סאמר הופס 2009
חגיגות ה-

פתח דבר
שלום לכולם,
נפתח בהשתפכות  -לפני שש שנים וכמה חודשים ,עת עלה רעיון אליפות הקיבוץ בכדורסל ,מי היה
מאמין שהטורניר יתפוס כל כך יפה והיום נעמוד בפתחו של סאמר הופס חמישי במספר!) ...הפוגה לצורך
ניגוב הדימעה( ...ארבעה טורנירים כבר חלפו ,וההשתתפות מרקיעה שחקים 48 .שחקנים ב 16-קבוצות
ישחקו גם השנה בשיטת המפסיד עף ,מה שמבטיח מתח ודרמה כבר משריקת הפתיחה .כמו תמיד גם
השנה יהיה אוכל ,שתייה ,מצב רוח והרבה הרבה לחות.
לפניכם פרוש הגיליון החגיגי של הטורניר בו תוכלו למצוא כבכל שנה את התחזיות ,הפרשנויות ,טורים
וסטטיסטיקות .השונה הוא שהחלטנו לחרוג ממנהגנו והפעם לא לעלוב במתמודדים .השנה ניתוחי
הקבוצות יהיו מנומסים והוגנים ,לא נלעג לאף אחד על יכולתו וננסה למצוא בכל שחקן ובכל קבוצה את
הצדדים החיוביים ביכולת הכדורסל שלו/שלה .אולי זה יהיה פחות מעניין ולא יספק את הצורך של
רובכם ללעוג לאחר אבל אין מה לעשות ,אנחנו כבר נכווינו מאנשים שנפגעו בעבר מדברים שנכתבו
עליהם ולקחו אותנו לבית משפט לתביעת דיבה על הוצאת לשון הרע .כן  -זה אולי נשמע לכם מופרך אבל
זה קרה פה אצלנו בקיבוץ .את תוצאות המשפט שהושגו בעסקת טיעון יכולתם לראות בטורניר האחרון
בו נאלצנו לתת לתובע את גביע ה...MVP-
אם כבר הזכרנו את הזוכה בגביע ה MVP-משנה שעברה ,אז גם השנה מצורף למגזין טור אישי של דיויד
"הנמר" שר ,כאשר הפעם הטור נכתב מפרספקטיבה אחרת – מנקודת מבט של השחקן המצטיין .כפי
שתיווכחו בהמשך ,היה עדיף לכולנו שהוא לא היה זוכה בתואר ב – 2008-ככה היו נחסכים מאיתנו 12
חודשים של הצהרות חסרות ביסוס ואולי גם הטור של השנה היה קצת יותר טוב והיה מציל את המגזין
הלא כל כך משובח שאתם אוחזים בידיכם.
אפרופו לא כל כך משובח ,אנחנו מתחילים להרגיש בעצמנו ולקבל תגובות מהמדרכות שיכולת הכתיבה
והמקוריות מתדרדרת משנה לשנה .הירידות הן אותן ירידות והבדיחות חוזרות על עצמן .ככה זה
כשמזדקנים .גם אנחנו כבר לא חדים כמו פעם וגם הטורניר ,שבתמימותנו חשבנו שאחרי שנתיים שלוש
יתחיל לארגן את עצמו לבד ,מתעקש להמשיך לגזול זמן ואנרגיה .במילים אחרות ,זוהי קריאה נרגשת
לחבר'ה שמעוניינים לעזור במשהו ,למשל ברענון הכתיבה -אתם מוזמנים כבר החל ממגזין הסיכום
שייצא בע"ה בשבוע הבא.
זהו ,אנחנו מאמינים שהצלחנו במשימתנו המרכזית שעמדה בפנינו עת שהתחלנו לארגן את הטורניר
החמישי )החמישי!( -לגרום לכל הקיבוץ לתעב את ענף הכדורסל בכלל ואת הטורניר בפרט על מנת
שבשנה הבאה כבר לא יהיה צורך לארגן את המטרד הזה ...אבל ביום שישי תבואו ,השמועות אומרות
שהמגרש ליד הבריכה יהיה המקום היחידי בחצי הכדור הצפוני שבו אפשר לקבל הוט דוג ,בירה וקרטיב
בחינם...
דור ועמרי
כמו תמיד ,תודה
למעדניר ,פלסטניר ,עדן
והגד”ש על התרומה
הקבועה להפקת
הטורניר.

נעים להכיר
איפה חצי הדונם?
מי? אבישי גרינברג ,ערן קלז ,עמרי כפיר
למה כן? כי אין רגש חזק יותר מנקמה ...אחרי שגורשו באכזריות מבתיהם בקיבוץ משל היו מתנחלים
סהרוריים באיזו האחזות בשומרון ,השלושה האלה רוצים לנקום ,ואין דבר יותר מתוק מנקמה
ספורטיבית .הם יבואו כועסים ,מרירים ומתוסכלים ,וינסו לפרוק את הרגשות האלה על יריביהם.
למה לא? כי נקמה זה טוב ויפה ,אבל מה זה עוזר אם אתה לא יכול ליישם אותה על המגרש? השלישייה
הזאת כבר ניסתה את כוחה באחד הטורנירים הקודמים )כך שלמעשה הפעם הם עוברים על חוק יסוד
3ג' בחוקת הסאמר הופס שקובע שאסור לקבוצה זהה להופיע פעמיים באותו טורניר ,אבל החוק הזה
כבר נרמס עשרות פעמים בעבר אז נחליק להם הפעם (...והתוצאה לא היתה מרהיבה ,בלשון המעטה.
אז מה יהיה? אולי עוברים את הסיבוב הראשון ,אבל זה בספק רב .לשני שליש מהקבוצה היריבה
בסיבוב הראשון אין מושג בענף ,אבל השליש האחרון יכול לנצח לבד ...בכל מקרה ,גם אם יעברו סיבוב
אחד ,בסיבוב הבא הם יחטפו בראש.
*הערת אגב – ברגע האחרון אבישי החליף את השחקנים שהוא מגיע איתם לטורניר ,אבל אין לנו כח
לכתוב מחדש דברים אחרים ,אז בעיה שלו .בתקווה שלא בעיה שלנו.
בסימן חמש...
.1
.2
.3
.4
.5

חמש תלבושות בלתי נשכחות:
חולצות הפאייטים של “הכל תלוי ברפי” )(2005
שילובי הצבעים הבלתי אפשריים של “צלם אותי עמיקם” )(2008
הצהוב הזרחני של “השער המזרחי” )(2007
העכברים האפורים של “רטטוי” )(2007
הכתום המסנוור של “טיפול מונע נגד פרפרים” )(2008

אסף בסטנד ביי
מי? רפי נחום ,אלון אברהמי ,רונן זוהר ויין
למה כן? כי בשורותיהם מופיע אלוף מכהן )אלון( וזה תמיד נותן כמה נקודות זכות ,למרות שהאליפות
של אלון היא אליפות עם כוכבית ,לאחר שבשלב רבע הגמר של הטורניר של שנת  2008הוא ביים פציעה,
הוחלף על ידי דן שהעלה במו ידיו את הקבוצה לגמר ,ואז אלון חזר למשחק הגמר בריא ,שלם ובעיקר –
לא עייף .זה הספיק לו על מנת לגלות עליונות מוחלטת על שלושת יריביו ובמסע קליעות בלתי נשכח הוא
הביא את הגביע לקבוצתו )ואנחנו חייבים להדגיש שהעובדה שאחד מכותבי שורות אלה היה בצד
המפסיד של אותו גמר היא לא הסיבה לטענות הקשות האלה .באמת(...
למה לא? כי הקשר בין רפי ורונן לענף עדיין טעון בדיקה .מעמיקה .עזבו ,חבל על הזמן של הבדיקה – אין
קשר.
אז מה יהיה? משחק מול קבוצה שווה להם פחות או יותר בסיבוב הראשון אותו הם יצליחו לעבור ,אבל
ברבע הגמר הם יתקלו במשוכה גבוהה מדי.

נעים להכיר
עגלקטיקוס
מי? דיויד שר ,עומר קורדובה ,עמרי רז
למה כן? כי דיויד חי בסרט ומבחינתו הטורניר מיותר – אפשר לתת להם את הגביע .הוא נמצא כבר
תקופה ארוכה במשטר אימונים מיוחד )שגולת הכותרת שלו היתה קניית שרוכים חדשים לנעלי
האולסטאר שלו( וההתלהבות שלו מדביקה את שאר הקבוצה .בנוסף ,צפ פוגש בסיבוב הראשון את
בורצי וירצה להשקיט באופן סופי את הרחשים שעדיין עולים סביב בקשת העבירה הכי שערורייתית
בתולדות הטורניר ,ולסיום ,יש להם את הקלע הכי טוב שאי פעם דרך על רצפת הפרקט המפוארת של
הגולדסטאר ארינה.
למה לא? יש לכם שעתיים פנויות? בואו נתחיל – מדובר בקבוצה הכי מסוכסכת בינה לבין עצמה שאי
פעם נראתה במחוזותינו ,כי זה מה שקורה כששמים את שלושת הטראשטוקרים הגדולים בתולדות
הטורניר באותה קבוצה .ראשי הקבוצה לא הצליחו לשמור את הכביסה המלוכלכת בבית והריב
המתוקשר בין דיויד ועומר אודות זהות קפטן הקבוצה דלף לתקשורת )בעיקר עקב העובדה שהם הדליפו
אותה לתקשורת .(...בנוסף ,עומר סוחב פציעה דמיונית בעקבות מפגש לא דמיוני עם הרגל של ג'נס לפני
כשלוש שנים ולמעשה מחפש בנרות מפלט מהטורניר .אם זה לא מספיק ,הסרט שבו דיויד חי )זה
מהפסקה הקודמת ,כן?( הוא סרט רע ,ואחרי חמש דקות בחום הרצחני של יולי הוא יתעורר ממנו
בבעתה .בנוסף ,ההגרלה של הסיבוב הראשון ,עם כל הפיקנטיות שבה ,היא לא הגרלה קלה בכלל
והחבר'ה של לני קרביץ )או איך שקוראים להם( יכולים לעשות להם חיים לא קלים.
אז מה יהיה? קבלו תחזית מדויקת  -עוברים את הסיבוב הראשון ,עומר פורש מהטורניר עקב תלונות
שווא על פציעה ,הם מצרפים איזה חתול אשפתות מהקהל ועמרי סוחב אותם לבדו עד הגמר ,בו הם
ינצחו .למרות שעמרי יקלע את כל הנקודות של הקבוצה בטורניר ,דיויד יהיה בשוק שהוא לא נבחר שוב
ל MVP-של האליפות וישחיר את פניו של עמרי ברבים מעל גבי הפייסבוק.

המופע המוסיקלי של טל קרביץ
מי? עידן בורץ ,אפק לוינסון ,דותן מיימון
למה כן? קודם כל ,מדובר באחת הקבוצות הבודדות בטורניר כולו שכל אחד מהשחקנים שבה מסוגל
לקלוע אם הוא עומד לבד מתחת לסל ,וזה לא דבר של מה בכך בהתחשב בחבורה של העיזים שנרשמו
לטורניר השנה ...בנוסף ,יש להם גאוות יחידה מסוימת )נעורים( ויש להם חשבון פתוח עם הקבוצה
שאותה הם פוגשים בסיבוב הראשון .אגב ,לשניים משחקניה ,אפק ודותן ,יש עבר והווה בענף .עידן,
למרות אהבתו הרבה למקצוע ,בא יותר לידי ביטוי בסקווש .אם בטעות הם מנצחים בסיבוב הראשון,
הם ימשיכו על גבי המומנטום עד לחצי הגמר ,שם הם יחטפו בראש...
למה לא? בורצי מתגלה בתקופה האחרונה כטראש-טוקר רציני ומפזר הצהרות חסרות כל ביסוס
שבסופו של דבר יתנקמו בו ובקבוצה שלו .בנוסף ,העובדה שדותן הוא המדריך של שתי הצלעות הנוספות
בקבוצה ואין שמירת דיסטנס מינימלית תגרום לחיכוכים בלתי נמנעים בתוך הקבוצה.
אז מה יהיה? קבוצה סימפטית מאוד וליבנו איתם ,אבל ההגרלה אכזרית מדי  -עמרי מעולם לא הפסיד
משחק פתיחה בטורניר וזה לא יקרה בפעם הראשונה דווקא השנה...

נעים להכיר
מה קשור?
מי? עמיחי קורדובה ,אלעד קורדובה ,גיא בארי
למה כן? בשקט בשקט ,מבלי שהנושא עלה לכותרות ,התרחשה מהפכה במשפחת קורדובה ואבי
המשפחה ומייסד השושלת ,רפי ,הודח באופן מפתיע מקבוצת הספורט הייצוגית של המשפחה .מה היו
הסיבות להדחה? קשה לדעת ,אבל יודעי דבר מספרים שמדובר בנסיון הפיכה של עמיחי שמקורו בויכוח
על הטקטיקה של הקבוצה בטורניר הקרוב .עד היום דגלה הקבוצה בטקטיקה הידועה בשמה המקצועי
"הרבץ ועלה לרשת" ,אבל במבחן התוצאה הטקטיקה לא סיפקה את הסחורה והקבוצה מצאה את
עצמה שוב ושוב מחוץ לטורניר אחרי הסיבוב הראשון .השנה עמיחי ניסה לקדם טקטיקה חדשה וחסויה,
שאין אנו יודעים את פרטיה ,אך כן יודעים שהדבר עורר את התנגדותו החריפה של רפי ,שבסופו של דבר
הודיע על פרישה .במקומו של רפי גויס במהירות הבזק גיא בארי ,והשאלה הגדולה היא האם הרצון
להראות לרפי שהם יכולים להסתדר גם בלעדיו תפיח רוח חיים בקבוצה הזאת ,שכל קשר בינה לבין
כדורסל פשוט לא קיים.
למה לא? ראשית ,כי השם שהם בחרו כבר היה בשימוש בעבר כך שהם יצטרכו להפגין על המגרש
מקוריות רבה יותר .שנית ,כי ככלות הכל )והתמונה( רפי הוא הפנים של הקבוצה האגדית הזאת ,שמנסה
את כוחה בכל שנה בעקשנות ראויה לציון .בלעדיו הקבוצה הזאת מאבדת את הייחוד שלה והופכת
לסתם קבוצה של שלושה חבר'ה בלי מושג בענף ,וכאלה יש לנו המון השנה...
אז מה יהיה? הגרלה קשה מאוד בסיבוב הראשון .יתפנו מהר מאוד לאוכל.

תופי דורילה
מי? ינון בורנשטיין ,גולן ברק ,דור הורביץ
למה כן? הדורילות הם כשמם כן הם .מפחידים ,גדולים ,מסיביים ,חזקים .גם בכדורסל יש להם מה
להציע :אלוף סאמר הופס הראשון )גולן( חובר למקום השני בכל הסאמר הופסים כמעט )דור( על מנת
לנסות להראות לו את הדרך אל הפודיום )החלק העליון שלו ,לא מהצד( .אליהם מצטרף ינו שאת איומי
הפרישה שלו שומעים במעומעם כל ערב בצעקות רמות מביתו אשר...ברמת גן .לינו רקורד מרשים של 10
נק' במשחק אחד בסאמר הופס הראשון .אז לקלוע הם יודעים )שלושתם( ,לקחת ריבאונד הם יקחו
)שלושתם( ולנצח הם יודעים )שלושתם-חוץ מדור(.
למה לא? לגמר הם יגיעו כנראה בהליכה .אם תהיה התנגדות כלשהי בדרך ינו יתן צעקה וההתנגדות
תזוז לצד השני של המגרש .בגמר זה כבר סיפור אחר ושם מדברת היכולת המנטאלית יותר מהכל,
ויכולת מנטאלית במעמדים גדולים היא לא הצד החזק של הקבוצה )דור(.
מה יהיה? אם ינו לא יממש את איומיו ואם כולם יהיו בריאים ,עליה לגמר וזכייה היסטורית של דור
באליפות בעקבותיה נוכל סוף סוף לבטל את הטורניר המיותר הזה ,ואמרו אמן.

נעים להכיר
לוחמי החופש
מי? שגב לוינסון ,אחמד עזאם ,דן קובלסקי
למה כן? אחרי התרגיל המסריח שדן עשה לאחמד בטורניר של שנת ) 2005לא העיר אותו והביא במקומו
שחקן אחר לקבוצה( אחמד נשבע להוכיח לדן שהוא עשה את טעות חייו ,והטורניר של השנה הוא
ההזדמנות הגדולה שלו .דן נתן טורניר מהסרטים בשנה שעברה )הרבה נקודות ,סל נצחון ושותפות
בקבוצה שזכתה במקום הראשון( ואף הגיע לשלב הסופי בתחרות לבחירת ה ,MVP-ושגב הוא אחד
מבכירי החיילים בקיבוץ ,וידוע שבספורט רוח לחימה תמיד עוזרת.
למה לא? כי אחמד הוכיח בשנה שעברה שדן עשה בחוכמה כשהחליף אותו בטורניר הקודם וזה נכון
ששגב ודן חיילים שאמורים להיות בשיא כושרם ,אבל בכל זאת ,נח"ל )קיצור של "נתקענו .חכו לגולני"(.
אז מה יהיה? הגרלה קלה בסיבוב הראשון תאפשר להם להגיע לרבע גמר ושם הם יפגשו קבוצה טובה
אך מוגבלת .יש מצב להפתעה אבל בכל מקרה חצי הגמר הוא המקסימום שלהם.

בסימן חמש...
חמישה שירי הצגת שחקנים בלתי נשכחים
 - Hit The Road Jack .1פטישים ב’ )(2004
 .2מוש השור  -השור האדום הזועם )(2004
 .3חולה על כדורגל  -הכח דובי גל )(2005
 .4השוטר מבברלי הילס  -המדבירים )(2004
 .5דינמו מסחה  -הצהרת כוונות חולון )(2008

הגנון של אלי
מי? אדם כרמיה ,ארז חדר אוכל לוי ואלעד )אח של ארז חדר אוכל לוי( לוי
למה כן? בואו נראה ...אהם ...אוקיי – דבר ראשון ,מצאנו קשר בין השלושה :אדם גר בקיבוץ ,ארז עובד
בקיבוץ ואח של אח של ארז עובד בקיבוץ ...די קלוש ,אה? אז ננסה כיוון אחר ,כיוון שכבר אירע בעבר
ואנחנו תמיד נזהרים בגללו – אח של ארז הוא ווילי סימס והוא ייקח אותם לבדו עד לגמר .גם די קלוש,
לא? לפחות ניסינו...
למה לא? א .ענף הספורט העיקרי שלהם הוא כדורגל ב .הם לא יודעים כדורסל ג .כל התשובות נכונות
אז מה יהיה? לדעתנו לא עוברים את הסיבוב הראשון .היריבה שלהם טיפה יותר כשרונית )טיפונת( וזה
יהיה יותר מדי לחברי הגנון .אבל שוב ,חייבים לסייג ,האח של ארז הוא תעלומה מוחלטת עבור כל
הסקאוטרים במערכת.

נעים להכיר
חבורת החצר
מי? עידן ביוקוראל ,אביהו רגב ,טל רגב
למה כן? כל שנה אנחנו כותבים פחות או יותר את אותם הדברים על הקבוצה הזאת )שגם היא מפירה
בשיטתיות ראויה לציון את החוק שאוסר על קבוצות להופיע באותו הרכב ביותר מטורניר אחד( :יש
להם גובה )אביהו( ,יש להם קשיחות )טל( ויש להם קליעה מבחוץ )עידן( .לכאורה ,כל מה שצריך על מנת
להצליח בטורניר שלא בדיוק משופע בכשרונות .אבל רק לכאורה...
למה לא? כי בכל שנה חוזר אותו הסיפור – במקום לשחק כדורסל האחים רגב פוצחים בסידרת הפצצות
חסרות כתובת )גם לכיוון הכללי של הסל וגם לכיוון הכללי של היריבים( ועידן מצטרף אליהם בחדווה,
ובמקום להתמקד בעניין השולי הזה של קליעה לסל המשחקים שלהם הופכים לזירת בושידו כללית,
שבה איכשהוא הם מצליחים להפסיד...
אז מה יהיה? הגרלה איומה ונוראית – קיבלו בסיבוב הראשון כנראה את הקבוצה הכי טובה בטורניר.
הם לא יחטפו בראש ,אבל לא יעלו שלב.

בסימן חמש...
חמישה שמות קבוצות משעשעים )לפרקים(
 Team .1צצילי )(2007
 .2הכח דובי גל )(2005
 .3צלם אותי עמיקם )(2008
 .4עיזים נוצריות )(2004
 .5הידראוליקה טייבה )(2007

ריאל יש”ע
מי? יניב שיקלי ,שיר ברלס ,עידו שקד
למה כן? כי הם אולי המועמדים המובילים לתואר .יש להם שני אלופים לשעבר שזה תקדים באותה
קבוצה )אחד מהם ,שיר ,הוא היחיד שזכה פעמיים באליפות( .הם חזקים בכל העמדות ,זריזות וקליעה
מבחוץ-יניב ,אתלטיות ריבאונד וקליעה-שיר ,חוש טכני פיסיות וניצוצות כדורסל-עידו .אנחנו לא רוצים
חלילה לנחס אותם או להגדיל את הציפיות והלחץ עליהם אבל תהיה זאת הפתעה גדולה מאוד אם הם
לא יזכו השנה .מאוד.
למה לא? אין סיבה .הם זוכים.
אז מה יהיה? הפסד כבר ברבע הגמר.

נעים להכיר
המלאכים של ארצ’י
מי? יותם פנר ,ארז שלמון ,ניצן מאור
למה כן? קבוצה עם פוטנציאל רב מאוד להיות הפתעת הטורניר .יותם יודע כדורסל באופן תיאורטי .ארז
הוא ספורטאי בכל רמ"ח אבריו ,לוחם שחקן הגנה וריבאונד .וניצן מוסיף נופך חשאי לקבוצה ,מה גם
שבארונו יש תואר אליפות.
למה לא? מה עם לשים את הכדור בתוך הטבעת? האמת היא שיש להם מכשול קשה ביותר כבר ברבע
הגמר ואם יעברו אותו הם כבר את שלהם עשו.
אז מה יהיה? הפסד ברבע הגמר) .כן ,ידוע שזה מתנגש עם התחזית של קבוצת ריאל יש"ע אבל למי
איכפת .אחת מהן בטוח תפסיד כך ש 50%-הצלחה מובטחים לנו פה(.

בסימן חמש...
.1
.2
.3
.4
.5

חמישה אירועים לא נעימים
הצגת שחקנים נקטעת באכזריות עקב הוצאת התקע מהחשמל ע”י בני ירושלמי )(2004
עידו ראובני שובר את היד במשחק הפתיחה של הטורניר )(2004
עומר קורדובה מבקש עבירה מתחת לסל מעידן בורץ )(2008
דן מעיף כדור לקהל ופוגע בראש של נויה )(2005
לזרקורים לוקח המון זמן להידלק לאחר הצגת השחקנים )(2004-2008

אייל
מי? אייל פיינבלט ,אייל ירושלמי ,אייל רונן
למה כן? חביבי הקהל משנה שעברה מסתערים שוב על התואר .הם רק לא יודעים שאין סיכוי שניתן
שנתיים רצוף לאותה קבוצה את התואר הזניח הזה שאנחנו כל שנה לא מבינים למה אנחנו מבזבזים
כסף על גביע בשבילו .עכשיו ,כשחשפנו זאת ,לא בטוח שיש להם בשביל מה להופיע .כדורסל הוא מהם
והלאה וחביבות לא קונה בקניוניר שום דבר.
למה לא? ראה בלמה כן.
אז מה יהיה? תבוסה חביבה בסיבוב החביב הראשון.

נעים להכיר
ילדי הקרוואנים
מי? שמעון טיגט מהרטה ,שלום מנחם ,דוד עמר
למה כן? כי איזור הקרוואנים הוא איזור אפוף מסתורין ,ורב הנסתר בו על הגלוי .שמעון משחק
כדורסל? וואלה ,לא ידענו? ושלום? חשבנו שהוא יותר בקטע של סטנדאפ .ומי זה דוד? ומכל המסתורין
הזה ,בסוף עוד נקבל איזו הפתעה לא צפויה .יאללה ,על מי אנחנו עובדים?
למה לא? כי מבין כל הקבוצות שנרשמו השנה לטורניר ,ואולי אפילו אי פעם ,אנחנו לא חושבים שהיה אי
פעם אוסף של אנשים חסרי כל קשר לענף כמו החבורה הזאת.
אז מה יהיה? קיבלו הגרלה קלה מאוד )מה שאפשר להגיד גם על הקבוצה שקיבלה אותם ,מן הסתם(...
ואולי בטעות ינצחו בזריקות העונשין אחרי שהמשחק שלהם יסתיים ללא נקודות ,אבל מעבר לזה באמת
שאין מה לכתוב.

בסימן חמש...
.1
.2
.3
.4
.5

חמישה דברים שכנראה כבר לא יקרו אף פעם
דור יקח אליפות
הבירה תספיק לכולם
הקרטיבים שהמארגנים מבטיחים כל שנה באמת יחולקו
שחקן אחד שזוכה בכל התארים האפשריים באותו טורניר כמו ניצן מאור ב2007-
סאמר הופס שישי...

The Beez Kneez
מי? נרי לנצ'נר ,מרסיאל בוחסירה ,אמיתי הורביץ
למה כן? דבקות ואמונה בצדקת הדרך .במשחק אימון שנערך לפני מספר ימים הפגין אמיתי כושר קליעה
משובח )סיים את המשחק ללא נקודות( .בניגוד להופעה בטורניר הקודם ,נרי ומרסיאל מגיעים לאליפות
הנוכחית כשבאמתחתם המון נסיון ,והמשחק הראשון בטורניר יהיה המשחק השני בקריירה שלהם –
בהחלט לא עניין של מה בכך.
למה לא? מדובר בקבוצה האחרונה שנרשמה לטורניר ולמעשה איך שלא הופכים את העניין מדובר
בקבוצה שכל ייעודה בחיים הוא לסתום את החור שנוצר עם התפרקותה בטרם עת של הקבוצה הלא
ממומשת של אוהד קאליפה .יש להם שם מסתורי ובטוח יהיה להם שיר עליה טוב ,אבל מה עם קצת
כדורסל בין לבין?
אז מה יהיה? למרות כל מה שנאמר ,הם פוגשים בסיבוב הראשון קבוצה שגם לה אין שום קשר לענף ,כך
שאפשר לראות ביום בהיר במיוחד מעבר של סיבוב אחד ,אבל שום דבר מעבר לזה.

נעים להכיר
כדורוזנבלום
מי? אבישי רוזנבלום ,טל רוזנבלום ,אהרון כדורי
למה כן? כי אבישי חייב להוכיח פעם אחת ולתמיד שהוא שייך לעילית של שחקני הכדורסל בקיבוץ גם
במעמד חשוב ולא רק במשחקי ידידות זניחים .השנה הוא מגיע לטורניר עם דיווחים חוזרים ונשנים
בתקשורת האלקטרונית על פציעה טורדנית שהוא נושא איתו )דיווחים אותם טרח להפיץ בעצמו מבעוד
מועד על מנת להכין לעצמו אליבי לעוד כישלון מסתמן( ,אך ידוע שחיה פצועה היא חיה מסוכנת יותר.
בנוסף ,הצירוף של אהרון לקבוצה הוא מהלך מבריק מכיוון שאהרון ייתן להם את המימד של הקשיחות,
בעיקר במשחק הראשון שבו הם יהיו חייבים הרבה מאוד קשיחות.
למה לא? כי טל.
אז מה יהיה? בדיוק אותו הסיפור כמו הקבוצה אותה הם פוגשים בסיבוב הראשון )אמריקן אקספרס( –
במידה ועוברים את הסיבוב הזה הדרך לחצי הגמר סלולה ,ושם באמת שהכל יכול לקרות.

אמריקן אקספרס
מי? יונתן יוגב ,דני אייזקסון ,אלכס היימן
למה כן? כי נראה שדני ואלכס מכוונים את חייהם על פי הטורניר הזה .בכל שנה הם מצליחים להיות
בקיבוץ בדיוק בימים שבהם מתקיים הטורניר ,ולמרות שבכל שנה הם נוחלים מפח נפש הם אף פעם לא
מתייאשים – חוזרים ,חוטפים מפח נפש ושוב חוזרים ושוב חוטפים מפח נפש וכן הלאה .מה עושים?
מצרפים את בן הדוד שפגש פעם את מפח נפש אבל עשה עליו עבירה גסה ומאז הוא לא מטריד אותו,
ומקווים להגרלה טובה.
למה לא? האמת היא שאין הרבה סיבות למה לא – דני ואלכס גדלו והתחזקו בעוד שנה וג'נס סתם גדול
וחזק גם השנה .בניגוד לקבוצות העבר של הג'נס הפעם יש איתו שחקנים שיודעים גם לקלוע וביחד הם
מרכיבים שלישייה די איכותית ,אחת הטובות בטורניר הנוכחי .מצד שני ,השאלה הגדולה היא באיזו
רמת התלהבות יגיע יונתן למשחק .אה ,ועוד דבר אחד – הגרלה לא קלה בכלל בסיבוב הראשון.
אז מה יהיה? קרב קשה מאוד בסיבוב הראשון .במידה ועוברים אותו הם יכולים ללכת עד הסוף.

לוח זמנים

דבר הMVP-
השנה הזו הייתה המדהימה בחיי -בתי הקטנה סתיו יצאה לאוויר העולם ,בתי הבכורה עמית סיימה גן חובה
ותעלה בקרוב לכיתה א' ובני לירון למד כבר חיבור וחיסור עד  10והוא רק בן  ...4אך כל זה מתגמד לעומת
ההישג האמיתי ,הדבר שבאמת בזכותו השנה שחלפה תיחקק בזיכרוני עד ימיי האחרונים – זכייתי בתואר ה-
 MVPבטורניר הסאמר-הופס .2008
ה ,MVP-למי שגר על הירח ,או שסתם לא מתעניין בספורט יותר מדי ,הוא התואר המחולק לשחקן שהכי עזר
לקבוצתו להגיע לשלבים מכריעים בטורניר .כאמור ,בשתי ידיי הבאתי את קבוצתי משנה שעברה )ללא עזרה
כמעט משני האחים לבית לנגשטטר( עד החצי-גמר ,כאשר מיטב הפרשנים לא ניבאו שננצח משחק אחד אפילו.
השנה אני מקווה להתעלות על ההישג משנה שעברה ,כאשר שוב יהיה עליי לסחוב את קבוצתי על גבי )בתקווה
שעמרי "הסוד" רז ועומר "דה ליצ'י" קורדובה יתנו כתף( ולהגיע לגמר לפחות ,ואולי ,בעזרת השם ,גם לזכות.
במצבנו הנוכחי ,רק השם יוכל לעזור לנו...
נתראה בשישי בערב ,ב"גולדסטאר ארינה" – יהיה חם) ...אני לא צוחק ,באמת שיהיה חם(
דיויד " "MVP 2008שר )הכותב הוא קפטן קבוצת ה"עגלאקטיקוס" לסאמר-הופס (2009
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