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 קולעים בנירשם הקבוצה: 

 איל רונן, דן קובלסקי, עידן בורץשחקנים: 

קודם כל הם האלופים המכהנים, וזה אומר המון )סתם, זה לא אומר כלום(. יש למה כן: 

להם שיטת משחק מאוד פשוטה שנלמדת בימים אלו בכל העולם: דן חופר מתחת לסל ואיל 

ובורצי זורקים שלשות בלי הפסקה. אם השלשות ייכנסו כמו בטורניר שעבר הם יהיו טובים 

 )איל לא קלע בימי חייו כל כך הרבה נקודות כמו שהוא קלע בטורניר האחרון(

ס אין להם מושג בכדורסל, סתם ‘כי סטטיסטיקה בסופו של דבר מתיישרת ותכללמה לא: 

 וניצלו עייפות של הקבוצה שמולם //11-תפסו יום מטורף ב

הפעם לא עוברים את הסיבוב הראשון, אולי אפילו שני הפסדים מבזים שורה תחתונה: 

 ומעבר מהיר לענייני לוגיסטיקה )הכנת נקניקיות ותירסים(

 We come in Peaceשם הקבוצה: 

 ראובן יוגב, טל הרץ, יונתן יוגבשחקנים: 

למרות שמם, אף קבוצה בטורניר לא רוצה שמגרש הכדורסל יהיה מקום למה כן: 

מפגש לחתימת הסכם השלום. מסת השריר של חברי הקבוצה הושוותה על ידי 

לפני הספירה.   7/מדענים לעוצמת הכוח הגעשי שהחריב את העיר פומפיי בשנת 

ראובן, מלבד היותו ראוי להערצה כותיק שחקני הטורניר, הוא גם שחקן כדורסל )לא( 

נקודות עד כה )גם אתם  12רע בכלל. יונתן הוא מבכירי קלעי העבר ולזכותו נרשמו 

מופתעים? גם אתם כמונו רוצים לבדוק איפה פישלנו בספירת נקודות? הנתון כנראה 

נכון(. טל הרץ הוא בחור חזק, עדין למרות גודלו, ומחזיק בסל אחד בודד מטורנירי 

 העשור הקודם

 TRXכי זה לא טורניר ריתוך, לא טורניר אילוף ולא טורניר למה לא: 

אילאיל יכולה להישאר רגועה. אבא, סבא והדוד יגיעו לעזור עם שורה תחתונה: 

 הבנות לאחר שלב הבתים

 ‘בית א
 מי זה שחר?שם הקבוצה: 

 שחר הלפרין, אורי של שלי, אורי של סמדרשחקנים: 

אחת משתי הקבוצות היחידות בטורניר שלכל שלושת השחקנים שלה יש קשר ממשי למה כן: 

 ה(‘לכדורסל )קשר ממשי = משחקים מדי פעם עם החבר

ז, פעם ראשונה בטורניר. שלושתם אמנם מכירים את מגען החם של ‘שלושה רוקילמה לא: 

בלטות הבטון בגולדסטאר ארינה, אבל האינטנסיביות של הסאמר הופס )פלוס חבורת 

הגברברים שכל קשר בינם לבין כדורסל מקרי לחלוטין והם באים רק להרביץ( זרה להם 

 ועלולה לשבור את רוחם )או את ידם, רגלם ואפם(

פיינל פור, פוטנציאל ללכת עד הסוף אם יישאר להם אוויר במפרשים. הנושא שורה תחתונה: 

 של אוויר במפרשים קריטי מאוד בקבוצה הזאת...



 גולדן בויזשם הקבוצה: 

 יותם ברלס, תבל קציר, יונתן ביוקאורלשחקנים: 

ללא ספק הקבוצה עם הכי הרבה שעות מגרש בחודש האחרון. חוצמזה הם צעירים למה כן: 

ובכושר )למעט יותם...(. תבל היה שחקן מאז ומתמיד, יונתן מראה גרף שיפור ניכר בזמן האחרון 

 ויותם יכול לתפוס יום ולקלוע מלא שלשות

לא קורצו מהחומר הנכון. לא ידעו להתמודד עם הפיסיות של "ויצטום" ועם כמות למה לא: 

החסימות של דאון ושיק שזה יותר חסימות מכמות הבריכות של חיל ינאי ועמיר רונן ביום שבת 

 קייצי

אין ספק שיש להם יכולת מעבר למצופה וכושר מעולה. לא נתפלא אם הם יהיו שורה תחתונה: 

הפתעת הטורניר ויצליחו לעלות מהבית. כנראה שבחצי הגמר היכולת שלהם כבר לא תספיק והם 

 יסעו לערב קריוקי עם נדב גדג' בחדרה

 ‘בית ב
 היפים והנכוניםשם הקבוצה: 

 רפי נחום, יניב שיקלי, דור הורביץשחקנים: 

שיק ודאון הם שניים משלושת הקלעים הכי טובים בתולדות הטורניר, ככה שעל למה כן: 

הנייר יש מי שישים נקודות על הלוח. שלושת הגברברים רצים ביחד כבר כמה שנים טובות 

 אז סביר להניח שכימיה קבוצתית טובה גם יש, ולפעמים זה כל מה שצריך

כי הם רכים יחסית, ובסאמר הופס צריך בהמות שיודעות להרביץ. חזק. בנוסף למה לא: 

יניב עצוב מאוד מביטול תחרות השלשות )הוא רצה לשמור על התואר שלו משנה שעברה( 

 ואולי העצב ישפיע על משחקו

ס יכולים ללכת עד הסוף, אבל בשביל זה שיקלי יצטרך לאפס את ‘תכלשורה תחתונה: 

 הידית מחוץ לקשת

 ויצטוםשם הקבוצה: 

 טל רגב, אביהו רגב, עמוס ויינטרובשחקנים: 

אחרי הכשלון בטורניר הקודם התכנסו אביהו ועמוס ומצאו את למה כן: 

עידן  -האשם בכשלון קבוצתם להציג משהו שמזכיר אפילו כדורסל 

ביוקאורל. אז עידן בחוץ ובמקומו מגיע טל רגב, שיחד עם אביהו מרכיב 

את הקבוצה הכי גבוהה בטורניר, וגובה, כמו שאומר המשפט הידוע, אי 

 אפשר ללמד...

 אבל כדורסל אפשר ללמד, והם לא היו בשיעור...למה לא: 

קבוצה פיזית מאוד בלי הרבה כדורסל נטו. יש מצב שורה תחתונה: 

שהם יפלסו את דרכם באלימות מתונה לחצי הגמר אבל זה בספק גדול 

 ותלוי מאוד בהגרלה שהם יקבלו



 ‘בית ג

 טרנטה אבל לפניךשם הקבוצה:  

 אלון אברהמי, גולן ברק, רונן זוהרשחקנים: 

יומיים אחרי ההרשמה התגלה להם שלא מדובר בטורניר כדורגל. שמם מעיד למה כן: 

 על כך שהם סוחבים על גבם שנים רבות של נסיון. בהמון דברים

אלון הוא אחד השחקנים המוכשרים בתולדות הקיבוץ. לכולם עדיין זכורה יכולת 

עת שיחק )אותה( פצוע, נח בחצי הגמר וחזר  1112המשחק המופלאה שלו בטורניר 

לגמר בריא כשור. גם בכדורסל הוא יודע דבר או שניים והשמועה אומרת שהוא השחקן 

היחיד בטורניר זה שמתאמן בקבוצה מסודרת פעם בשבוע. גולן הוא קבלן תארים מוכח 

 (.  ורונן//11ר )‘( ועוד אליפות כמנג1117-ו 1112עם שתי אליפויות כשחקן )

 ורונןלמה לא: 

מאבק איתנים בשלב הבתים שאם יצלחו אותו, דרכם לגביע אליפות שורה תחתונה: 

נוסף של גולן עדיין תהיה רצופה מהמורות, קשיים ותהיה למעשה בלתי אפשרית כמו 

 שהיא עכשיו

 הכל דיבוריםשם הקבוצה: 

 עירד אייכלר, אהרון כדורי, עמרי רזשחקנים: 

אין ספק שעמרי הוא סמל הכדורסל בקיבוץ. עם עבר למה כן: 

" ומשחקי סטריט בול קשוחים עם האסירים 2מרשים ב"אליצור כלא 

כנראה שהוא בנוי בדיוק לסאמר הופס הקיבוצי. אהרון נמצא בכושר 

בלבולי מוח פנומנלי. יש האומרים שאת החלק האחרון -לב-סיבולת

הוא ירש מבני הרוזנבלום. בנוסף הוא מחזיק ברכב השופוני של 

הקיבוץ מה שמעניק לו עוד כמה נקודות. עירד מלך השרוואלים 

הבלתי מעורער כנראה יעמוד בצד ויספק אנרגיות חיוביות דרך עוגיות 

 קונג-טחינה טבעוניות וצ'י

כבר ראינו שעמרי לא עומד בלחץ בקלאץ', אהרון יתעסק למה לא: 

בלהשתלט על הילדים ועירד יעשה מדיטציה משותפת עם "שואפים 

 לאפס"

בוא נקווה שבכלל יופיעו ולא יתקעו עם קוני בקבלת שורה תחתונה: 

 שבת מתחת לחד"א

בגדול הכל תלוי בעמרי )אם כך אז אנחנו לא מנבאים להם גדולות(. 

כנראה ינצחו את "שואפים לאפס" בקושי רב אך ינחלו תבוסה 

ל"טרנטה אבל לפניך" כי הם פשוט יותר טובים מהם. עמרי ירד עוד 

-פעם בבושת פנים ויצטרך להסביר את הכישלון בבית הורביץ

 קובלסקי בפעם המי יודע כמה



 שואפים לאפסשם הקבוצה: 

 טל רוזנבלום, עמיחי קורדובה, אלעד קורדובהשחקנים: 

 למה כן: 

אם היינו צריכים לתאר את רוזי בקצרה היינו אומרים שהוא חי  -טל "העכביש" רוזנבלום למה לא: 

בסרט אמריקאי. עם אלילים כמו ג'ון ג'ונס, פטריק יואינג, ברוס באפר ויותם פנר לא עולים אפילו 

 את המדרגות של הבריכה

מעלות. מערס שמשחק  321מי שלא שם לב עמיחי עשה שינוי של  -עמיחי "הדלאי למה" קורדובה 

כדורגל ובזמנו הפנוי יוצא ל"מליבו", למשיח שחזר מהודו ובזמנו הפנוי עושה מדיטציות בתנועה. כמו 

 קודמו לקבוצה עם אנרגיות אי אפשר להזיז כדורסל

כמו אחיו גם יאנוש שאחראי על חינוך הדורות הבאים בקיבוץ עשה  -אלעד "קורצ'אק" קורדובה 

שינוי גדול בחייו. אלעד פתח מכון ללוחמה בכוחות האופל דרך נשימות מהקודקוד. רק חבל 

 שאלעד שכח לתלות סל במכון ויכולותיו בענף נשארו אפסיות עד לא קיימות

ממקורות מקורבים הבנו שעלו הרבה שמות לקבוצה שלא עברו בבקרה. שורה תחתונה: 

)כל כך צפוי...(, "גוף ותנועה עם הדלאי ”TEAM KORDOVA“"משחקים בשביל רוזי", "מכבי גלגולים", 

למה" ועוד כל מיני המצאות לא רלוונטיות. אין ספק שהשם שנבחר משקף את הקבוצה הצורה 

 נקודות 1-אנרגיות ו 1יכולת,  1מדוייקת. 



 LMבית שם הקבוצה: 

 ענבר גולן, עמית ויינברג, אריאל ברמןשחקנים: 

החתמתם בניר אליהו של השלושה היתה העיסקה הטובה למה כן: 

עת החתימה מכבי תל אביב  72273/ביותר שעשה גוף כלשהו מאז עונת 

 בעונה אחת את קווין מגי, האווי לאסוף וחן ליפין.

מקבץ נדיר של כשרון, הגינות ונסיון. לשלושה נסיון מעשי ועבר מפואר 

באגודות נוער ובוגרים מהבכירות במחוז. הם בכושר, הם רעבים לתואר, 

 הם הכי טובים בטורניר -הם יודעים לנוע על המגרש וכדורסלית פרופר 

 הם חושבים שנרשמו לטורניר כדורסללמה לא: 

מי ששורד בניה עם אמפא לא יכול להיות פראייר. להיאבק הם יודעים. שורה תחתונה: 

להתמודד עם אכזבות, גם. וגם עם נזילות. וקירות עקומים. למזלם הם הוגרלו לבית הוגן 

יחסית ולא יפגשו בקבוצות הבושידו שנרשמו לטורניר, לפחות לא עד חצי הגמר. לשם הם 

 יגיעו רעננים ומשם, אם לא יתקלו לפתע בליאור אמפא, השמיים הם הגבול

 שני גברים וחצישם הקבוצה: 

 שיר ברלס, שחר המדריך, נדב רונןשחקנים: 

מלבד שחר המדריך שהוא נעלם בתחום הכדורסל, שתי הצלעות האחרות למה כן: 

במשולש מעניינות מאד. שיר הוא אחד מיחידי סגולה שזכו בסאמר הופס יותר מפעם אחת 

ונדב הוא... ובכן... חזק מאד. מאד. ואמרנו כבר לא פעם שבסופו של דבר זה מה שקובע. 

 והם גם גבוהים. וחזקים כבר אמרנו?

בהנחה ששחר הוא לא עודד קטש הישראלי אז מבחינת כדורסל אין להם הרבה למה לא: 

 מה להציע

 אם שחר יודע כדורסל ברמה סבירה הם בהחלט איום על התוארשורה תחתונה: 

 איפה אופקושם הקבוצה: 

 דותן ראובני, גבע קציר, רום לוינסוןשחקנים: 

 ישבנו, חשבנו, שתינו קפה, עלינו לבריכה, שתינו עוד קפה ועדיין לא מצאנולמה כן: 

יש הרבה סיבות. הסיבה העיקרית היא שהקשר בינם לבין כדורסל הוא כמו הקשר למה לא: 

בין בית כנסת לקיבוץ הזה. דותק'ה יתעסק בלנסות לשבור את הקרש, גבע ינסה לבנות אותו 

 מחדש ורום ייסע להביא לו חלקים עם האופניים החשמליות

הקבוצה הכי חלשה בטורניר. אם אופקו יחליט לעשות קאמבק יכול להיות שורה תחתונה: 

שיהיה להם מה למכור. בינינו הם כוח עבודה רציני ונקווה שיעופו מהר ויעזרו עם המנגל 

 והתירס

 ‘בית ד



 עד כמה אתה יודע סאמר הופס? 

 ** חידון נושא כבוד ** 
 

 ?1112מדוע לא התקיים טורניר בשנת  ./

 ה?‘מי זה צ .1

 מי קלע הכי הרבה נקודות בטורניר אחד, וכמה נקודות הוא קלע בטורניר הזה? .5

 נקודות ומעלה בטורניר, מי הם השלושה? 11רק שלושה שחקנים קלעו  .2

 ?1112למה כבה החשמל באמצע הצגת השחקנים בסאמר הופס  .3

 מי קרע בשני טורנירים שונים חולצות של שחקני יריב בלהט המשחק?  .2
 רמז: הוא מכהן בתקפיד בכיר בקיבוץ בימים אלה.

 לשני שחקנים בהיסטוריה יש שתי אליפויות. מי הם? ./

 ורק אחד מהשניים האלה זכה שנתיים ברצף. מי הוא? .2

 

 תשובות באחד העמודים הבאים...

 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( 5שער  4022

 MVP-ה

 )הבקבוקים(אסף אברהמי  4002

 )החשמלאים(יעקב שקד  4002

 )רטטוי(ניצן מאור  4002

 IDH))דיויד שר  4002

 )רוננבלום(אבישי רוזנבלום  4002

 (3)שער איל רונן  4022



 מלכי הסלים

 12אסף אברהמי  4002

 /1דרור לימור  4002

 אלי ביוקוראל,  4002

 //עומר קורדובה ועמרי רז    

 //יניב שיקלי  4002

 //יניב שיקלי  4002

 //איל רונן ודור הורביץ  4022

 עמרי רז  -גרף קליעות לאורך השנים 
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 בהצלחה לכולם!
 מובטח ערב מהנה! -כולם מוזמנים 

 תשובות לחידון נושא הכבוד:

 מלחמת לבנון השניה ./

 בחור לא ברור ששיחק עם האמריקאים של דני אייזקסון וקלע נקודה אחת בקריירה .1

 1112 -נקודות  12 -אסף אברהמי  .5

 (11( ועמרי רז )/1(, דרור לימור )12אסף אברהמי ) .2

 בני ירושלמי היה צריך שקע חשמל אז הוא ניתק את הכבל בבריכה .3

 רפי קורדובה .2

 גולן ברק ושיר ברלס ./

 שיר ברלס .2

 8 אבישי גרינברג

 8 עידן ביוקוראל

 7 איתי לנגשטטר

 7 אלון )דרום(

 7 ניב נמר

 7 רונן זוהר

 6 אדם כרמיה

 6 חגי לנגשטטר

 6 רונן מייז

 6 רפי נחום

 6 תבל קציר

 5 אביהו רגב

 5 אוהד קאליפה

 5 דותן מימון

 5 נדב רונן

 5 רועי קורדובה

 5 שגב לוינסון

 4 אלעד לוי

 4 אלעד קורדובה

 4 דוד עמר

 4 טל רוזנבלום

 4 עמיחי קורדובה

 4 ראובן יוגב

 4 שלום מנחם

 3 אלכס

 3 ארז שלמון

 3 בוריס

 3 חורש )דרום(

 3 יעקב שקד

 3 עידו תשבי

 3 רפי רז

 2 אדר אברוצקי

 2 אייל פיינבלט

 2 אמיתי

 2 ארז לוי

 2 גיא בארי

 2 דותן ראובני

 2 דרור מנור

 2 טל רגב

 2 עמיר שיקלי

 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

 61 עמרי רז

 60 דור הורביץ

 50 יניב שיקלי

 48 אבישי רוזנבלום

 35 אסף אברהמי

 35 שיר ברלס

 31 גולן ברק

 28 יונתן יוגב

 24 דן קובלסקי

 24 ענר ביוקוראל

 22 אלי ביוקוראל

 21 דרור לימור

 18 דיויד שר

 18 ינון בורנשטיין

 16 אלון אברהמי

 15 איל רונן

 15 יותם פנר

 15 ליאון דולב

 15 עמר קורדובה

 13 אפק לוינסון

 12 עמוס ויינטרוב

 10 דני איזקסון

 10 עידן בורץ

 10 שי נתן

 9 אייל ברלס

 9 אמנון זטורסקי

 9 ניצן מאור

 )מצטבר(קלעי כל הזמנים 




