החולצות כבר בכביסה )או לפחות תלויות בחוץ ,יבשות ומסריחות לשימוש חוזר( ,השרירים משתחררים
לאיטם וסאמר הופס  2008כבר מאחורינו .אז מה היה לנו? אלופה ראויה שהציגה כדורסל יפה ועיקבי
לכל אורך הטורניר  -קבוצת “הצהרת כוונות” של אמנון שיר ואלון )על אף חשדות כבדים לזיוף פציעה
של אלון שנח בחצי הגמר רק כדי לחזור לגמר ולהביא את האליפות במו צ'קותיו( -MVP ,מפתיע ביותר
אך ראוי גם ראוי  -דייויד שר שהציג את יכולת השיא בקריירה שלו ,קבוצה חביבה עם קשר מקרי
לכדורסל שזכתה בתואר חביבת הקהל  -קבוצת אייל ,אבישי שזכה סוף סוף בתואר  -אז מה אם זה רק
אלוף הקליעה מהחצי ,...סלי ניצחון בשניות האחרונות של דן ויניב ,דרמה ,מתח ,מכות ,המבורגרים,
לחמניות שנגמרו מהר מן הצפוי ,בירות שנגמרו עוד יותר מהר ,שוקולד ,עידוד ,אוירה מחשמלת והכי
חשוב  -נוכחות מרשימה של קהל חם ואוהד .אגב חם ,מה דעתכם להעביר את הטורניר לחודש קצת
פחות חם החל מהשנה הבאה? שווה מחשבה...

בהזדמנות זאת ,חשוב לנו להודות לכל מי שעזר להקמת הערב הזה:
לגד”ש ,מעדניר ,עדן ופלסטניר שכמדי שנה תורמים בנדיבות על מנת לממן טיסות במחלקה
•
ראשונה וטיפולי ספא מפנקים למארגני הטורניר
לשקד על כל ההכנות החשמליות :החלפת נורות בזרקורים ותיקון הקולר
•
ליובל ראובני שעזר בהרכבת הנורות
•
לגולן על מפל השוקולד וחבילת הפרס המפוארת
•
ליוסי על כל הסידורים הקשורים להרכבת הקולר וחיבורו למים
•
ליהודית וכל נציגי יהדות תאילנד בישראל על עבודת הקודש במגרש )ועל חשיפת גרם המדרגות
•
מימי השלטון הממלוכי בצד של הקולר(
למוטי ורותי נמר התותחים שנרתמו לעזרתנו בדקה ה) 40-פה זה כדורסל ,כן?( ובזכותם יכולתם
•
לשים בלחמניה בשר לא חי
לאסף ,נטע-לי וסמדר על הכריזה והפרשנות
•
לגבע קציר ,עידן בורץ ואלון פיינבלט על כל התיאומים
•
הלוגיסטיים
לצוות השופטים המסורים
•
לקהל המדהים על הנוכחות המרשימה והאווירה
•
המחשמלת
ואם שכחנו עוד מישהו  -תודה רבה וסליחה
•
ניפגש בשנה הבאה?
דור ועמרי

תודות

לא נעלמו מעינינו החולצות שהכינו חברי קבוצת "צלם אותי עמיקם" לשחקנים וללהקת המעודדים
המרשימה שלהם .חבל רק שהחולצות היו ההישג המרשים ביותר שלהם בטורניר )זה ,ולהישאר בריאים
אחרי המשחק מול משפחת ג'ודובה( .לא נעלמו מעינינו קבוצות נוספות שכל הישגיהם בטורניר הסתכמו
בחולצות  -טיפול מונע נגד פרפרים ,האמריקאים ,כבר מפנים ,פואד והטרופיות ,ועוד? ועוד?.

“הצהרת כוונות” חולון - 4 :פואד והטרופיות3 :
משחק הפתיחה של הטורניר סיפק לנו דרך נהדרת להתחיל את האליפות :משחק צמוד ומותח עד סופו
שהוכרע ממש בשניות הסיום .החולונים ,שלפני תחילת הטורניר דורגו כאחת מהקבוצות הפייבוריטיות
ללכת עד הסוף ,הגיעו מעט שאננים להתמודדות והופתעו בתחילת המשחק מהיכולת המשובחת של אפק
לוינסון ,שלא הפסיק לחדור לסל באגרסיביות מפתיעה ,אך לאחר כמה דקות של עצבים התחילו
החולונים להזרים כדורים לכיוון הקלע המוביל שלהם ,אלון אברהמי ,שנענה לאתגר וצלף מכל עמדה על
מנת להבטיח את הנצחון .הטרופיות מסיימות את דרכן בטורניר כבר בשלב הראשון אבל אין ספק
שעשרות מגלי הכשרונות שנכחו ביציעים העמוסים סימנו בפינקסם את שמו של אפק ואנו מאמינים
שלקראת הטורניר הבא הוא כבר יקבל פניות מקבוצות עם שאיפות אליפות.
3
פואד והטרופיות
4
חולון
3
אפק לוינסון
3
אלון אברהמי
1
שיר ברלס
אלון אברהמי“ :קצת התקפי לב בהתחלה אבל יצאנו מהמשבר של דקות הפתיחה כמו גדולים .אני
אופטימי מאוד לגבי המשך דרכינו בטורניר”.
אחמד עזאם“ :בסה”כ הופעת בכורה טובה מאוד עבורי ,אין ספק שהוכחתי שאני שחקן כדורסל לגיטימי
ואני קורא לכל קבוצה עם שאיפות אליפות בטורניר הבא לזמן אותי למבחנים  -אני לא אאכזב”.

סיבוב ח’

הרכבות - 3 :פאוור ריינג’רס1 :
למשחק הפתיחה השני של הטורניר קדמה מיני שערורייה כאשר הרכב קבוצת הפאוור ריינג’רס שונה
באופן פתאומי ,דבר שגרם להתמרמרות מסויימת בקרב חברי הרכבות ,אבל לאחר מספר דקות של
החלפת מהלומות הדדיות )שזה בסאמר הופסית “גישושים ראשונים במשחק”( הבינו חברי הרכבות
שמולם לא עומדים יריבים מאיימים מדי ,והתחילו לתקוף את הסל בחמת זעם .אבישי ריכז את
המשחק ,רפי ואהרון התרכזו בהגנה צמודה וריבאונד אגרסיבי והרכבות צולחות את המהמורה
הראשונה .כצפוי ,הפאוור ריינג’רס נראו כמו הפאוור ריינג’רס במציאות :בתחילת הפרק הם חוטפים
מכות מהיריבים ולוקח להם כמעט פרק שלם להבין שעל מנת לנצח הם צריכים להתאחד ולהפוך לרובוט
מאיים .העניין הוא שלפאוור ריינג’רס האמיתיים היה כשרון מסויים בעוד שלפאוור ריינג’רס גירסת
הסאמר הופס יש חסך רציני בנושא )מלבד גולן ששוב הוכיח שהוא שחקן כדורסל לגיטימי ,אחד מעשרת
הקלעים הגדולים בכל הזמנים(.
1
פאוור ריינג’רס
3
הרכבות
1
גולן ברק
2
אבישי רוזנבלום
1
רפי נחום
רפי נחום“ :אני דורש התנצלות מהמארגנים .בעלון ההכנה לטורניר נכתב עלי שאני פחות או יותר לא
פקטור ,כאשר בפועל הגעתי לטורניר הזה עם חמש נקודות מטורנירים קודמים .ככל שנתקדם בהמשך
הטורניר המארגנים יאלצו לאכול את הכובע ביחס שלהם כלפי”.
גולן ברק“ :פעם אחרונה שאני משתף פעולה עם קבוצה בלי שאיפות .הבטיחו לי קבוצה שתרוץ לאליפות
ובפועל קיבלתי קבוצה שבמקרה הטוב רצה להמבורגרים”.

צלם אותי עמיקם - 3 :משחק הוגן זה אנחנו2 :
יום הכיפורים של הסאמר הופס לדורותיו .זה ללא ספק התיאור המדוייק ביותר ל”משחק” הארוך
ביותר בתולדות הטורניר ,ואולי גם האלים ביותר .לאחר שמונה דקות של חבטות הדדיות בין שתי
הקבוצות התוצאה היתה שוויון  ,2ומהשלב הזה שתי הקבוצות עברו למצב מגננה כאשר הקו המנחה
היה לא לספוג סל ויהי מה ,וששת השחקנים שעל המגרש זרמו בכיף עם היהי מה הזה והתרכזו יותר
בחבטות איכותיות האחד בשני מאשר בנסיונות קליעה לסל .והיתה גם שערוריית שיפוט במשחק הזה,
כאשר הקורודבאים היו הראשונים שקלעו סל נצחון ,אבל הוועדה המארגנת נאלצה בלב כבד לפסול את
הסל לאחר שאחד הסעיפים המרכזיים בתקנון ,החובה לצאת מקשת השלוש לאחר מעבר כדור בין
קבוצות ,לא מולאה .לא עזרו טענות חברי “משחק הוגן” והוועדה המארגנת התבצרה מאחורי התקנון.
ככל הנראה אכזבה זו שברה את הלוחמים ממשפחת קורדובה והם איפשרו לארז שלמון לקלוע סל נצחון
מתחת לסל“ .צלם אותי עמיקם” ממשיכים חבולים ורצוצים לשלב הבא.
2
משחק הוגן
3
עמיקם
1
רפי קורדובה
2
דותן מיימון
1
עמיחי קורדובה
1
ארז שלמון

סיבוב ח’

יותם פנר“ :אני מאוד מרוצה .אני כבר מתלוצץ עם רופאיי והרגע התבשרתי שהרופאים יצליחו להציל
את רגל ימין שלי ,כך שללא ספק אפשר לסכם בחיוב את המשחק”
עמיחי קורדובה“ :שופטים של עמיקם ,אין הסבר אחר .איך אפשר לפסול סל נצחון לקבוצה כל כך
סימפטית כמונו? יכול להיות שהמארגנים לא רצו לפגוש אותנו ברבע הגמר?”

 - 2 :IDHהכח חוחית1 :
חברי קבוצת  IDHהגיעו לטורניר בחששות כבדים עקב ההגרלה שזימנה להם את החוחיות כבר במשחק
הפתיחה ,וזאת עקב האגרסיביות הידועה לשימצה של חלק מחברי הקבוצה .אבל ,ברגע שהם ראו את טל
רגב מגיע למגרש כשהוא מדדה על קביים בעקבות פציעה במיניסקוס הם עשו סוויץ’ תודעתי והבינו שעם
קצת אמונה הם יכולים לעשות את הבלתי יאומן ולעלות שלב .מי שלקח את ההחלטה הזאת צעד קדימה
היה דיויד שר שבהיעדר קלע טבעי אחר בקבוצה )אפשר להגיד על איתי וחגי הרבה דברים ,אבל קלעים
טבעיים הם לא (...לקח על עצמו את המושכות ההתקפיות וקלע את כל הנקודות של קבוצתו .מן העבר
השני ,כפי שחזינו בעלון ההכנה לטורניר ,לחוחיות תהיה בעיה לא קלה במלאכת הכנסת הכדור לטבעת,
ואכן כך היה ,ואפילו צירופו של עידן ביוקוראל לקבוצה בדקה ה 90-לא עזר.
IDH
דיויד שר

2

חוחית

1

2

אביהו רגב

1

דיויד שר“ :אני בדרך כלל לא יוצא בהצהרות מפוצצות אבל יש לי הרגשה טובה לגבי הטורניר הזה.
איתי וחגי עושים את העבודה השחורה ומשאירים לי את הזוהר והתהילה וזה בסדר גמור מבחינתי”.
אביהו רגב“ :אין ספק שפציעתו הקשה של טל אחי פגעה בהכנות המנטליות שלי למשחק .הרגליים שלי
היו על הפרקט המצוחצח של הגולדסטאר ארינה אבל הראש שלי היה במקום אחר”.

טיפול מונע נגד פרפרים - 6 :אייל4 :
הגיע זמנם של המדורגים הראשונים בטורניר להיכנס למעגל המשחקים ,והם לא יכלו לבקש הגרלה
נוחה יותר מאשר קבוצת אייל הסימפטית אך חסרת כל ידע בסיסי בענף .המשחק הקל על הנייר לא הפך
לכזה בפועל ,ולמרות שנצחונם של הפרפרים לא הוטל בספק במהלך ההתמודדות ,הרי שהם נאלצו להזיע
על מנת להכניע את שלושת האיילים העיקשים שהוכיחו רוח קרב ודאגו לשמור על אורח חיים ספורטיבי
לפני המשחק על ידי שתיית בירה ועישון סיגרית בריאות .בעוד שעומר קורדובה ויונתן יוגב התרכזו
בלחבוט בכל מי שנקרה בדרכם )יונתן אף לקח מרפי קורודבה את תפקיד קורע החולצות הרשמי של
המשחקים ודאג לסדר לאייל רונן פתחי אוורור חדשים בחולצה( ,ליאון דולב לקח את העניינים לידיים
ודאג כמעט לבדו למנוע בושה גדולה כבר במשחק הראשון.
4
אייל
6
טיפול מונע
2
אייל פיינבלט
4
ליאון דולב
2
אייל רונן
1
יונתן יוגב
1
עומר קורדובה

סיבוב

יונתן יוגב“ :אני דוחה בתוקף את הטענות שהרבצתי לכל השחקנים בקבוצה השנייה .הסיכום המוקדם
היה שמרביצים רק לאייל”.
אייל פיינבלט“ :לא מבין מה הבעיה עם בירה וסיגריה שתי דקות לפני המשחק? אני גם לא מבין איך
קלעתי שתי נקודות והגיהנום לא קפא”.

חביות הפלא - 8 :אמריקה3 :
המשחק בין החביות לבין האמריקאים צפוי היה להיות אחד המשחקים המעניינים בשלב המוקדם ואכן
כך היה  -הצופים ששילמו ממיטב כספם על מנת לחזות במשחק הבין לאומי הזה קיבלו תמורה מלאה
בדמות משחק מהיר ,איכותי ורב שערים .האטרקציה של המשחק היתה ללא ספק הופעתו הראשונה
בגולדסטאר ארינה של בוריס ,חברה של איה ,שהחל מהרגע הראשון בו הוא דרך על הפרקט גרם לכל
משתתפי הטורניר להסב את פניהם אליו בדאגה עקב שתי סיבות :א .הבן אדם נפיל ב .הוא לבש חולצת
כדורסל אמיתית .בפועל התברר שהאמריקאים היו צריכים למקד את תשומת הלב שלהם דווקא בדן
קובלסקי ,שחגג מתחת לסלים עם שש נקודות שמיצבו אותו כמלך הסלים של הטורניר לאחר הסיבוב
הראשון .לא עזרו נסיונותיו הבלתי נילאים של דני אייזקסון לדרבן את חבריו לקבוצה  -גיא בארי ואלכס
פשוט לא עשו כלום...
3
אמריקה
8
חביות הפלא
3
דני אייזקסון
6
דן קובלסקי
2
בוריס
דן קובלסקי“ :אי אפשר היה להתעלם מנימת הזלזול שהופנתה כלפי בעלון ההכנה לטורניר ,אבל אני לא
צריך להוכיח כלום והוכחתי את זה היום על המגרש .אנחנו הולכים עד הסוף השנה”.
דני אייזקסון“ :ההימור על גיא התברר כמוטעה ,וגם אלכס הוא כנראה הצלע הפחות טובה מקבוצת
“ Teamצצילי” האגדית .אני עדיין לא איבדתי את האמונה ואני מאמין שבטורניר הבא אני אוכל סוף כל
סוף להביא מדליה הביתה”.

האחרים גאלינרי - 5 :השין השלישית0 :
חברי קבוצת האחים גאלינרי ,שערב הטורניר סומנו כאחת הקבוצות בעלות הסיכויים ללכת עד הסוף,
חששו מאוד מהמפגש הראשון וזאת עקב הרשמתו לטורניר של אוהד ,חברה של גל ליבנה ,ששמו הלך
לפניו כסופרסטאר בחסד .כשהחל המשחק הבינו הגאלינרים שאוהד הוא אכן שחקן לגיטימי ,אבל לא
כזה שיכול לסחוב לבדו קבוצה מאוד מוגבלת רחוק בטורניר ,והתוצאה הסופית בהחלט משקפת את
הנעשה על המגרש .יניב שיקלי בא נחוש במטרה להיות השחקן הראשון בהיסטוריה של הטורניר שזוכה
בשתי אליפויות ברציפות ,ופשוט לא נתן לשינ’ים שום סיכוי להפתיע על ידי חדירות חוזרות ותכופות
לסל ,שחלקן הסתיימו בסל וחלקן באסיסט לדור הורביץ שחיכה למתנות מתחת לקרשים .כן שותף:
עמיר שיקלי...
0
השין השלישית
5
האחים גאלינרי
3
יניב שיקלי
2
דור הורביץ
יניב שיקלי“ :התחלה מעודדת .אנחנו צריכים שעידן לא יפחד לקחת זריקות ושדור יחשוב קצת יותר
התקפי ,אבל אני מבין שגורלה של הקבוצה הזאת יקום ויפול על היכולת שלי”.
עמיר שיקלי“ :לצערי הלוחמה הפסיכולוגית שפתחתי בה כשבועיים לפני הטורניר ,במסגרתה האדרתי
את שמו שלאוהד לא נשאה פרי והפחד לא חילחל מספיק עמוק לליבם של הגאלינרים .באופן אישי אני
מסכם עוד טורניר מוצלח שלי .לעובדה שלא קלעתי ולא השפעתי על מהלך המשחק אין שום משמעות.

סיבוב ח’

פעמיים נקודותיים - 4 :כבר מפנים3 :
עוד משחק שעל הנייר אמור היה להיות איכותי )יחסית לסיבוב ראשון (...מילא אחר כל הציפיות שנתלו
בו .כפי שחזינו גורלה של “פעמיים נקודותיים” יהיה בקשר הדוק ליכולתו של אמיתי הורביץ ,שלקח את
הטורניר ברצינות והצליח לקלוע שתי נקודות שהדהימו את קהל הרבבות שביציעים ,את חברי קבוצתו
והכי חשוב  -את חברי הקבוצה היריבה ,שמערך הסקאוטים המיומן שלהם לא לקח בחשבון שצריך
לשמור על אמיתי ...מרגע שהפחד נכנס לליבם של חברי “כבר מפנים” והם הבינו שחוץ מהתמקדות
בעמרי רז הם יצטרכו גם להשגיח בשבע עיניים על אמיתי ,ההתמודדות למעשה הוכרעה .בהזדמנות זו
אנחנו חייבים לציין שגם שם הקבוצה וגם שיר העליה למגרש של “כבר מפנים” )זה היה ביתי( היו פשוט
גאוניים.
פעמיים נקודותיים
אמיתי הורביץ
עמרי רז

4
2
2

כבר מפנים
אבישי גרינברג
טל

3
2
1

אמיתי הורביץ“ :הוכחתי לכל המפקפקים שבכלל העיזו לחשוב להשאיר אותי פנוי ולהתמקד רק
בשמירה על עמרי שמדובר בטעות קשה מאוד .המטרה שלי היא לזכות בתואר ה MVP-של האליפות”.
אבישי גרינברג“ :תחושה קשה מאוד בקרב חברי הקבוצה ,ולא בגלל המשחק.”...

“הצהרת כוונות” חולון - 4 :הרכבות3 :
משחקי רבע הגמר נפתחו בסערה ,עם משחק איכותי ביותר .החולונים לא רצו להיכנס שוב למותחן
מיותר והתחילו את המשחק בסערה כאשר רוב הכדורים נכנסים פנימה לכיוונו של שיר ,שניצל את גובהו
על מנת לקלוע סלים קלים ,אבל הרכבות כבר הוכיחו בשלב הראשון שהם לא הולכים לוותר על האליפות
הזאת ובעזרת השתלטות של אבישי על משחק ההתקפה הם הצליחו להתקרב מאוד וכמעט סיפקו
הפתעה מרעישה .בסופו של דבר המדורגת הבכירה ביותר לא נכנעה והיא ממשיכה לשלב הבא .אין ספק
שההופעה של הרכבות בטורניר היתה מעוררת כבוד ,אבל השורה התחתונה היא שהם מסיימים את
חלקם כבר ברבע הגמר.
3
הרכבות
4
חולון
אבישי רוזנבלום

3

3
שיר ברלס
1
אלון אברהמי
שיר ברלס“ :שתי אליפויות רצופות  -זה כל מה שמעניין אותי כרגע ורק בזה אני מתמקד .לחצי גמר כבר
הגענו ,נקווה שלא ניעצר שם”.
אבישי רוזנבלום“ :טורניר רביעי ועדיין בלי מדלית זהב ,וזה מתחיל להיות קצת מדאיג ...בסך הכל
הופעה טובה שלנו ,אבל יום קליעות לא טוב של אהרון מנע מאיתנו להתקדם הלאה”.

רבע גמר

 - 4 :IDHצלם אותי עמיקם3 :
אחרי מאבק האיתנים מול הקורדובאים חשבו חברי “צלם אותי עמיקם” שמשחק רבע הגמר יהיה טיול
נחמד בפארק ,מכיוון שאחרי הכל הם ללא ספק פייבוריטים מוחלטים במשחק הזה ,אבל לא הם ולא
קהל האלפים ציפה להפתעה שהכינו להם חברי קבוצת  .IDHהשדים הצהובים )איתי ,חגי ודיויד(
הסתערו על העמיקמים משריקת הפתיחה והפגינו משחק לחימה מעורר השתאות .נוסף לעובדה שכל
חברי הקבוצה הצליחו ממש להכניס את הכדור לסל )כולל איתי וחגי ,לצד שתי נקודות הפק”ל של דיויד(
ועם ההיעלמות של ארז ודותן דווקא במעמד כה מכריע )יותם היה היחידי שניסה לעשות משהו בצד
ההתקפי( המסקנה הסופית היתה חד משמעית :העמיקמים זוכים בכבוד המפוקפק להיות קבוצת הדרג
הראשון הראשונה שעפה מהטורניר וקבוצת  IDHהופכים באופן סופי לסינדרלה של האליפות.
IDH
דיויד שר
איתי לנגשטטר

4

עמיקם

3

2
1

יותם פנר

3

חגי לנגשטטר

1

חגי לנגשטטר“ :דיויד הבטיח לי משחק אחד והביתה ,לא בניתי על שלושה משחקים בגיהנום הזה ,אבל
אם כבר הגענו לחצי הגמר  -למה לא ללכת עד הסוף?”.
יותם פנר“ :אכזבה עצומה .מילים לא יכולות להביע את הצער שבו אנו שרויים כרגע .בן אדם מקדיש
את כל החיים שלו לנושא ופתאום ביום אחד מודיעים לו שנגמרו גם ההמבורגרים וגם הבירה .הלם”.

טיפול מונע נגד פרפרים - 3 :חביות הפלא2 :
אחרי ההדחה של “צלם אותי עמיקם” ,התגנב החשש לליבם של חברי “טיפול מונע” שהם עלולים להיות
המדורגים הבכירים הבאים שיסיימו את דרכם בטורניר מוקדם מהצפוי .לחשש זה היו מספר גורמים,
ביניהם ניתן למנות את ההופעה המאוד משכנעת של חביות הפלא בסיבוב הראשון ,גובהו החריג של
בוריס והעובדה שכשני שלישים מקבוצתם לא שולטים באופן מלא ברזי הענף .אז מה עושים כשיש
חשש? עוברים ל ,Plan B-ובמקרה הזה ,תוכנית ב’ כוללת השבתה של אחד מחברי הקבוצה השנייה.
לצורך המשימה השתמשו הפרפרים בידיו המיומנות של יונתן ,שבדקה הראשונה של המשחק כיוון
מרפק מתוזמן היטב לפניו של דן ,מלך הסלים של הסיבוב הראשון ,מרפק אשר צבע את הפרקט ,הקולר,
הפנסים והמאווררים באדום בוהק .דן נאלץ לפרוש מהמשחק עם חשש לשבר באף ,ובמקומו עלה למגרש
תום ,חברה של שני ,שניסה בכל כוחו לעזור לחביות ההמומות אך ללא הצלחה .בהיעדרו של דן ,ובזמן
שתום ובוריס עסוקים בהחלפת מהלומות עם יונתן ועומר ,לקח על עצמו ניב נמר את המשחק ואף קלע
שתי נקודות די מדהימות )שתי הנקודות הראשונות שלו בטורניר( אבל זה לא הספיק מול עוד יום
קליעות טוב של ליאון.
2
חביות הפלא
3
טיפול מונע

האחים גאלינרי - 7 :פעמיים נקודותיים5 :

רבע גמר

2
ניב נמר
3
ליאון דולב
יונתן יוגב“ :במלחמה ,כמו במלחמה ,אין חוקים ,אבל אני מכחיש בכל תוקף שהפגיעה בדן היתה
מכוונת”.
ניב נמר“ :כשהמצב קשה מישהו צריך לקחת אחריות ,ושוב הוכחתי שבכל הקשור לאחריות אפשר
לסמוך על נציג ההתיישבות העובדת שייקח על עצמו את העניינים”.

רבע הגמר האחרון היה ללא ספק המשחק האיכותי ביותר בשלב הזה ,כאשר שתי הקבוצות החליטו לא
להיגרר למשחק אלים והתמקדו בכדורסל מהיר ,מהנה ורב נקודות .מייד עם תחילת המשחק מצא יניב
את עידן חופשי מתחת לסל ,ועידן ניצל את ההזדמנות הנדירה וקלע סל שהדהים את כל הנוכחים .מרגע
זה התחיל מרדף של “נקודותיים” אחרי הגאלינרים ,אבל בכל פעם שנדמה היה שעמרי מצליח לסגור את
הפער ,יניב שוב ניצל את מהירותו ,חדר לסל וסידר טווח בטחון לקבוצתו .בניגוד למשחק הראשון ,הפעם
ידו של אמיתי לא היתה מאופסת ,דבר שפגע קשות במאמציהם של חברי קבוצתו להדביק את הפער.
האחים גאלינרי

7

פעמיים נקודותיים

5

יניב שיקלי

4

עמרי רז

4

דור הורביץ

2

רועי קורדובה

1

עידן בורץ

1

עידן בורץ“ :אין ספק שהסל שלי גמר את המשחק לפני שהוא התחיל אפילו .ברגע שהם הבינו שבמידה
והם ישאירו אותי לבד אני אעניש אותם  -כל תוכנית המשחק שלהם השתנתה ,וזה היה המפתח העיקרי
לנצחון”.
רועי קורדובה“ :הטעות שלנו היתה שהסתמכנו יותר מדי על אמיתי .עמרי רצה לזכות בתחרות
ההימורים ומכיוון שהוא בחר באמיתי כ MVP-של הטורניר הוא ניסה בכח לגרום לו לזרוק הרבה .חבל”.

“הצהרת כוונות” חולון5 :IDH - 6 :
באחד המשחקים הדרמטיים ביותר בתולדות הטורניר ,הפכה קבוצת “כוונות טובות חולון” למשתתפת
הראשונה שמבטיחה את מקומה בגמר טורניר סאמר הופס  .2008כמות האירועים והמהפכים שהתרחשו
במשחק הזה לבדו מספיקים בדרך כלל לטורניר שלם ...החולונים שוב עלו כפייבוריטים ברורים ,אבל
שוב מצאו מולם קבוצה עיקשת ולוחמת .למרות זאת ,הצליחו החולונים לשמור על יתרון קטן אף יציב,
אלא שפה הם ספגו מכה :אלון אברהמי נפצע בצורה קשה ברגלו ונאלץ לנטוש את המשחק .במקומו
הוזנק להרכב הפותח דן קובלסקי ,שנפצע אף הוא בשלב מוקדם יותר של הטורניר אך התאושש
בינתיים .החילופים הכניסו את החולונים לסחרור ודקה לסיום המשחק צלף דיויד שר שלשה מדהימה,
ו IDH-עלו ליתרון מדהים של נקודה .כאשר היינו בטוחים שסיפור הסינדרלה של  IDHמגיע לשיאו,
שיחרר דן קובלסקי שלשת התאבדות עם  20שניות על השעון וניצח את המשחק עבור החולונים .משחק
שלישי ברציפות שבו החולונים מנצחים בהפרש של נקודה אחת .עצבים של ברזל כבר אמרנו?
5
6
חולון
IDH
דן קובלסקי

3

דיויד שר

2

אמנון זטורסקי

2

חגי לנגשטטר

2

חצי גמר

1
איתי לנגשטטר
1
שיר ברלס
אמנון זטורסקי“ :בהנחה שאלון יהיה כשיר לגמר ,אנחנו בהתלבטות קשה מאוד עם מי לעלות בהרכב”.
דיויד שר“ :הפסד כואב ,אבל אני גאה בקבוצה שלי שהשיגה הרבה מעבר למה שצפו לה הפרשנים .באופן
אישי בטורניר הזה הכפלתי את כמות הנקודות שלי משלושת הטורנירים הקודמים ,ואני מקווה שהצוות
שבוחר את ה MVP-שם לב לדברים האלה.

האחים גאלינרי - 2 :טיפול מונע נגד פרפרים1 :

בניגוד לחצי הגמר הראשון ,חצי הגמר השני בין הגאלינרים לפרפרים הפך ,כמה מפתיע כאשר מדובר
במשחק שמעורבים בו יונתן ועומר ,לקרב חפירות וביצורים .חברי קבוצת הגאלינרים דבקו בהחלטה
טקטית של שמירה כפולה על ליאון דולב כאשר עידן יתזז בין עומר ויונתן ,מכיוון שהוא עדיין צעיר
ובכושר בניגוד לשני החברים הנוספים בקבוצה שהם כבר עם רגל וחצי בקבר .האסטרטגיה הוכיחה את
עצמה  -ליאון הוגבל לנקודה אחת בעוד שעומר ויונתן לא מצליחים לאיים על הסל .מהצד השני ,גם
הגאלינרים לא הצליחו למצוא את הרשת ,ורק שלשה מדהימה של יניב שיקלי כאשר נותרה פחות מדקה
לסיום הכריעה את גורל המשחק .רגע השיא במשחק היה ללא ספק כשעומר קורדובה דרש פאול בעקבות
עבירה של עידן בורץ מתחת לסל .פעמיים ...רק על זה מגיע לפרפרים לא לעלות לגמר ,לא ככה?
האחים גלאינרי

2

טיפול מונע

1

יניב שיקלי

2

ליאון דולב

1

עידן בורץ“ :אני מעוניין לדעת אם היה אי פעם בתולדות הטורניר שחקן הגנה אחד ששיתק לגמרי שני
שחקנים של היריב?”.
עומר קורדובה“ :המטרה מקדשת את כל האמצעים .אני מאמין שלא היו עבירות של עידן עלי ,אבל
בשביל לזכות באליפות הייתי חייב לעשות הכל.”...

טיפול מונע נגד פרפרים2 :IDH - 3 :

דבר הMVP-

מקומות 3-4

 ...You don’t win silver - you loose goldאת המשפט הזה חוו על בשרם שחקני “טיפול מונע נגד
פרפרים” ,שהיו מוכנים לעשות בשלב הזה של חייהם הכל  -רק לא לעלות למשחק על מדליית הארד...
קפטן קבוצת  ,IDHדיויד שר ,שהיה סחוט פיזית ומנטלית מהמאמץ שהשקיע בטורניר הזה קפץ על
הרעיון שלא לקיים משחק אך התנגדות נחרצת של המארגנים שלא היו מוכנים לסטות מהתקנון
במילימטר שלחו את שתי מפסידות חצאי הגמר למשחק מזורז שיקבע מי בכל זאת תעלה לפודיום ותזכה
במדליית הארד )גם רעיון הזוי של תחרות קליעות עונשין במקום משחק נפסל על הסף על ידי המארגנים
חמורי הסבר( .המשחק ,כצפוי ,לא התעלה לרמה גבוהה .רק שני שחקנים ,אחד בכל קבוצה ,הגיעו
למשחק מבחינה התקפית :יונתן יוגבאצל הפרפרים ודיויד עם שתי הנקודות הקבועות שלו אצל
הצהובים .המשחק היה חלש באופן מביך אבל הקהל הגדול סלח ללוחמים משני צידי המגרש ,עקב
המאמץ האדיר שהם השקיעו על מנת להגיע למעמד .בייחוד דיויד...
2
3
טיפול מונע
IDH
2
דיויד שר
3
יונתן יוגב
איתי לנגשטטר“ :משום מה ירדו עלי לפני הטורניר בעלון ההכנה וגם בעלון הסיכום לא נותנים לי
הרבה כבוד ,אבל חשוב לזכור שבסך הכל אני אחד השחקנים המעוטרים בתולדות הטורניר :מדליית
כסף בטורניר הראשון ומקום רביעי בטורניר הנוכחי לא הולכות ברגל”.
ליאון דולב“ :היינו צריכים להיות בגמר ...עד עכשיו אני לא מבין איך עומר לא הצליח לקלוע על עידן
מתחת לסל.”...

ראשית ,ברצוני להודות למארגני הטורניר על ערב נפלא ומרגש שבשיאו כמובן
בחירתי הצפויה ל MVP-של הסאמר-הופס  .2008בואו נהיה כנים לרגע ,לקחת קבוצה ששני-שליש
ממנה מורכב מבני משפחת לנגשטטר )שהצפי של מיטב מומחי הכדורסל בקיבוץ היה שנסיים
במקומות  (13-16עד למקום הרביעי והמכובד ,נראה לי הישג שאין לזלזל בו – וכל מי שחושב אחרת
מוזמן להתנסות בהשתתפות בסאמר-הופס הבא עם האחים לנגשטטר ...לי הספיקה החוויה הזו ...שבוע
אחרי ועדיין קשה לי להירדם בלילות ...שנית ,אנצל את ההזדמנות הזו שניתנה לי מתוקף תפקידי כ-
 MVPשל הטורניר ,להסב את תשומת הלב לעניין כאוב שצף ועולה כל שנה ,עת מתקרב לו תחילת חודש
אוגוסט ואיתו טורניר הסאמר-הופס .נשבר הלב כל שנה מחדש לשמוע את קולו של ע .קורדובה המשווע
לזכות בתואר כלשהו )ולא עומר ,הזכייה* שלך בפנטזי של היורוליג לפני שנתיים לא נחשבת( ,ירידותיו
הבלתי-פוסקות על יריביו המתחילות כשבועיים-שלושה לפני תחילת המשחקים ,הודעות טקסט בשתיים
בלילה הקוראות לאותו יריב להרים ידיים בטענה ש"לא יוכל" לנצח את עומר וצבאו )דגש חזק על
המילה צבאו – כי חוץ מנשק חם הם לא בוחלים בשום אמצעי( ,שימוש בתוכנת הפייסבוק לשם עקיצת
הקבוצות המשתתפות )ולעיתים גם ל"עקיצה" שובבה בכיוונה של עלמת-חמד כלשהי( וכן הלאה...אז
בתור ה MVP-של הטורניר אני רוצה לברך את עומר על מדלית הארד שזכה בה וגם להפנות אליו שאלה
לגבי החולצות הכתומות שקבוצתך לבשה בטורניר :יש כאלו גם לגברים?
 "?MVPשר
דיויד "כבר אמרתי שאני הMVP-
תודה רבה לכולם,
נ.ב .נתראה בעוד  351ימים 18 ,שעות 25 ,דקות ו 51-שניות בסאמר-הופס !2009

“הצהרת כוונות” חולון - 6 :האחים גאלינרי3 :
הגיע הרגע והגיעה השעה ...הגביעים מסודרים על השולחן ,הקהל שבע ביציעים )חוץ מ 97-אחוז
מהצופים שלא הצליחו לשים את ידם על לחמניה מבעוד מועד ונאלצו לעטוף את ההמבורגר בפיתה
עבשה( ,השופטים דרוכים במקומותיהם ורק ששת השחקנים גמורים מעייפות ומקללים את הרגע שבו
החליטו לקחת חלק בטורניר עם קבוצה טובה בעלת סיכויים לשחק יותר מפעם אחת בחום הנוראי של
תחילת אוגוסט ...עם פתיחת המשחק נפלה רוחם של הגאלינרים :את ההפסקה בין המשחקים הם ניצלו
על מנת לתכנן טקטיקות התמודדות מול קבוצה גבוהה בדמותם של אמנון ,דן ושיר ,אבל פתאום הם
רואים לנגד עיניהם את אלון אברהמי חוזר בצליעה היישר מבית החולים ,עולה למגרש ומתחיל
להתחמם לקראת המשחק .ההלם שפקד את הגאלינרים שיתק אותם ,ובתוך מספר דקות פתחו
החולונים פער כמעט בלתי מחיק באמצעות קליעות מדוייקות של אלון מכל טווח .הגאלינרים ניסו
להיאבק בחזרה ,אבל הם בקושי עמדו על הרגלים ולא הצליחו כמעט לקלוע .יניב שיקלי עוד הצליח
לקלוע שלשה מטווח  ,NBAשלשה שהחזירה את הצבע ללחייהם ,אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי -
שום דבר לא ימנע מהגביע להגיע לחולון .אליפות שניה ברציפות לשיר ברלס ,מדליית כסף שלישית )!(
לדור הורביץ ,טורניר רביעי שמסתיים לכל צהלות רבבות הצופים בגולדסטאר ארינה )תזכורת לשנה
הבאה :לא לשכוח להדליק את המזגן.(...

שיר ברלס

2

דור הורביץ

1

הגמר

חולון
אלון אברהמי

6
4

האחים גלאינרי
יניב שיקלי

3
2

שיר ברלס ...Back to back baby!“ :רשמתי את שמי בספר דברי הימים של הטורניר”
אמנון זטורסקי“ :מהפועל חולון להפועל “הצהרת כוונות” חולון ,לא היתה אלופה יותר ראויה מחולון”.
אלון אברהמי“ :אני דוחה בתוקף את הליחשושים הזדוניים לגבי ביום הפציעה שלי בחצי הגמר על מנת
שאוכל לשמור כוחות לגמר ולסגור את הסיפור לבדי .מדובר בדברי בלע של אנשים מתוסכלים שלא
יצליחו לנצח גם אם יתחרו לבד”.
דן קובלסקי“ :אני מקבל מדליה?”
דור הורביץ“ :אליפות לא לקחתי ,אבל אני רוצה להכריז בזאת על יזמות חדשה שלי  -בית מלאכה
לפמוטים וכלי כסף”...
יניב שיקלי“ :הרגשתי שבמשחק האחרון אני משחק לבד בעוד שדור ועידן מסתובבים כשני תמהונים על
המגרש מבלי לקחת חלק פעיל במאמץ הקבוצתי .חבל ,אבל לפחות אני מלך הסלים של הטורניר .גם זה
משהו ,לא?”
עידן בורץ“ :הסיפור עם אלון מריח לא טוב ,אבל לא בגלל זה הפסדנו .דור שם בכיס הקטן את שמעון
פרס ,וכל קבוצה עם שאיפות אליפות צריכה לחשוב טוב לפני שהיא שוכרת את שירותיו”.
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עמרי רז
אסף אברהמי
דור הורביץ
יניב שיקלי
שיר ברלס
ענר ביוקוראל
אבישי רוזנבלום
יונתן יוגב
אלי ביוקוראל
גולן ברק
דרור לימור
דן קובלסקי
אלון אברהמי
דיויד שר
ליאון דולב
עומר קורדובה
יותם פנר
ינון בורנשטיין
שי נתן
אמנון זטורסקי
אבישי גרינברג
אפק לוינסון
דני איזקסון
עידן ביוקוראל
עמוס ויינטרוב
ניצן מאור
רונן ויין
אדם כרמיה
אייל ברלס
איתי לנגשטטר
רונן מייז
רפי נחום
אוהד קאליפה
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סטטיסטיקה

סאמר הופס 2008
יניב שיקלי
דן קובלסקי
אלון אברהמי
דיויד שר
ליאון דולב
שיר ברלס
עמרי רז
אבישי רוזנבלום
דור הורביץ
יונתן יוגב
אפק לוינסון
בוריס )חבר של איה(
דני איזקסון
חגי לנגשטטר
יותם פנר
אבישי גרינברג
אייל פיינבלט
אייל רונן
איתי לנגשטטר
אמיתי הורביץ
אמנון זטורסקי
דותן מיימון
ניב נמר
אביהו רגב
ארז שלמון
גולן ברק
טל )חבר של חני(
עומר קורדובה
עידן בורץ
עמיחי קורודבה
רועי קורדובה
רפי נחום
רפי קורדובה

כל הזמנים
חגי לנגשטטר
רועי קורדובה
ראובן יוגב
אלכס
בוריס
יעקב שקד
רפי רז
אדר אברוצקי
אייל פיינבלט
אייל רונן
אלעד קורדובה
אמיתי הורביץ
דותן מימון
דרור מנור
טל רגב
טל רוזנבלום
ניב נמר
עידו שקד
עמיחי קורדובה
עמיר שיקלי
אביהו רגב
איתי סוורדלוב
ארז שלמון
טל
נדב רונן
עוזי בארי
עידו ראובני
עידן בורץ
ערן קלז
צ’ ה
רפי קורדובה
שגב לוינסון

