
 עלון סיכום
 8סאמר הופס 

 ותעלומת הכדור הנעלם*
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 סיכום מנהלים

 עוד סאמר הופס מאחורינו. מה שאומר שצריך להכין עוד עלון סיכום. אז הנה הוא לפניכם, הפעם עם טורים
 מרגשים של שנים מכוכבי הערב, הפרשן האגדי עומר קורדובה והאלוף הטרי טל רוזנבלום.

 חידה נושאת פרסים: אם השנים בהן מתקיים סאמר הופס הן סידרה חשבונית, מתי יהיה הסאמר הופס הבא?
 לפותר נכונה יוענק מעמד מנהל באפליקציית מקומי.

 אז מה היה לנו?

 אבל מי יקלע? )אורי נחמני, דור הורביץ, טל רוזנבלום(מקום ראשון: 

 הסטודנטים )איל רונן, דן קובלסקי, שגב לוינסון(מקום שני: 

 כיתת לימונים )איתי רגב, אלמוג רגב, נועם מהנעורים(מקום שלישי: 

MVPדור הורביץ : 

 נועם מהנעוריםמלך הסלים: 

 יניב שיקלימלך השלשות: 

 כיתת לימוניםחביבת הקהל: 

 שאו ברכה חברים, ניפגש בפעם הבאה.

 תמונות וסרטי וידאו מרגשים של חצאי הגמר, הגמר וחלוקת הפרסים יועלו בקרוב לאתר הקיבוץ.

 * למי שלקח בטעות את הכדור. מאחלים לך שהוא לא יתפנצ'ר לעולם ושתהנה ממנו עוד שנים ארוכות ורבות )או
 שתחזיר אותו(

 * לא, ברצינות, כבר טורניר שני רצוף שאנחנו קונים כדור חדש לפני הטורניר והוא נעלם באורח פלא מייד אחריו...
  בחייאת רבאק, תחזירו אותו..

 



 7102סאמר הופס  -תמונת סיכום וזה 

זהו זה. הסתיים לו המאורע שחיכינו לו שנתיים, והאמת שנגמר מהר מדי. המארגנים השחצנים שוב שיבצו לנו 

את האירוע המופלא ביולי אוגוסט, חום תימן ולחות של חמאם טורקי, אבל עדיין חברי הקיבוץ הפתיעו והגיעו 

בהמוניהם, אמנם היו קצת עייפים בעידוד השחקנים, אבל כאן שוב נפנה את הטענות בכיף אינסופי כנגד הועדה 

 המארגת.

מקבוצת האלופים של הטורניר הקודם, שהחתימו את  33.66החלה כנהוג עם שריקת הפתיחה ועכשיו לתכלס, 

עירד אייכלר )שהופיע עם תסרוקת מודרנית יש לציין( במקום ויינברג, ובאופן מפתיע ביותר עירד היה זה שקלע את 

. לשבריר שנייה היה נראה שגיגסי וברמן עשו את טרייד העונה ושטים לתואר 7182הסל הראשון של סאמר הופס 

השני ברציפות, אך לא כך היה, ומקווים לטוב עם נדב רונן, בורצי והנגר טוליו שלחו אותם מהר מאוד למקלחת 

 קרה.

הסיפור כבר היה טיפה יותר מסובך. שם יצאו הסטודנטים בשן ועין, את המשחק הראשון פתחו נגד טודו  ,‘בבית ב

בום, והיה להם משחק ממש קללללללל! )שרק עם שם מביך שכזה היה מגיע להם לנשור מוקדם(. במשחק השני 

י טודו בום במשחקה הראשון והרימה “עלו הסטודנטים נגד עגלה עם סוסה, על פניו קבוצה גמורה שנשחטה ע

ידיים )חברי הקבוצה פנו ישר לנקניקיה ולחמנייה ולחבר אחד שכבר זרם קוניאק משובח בדם(. המשחק החל, 

, אך אז קרה הרגע המדהים, 6:1והיה נראה כטיול למצפה מבחינת הסטודנטים, שהיו כבר בהובלה בטוחה של 

ועומר קורדובה תפר שתי שלשות אחת אחרי השנייה, ועוד סל אחד של יותם פנר גמר את הסיפור, ונרשם כאן 

ניצחון הירואי של עגלה עם סוסה, אך בצער רב של כל הקהל, עגלה הודחה והסטודנטים עלו לחצי בזכות הפרש 

 סלים טוב יותר.

, נרשמה ההפתעה הגדולה ביותר. שם קבוצת לימונים הדיחו שני כוכבים מתיימרים, האחד אבישי ‘בבית ג

רוזנבלום והשני עמרי רז. לימונים בלי הרבה כדורסל איכותי אך עם לב ענק וצלף אחד בשם נועם מהנעורים 

)שסיים בגאון כמלך הסלים( עשו את הבלתי ייאמן, ושלחו שתי קבוצות עם שאיפות רבות ללקק את הפצעים, 

 בשלב כה מוקדם.

קיבלנו את האלופה הטרייה, שכבר מהדקה הראשונה ראינו שזה הולך להיות הערב שלהם. דור הורביץ  –‘ בבית ד

הגיע בכושר שיא ועם מוטיבציה גבוהה להביא לחנה מטודי גביע שני בתולדותיו, אורי בורץ תרם רבות מתחת לסל, 

 גם זה משהו. -וטל רוזי פשוט היה שם ותרם מורל 

קיבלנו רמה נמוכה של כדורסל כצפוי, אך עדיין למזלם של המארגנים ושחקני קבוצות בחצאי הגמר והגמר 

 החצי היה זה ערב יום שישי, ולא היה ריאליטי מעניין בטלוויזיה, אז בכל זאת הקהל העייף נשאר במקומו.

פחות ציני, היה זה ערב מוצלח מאוד, ושמח, אווירה קסומה של קיבוץ של פעם, נקניקיות של מוטי על לסיכום 

האש, בירות כיד המלך, כדורסל חלש והפנינג מושלם לילדים. תודה לכל מי שעמל והיה חלק מהמארגנים. אין 

 עליכם.

אולי בשנה הבאה ועדת השחצנים והיהירים ישבצו לנו את  -ועכשיו לסיכום אמיתי 

האירוע באיזור מאי, ואז טיפה פחות נזיע, ואולי אפילו רמת הכדורסל שנראה תהיה 

 טיפה פחות מביכה.

 תודה לכולם, אני נהניתי!

 שלכם, עומר קורדובה.



 קטע מיומנו של אלוף

 פוגש את עמרי בדרך לכלבו. עמרי מעדכן אותי שנרדמתי ונותרתי  7/2

 קבוצות נוספות.  4מחוץ לטורניר ונותן לי אולטימטום לגיוס 

הבנתי שאין לי סיכוי ושהסיכוי היחידי שלי הוא לשלב אצבעות שאחד המתחרים יפרוש עקב פציעה או תירוץ  7/2

 לא אמין כלשהו )דבר די שכיח בטורנירים גדולים(.

גוייסתי למילואים, נושא תפילה ששחקן מקבוצת מפתח שרצה לאליפות יפול ואני אצליח להתברג לקבוצה  7/2

 שתסחוב אותי עד לאליפות.

זה קרה! אני לא מאמין! בעוד אני שוכב עפוץ על האפוד באמצע תרג"ד, מחכה לזינוק לכבוש איזה כיפת  07/2

דור הורביץ: קוויטל אבק בצאלים, נשמע צלצול של וואטסאפ. בשארית הבטרייה שנשארה אני מציץ ורואה על הצג 

כולי נרגש ובידיים רועדות משמחה פותח את ההודעה ורשום שם: קוויטל פרש. אנחנו מחפשים שחקן. פרש... 

רוצה לחתום? אני צועק כןןןןןןן!!! )חבריי למחלקה לא הבינו מי זה האידיוט הזה שצועק משמחה עכשיו, מדלג 

 וצוהל אחרי לילה שלם של הליכה, תרג"ד יבש, ברבע שעה של התעפצות לפני הרטוב(. 

 התברגתי לקבוצה שיכולה לסחוב אותי כל הדרך אל התהילה!!!!

 בדרך חזרה הביתה לא מפסיק לדמיין מהלכים. 07/2

  מתהפך במיטה. לא מצליח להירדם. מרגיש שמשהו גדול עומד לקרות. 10:11 78/2

מגיע למגרש, פוגש את דור ואורי, מאחלים לעצמינו הצלחה מתחילים לזרוק, עומר מתחיל לבלבל את  08:71

השכל, רף ההתרגשות מתחיל לעלות. דור בקור רוח מוריד לי את הרגליים לקרקע ובפסימיות הידועה שלו אומר לי 

 אבל בתוכי ידעתי שיום גדול בפתח.“, אל תתרגש אנחנו פורשים מוקדם לנקניקיה ובירה”

 עולים למשחק מול שוברים שתיקה ומנצחים. מתחיל להתחבר.  07:01

רואים את לא ידוע, מפרקים את שוברים שתיקה. דור מסתכל אליי ואל אורי במט חושש "אי אפשר לעצור   07:71

 את אלון" הוא אומר, אני עונה לו "תשאיר לי את אלון, אתה ואורי תדאגו להכניס את הכדור לסל".

 זה קרה! עלינו לחצי! הגנה מנצחת משחקים. אלון אברהמי כוכב ראשון שמנוטרל. ווי. 07:91

חצי גמר ראשון אנחנו נגד מקווים לטוב. מסמנים את בורצי ככוכב של הקבוצה )אחרי הכל בכל טורניר שבו  71:01

 שיחק הגיע לגמר(. מנטרל גם אותו, קולע ג'אמפ ומסיים את המשחק באסיסט ענק לדור. אנחנו בגמר!

אני, אורי ודור מסתכלים על החצי השני ואני אומר להם שאנחנו רוצים את הסטודנטים בגמר כי אין לנו איך   71:71

 לעצור את מטווח השלשות של סטף קרי מהנעורים.

משחק הגמר מתחיל. מזל שהעייפות כבר לא משאירה מקום לריגוש. אני כבר באפיסת כוחות, אני עוצם  70:11

עיניים ונזכר בתרגילים שדוד זיאן )אלעד קורדובה( לימד אותי ואומר לעצמי למה לא ננסה אותם על דן... וזה עבד!  

 הגביע הוא שלנו!!!!. 7-1דן לא קלע נקודה, אנחנו קלענו בקושי. 

 אנחנו מתחבקים, עשינו זאת!!! 

איזה קיבוץ יש לנו, שמצליח שנה אחרי שנה להרים  -אחרי שהאנדרנלין יורד אני מסתכל סביבי וחושב לעצמי בלב

אירוע ספורטיבי שכזה, לכנס את כולם )שהספורט הוא לא הנושא העיקרי של הערב, רק נושא לשיחה בין 

 המבלים ותירוץ טוב לשתות בירה ולאכול נקניקיות מבית היוצר של הנמר(.

 אלוף.חוזר הביתה חבול ועייף, מוזג לעצמי כוסית וויסקי משובח והולך לישון כמו  77:11

 שלכם, טל רוזנבלום



 האם שמתם לב ש...

  בפעם השנייה ברציפות נעלם בסוף סאמר הופס הכדור של המארגנים )שגם משמש למשחקי הכדורסל

 מתבקש להחזירו בהקדם! בטעותהשבועיים בקיבוץ(. מי שלקח 

 בסל השדה הראשון,  7182, המושמץ ביותר בעלון המקדים, פותח את סאמר הופס עירד אייכלר

 הראשון שלו בקריירה, וגם האחרון לעת עתה.

  משתחל לגמר השלשות למרות שלא הופיע למוקדמות ולמרות שהיו קלעים נוספים דן קובלסקי

 שהפעילו לחצים כבדים על המארגנים להשתתף. נפוטיזם זה כאן.

  נעתר במהירות לקריאה לסגל טל הרץ מודיע חצי שעה לפני הפתיחה על פציעה ופרישה. ישראל גרין

 קומי מודחת באותה מהירות אחרי שלב הבתים.-ומ

 קומי ומאקה פאקה שהפסידו שתיהן לחביבת -שלב הבתים, משחק אחרון. למגרש עולות המאכזבות מ

מסכמים  –עמרי לאבישי הקהל. למשחק אין שום ערך תחרותי. לפני שריקת הפתיחה נקלטת שיחה בין 

 .4נקודות ואבישי עם  3ביניהם על משחק רב סלים לשיפור הסטטיסטיקה האישית. עמרי מסיים עם 

 ...שכחנו לעשות הצגת שחקנים 

  לאחר מחסור בנקניקיות בטורניר הקודם הופקו לקחים ונקנו לחמניות ונקניקיות בכמות שהיתה

 קיבוצים שיתופיים. בסיום חולקו שקיות נקניקיות למנצחים. 7משביעה 

  כרגיל לא מתפקד במשחקי קבוצתו ומסיים עם אפס נקודות. אבל תחרות השלשות היא יניב שיקלי

 6( עם 6סיפור אחר. יניב עולה לזרוק אחרון כשהמוביל עד שלב זה היה דן )ההוא מאנקדוטה מספר 

הבאות, משחרר קריצה ומשחיל את  6הראשונות, מחטיא את  6. יניבי קולע את 2קליעות מתוך 

 האחרונה בדרך להגנה על התואר.

 אליפות שניה. גמר שישי )מתוך שמונה טורנירים!!(. האיש עם הכי הרבה נקודות דור הורביץ .

, לאחר mvpבתולדות הטורניר והכי מעט נקודות פר משחק. אבל ווינר אמיתי ולראשונה בקריירה שלו גם 

 שהוליך קבוצה של נגרים לאליפות.

 .גמר סאמר הופס בתוצאה של משחק כדורגל. רמה ירודה מאוד של כדורסל 

 .מי שלא יודע כדורסל מחפה על זה במכות. גם זאת כבר מסורת סאמר הופס ארוכת שנים 

 וכל מילה תגרע. עומר קורדובה . 

  ,גדל פה יורש? ימים יגידו...יובל רזומה עם העזר כנגדו ? 



  מגוייסים כבכל טורניר להכנת הנקניקיות מוטי ורות נמר 

 ודואגים באהבה לכל ענייני המזון. תודה מקרב לב!

 ?האם עודפי הנקניקיות מעידים על מיעוט קהל 

 .גוברים הקולות הקוראים להעברת הטורניר לסתיו או לאביב 

  האם שמתם לב לבלאגן באזור המזכירות, לוח התוצאות והכרוז מלא ילדים ועיתונאים. הועדה המארגנת

 .vipלוקחת אחריות ותחלק בעתיד פחות כרטיסי 

  הנגר )גנן( מצטרף לקבוצה של דור ואורי רק שבוע לפני הטורניר ומוליך אותם בהגנת ברזל טל רוזנבלום

 עד לתואר הנכסף. על חוויותיו ניתן לקרוא בעלון זה.

 אין ”המארגנים עונים: “. אין וויסקי אין כרוז”מאחורי הקלעים יומיים לפני הטורניר. עומר כותב:  משבר

מאיים אחי. אין וויסקי אין ”עומר: “. אל תאיים”חבר שמתערב כדי לחמם: “. תכינו חלופה”עומר: “. כסף

כרוז. שיחסכו מצידי בנקניקיות. יש פה טאלנט אחד מעל כולם באירוע הזה. צריך לשים את הדברים על 

 “. השולחן לפעמים

  :לב אדום מפמפם”המארגנים: “. הסתדרתי על קוניאק”כעבור שעה: עומר.“ 

  הוא האוחז כעת בתואר השמעון פרס של הסאמר הופסים.אבישי רוזנבלום 

  לאורך הקריירה. 8:8זורק וגם קולע את השלשה הראשונה שלו, ועומד על מאזן מדהים של דור הורביץ 

 ?יכול להיות שיוצאי שייטת לא שולטים בכוח שלהם 

  רימון עשן אדום כמו בפעם הקודמת, לך תסביר להם שהחיילים של  -רצו רק דבר אחד שולה הנכדים של

 היום זה בדיחה.

  טורנירים חלפו ועדיין לא היה משחק נשים אחד לרפואה. 1כבר 

  פורש שבוע לפני הטורניר ומעדיף לרדת לסיני. נקודת שפל בתולדות הסאמר הופסים.אפק לוינסון 

  הסתיימה בכדור בפרצוף של שגב שהסתכל לכיוון אחר בכלל. ככה הם איל לשגב המסירה הראשונה של

 נראו לכל אורך הטורניר.

  .כתב והלחין וגם ביצע, אלעד קורדובה לסאמר הופס כבר יש שיר רישמי 

 הקליט, והתוצאה ממכרת.מרסיאל 

  זוכה להוקרה על תרומתו רבת השנים כמנכ"ל עדן לטורנירי הסאמר הופס, בממון ובציוד. תודה עוזי בארי

 עוזי מכולנו ובהצלחה! 



 :תודות

 לצוות המארגן שניסה לעזור אבל דור הדיקטטור בקושי אפשר: אבישי, אופק, איל, אריאל, יניב, עידן, עמית 
 ועמרי

 ללירז ולתרבות על העזרה במימון ובכל הציוד 

  תלי והגד"ש, גדי ופלסטניר, עוזי ועדן על המים –לענפים שבכל שנה מתגייסים לתרום מכל הלב 

 ליהודית וצוות הנוי על הכנת המגרש 

 לשקד על תיקון התאורה 

 לחנה ואיאן על תפעול פינת הקפה וכל המסביב 

 לשלי בורץ על עיצוב כל הפרומואים והעלונים 

 להאוורד על הציוד לצביעת המגרש ועל תיקון הבלטה הסוררת 

 למוטי ורותי נמר שנענים בכל פעם מחדש לקריאה ולוקחים אחריות על כל הצד הקולינרי 

 לעומר קורדובה על הכריזה, הפרשנות והפעלת הקהל האדיש 

 לאלעד קורדובה על ההמנון הרישמי של המשחקים 

 לשירז על לוח התוצאות 

 לתמיר ברק שעל הפופקורן 

 לליזה על העזרה עם המזון 

  על מדידת הזמנים ורישום הסטטיסטיקה –לנרי שהנהיגה את בני ובנות הנעורים+נקר+עורבני+כחל 

 לניצן מהמזכירות על העזרה בהבאת העלונים לדפוס 

 לדיקלה ולאביהו רגב על הצילום המסור 

 לכל מי שעזר בהקמה, בצביעה, בסחיבה, בקיפול, במזיגת בירה, בתמיכה ובמילה טובה  
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