונות הכדורסל המבטיחים ביותר
שנראו בקיבוץ בשנים האחרונות .מבחינת ה Lads-מדובר היה בשינוי מבורך מכיוון שכעת ,אם הם יפסידו בהתמודדות ,זו
לא תהיה בושה כזו גדולה ...כך או כך ,המשחק התפתח בדיוק כפי שצפו המומחים :בכל פעם שדור קיבל את הכדור מיד
התנפלו עליו שניים או שלושה שחקני יריב ,וכשאמיתי ועמיר קיבלו זריקות חופשיות הם לא הצליחו לנצל אותן .מן העבר
השני ,השתמשו חברי הידראוליקה טייבה בטקטיקה פשוטה ,אך מורכבת ,שמורכבת משלושה שלבים :א .זהה על מי
אמיתי שומר ב .מסור לו את הכדור ג .וודא מול המזכירות שרשמו לך נקודת זכות ...ההגנה האדירה של אמיתי הפכה את
אפק לכוכב של הסיבוב הראשון ,כאשר בהופעת הבכורה שלו בטורניר הוא קלע ארבע נקודות שמוטטו סופית את הLads-
העלובים.
תגובות:
דן קובלסקי )טייבה( :חשוב לי להדגיש שגם עם אחמד בהרכב היינו מנצחים את דור ,אז שלא ימכור לכם סיפורים
•
על זה שעם אמנון אנחנו היינו פייבוריטים .לגבי התקרית עם אחמד – בצהרי יום שישי אפק ואני הגענו לישיבת
הקבוצה אבל אחמד לא הגיע ,ולכן החלטנו לנפות אותו מהסגל.
שיש
במחשבה שלאחר מעשה יכול להיות שהיינו צריכים להודיע לו
טייבה
Lads
ישיבה?
נקודות
שם
נקודות
שם
אמיתי הורביץ ) :(Ladsאוקיי ,גם אני רושם הופעת בכורה מוצלחת
•
1
דור
4
אפק
מאוד .הצלחתי להגביל את אפק לארבע נקודות בלבד ,וכולם יודעים
שאני דומיננטי יותר בחלק ההגנתי של המגרש מאשר בהתקפי .לגבי
2
דן
הקליעות שלא נכנסו אתם צריכים לפנות אל עמיר.

רטטוי2 :Lovely Lads – 5 :

רטטוי – 8 :הידראוליקה טייבה4 :

עצובים ומיואשים מהתבוסה המחפירה במשחק הראשון הגיעו ה -במשחק השני בטורניר הפנימו שיר ויניב את דרישתו
של ניצן והחלו לחפש יותר את הסל ,ופתאום רטטוי
 Lovely'sלמשחק מול הקבוצה הבכירה של הבית בידיעה שהם
נראים כמו קבוצה :מגובשים ,מתואמים ,וקולעים
הולכים לחטוף בראש ,אבל משום מה המשחק התחיל ברמה די
שווה .חברי רטטוי לא הצליחו להיכנס לקצב ,ומכמות הבלוקים בצרורות .חלוקה נהדרת של המטלות בין שלושת
השחקנים לא השאירו להידראוליקה טייבה שום סיכוי
שהם זרקו על הסל אפשר כבר היה לבנות אולם חדש ...אבל,
להפתיע .זה היה אחד המשחקים הטובים בתולדות
בשלב מסויים ,וחברי ה Lads-חושדים שידו של דן בדבר ,הם
הטורניר ואחד המשחקים היחידים בהיסטוריה שבו כל
אימצו לעצמם את טקטיקת שלושת השלבים של הידראוליקה
אחד מששת השחקנים שעל המגרש קולע לפחות נקודה
אמיתי
טייבה ,ופתאום ניצן מאור ,שבדרך המקרה יצא שגם עליו
אחת .רטטוי ממשיכים שמחים וטובי לבב לשלב השני,
שמר ,כבר עם שלוש נקודות
ואילו הידראוליקה טייבה הולכים לנסות לאחות את
רטטוי
Lads
והמשחק פחות או יותר
הקרע שנוצר עם הספונסר ,שמאיים לנטוש אותם
תחנוניהם
גמור ...לא עזרו
שם נקודות שם נקודות
ולמנות להם כונס נכסים.
של ה Lads-לוועדה
תגובות:
2
דור
3
ניצן
המארגנת לפסול את
יניב שיקלי )רטטוי( :כולם יכולים לרקוד טנגו
•
הידראוליקה טייבה ואת
1
יניב
על השובל שאנחנו משאירים להם .נ"ל וניפגש
רטטוי עקב הפגנת רוח לא
1
שיר
בחצי הגמר.
ספורטיבית )הרי לא יכול
להיות שאמיתי לא שומר
אפק לוינסון )טייבה( :מבחינה אישית אני
•
דרכה
סוף
את
גם
סימלה
המשחק
של
הסיום
טוב ,נכון?( ותוצאת
מרוצה מאוד מהיכולת שהפגנתי – חמש נקודות
ההתחלה
?
רטטוי
לגבי
ומה
.
בטורניר
Lovely
של קבוצת הLads-
בטורניר הפתיחה זה לא צחוק ,ואם אני לא
יותר
עוד
להיות
צריכים
שהם
יודעים
הם
גם
אבל
חיובית ,זה נכון,
טועה אני המשתתף הצעיר ביותר בתולדות
במעלה
להתקדם
רוצים
הם
אם
ואגרסיביים
דומיננטיים
הטורניר ,שזה גם כבוד גדול .לגבי הקרע עם
הטורניר.
אחמד אני מעדיף לא להוציא את הכביסה
המלוכלכת מחוץ לבית – נלבן את העניינים
תגובות:
בינינו עד הטורניר הבא.
ניצן מאור )רטטוי( :באמת שלא ידעתי שאני יודע
•
טייבה
רטטוי
כדורסל ...אמרו לי שאני אמור להיות הצלע הפחות טובה
בקבוצה שלנו ,אבל משום מה רק בזכותי ניצחנו ...מאוד
נקודות
שם
נקודות
שם
מוזר ,ואני מקווה ששיר ויניב לא בונים על יכולת טובה שלי
2
אמנון
3
יניב
גם בהמשך.
עמיר שיקלי ) :(Ladsבגדול אנחנו מאוכזבים מאמיתי.
•
1
דן
3
שיר
הנחיתי את דור לא לדבר עם התקשורת על מנת לא
1
אפק
2
ניצן
להחריף את הקרע המשפחתי שנוצר בינו ובין אמיתי ,ואילו
את אמיתי הנחיתי לא לשחק יותר כדורסל .אף פעם.

סאמר הופס  - 2007בית ד’
שער מזרחי – 8 :קורדובה0 :
נמאס ממילואים – 4 :קורדובה3 :
משחק הפתיחה של הבית המוקדם המסקרן ביותר היה עוד משחק מסקרן מאוד זימן לנו הסיבוב המוקדם ,כאשר
הוא מפגיש בין קבוצתו של עומר לקבוצה של משפחתו .גם פה
אמור להיות טיול קליל עבור נמאס ממילואים ,שהם
המשחק התחיל בבדיקת העמידות של השחקנים לחבטות
קבוצה כשרונית בהרבה מאשר הקורדובאים ,אבל
כשכינינו את הבית הזה "בית המוות" במגזין שיצא ערב מסוגים שונים ,אבל לשער המזרחי ,בניגוד למילואימניקים,
הטורניר היינו רציניים – המשחקים בבית הזה יכולים היו שני יתרונות מוקדמים שעזרו להם לפצח את מסך הברזל
והתיל של הקורדובאים :א .הם היו מוכנים למשחק של מכות
להסתיים במוות עקב אלימות קשה של שני שליש
ב .יונתן יוגב ...עבור יונתן ,משחק אלים הוא הלחם והחמאה
מהקבוצות המשתתפות בו ...המילואימניקים מהר
שלו – רק תנו לו סביבה שבה הוא צריך להיות יותר חזק
מאוד הרגישו את נחת זרועם הארוכה והחדה של
ממישהו אחר ,והוא יהיה .הופעה אדירה שלו משני צידי
הקורדובאים ,ובילו את רוב ההתקפות שלהם במצב
מאוזן כלשהו ועם מספר איברים )מלבד שתי הרגליים( המגרש נתנה לחברי השער המזרחי פתיחה חלומית לטורניר,
דבוקים לקרקע .כך או כך ,לאחר מאבק עיקש ואגרסיבי והשאירה את הקורדובאים המומים וכואבים על עוד טורניר
שהסתיים לו בחטף לאחר שני הפסדים
מאוד ,בסופו של דבר הכשרון ניצח ,אבל הדרך אליו
היתה זרועה בהרבה חבלות...
תגובות:
תגובות:
עומר קורדובה )שער מזרחי( :נצחון כפול ושמחה
•
כפולה עבורי .גם לנצח  8-0וגם לעשות את זה על
אבישי רוזנבלום )נמאס ממילואים(:סיוט ,אין
•
האחים שלי – אין יותר טוב מזה .אבל המשחק הזה
מילה אחרת .כל פעם שהכדור היה בידיים שלנו,
כבר מאחורינו – עכשיו מתחיל הסיפור האמיתי שלנו –
הידיים שלנו היו בידיים שלהם ...כזה דבר לא
איך אנחנו מנצחים את המילואימניקים היהירים?
ראיתי בחיים ,ואני מקווה גם לא לראות יותר
הרגשה שלי – יהיה טוב...
עמיחי קורדובה )קורדובה(:אני לא מבין על מה
•
אלעד קורדובה )קורדובה( :אני רוצה להתנצל בפני
הם מתבכיינים .כדורסל זה משחק של גברים .אם •
המארגנים על כך שהצקתי להם לאחר פרסום קבוצות
הם רוצים משחק של בחורות שילכו לשחק
הדירוג .כמו שטענתי מראש ,באמת לא מגיע לנו להיות
כדורגל.
בדרג ג' .היו צריכים לשים אותנו בדרג ש' סופית.
קורדובה
מילואים
קורדובה
שער מזרחי
נקודות
שם
נקודות
שם
נקודות
שם
נקודות
שם
2
אלעד
2
אבישי
5
יונתן
1
עמיחי
2
אסף
3
עומר
1
רפי
שער מזרחי – 8 :נמאס ממילואים2 :
המשחק של השלב הראשון ,בהא הידיעה .כולנו ידענו שנגיע לרגע הזה ,שבו המילואימניקים יפגשו את השער המזרחי
למשחק אחד שיקבע מי תעלה לשלב חצי הגמר מבית ד' .כל ששת המשתתפים במשחק גרים ברדיוס של  20מטר ,והרבה
טראש היה השבוע בין נציגי הקבוצות .גם פה המשחק התחיל בהססנות של שני הצדדים ,אבל מהר מאוד התחילו חברי
השער המזרחי להפגין אגרסיביות ודומיננטיות ,ולמילואימניקים פשוט לא היה מענה .כוכב המשחק ,בדיוק כמו
במשחק הראשון של השער המזרחי ,היה יונתן ,שנתן עוד תצוגה אדירה של חמש נקודות שפשוט מוטטה את
המילאומניקים .כל הנסיונות של אבישי ואסף לעצור את המפולת לא צלחו ,ומן הצד השני כל מטאטא ירה – זריקות
שהחבר'ה האלה )הכוונה לעומר ויונתן ,יותם לא הגיע לסיבוב הראשון של הטורניר (...לא קלעו בחיים שלהם נכנסו לסל
בקלות ,ומשם הדרך לחצי הגמר קלה ומתוקה.
תגובות:
יותם פנר )שער מזרחי( :אני גאה לקחת חלק בקבוצה האדירה הזאת .אני לא רואה באופק שום דבר שיעצור
•
אותנו מללכת עד הסוף .ברגע שאני אכנס לעניינים ,וזה יקרה כבר במשחק הבא ,נהיה שלישיה פשוט בלתי ניתנת
לעצירה .האליפות סגורה ,חבל על החשמל ועל הזיעה.
מתן גבע )נמאס ממילואים( :חבל ,כואב לי הלב על אבישי ואסף ,שחטפו מכות איומות בשני המשחקים ולא
•
הצליחו לעלות לשלב הבא .באופן אישי נהניתי מהטורניר למרות שהעובדה שאחרי שני טורנירים אני עדין לא
מופיע ברשימת הקלעים קצת מטרידה אותי ,ואני שוקל את המשך צעדי בענף.
שער מזרחי

מילואים

שם

נקודות

שם

נקודות

יונתן

5

אסף

2

עומר

3

סאמר הופס  - 2007חצאי גמר
מעדניר – 5 :שער מזרחי3 :
כאילו שלא היה מספיק חם ביום שישי בערב ,הגיע משחק חצי הגמר הראשון והגדיר מחדש את המושג "משחק חם".
צעקות ,דחיפות ,חשש להתדרדרות למכות ,התערבות של המארגנים ,התערבות של הקהל – הכל היה כאן ,ובשפע ,אבל
השורה התחתונה אחת היא – בפעם השניה ברציפות עולה קבוצת המעדניר לגמר הגדול .המתיחות בין הקבוצות היא עתיקת
יומין והגיעה לשיאה מספר ימים לפני הטורניר ,כאשר עומר פרסם קול קורא בו הוא משמיץ ללא רחם את חברי המעדניר.
חברי המעדניר מצידם איימו לפרוש מהטורניר במידה ולא ישעו המארגנים את עומר לכל חייו מהמפעל ,אך בסופו של דבר,
לאחר מאמצים דיפלומטיים ארוכים ,הגיעו הצדדים להבנות .מעט לפני תחיל המשחק חטף עומר את המיקרופון של הכרוז
וניסה לדבר אל ליבם של חברי המעדניר ,תוך שהוא נוקט בגישה פייסנית ,ואף התנצל בפניהם על המכתב מתחילת השבוע.
הבעיה היתה שחברי המעדניר לא שמעו את בקשת הסליחה עקב העובדה שהם בדיוק עמדו בתור להמבורגרים ...אילו רק
היו שומעים את רחשי הלב של עומר ,אולי המחזה שנגלה לעינינו במשחק עצמו היה נמנע .איזה מחזה אתם שואלים? ובכן,
מהרגע הראשון התלוננו חברי המעדניר ,במידה מסוימת של צדק ,על אגרסיביות יתר בהגנה מצידם של חברי השער המזרחי.
אבל כל זה היה כאין וכאפס לעומת הפיצוץ הגדול שאירע  2דקות לסיום המשחק :במצב של  4-3למעדניר חטף יונתן כדור
וקלע סל ,מבלי לצאת מקשת השלוש כפי שדורשת החוקה .חברי המזכירות פסלו את הסל וכאן התחיל הברדק :המזרחיים
חשבו שמתנכלים להם באופן אישי והטיחו האשמות קשות בכל מי שהסכים להיות מוטח .המעדניר לא הסכימו להתפשר
בעניין בטענה שחוק הוא חוק ,וגם ניסיונות פישור של ראובן לא עזרו .המשחק הופסק לדקות ארוכות ,והקהל ההמום לא
הצליח להבין על מה המהומה .בסופו של דבר התערבו המארגנים בתקרית ,ולאחר שהוסבר להם לגבי ההתרחשויות הם
החליטו בדעת מיעוט שהסל אינו נחשב .החלטה זו שברה את המזרחיים באופן סופי ומכאן ועד לסוף המשחק הם נראו כמו
הצל של עצמם ולא הצליחו לייצר עוד סלים .המעדניר הצליחו להוסיף עוד נקודה שנתנה להם מרחב בטחון והעבירו את
הזמן עד לסיום .שלשת התאבדות של יותם פנר שהושלכה לסל כעשר שניות לפני תום המועד החוקי פגעה בטבעת והורידה
את הלב לשלישיית הביוקוראלים ,אבל לא מעבר לזה ,והם התפנו לחגוג את העליה לגמר.
תגובות:
עידן ביוקוראל )מעדניר( :בסופו של דבר הצדק ניצח .הוכחנו פה מספר
•
ולמרות
,
בטורניר
שנה
כל
ומצליחים
טובה
קבוצה
אנחנו
.
א
:
דברים
שער מזרחי
מעדניר
ההשמצות בעיתונות המקומית ,הנצחון בשנה שעברה לא היה רק
נקודות
שם
נקודות
שם
בזכות שחקן החיזוק ,אלא גם הודות לחומר המקומי שממנו מורכבת
הקבוצה ב .הנסיון הבוטה של השער המזרחי לכופף את החוקים לא
2
עומר
2
אלי
הצליח והוכח שוב שיש חוק בטורניר וג .אנחנו בגמר!
1
יותם
2
ענר
עומר קורדובה )השער המזרחי( :בושה! זה כל מה שיש לי להגיד.
•
המארגנים החליטו שהמעדניר יעלו לגמר ועשו הכל כדי שזה יקרה.
1
עידן
בעקבות המחזות המבישים שנראו במשחק הזה אנחנו שוקלים את
דרכינו וחושבים ברצינות לא לעלות למשחק על מדלית הארד .בושה
כבר אמרתי?
רטטוי – 7 :מה קשור5 :
בניגוד גמור למשחק הראשון ,המשחק השני היה בדיוק מה שמצפים לראות במעמד חצי גמר של מפעל כל כך יוקרתי כמו ה-
 :Summer Hoopsשתי קבוצות כשרוניות שיודעות ומבינות כדורסל )חוץ מדיויד וניצן (...שנתנו לצופים טעימה מהצורה
שבה כדורסל צריך להיות משוחק .מהרגע הראשון המשחק זרם ,שחקנים יצרו האחד לחברו מצבי קליעה והנקודות נשפכו
כמו מים .בשלב מסוים נראה היה שמה קשור יצליחו לנצח את המשחק ,לאחר שהם הגיעו לחמש נקודות מול שלוש בלבד של
רטטוי ,אבל תגובה מהירה של יניב ועוד שלשה קריטית של שיר שינו את המומנטום בצורה חדה ,והנסיונות הנואשים של מה
קשור להציל את המולדת בשניות הסיום לא צלחו .מה קשור שסומנו על ידי רבים כפוטנציאל ללכת עד הסוף לא הצליחו
להציג בשום שלב בטורניר יכולת טובה באמת וההדחה שלהם היתה מתבקשת .מספר מקורות של המערכת דיווחו לנו שביום
חמישי 24 ,שעות לפני הטורניר ,התייבש כוכב הקבוצה ,עמרי ,ולטורניר הוא נאלץ לעלות לאחר שקיבל שלוש זריקות
מדוקטור רוסנובסקי .כנראה העובדה שרוסנובסקי הוא רופא של כדורגלנים גרמה לכך שהזריקות לא ממש עזרו ,גם אלו של
הד"ר וגם אלו של עמרי ...רטטוי ממשיכים להציג כדורסל מצויין ונראה שהם מצאו את הנוסחה שאיתה מנצחים משחקים:
משחק פנים-חוץ איכותי וכושר גופני בלתי נגמר )לא ברצינות ,ניצן ,איך אפשר לרוץ ככה בלי להתעייף?( .עכשיו נשאר להם
רק את האלופים של השנה שעברה ,והגביע שלהם ,אבל זה לא יהיה קל...
תגובות:
שיר ברלס )רטטוי( :טעות טקטית קשה של עמרי שלא היה מספיק אגרסיבי בהגנה ,ועל טעויות במעמדים האלה
•
ובשלבים האלה משלמים ,ובגדול .אני עדיין לא יודע מה מחכה לנו בגמר ,אבל נתכנס בקרוב ונתחיל לצפות בקלטות
וידאו של המעדניר על מנת לנסות ולשים את האצבע על הגורם המרכזי להצלחה שלהם .יהיה קשה לקחת את הגביע,
אבל בלי אמונה גם צסק"א לא היתה אוכלת אותה.
דיויד שר )מה קשור( :בסך הכל אני לא מופתע ,מכיוון שאני באמצע של
•
מה קשור
רטטוי
תהליך ,תהליך שהוא תוכנית חומש למעשה :בטורניר הראשון הפסדתי
פעמיים ,בטורניר השני כבר הצלחתי לנצח משחק אחד ובטורניר השלישי
נקודות
שם
נקודות
שם
הפסדתי בחצי הגמר .אין לי ספק שבטורניר הבא אני מפסיד בגמר וב-
 Summer Hoops 2009אני הולך להרים את הגביע!
2
עמרי
4
שיר
עמרי רז )מה קשור( :מעכשיו הטורניר הוא כל שנתיים ,ככה שהגביע
•
1
רפי
2
ניצן
יהיה שלך רק ב...2011-
דיויד שר )מה קשור( :ללללאאאאאאאאאאאאאא!!!!!!
•
1
יניב

סאמר הופס  - 2007הקרב על הארד
שער מזרחי – 5 :מה קשור3 :
אין משחק יותר מתסכל מהמשחק על המקום השלישי .מספר רגעים אחרי שחלום האליפות שלך נגדע באיבו ,באים
אליך המארגנים המעצבנים ופוקדים עליך לעלות שוב לשחק ,כשבקושי יש לך אוויר בריאות וחמצן במוח ...אז השנה
הסכימו המארגנים לקצר את המשחק על מדליית הארד לחמש דקות )או חמש נקודות ,מה שבא קודם( והאמת? די
חבל ,מכיוון שהיה אחלה של משחק ...גם הפעם פתחו מה קשור בצורה טובה כשהם מתבססים על יכולת הקליעה של
עמרי בצד ההתקפי ועל הכושר הגופני הבלתי נתפס של רפי בהגנה ,ודיויד כבר התחיל להריח את המדליה ,אבל פתאום
המזרחיים )שעלו למשחק עם ראובן במקום יונתן שנפצע בחצי הגמר( התעוררו ,וסלים מהירים של עומר ויותם העבירו
את היתרון אליהם ,יתרון שהם שמרו עליו עד סוף המשחק .כל הכבוד לשער המזרחי על טורניר מצוין שהיכה את
התחזיות של כל המומחים ,שלא האמינו בהם וביכולתם לעבור את שלב הבתים.
תגובות:
ראובן יוגב )שער מזרחי( :מה יותר טוב מזה? משחק אחד קצר ומדליה הביתה ,החיים הטובים...
•
המארגנים :המדליה תוענק ליונתן
•
ראובן יוגב )שער מזרחי( :לא אם זה תלוי בי...
•
עמרי רז )מה קשור( :אכזבה אישית עצומה .הטורניר הראשון בקריירה שבו אני לא מסיים עם עיגול מתכת
•
כלשהוא ,ומבחינתי זה כשלון מוחץ.
שער מזרחי

מה קשור

שם

נקודות

שם

נקודות

עומר

3

עמרי

2

יותם

2

רפי

1

סאמר הופס  - 2007הגמר הגדול
רטטוי – 6 :מעדניר5 :
זהו זה .הגיע הרגע הגדול .עשרות אלפי הצופים באצטדיון גולדסטאר ומיליוני הצופים בבית חיכו רק לרגע הזה – הגמר
הגדול של  .Summer Hoops 2007מהצד האחד אלופת השנה שעברה ,המעדניר ,עם החלום להיות הקבוצה הראשונה
בתולדות המפעל שלוקחת אליפות  Back To Backומן הצד השני קבוצה צעירה ורעבה עם חולצה יפה ,רטטוי .מיד עם
שריקת הפתיחה כל החששות למשחק מסוגר והגנתי התבדו ,כאשר שתי הקבוצות לא פחדו לקחת סיכונים ושיחקו
כדורסל התקפי ויפה .המשחק התעלה לרמה גבוהה מאוד ויש הטוענים שמדובר במשחק הטוב יבותר בתולדות
הטורניר .בכל קבוצה בלט שחקן אחד ,שלקח על עצמו את מירב האחריות .ברטטוי היה זה יניב שסוף כל סוף התחיל
לחשוב התקפי ולא היסס לזרוק ולחדור לסל ומן הצד השני ,אצל המעדניר ,היה זה ענר שהתבסס על הידית הקטלנית
שלו מהשלוש .שני הכוכבים סיימו את המשחק עם מספר נקודות זהה ) (4ומי שבסופו של דבר עשה את ההבדל היה שיר
שקלע נקודה אחת יותר מאשר אלי ,נקודה אחת שהספיקה לנצחון של רטטוי .עם שריקת הסיום פרצו עשרות אלפי
הצופים למגרש ,נשאו את אליליהם על כפיים וזרקו אותם לבריכה )שלושת האירועים האחרונים לא היו ולא נבראו והם
פרי דמיונם הקודח של המחברים שמחפשים דרכים יצירתיות למלא את הדף .(...סוף גדול לטורניר ענק.
תגובות:
יניב שיקלי )רטטוי( :מי היה מאמין – בסך הכל רציתי לבוא לשחק כדורסל בכיף והנה אני יוצא מכאן עם תואר
•
האליפות .אני רוצה מכאן לשלוח ברכות לכלבי ארז ,שבטורניר הראשון פרץ למגרש כשהוא עוטה גלימה ואז
נקשר למשך כל הערב ,ובטורניר הזה הוא סתם נקשר לכל הערב...
ניצן מאור )רטטוי( :אין לי מילים ,על ערב כזה חלומי לא העזתי לחלום .גם אליפות ,גם  MVPאישי וגם חבילת
•
שוקולד איכותית של מקס ברנר מהתחרות קליעות – מה עוד אפשר להשיג שלא השגתי? אני שוקל ברצינות
לפרוש כבלתי מנוצח...
שיר ברלס )רטטוי( :ערב גדול של כדורסל .אחרי הקבוצות המוזרות ששיחקתי איתן בשנים עברו סוף כל סוף
•
מצאתי קבוצה שמתאימה לי ,קבוצה שהוציאה ממני את המיטב .יאללה רטטוי!
אלי ביוקוראל )מעדניר( :מצד אחד כואב הלב על ההפסד ואשקר אם אומר שלא רציתי לזכות בתואר בפעם
•
השניה ברציפות ,אבל בראיה רחבה ,אני חושב שבסופו של דבר המעדניר כן ניצחה ,אם לוקחים בחשבון את
העובדה שכל ששת השחקנים על המגרש עובדים או עבדו במעדניר...
עידן ביוקוראל )מעדניר( :לי אין את הזכרון של האליפות מהטורניר הקודם אז קצת יותר קשה לי עם ההפסד,
•
אבל העיקר שהערב הארוך והחם הזה נגמר...
ענר ביוקוראל )מעדניר( :חבל ,חבל ,חבל .שלשה אחת נוספת שהיתה נכנסת היתה משנה את כל המשחק ואנחנו
•
היינו נכנסים להיסטוריה .טוב ,לפחות בשנה הבאה לא יציקו לנו...
מעדניר

רטטוי
שם

נקודות

שם

נקודות

יניב

4

ענר

4

שיר

2

אלי

1

בטח שמתם לב...
•
•

•

•
•

•

שבפעם השניה ברציפות הקרטיבים המובטחים לא הגיעו ...לא
נורא ,קיבלנו אותם למחרת בבריכה
שאם כבר מדברים על פעם שניה ברציפות ,גם רפי קורדובה
שמר על הרצף שלו ואחרי שהוא קרע לעמרי את החולצה
בטורניר הקודם ,השנה היה זה תורו של אבישי לחזור הביתה
עם קצת פחות בד...
שניצן מאור עשה הכל טוב בטורניר :לקח אליפות ,נבחר ל-
 MVPוקלע מהחצי .רק לפתוח את הפקק של השמפניה הוא לא
הצליח...
לצמות בזקן של דיויד...
לעובדה שהמשתתף הכי מבוגר בטורניר ,רפי )אבא של עמרי(,
הציג את הכושר הכי טוב והוא היחיד שסחב אחרי ארבעה
משחקים...
שלאורות לקח ה-מ-ו-ן זמן לחזור...

סאמר הופס  - 2007סטטיסטיקה
סאמר הופס —2007רשימת קלעים

רשימת קלעי כל הזמנים

רשימת קלעי כל הזמנים

שם

נקודות

שם

נקודות

שם

נקודות

אלי ביוקוראל

11

עמרי רז

48

רונן מייז

6

עומר קורדובה

11

אסף אברהמי

35

אוהד קאליפה

5

עמרי רז

11

דור הורביץ

27

אפק לוינסון

5

יונתן יוגב

10

ענר ביוקוראל

24

דני איזקסון

5

שיר ברלס

10

אלי ביוקוראל

22

רפי נחום

5

יניב שיקלי

9

גולן ברק

21

איתי לנגשטטר

4

ענר ביוקוראל

8

דרור לימור

21

ראובן יוגב

4

ניצן מאור

7

יונתן יוגב

19

רועי קורדובה

4

רונן ויין

7

שיר ברלס

19

אלכס

3

אפק לוינסון

5

אבישי רוזנבלום

18

יעקב שקד

3

דני איזקסון

5

יניב שיקלי

17

רפי רז

3

אסף אברהמי

4

עומר קורדובה

14

אדר אברוצקי

2

רפי נחום

4

ינון בורנשטיין

11

אלעד קורדובה

2

אלכס

3

דן קובלסקי

10

דרור מנור

2

דור הורביץ

3

יותם פנר

10

חגי לנגשטטר

2

דיויד שר

3

שי נתן

10

טל רגב

2

דן קובלסקי

3

אלון אברהמי

8

טל רוזנבלום

2

יותם פנר

3

דיויד שר

8

עידו

2

עידן ביוקוראל

3

עידן ביוקוראל

8

עמיר שיקלי

2

רפי רז

3

עמוס ויינטרוב

8

איתי סוורדלוב

1

אבישי רוזנבלום

2

אמנון זטורסקי

7

נדב רונן

1

אדם כרמיה

2

ליאון דולב

7

עוזי בארי

1

אלעד קורדובה

2

ניצן מאור

7

עידו ראובני

1

אמנון זטורסקי

2

רונן ויין

7

עמיחי קורדובה

1

עמיחי קורדובה

1

אבישי גרינברג

6

ערן קלז

1

צ’ה

1

אדם כרמיה

6

צ’ה

1

שגב לוינסון

1

אייל ברלס

6

שגב לוינסוון

1

להתראות בפעם הבאה...

