בניר ספורט
Summer Hoops 2007

מהדורה מיוחדת של בניר ספורט לקראת טורניר ה-
 .Summer Hoops 2007כל הקבוצות ,כל השחקנים ,כל
הפרשנויות וכל הניתוחים .יאללה ניר אליהו  -להסתער!!!

בניר ספורט
Summer Hoops 2007

יהיה לוהט!

פתיחה

סאמר הופס  2007קרב ובא בצעדי ענק .מוסף ספורט זה מוגש לכם ,קוראינו
הנאמנים ,חינם אין כסף ,מתנת הספונסרים הרבים שנאבקו על האפשרות לתרום
להצלחת הטורניר )ובהזדמנות זו נודה לאלי ,גדי ,עוזי ,תלי וצוות החינוך ]איז’ו,
מרסי ושיר[ שבלעדיהם אי אפשר היה להרים את הפרוייקט הזה בפעם השלישית(.
בשבוע האחרון הפך הטורניר לנושא השיחה העיקרי במסדרונות ,בבריכה ,על
המדרכות ,בחדר האוכל ובמגרש הכדורסל .הכל מדברים על קביעת דירוג הבתים,
על ההגרלה ועל זהות האלופה החדשה .אותנו  -המארגנים  -זה כמובן משמח עד
מאוד ,מכיוון שכדורסל הוא ,כידוע ,הספורט הנפלא ביותר )לא נלאה אתכם שוב
ביתרונותיו הרבים מספור על פני מתחריו הנחותים  -כדורגל בראשם ...או
לחילופין גולף ובייסבול שהם לא ממש ענפי ספורט( .מה שקצת פוגע בשמחה היא
העובדה שהשורש פ.ר.ש הושמע פעמים רבות מדי בשבוע האחרון ,על ידי אנשים
רבים מדי ובשל סיבות רבות מדי .לרוב זה הושמע כאיום .לכן אנחנו מבקשים
להצהיר חד משמעית בפתחו של עלון זה  -העלון כולל השמצות על כל הקבוצות
ועל רוב השחקנים .השתדלנו מאוד שכולם יושמצו בצורה שווה ,ללא הבדל דת,
גזע ומין ,אך מי שחש שלא הושמץ מספיק וקופח במידת ההשמצות לעומת חברו
המושמץ ,ועל כן מעוניין לפרוש מהטורניר ,שיבושם לו .השתתפות בטורניר היא
לא חובה )באמת?!?( ויש שתי קבוצות שאיחרו בהרשמה ועומדות בתור )באמת!(
ורק ממתינות שמישהו ימצמץ .גם מי שהחוקים לא ערבים לחכו מוזמן לתלות את
נעליו.
בקשתנו היא ,וכאן אנחנו רציניים עד מאוד ,לזכור שזה בסך הכל ספורט .הטוב
אמור לנצח ולכן אנחנו קוראים מכאן לכולם לשמור על ספורטיביות ולשחק הוגן
כדי שאף משתתף לא יסיים את הטורניר עם זיכרון כואב לאורך זמן .בנוסף ,זהו
יום חגו של המשק ,חלק מסופשבוע עמוס בפעילויות שהמשותף לכולן הוא שהן
אמורות להיות מהנות  -וזאת המטרה גם של הסאמר הופס )מטרה משנית:
לראות את הקבוצה של עומר עפה בסיבוב הראשון(.
אז קדימה ,נעלו נעליים ,קומו על הרגליים ,ובואו למגרש.
) 95אחוזי לחות מובטחים על חשבון הבית(

המארגנים
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שם הקבוצה :לא קשור
מצבה פעילה :דיויד שר ,עמרי רז ,רפי רז
על שולחן הניתוחים :לאחר שני טורנירים בינוניים להחריד )שלא לומר קטסטרופליים( ,החליט דיויד ששנת
 2007היא השנה שבה הוא יעבור סוף כל סוף את שלב הבתים בסאמר הופס .לכן ,במהלך נסיעה משותפת לגמר
היורוליג באתונה בחודש מאי האחרון ,הוא ניצל רגע של חולשה והחתים את עמרי על חוזה רב שנתי אשר
במסגרתו מתחייב עמרי להיות איתו בקבוצה בטורניר הממשמש ובא .מבחינת דיויד מדובר במהלך מבריק
מכיוון שעמרי הוא מלך הסלים של הטורניר בכל הזמנים .מבחינת עמרי ,מהצד השני ,המהלך קצת פחות
מבריק ,בשל ההיסטוריה העגמומית משהו של הקבוצות בהן היה דיויד שותף .עקב העובדה שעמרי משמש
כיו"ר פעיל של ארגון הגג של מארגני הסאמר הופס ,הוא הצליח לכופף את החוקים הנוקשים של הטורניר
ולצרף לקבוצתו שחקן חיזוק חיצוני ,את אביו רפי .כמובן שהוא טוען שלא מדובר בשחקן רציני ,אבל השחקן
"הלא רציני" האחרון שהגיע לטורניר קלע  21נקודות והביא אליפות במו ידיו ...כך או כך ,מדובר בקבוצה
שבאמת יכולה ללכת עד הסוף ,עקב העובדה שכל אחד מהקודקודים במשולש תורם אספקט חשוב אחד
לפחות :בין אם מדובר ביכולת קליעה משובחת )עמרי( ,הגנה מצויינת )עמרי( או הבנת משחק עילאית )אה...
עמרי(
מפתחות הניצחון 25 :אחוז ומעלה מהשדה לעמרי והם מטיילים עם ידיים קשורות מאחורי הגב לחצי הגמר
תחזית :כל דבר פחות מהופעה שלישית רצופה בגמר לעמרי ייחשב ככשלון מהדהד שיחייב הסקת מסקנות
אישיות
חידה :בכל ההיסטוריה הארוכה של ה ,Summer Hoops-רק שני שחקנים הצליחו לקלוע  10נקודות
במשחק אחד .מי השניים? התשובה למטה במהופך

שם הקבוצה Team :צצילי
על הפרקט :דני אייזקסון ,אלכס ,צ’ה גווארה
על שולחן הניתוחים :בכל שנה מגיע לטורניר שחקן אחד מצפון אמריקה במטרה להראות לנייטיבס מאיפה
משתין הדג ו ,How to put the ball in the basket-ובכל שנה ,בין אם מדובר ברונן מייז )קנדה( בשנת  2004או
באיתי סוורדלוב )ארה"ב( בשנת  - 2005העסק מסתיים בבושת פנים כאשר החבר'ה המזיעים מהלבנט לא
סופרים את האריסטוקרטים מהיבשת הרחוקה .מה עשו קברניטי הענף שמעבר לאוקיינוס האטלנטי? פשוט
מאוד – הפעם הם הרכיבו קבוצה שמורכבת כולה משחקנים אמריקאים ,במטרה להחזיר את הכבוד האבוד
אל מולדת הכדורסל ,כבוד שנרמס בעשור האחרון כמעט בכל טורניר כדורסל זניח )אולימפיאדות ואליפויות
עולם( או חשוב )סאמר הופס  2004ו .(2005-על מנת לשמור בכל זאת על קשר עם המיוזעים מישראל הם בחרו
שם וולגרי להחריד ,וזאת על מנת להשתלב טוב יותר בנוף הכללי
מפתחות הניצחון :עם המפתחות אין להם בעיה ,הנצחון הוא החלק הבעייתי ,כי הם צריכים לנצח את "לא
קשור" אם הם רוצים לעלות לשלב הבא ...את דני ואלכס ראינו ומדובר בשחקנים לגיטימיים אבל לא כאלה
שיכולים לסחוב קבוצה עד הסוף .הנעלם הגדול הוא צ'ה ,שמגיע אפוף באווירת מסתורין והרבה שאלות :מה
זה צ'ה? למה קוראים לו ככה? מה זה השם הזה? מי זה?
תחזית :לא עולים לסיבוב השני ,חוזרים הביתה בבושת פנים ומוצאים להורג ברחבת הקפיטול
תשובה :אסף אברהמי במדי “הבקבוקים” מול “המדבירים” וינון בורנשטיין במדי “השור האדום”
מול “הפנתרים השחורים”.

שם הקבוצה :פייסל יביא שלום
לוחמי חופש :שגב לוינסון ,אייל רונן ,אדם כרמיה
על שולחן הניתוחים :כשם שבכל שנה יש נציגות של שחקן אמריקאי ,בכל שנה יש גם קבוצה אחת שכל קשר
בינה לבין כדורסל פשוט לא קיים .לא משנה כמה חפרנו וחיפשנו – את הקשר פשוט לא מצאנו .שלושת
השחקנים כבר השאירו טיפות זיעה בטורנירי העבר ,אבל לא השאירו כלום מעבר לזה ,בטח שלא חותם
כלשהוא ...אבל ,בזכותם שוב נרשמו לטורניר בדיוק  12קבוצות ,מספר שמקל מאוד על המארגנים בכל הקשור
ללוגיסטיקה ולתכנון האירוע ,כך שהם זוכים מן ההפקר בחיבה מסויימת מהמארגנים ,אבל לא מעבר לכך
מפתחות הניצחון :אם הם יבואו מספיק רעבים הם יוכלו לאכול המון המבורגרים בארוחת הערב .לא תהיה
להם בעיה של זמן או צורך כלשהוא להתכונן למשחק בסיבוב הבא...
תחזית :נו ברצינות ,לא חבל על הדיו?
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שם הקבוצה :מעדניר
בחמישיה :אלי ביוקוראל ,ענר ביוקוראל ,עידן ביוקוראל
על שולחן הניתוחים :לאחר הזכיה ההיסטורית באליפות בשנת  2005חיפשו אלי וענר דרך להמשיך ולהיקרא,
לפחות לעוד שנה אחת" ,אלופי הסאמר הופס" .בצעד מתוחכם מאוד הם הצליחו לארגן מלחמה קטנה בצפון
והתואר נשאר בחיקם למשך שנה נוספת ,כך שהם הפכו בן רגע לקבוצה היחידה בתולדות הטורניר שהחזיקה
באליפות במשך שנתיים רצופות .עם האוכל בא התאבון ,ועל מנת לדהור אל השקיעה כאלופים בלתי מנוצחים
הם החליטו שהשנה הם לא ישתתפו ...מיותר לציין שצעד זה עורר את חמתם של המשתתפים ולאחר מספר
איומים מרומזים מצד המארגנים ,החליטו ענר ואלי לצרף את עידן לקבוצה ,לתת לקבוצה שם מקורי על בסיס
השורש מ.ע.ד.נ.ר .ולרוץ להישג הבאמת היסטורי – אליפות )אמיתית( שניה ברציפות והחזקת התואר במשך
שלוש שנים מלאות .אבל ,יש בעיה קטנה -הכוכב של קבוצת האליפות משנת  2005פרש מפעילות בטונים
צורמים )לאחר שבטורניר הוא קלע  21נקודות וראה איך תואר ה MVP-הולך דווקא אל יעקב שקד ,שקלע רק
 18נקודות פחות ממנו (...וסביר להניח שפתאום הם יגלו שהחיים לא קלים ,מה גם שמצפה להם מאבק לא קל
בתוך הבית מול "רצים לאליפות"
מפתחות הניצחון :קליעה מבחוץ ,קליעה מבחוץ ,ולסיום ,על מנת לגוון ,קליעה מחצי מרחק .מספיק שאחד
מהשלושה תופס יד בכל משחק ולא יהיה קל לנצח אותם
תחזית :עולים לחצי גמר לאחר קרב קשה מול ינו והלנגשטטרים ,אבל לא מעבר לזה
חידה :מי השחקן היחידי בתולדות הטורניר ששיחק בשלוש קבוצות שונות במהלך טורניר אחד?
התשובה למטה במהופך

שם הקבוצה :רצים לאליפות
הרכב פותח :ינון בורנשטיין ,חגי לנגשטטר ,איתי לנגשטטר
על שולחן הניתוחים :ינו היה ככל הנראה השחקן הכי מחוזר לפני טורניר זה .כל קבוצות הנעורים ניסו לשווא
להחתימו בקבוצתם אך הוא נהנה מתשומת הלב הרבה לה זכה עד שסגר עם האחים לבית לנגשטטר .חגי ויתר
על חוזה מיליונים בחו"ל לטובת הקבוצה הנוכחית בה משכורתו לא תכסה הוצאות נסיעה למגרש .איתי בכלל
העדיף לא לשחק אבל שאגה אחת מצידו של ינון סגרה את הפינה הזאת ויש לנו קבוצה .טוב ,קבוצה זה אולי
מוגזם ...אין ספק שיש פה הרבה נשמה ,הגנה ,גובה ,כושר ועוצמות מהגבוהות שיש ,אבל מי ישים את הכדור
בתוך הטבעת??? ינו לא זוכר מתי הוא התעכב במגרש ,בדרכו לבריכה ,במשך יותר מ 15-שניות רצופות ,איתי
שכח מה צבע הכדור ,וחגי? לכבוד חגי המארגנים הזמינו חיזוקים לקרש המחזיק את הסל...
מפתחות הניצחון :לגנוב סל אחד בפתיחה ולרדת לבונקר בהגנה
תחזית :הפרשנים חלוקים .יש המנבאים חצי גמר ויש הטוענים שהם יתפנו להמבורגרים מוקדם מהצפוי
תשובה :אמנון זטורסקי שיחק בשלוש קבוצות שונות בטורניר של שנת  .2004תחילה במדי
“המדבירים” ,לאחר מכן במדי “הכל עובר חביבי” ובסוף במדי “הבקבוקים”

שם הקבוצה :סטלנים
יעלו ויבואו :נרי לנצ'נר ,מרסיאל בוחסירה ,ארז חדר אוכל
על שולחן הניתוחים :ללא ספק הקבוצה המפתיעה ביותר שהוקמה לצורך הטורניר .בSummer Rock'n'roll -
 ,אליפות הקיבוץ במוסיקה ,לו היתה מתקיימת ,הם היו אלופים .אבל פה מדובר בכדורסל .ובתחום הזה
מדובר בחידה ,אבל כנראה חידה די קלה .אם הם יפתיעו אנחנו ניאלץ לאכול את הכובע )ואז ארז חדר אוכל
יחייב אותנו בתקציב מזון( ,ורק על מנת לסבר את האוזן ,הפתעה במקרה שלהם היא סל שלם אחד כל
הטורניר .מה שכן ,נכון לכתיבת שורות אלו הם המובילים הבטוחים בבורסת ההימורים לגבי זהות הזוכה
בתואר חביבת הקהל ,ואם רק נרי ומרסיאל יזכרו להגיע לטורניר הם עוד יכולים לחזור הביתה עם צלחת כסף
נוצצת ,כמעט כמו דיסק הזהב הנוצץ שמתנוסס בסלון ביתם
מפתחות הניצחון :מפתח סול
תחזית :עדיף שיתרכזו בכוכב נולד שיתקיים למחרת בערב בבריכה
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שם הקבוצה :רטטוי
מי ומי :ניצן מאור ,שיר ברלס ,יניב שיקלי
על שולחן הניתוחים :יניב חרג הפעם ממנהגו .בדרך כלל הוא אוהב להיות מחוזר ומחכה שהמארגנים יפנו
אליו לפחות  6פעמים וישאלו אותו":שיקלי ,מה קורה? עוד אין לך קבוצה?" .בקיץ זה יניב הקים קבוצה רק
אחרי הפניה החמישית וויתר על האיחור האופנתי אותו הוא כל כך אוהב .בתיאוריה מדובר בקבוצה חזקה
מאוד .יניב ושיר הם מהמובילים בכדורסלני הקיבוץ .יניב הוא חבר קבוע במשחקי הכדורסל החד שבועיים,
שלא שוחקו שבוע אחרי שבוע מזה זמן רב .הם משלבים זריזות רבה ,כישרון ושילוב אימתני בין גובה
ואתלטיות למהירות וקליעה קטלנית .בקבוצה משחק ניצן שהוא חידה בתחום הכדורסל )הסקאוטים עבדו
שעות נוספות על מנת לנסות ולצפות בו במשחק ,או סתם עובר ליד כדור ,ללא הצלחה( ,אך ללא ספק יוסיף
במימד הכושר הגופני
מפתחות הניצחון :אם שיר יצליח למסור ליניב בזמן הנכון ויניב לא ימסור לאף אחד
תחזית :מעונן חלקית עד בהיר .ביום טוב ,עם קצב זריקות מוגבר יותר של יניב השמיים הם הגבול
חידה :באמצע הצגת השחקנים של שנת  2004כבה החשמל באצטדיון גולדסטאר .מה היתה הסיבה
לתקלה המביכה? התשובה במהופך

שם הקבוצהLovely Lads :
כמה ואיך :אמיתי הורביץ ,עמיר שיקלי ,דור הורביץ
על שולחן הניתוחים :עם פתיחת ההרשמה לטורניר השנה ישבו אמיתי ועמיר ,שניים מכישרונות הכדורסל
הגדולים שקמו בקיבוץ בשנים האחרונות וניסו לחשוב איך השנה עפים בשלב מוקדם כדי להצליח לראשונה
לאכול משהו לפני שהכל נחטף .נמאסו עליהם הגביעים והמדליות משנים עברו והם החליטו לפנות השנה
מקום לאחרים במקום לגנוב שוב את ההצגה .כדי שזה יקרה עליהם לצרף לקבוצתם מישהו שהוא לא סתם
שחקן גרוע שלא מועיל למשחק ,אלא מישהו שהוא כל כך רע עד שיצליח להרוס ולגרום להפסד שלהם להראות
אמין .מישהו שהקשר בינו לבין כדורסל לא קיים ,שמאבד כדור ,לא מכיר את החוקים ,לא מגיע לטבעת ולא
שומר בהגנה .האופציה השניה היתה לקחת מישהו שלא משנה מהי רמת הכדורסל שלו  -הוא יכול להיות
שחקן גדול -אבל לנצח הוא לא יודע .לכן בחרו בדור .עד לא מזמן הוא כונה “השמעון פרס של הסאמר
הופסים” )שני הפסדים רצופים בגמר( אך השנה אם נכנה אותו כך הוא עוד ייקח אליפות...
מפתחות הניצחון :לתת לאמיתי את הכדור ולפנות את הדרך
תחזית :אם דור לא יצליח להרוס ,הפסד בחצי הגמר
תשובה :בני ירושלמי ששהה באותה העת בבריכה היה צריך באופן דחוף דווקא את השקע שאליו היו
מחוברים כל מכשירי החשמל של הטורניר...

שם הקבוצה :הידראוליקה טייבה
שועלי קרבות ותיקים :אפק לוינסון ,אחמד עזאם ,דן קובלסקי
על שולחן הניתוחים :מבין כל קבוצות הדרג השלישי ,זאת הקבוצה שיש לה את הסיכוי הכי גבוה לקלוע סל
בטורניר ,וזה לא עניין של מה בכך .דן כבר רשם נקודות בשני הטורנירים הקודמים ואפק מחכה להיכנס
לטורניר כבר מגיל חמש בערך ,ויחד עם אחמד בהופעת בכורה הם מהווים קבוצה צעירה ,רעבה ואתלטית.
הבעיה היחידה היא שהם לא יודעים כדורסל ...לא נורא ,העיקר ההשתתפות ,לא? גם פה יש לנו דו קרב פנים
משפחתי ,כאשר דן מוכן לוותר על הכל על מנת לנצח את הקבוצה של דור .כמובן שהסיכוי שהם יצליחו לדגדג
קבוצה שמתבססת על עמיר ואמיתי נמוך מאוד ,אבל כבר קרו דברים מעולם
מפתחות הניצחון :חמש זריקות מחצי מגרש שייכנסו פנימה .מבחינת כדורסל נטו אין להם מה למכור
תחזית :במידה ואחמד יודע כדורסל אולי הם יצליחו להגיע לארוחת ערב עם נקודה או שתיים לזכותם ,אבל
גם זה בספק גדול
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שם הקבוצה :נמאס ממילואים
בחוליה האחורית :מתן גבע ,אסף אברהמי ,אבישי רוזנבלום
על שולחן הניתוחים :קודם כל ,ואת זה חשוב לציין כבר בהתחלה )בגלל זה השתמשנו בצירוף המילים "קודם
כל" ,(...מדובר בקבוצה המעוטרת ביותר בתולדות הסאמר הופס ,כאשר לראשונה בהיסטוריה הארוכה
והמפוארת של המפעל הזה עולה לשחק קבוצה אחת שכל שחקניה כבר מחזיקים במדליה אחת מאחד
הטורנירים הקודמים )אבישי עם מדלית כסף מהטורניר של שנת  2004ואסף ומתן עם מדליות ארד מאותו
הטורניר( .האם זה אומר משהו לגבי הבאות? ממש לא ,אבל עדיין ,אבישי ואסף מהווים את הצמד הכי טוב
בטורניר )אם לא לוקחים בחשבון את אמיתי ועמיר כמובן( ויחד עם האגרסיביות של מתן מדובר בקבוצה שעל
הנייר צריכה ללכת על הסוף ,בייחוד אם לוקחים בחשבון את העובדה שטורנירי העבר הוכיחו שכל מה שצריך
על מנת לקחת אליפות הוא שחקן אחד שיודע כדורסל ,שחקן אחד שיודע לתפוס כדור ושחקן שלישי שהוא
קצת יותר מוכשר מחוטב עצים ממוצע .אז שני שחקנים שיודעים כדורסל יש להם ועוד חוטב עצים אחד ,וזה
בהחלט יותר ממה שיש לרוב הקבוצות להציע...
מפתחות הניצחון :למתן יש מדיניות של "זרוק את הכדור ברגע שאתה נוגע בו" .במידה ואבישי ואסף יצליחו
לרסן אותו וישכנעו אותו לשלב גם אותם בשטף המשחק ,יהיה קשה לעצור אותם
תחזית :אנחנו מתפתים לרשום משהו שחצני בסגנון "יעלו לשלב השני בהליכה" אבל האמת היא שהם קיבלו
בהגרלה את בית המוות ,והם יחטפו מכות איומות גם מהקבוצה של משפחת קורדובה וגם מקבוצת "השער
המזרחי" ,אז אנחנו מעריכים שהם יעלו לשלב השני בצליעה
חידה :מי ניצח בתחרות הקליעה מהחצי בשנת  ?2005התשובה למטה במהופך

שם הקבוצה :למה השער המזרחי נעול?
בין הקורות :עומר קורדובה ,יונתן יוגב ,יותם פנר
על שולחן הניתוחים :נו באמת ...מה ניתן לצפות מקבוצה שמורכבת מעומר )אלוף הספורט הוירטואלי(
קורדובה ,יותם )מה זה מסירה?( פנר ויונתן )מה זה כדורסל?( יוגב? האמת שלפי איך ששחקני הקבוצה
מתבטאים אפשר לחשוב שהתאספו להם פה מ .ג'ורדן ,ל .בירד ומ .ג'ונסון ...כבר ראינו את הקבוצה הזאת
מודחת מהמשך המשחקים בסאמר הופס  2004בבושת פנים וחוץ מזה שהם הזדקנו בשלוש שנים מאז ,לא
נראה שמשהו השתנה .מה שכן ,בגרימת פציעות הם המובילים בכל הזמנים .ישיבה במחיצתו של עומר
קורדובה בימים אלו מזכירה את האנשים שעולים לאודישנים בכוכב נולד ,מזייפים כאילו אין מחר ,אך
מתפלאים ונעלבים כשהם לא עוברים .מן חוסר מודעות עצמי מופרז שכזה .במקרה של עומר זה משעשע
במיוחד .האיש באמת חושב שיש לקבוצתו סיכוי ממשי לזכות בתואר...
מפתחות הניצחון :פציעת כל שחקני הקבוצות היריבות עד הגמר כולל
תחזית :כמו הסיכוי שבתקציב יהיה כתוב משהו יותר מפורט מ"כולל"
תשובה :יעקב שקד ,שבאותו טורניר גם זכה בתואר ה MVP-וקבוצתו ,החשמלאים ,זכתה בתואר
חביבת הקהל

שם הקבוצה :קורדובה
ואלה שמות :רפי קורדובה ,עמיחי קורדובה ,אלעד קורדובה
על שולחן הניתוחים :בטורניר שעבר כינס רפי ,אבי המשפחה את רועי ואת אלעד ויחד הם הציגו את הקבוצה
הראשונה בתולדות הטורניר שהורכבה כולה מבני אותה משפחה .התוצאות? בוא נגיד שלא משהו לדבר עליו
בארוחת יום שישי ,אלא אם כן קריעת חולצה של שחקן יריב נחשבת הישג) ...סתם ,האמת שהם גם רשמו
נצחון אחד ,אבל בעצם זה על הקבוצה של דיויד אז זה לא באמת נחשב ,נכון?( .לאחר ההדחה הקשה
מהטורניר התכנסה מועצת המשפחה לניתוח התוצאות ולאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה לקח רועי את
האחריות והתפטר .את מקומו תופס השנה עמיחי ,שמביא למגרש את כל מה שצריך משחקן כדורסל :הוא
שחקן כדורגל ...אנחנו מקווים שלא בו תולים בני המשפחה את תקוותיה ,אבל אנחנו בטוחים שהם כן.
בינתיים כבר הספיק נציג מהקבוצה לאיים על המארגנים ולמחות על העובדה שהקבוצה שובצה בדרג ג' ,אבל
לאחר שהוסבר לו עם מי הוא משחק הוא קיבל עליו את הגזירה.
מפתחות הניצחון :לשלב הבא הם לא יעלו ,אבל המשחק המסקרן ביותר בסיבוב הראשון יהיה בינם לבין
הקבוצה של עומר .אם הם ינצחו שם ,בשבילם זה יהיה מספיק.
תחזית :ועדת חקירה נוספת בתום הטורניר ובשנה הבאה אהובה עולה בהרכב הראשון.
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שם
עמרי רז
אסף אברהמי
דור הורביץ
גולן ברק
דרור לימור
אבישי רוזנבלום
ענר ביוקוראל
אלי ביוקוראל
ינון בורנשטיין
שי נתן
יונתן יוגב
שיר ברלס
אלון אברהמי
יניב שיקלי
עמוס ויינטרוב
דן קובלסקי
יותם פנר
ליאון דולב
אבישי גרינברג
אייל ברלס
רונן מייז
אוהד קאליפה

סה"כ נקודות
37
31
24
21
21
16
16
11
11
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5

שם
אמנון זטורסקי
דיויד שר
עידן ביוקוראל
אדם כרמיה
איתי לנגשטטר
ראובן יוגב
רועי קורדובה
יעקב שקד
עומר קורודובה
אדר אברוצקי
דרור מנור
חגי לנגשטטר
טל רגב
טל רוזנבלום
עידו
עמיר שיקלי
איתי סוורדלוב
נדב רונן
עוזי בארי
עידו ראובני
ערן קלז
רפי נחום

סה"כ נקודות
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

סטטיסטיקה

ולסיום ,מבט נוסף על רשימת כל הקלעים בתולדות הטורניר .האם עמרי ישמור
על המקום הראשון גם לאחר הטורניר הקרוב? או שמא אסף מתכנן לו הפתעה?
והאם אבישי יממש סוף כל סוף את הפוטנציאל וייכנס לחמישיה המובילה? נחכה
ונראה...

להתראות במגרש...
יום שישי ,ה 27/7-בשעה 19:00
7

