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   LMביתהאלופה: 

 עמית ויינברג, אריאל ברמן וענבר גולן

 קולעים בנירמקום שני: 

 איל רונן, דן קובלסקי, ועידן בורץ

 טרנטה אבל לפניךמקום שלישי: 

 אלון אברהמי, גולן ברק ורונן זוהר

 אריאל ברמןהשחקן המצטיין: 

 We Come in Peaceחביבת הקהל: 

 ראובן יוגב, טל הרץ, יונתן יוגב

 אריאל ברמןהקלע המצטיין: 

 יונתן יוגב ואופק לוינסוןנסיכי הקליעות מהחצי: 

 התוצאות



 סיכומים
 צופים ממלאים את היציע  +822לחמניות,  522נקניקיות,  522: קצת מספרים

פנסים  0קבוצות,  0/כובעים )איפה הכובעים?(,  02שחקנים,  63המערבי, 

ציפורן חודרנית  /שרוואל,  /קולר,  /רימון עשן,  /קליעות מהחצי,  0שהוחלפו, 

 לנטנה /-)דיויד, איך אתה מרגיש?( ו

 מנסה לראשונה בחייו לקחת אחריות ולזרוק יותר לסל.  יניב שיקלי

התוצאה, יותר החטאות מכיפת ברזל בצוק איתן, ויום עבודה של המסגרייה 

 לחיזוק החיבורים של הקרש

  :מביימים פציעה  רונן ואיל הכרוזיום המשחק בבוקר, שתי הודעות דרמטיות

 ומבקשים חילוף. לאור  התצוגה תבואו כל פעם פצועים...

  הקולר החדש. קם מתחרה לברז של המחלבה! -כל הכבוד 

  אריאלי, כרמלי, עמית ענבר, גולן, גיגס... השמות של ה״חברים החדשים״ לא

 מצליחים לחדור למוחו של הכרוז

 מספרים שלקחו אותו לאימון אישי, הסבירו לו שכולם חושבים שהוא  -רונן זוהר

לא יודע כדורסל. שלשת ניצחון הירואית בשניה האחרונה במשחק העליה לחצי 

 הגמר הוכיחה שהוא מר כדורסל!

  מבוגר השחקנים שבתה את לב הקיבוץ  וראובן יוגבחביבת הקהל, משפחת

 סחפה את הקהל יונתןכולו. גם הקליעה מהחצי של 

 שתיקנה את הכרוז: מעתה אמור ״החברים  פזיתתודה ל

החדשים״ ולא ״הנקלטים״. פזית, זה לא יעזור לנצח ייקראו 

 להם ״הנקלטים״!

  הצגת השחקנים לא הייתה מביישת את קליבלנד, קצת

תחזיר  אהרוןקשיי נשימה בקהל לא יעצרו רימוני עשן... 

 את השרוואל עירדל

 במהלך חצי  דורמקבל בקשה נדירה מ רפי נחום

 הגמר: ״אל תזרוק כל כדור שמגיע אליך...״



  הפרשן לא עמד בקצב של הכרוז ולקראת רגעי ההכרעה פשוט קרס ועזב את

 העמדה

 יגיע עם פלדיום סגולות? אביהומי הימר ש 

 מנבא את העתיד בקבוצת הווטסאפ של הוועדה המארגנת  עמרי רז

 אחרי ההגרלה: "דפקתם את הכל דיבורים. בגללכם לא נעלה לחצי הגמר"

  להתראות  :1122מתוך עלון סיכום סאמר הופס  -מנבאים את העתיד"

 "...02/8ב

 צונזרה לאחר -אחריות בוועדה המארגנת: "חברים הפיסקה על #$%^ ו $&$%

 התייעצויות רבות, עמכם הסליחה"

  :דיויד שר, ינון בורנשטיין, עידו תשבי ומשחק נשיםבלטו בהיעדרם 

  4לך תסביר איך זה שבקיבוץ של כדורגל, שבו משחקים כדורסלX4  על סל

 ?3X3אחד, הטורניר היוקרתי הוא בפורמט של 

  מקבל חיזוקים מהכרוז ואף נבחר לדן קובלסקיMVP לפני סוף הטורניר 

 מנהל סיכונים ולא מופיע לטורניר )או במילים אחרות יותם פנר—

 משתפן(

  גונבים את ההצגה עם חולצות שחורות וכיתוב זהב...איך גולדן בויז

 הכרוז אמר :"השם תואם לחולצות"

 ?היה קשר משפחתי בין הכרוז והפרשן לבין שואפים לאפס 

  צפ חושב שהשמפניה מיועדת לכרוז ופותח אותה לפני הזמן... ועל הבגדים

 שלו...

  בני זוג של בנות קיבוץ מקבלים את שם המשפחה של האשה... שחר  -תופעה

 בורץ, אורי קולקובסקי, אורי בורץ

  אף אחד לא שבר יד, רגל, אף או כל איבר אחר, וגם יחסית מעט דם הוקז ורוב

 הבגדים נשארו שלמים

  אחרי הטורניר... עדיף מאוחר מאשר אף פעם, נתראה  חודש)!(העלון הזה יוצא

 ...(1111בטורניר הבא )לקראת קיץ 



 ש, גדי ופלסטניר, עוזי ועדן וליזה וענף המזון על “לתלי והגד

 התרומה בחיוך גדול שאיפשרו את הפקת הטורניר

  ליוסי ואורן על חיבור הקולר בהתראה קצרה ועל אספקת בלון

 הגז

 ליהודית מדר וצוות הנוי על ניקוי אזור המגרש והכנתו לטורניר 

 לשקד על תיקון הזרקורים 

 למוטי ורותי על העזרה בתחום הקולינרי כמידי שנה 

 לאהרון כדורי על היציקת בטון 

 לשיר רז על הסודות 

 לשירז על ארגון הצוות הטכני והלוגיסטיקה 

  לבני ובנות הנעורים על שיפוט + סטטיסטיקה + רישום ולוח

 תוצאות 

 לעמיקם על התיעוד 

  תודה לצוות המארגן וכל אלו הרבים שנרתמו להקמה ולפירוק

המהיר. זה עושה את הכל הרבה יותר קל ומהנה. אם שכחנו 

 מישהו מתנצלים מראש, פעם הבאה תתבלטו יותר... 

 תודות



 02/8קלעים 

 
 16 אריאל ברמן

 10 יניב שיקלי

 10 רונן זהר

 9 דן קובלסקי

 9 ענבר גולן

 7 איל רונן

 5 דור הורביץ

 5 עידן בורץ

 5 עמית ויינברג

 4 גולן ברק

 4 דותן ראובני

 4 יותם ברלס

 3 אהרון כדורי

 3 אלון אברהמי

 3 עמרי רז

 2 טל רוזנבלום

 2 נדב רונן

 2 שחר הלפרין

 2 שחר נעורים

 2 שיר ברלס

 2 תבל קציר

 1 אורי קולקובסקי

 1 אלעד קורדובה

 1 גבע קציר

 1 ראובן יוגב

 1 רפי נחום

 האלופות

 )גולן, חגי ועמרי(חובבי ציון  4002

 )אלי, דרור וענר(מעדניר  4002

 )יניב, ניצן ושיר(רטטוי  4002

 הפועל הצהרת כוונות חולון  4002

 )אלון, אמנון ושיר(   

 )גולן, דור וינון(תופי דורילה  4002

 )איל, דן ועידן( 8שער  4022

 )אריאל, עמית וענבר( LMבית  4022



 תודה לכולם!
 נתראה בשנה הבאה!

 9 אייל ברלס

 9 אמנון זטורסקי

 9 ניצן מאור

 9 ענבר גולן

 8 אבישי גרינברג

 8 עידן ביוקוראל

 8 תבל קציר

 7 איתי לנגשטטר

 7 אלון )דרום(

 7 נדב רונן

 7 ניב נמר

 7 רפי נחום

 6 אדם כרמיה

 6 דותן ראובני

 6 חגי לנגשטטר

 6 טל רוזנבלום

 6 רונן מייז

 5 אביהו רגב

 5 אוהד קאליפה

 5 אלעד קורדובה

 5 דותן מימון

 5 ראובן יוגב

 5 רועי קורדובה

 5 שגב לוינסון

 5 עמית ויינברג

 4 אלעד לוי

 4 דוד עמר

 4 עמיחי קורדובה

 4 שלום מנחם

 4 יותם ברלס

 3 אלכס

 3 ארז שלמון

 3 בוריס

 3 חורש )דרום(

 3 יעקב שקד

 3 עידו תשבי

 3 רפי רז

 3 אהרון כדורי

 2 אדר אברוצקי

 2 אייל פיינבלט

 2 אמיתי הורביץ

 2 ארז לוי

 2 גיא בארי

 2 דרור מנור

 2 טל רגב

 2 עמיר שיקלי

 2 שחר הלפרין

 2 שחר נעורים

 1 אחמד עזאם

 1 איתי סוורדלוב

 1 טל הרץ

 1 טל חבר של חני

 1 מתן גבע

 1 עוזי בארי

 1 עידו ראובני

 1 ערן קלז

 1 צ'ה

 1 רפי קורדובה

 1 גבע קציר

 1 אורי קולקובסקי

 65 דור הורביץ

 64 עמרי רז

 60 יניב שיקלי

 48 אבישי רוזנבלום

 37 שיר ברלס

 35 אסף אברהמי

 35 גולן ברק

 34 דן קובלסקי

 28 יונתן יוגב

 24 ענר ביוקאורל

 11 איל רונן

 11 אלי ביוקאורל

 12 דרור לימור

 21 אלון אברהמי

 21 דיויד שר

 21 ינון בורנשטיין

 21 רונן זוהר

 21 אריאל ברמן

 21 יותם פנר

 21 ליאון דולב

 21 עידן בורץ

 21 עומר קורדובה

 13 אפק לוינסון

 12 עמוס ויינטרוב

 10 דני אייזקסון

 10 שי נתן

 )מצטבר(קלעי כל הזמנים 


