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אלופה :שער חמש  -אייל רונן ,גולן ברק (מנג‘ר/שחקן) ,דן קובלסקי ועידן בורץ



מקום שני :בידיים קשורות  -אייל ברלס ,דור הורביץ וטל הרץ



מקום שלישי :אחלה בחלה דוד של גבר  -אבישי רוזנבלום ,יונתן יוגב ויותם פנר



השחקן המצטיין :אייל רונן  -שער חמש



חביבת הקהל :ממזרים חסרי כבוד  -אלעד קורדובה ,גיא בארי ועמיחי קורדובה



הקלעים המצטיינים :אייל רונן (שער חמש) ודור הורביץ (בידיים קשורות)



אלוף השלשות :יניב שיקלי  -ספייס ג‘אם
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אזלמהלהיהללנו?
ככה סתם מהראש ,בלי הגיון ו/או סדר קוהרנטי


























עומר קורדובה מנחה את הערב בכריזמה מדהימה אבל כמעט נוטש את מקומו עקב
היעלמות קופסת הסיגריות שלו
אלעד רז מצביע יום לאחר הטורניר על אשטון קוצ'ר בטלויזיה ואומר" :אמא ,זה האיש
שדיבר אתמול"
משחק ותיקים מרגש עד דמעות – רפי מחזיר את הכבוד האבוד של משפחת קורדובה
יניב שיקלי מכין מבעוד מועד חולצות אליפות לקבוצתו ומוסר אותן בסוף הערב באצילות
לאלופה האמיתית שהדיחה את קבוצתו מהטורניר
פינת קפה ברמה בינלאומית ,עם שילוב נכון ועדין בין המרכיבים השונים ומיחם איכותי
במיוחד
אייל רונן נוגע לראשונה בחייו בכדורסל ונותן הופעה הירואית שמסתיימת בתואר קבוצתי,
 MVPומלכות הסלים (משותפת) .מה זה אומר עלינו כקיבוץ?
עמרי רז שומר על מלכות הסלים בכל הזמנים בשיניים ממש
דן קובלסקי – המחליף של האליפויות .אם אתם רוצים לקחת אליפות – תדאגו שאחד
מחברי הקבוצה המקורית ייפצע בתחילת הטורניר ותוודאו מראש שלדן יש קבוצה מספיק
מסריחה כדי שהוא יתפנה לעזור לכם בשלבים המתקדמים יותר
דיויד שר ,תוך כדי משחק ,בעודו מוביל  ,2:0מתחנן לעמרי" :קח  100ש"ח ותן לי לנצח".
בנוסף ,מחטיא שלשת נצחון פנויה לחלוטין בשניית הסיום
יניב שיקלי לוקח את אליפות השלשות באלגנטיות ראויה להערכה
אביהו רגב זוכה בתואר המרשים של ותיק המשתתפים בטורניר
למרות כל הנסיונות לא הצליחה הוועדה לארגן משחק נשים .מה זה אומר עלינו כקיבוץ ?2
יותם פנר בהופעה כושלת  +לקיחת אחריות מוגזמת בשניית הסיום של משחק חצי הגמר
טענות קשות מאוד מצד חברי קבוצת טים סרולי החביבים והרכים לגבי אי סדרים במשחק
בו הם הפסידו לקבוצת ללא ציפיות
בזיון הלחמניות – לקחים הופקו וראשים נערפו
לעומת זאת ,עודף שערורייתי של קרטיבים...
עומר קורדובה מפר חוזה .בסיכום המקורי היה עליו לכתוב טור מסכם לעלון זה אך הוא
מושך אותנו כבר שבוע וחצי ,גורם לעיכוב ביציאת העלון ובסוף מבשר – אין מוזה .העיקר
מערכות אזעקה לבית יש...
טקס חלוקת פרסים מרגש במיוחד בו נטלו חלק כל שועי הקיבוץ בעבר ובהווה
האם נדמה לנו או שהיו מעט צופים השנה? מה זה אומר עלינו כקיבוץ ?3
תודות (מקווים שלא שוכחים אף אחד) :אורן רפפורט על תפעול כלים כבדים  +סינג'ורים
של הרגע האחרון ,בנילובנותלהנעוריםלעל שיפוט  +רישום סטטיסטיקה  +הכנת ותפעול
לוח תוצאות מרשים ,עומר קורדובה על כריזה והפעלת הקהל ,מוטי ורותילנמרלואיילל
פיינבלט על עזרה בתחום הקולינרי ,צובעי המגרש ,עמיר שיקלי על הכנת פלייליסט לערב
כולו ,חנה ואילן קובלסקי על הובלות מטירה ,עמיקם רגב ושלי בורץ על תיעוד הערב
במדיות השונות ,יהודית מדר וצוות הנוי על ניקוי איזור המגרש והכנתו לטורניר ,יפתח
צדפי וצוות המסגריה על תיקון הסל לאחר משבר המכונית השכורה ,יוסי לוי על תיקון
הקולר ,האוורד הורביץ על הכנת הפודיום ,השאלת רכב המשא והייעוץ המקצועי של
צביעת המגרש ,לשיר רז והתרבות על העזרה הכללית ,לכל מי שבא לצפות ,לעודד ,לאכול,
לקפל ולהנות
תודה כמדי שנה לארבעת הענפים שתרומתם הקבועה מאפשרת לקיים את האירוע :גד"ש,ל
מעדניר,לעדןלופלסטניר
להתראות ב( 2015-מה זה אומר עלינו כקיבוץ )?4
הצוות המארגן :אבישי ,דור ,דיויד ,טל ,יניב ,עומר ,עידן ,עמרי ושיר ב.

טורלאישיל-לדיוידלשר
אפשר טור חופשי כזה? משהו בסגנון הטור של נימני בידיעות?
קפה,לסורר,למיחםלושארלירקות
צוות הסאמר-הופס התאסף אי-שם בשלהי אוגוסט ,תחילת ספטמבר ,ובין נגיסת רוגעלך
לריקון כוסית משקה מר הקורא לעצמו "וויסקי סינגל מאלט" נפל דבר – פינת הקפה וכל
המשתמע מכך נופל על כתפיו החסונות של דיויד שר .בתחילה השתעשעתי עם הרעיון,
הרגשתי כשליח האל בכבודו ובעצמו .מי ידע שהתפקיד כרך סביבו אחריות רבה כל כך? כל
כך הרבה פריטים ועניינים הכרוכים בפינת הקפה .הידעתם שאורכו של כבל החשמל של
המיחם הממוצע בקיבוצנו הינו כ 5.2-ס"מ במתיחה? הידעתם שבאיזור מגרש הכדורסל אין
ברז מים אחד למילוי המיחם? ושמצב "שבת" כשמו כן הוא – משבית את המיחם?
אז אחרי כל זה ,מה הפלא שקלעתי רק נקודה אחת בכל הטורניר?
השדרן
אין ספק בכלל ,מי שעשה את הערב היה השדרן ע .צפ קורדובה .החל מכינוייו לשחקנים
מסויימים במהלך המשחקים (המנצח ,לטעמי – "בלאקברי" לחגי ל ,).וטקס הענקת הגביעים
הבלתי נשכח ומרגש עד דמעות .עומר השדרן עלה בכמה מידות על עומר השחקן ,ואנו מודים
לך מקרב לב על הבחירה הנכונה.
מילהזיזללילאתלקשתלהשלוש?
תחרות השלשות שהחליפה השנה את תחרות הקליעה מהחצי ,סימנה מבחינתי את הרגע
העילאי בערב הגדוש והמרגש .מעולם לא היו רגעים מותחים ומרתקים כל כך במגרשנו הצנוע,
כמו הגמר הגדול .בסופו נשארו עומדים שניים ממיטב בנינו – דן ק .ויניב ש .שני גלדיאטורים,
מתחרים ראש בראש על התואר הנכסף מכל ,חושפים שיניים ומבטם רושף .כשהתפוגג העשן,
ונדמו קולות הכדורים ,הריע הקהל ליניב שהוכיח שוב כי קרח זורם בעורקיו ולא דם .היינו
עדים לאגדה.
דאון-טאוןלפינתלשאראס
מצדיעים ומודים לשני המארגנים הדגולים .זוג הבוכנות שדחפו את מנועי הצוות הענק ,אל
עבר קו הסיום .תודה לדור ועמרי ,על הדירבון האינסופי והלב הגדול .הוכחתם לכולנו ,שאם
אתה חולם מספיק גדול בסוף זה יתגשם .שהשמיים הם הגבול ,והכישלון היחיד הוא לא לנסות
בכלל .או כמו שנאמר בסרט האלמותי "שדה החלומות"If you build it, they will come :
סאמר הופס  - 2012נותרו רק עוד  352ימים ...לי כבר יש קבוצה ,ולכם?!

סטטיסטיקה
שיהיה על מה לריב
רשימתלקלעיםל-לרללהזמנים
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