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 אירוע שעה
 התכנסות במגרש, חימום, החלפת ברכות ועקיצות הדדיות 08:81

00:11 
 הפטישיםמול  המדרכה האחרונה: 1מגרש מס' 

 טודו בוםמול  הסטודנטים: 2מגרש מס' 

00:01 
 כיתת לימוניםמול  מקה פקה: 1מגרש מס' 

 שוברים שתיקהמול אבל מי יקלע? : 2מגרש מס' 

00:81  
 עגלה עם סוסהמול  טודו בום: 1מגרש מס' 

 מקווים לטובמול  הפטישים: 2מגרש מס' 

00:91 
 קומי-ממול כיתת לימונים : 1מגרש מס' 

 לא ידועמול  שוברים שתיקה: 2מגרש מס' 

01:11 
 עגלה עם סוסהמול  הסטודנטים: 1מגרש מס' 

 מקווים לטובמול  המדרכה האחרונה: 2מגרש מס' 

01:01 
 לא ידועמול  אבל מי יקלע?: 1מגרש מס' 

 קומי-ממול  מקה פקה: 2מגרש מס' 

 שאיפת אוויר 01:81

 'ד' מול מנצחת בית אמנצחת בית  –: חצי גמר ראשון 1מגרש מס'  01:91

 'ג' מול מנצחת בית במנצחת בית  –: חצי גמר שני 1מגרש מס'  00:11

 גמר תחרות השלשות 00:01

 הגמר הגדול!!! 00:81

 חלוקת גביעים ומדליות, מסיבת עיתונאים ופיזור צוהל 00:91

 דבר העורך
בלתי יאומן בעליל אבל גם השנה יש עלון סאמר הופס. קצר יותר, פחות מצחיק ויותר מתאמץ. אפילו 

 השער זהה לעלון הקודם...

 .טובי הכותבים בקיבוץ, קוני ואיז'ו, התגייסו לכתיבת טורי אורח לעלון היוקרתי

 שנה מאז הסאמר הופס הראשון!( 11תודה לספונסרים שלנו שתמיד שמחים לסייע )כבר 

 קריאה מהנה וניפגש ביום שישי במגרש.



 סאמר הופ

בהתקרב אוגוסט עולה המתח סביב דסק הספורט של "בניר" ומאיים לפרוץ את תקרת האסבסט )גם השנה 

הנהלת הקהילה לא אישרה תקציב להחלפתה, אתם כישלון עיסקי רטנו המנהלים לעבר נודל, העורך הותיק. 

עוד לא הצלחתם למלא אפילו דף אחד עם פירסומות ואתם מבקשים תקציב? אפילו "מעדניר" לא מפרסם 

אצלכם! דווקא כמעט סגרנו איתם, ענה נודל, אבל ההנהלה הכלכלית אילצה אותנו להקצות את המקום ל"רפת 

רן" והם הבטיחו לתת חסות לקבוצת "עטין הזהב" והיא תייצג גם אותנו. טוב טוב, נודל, אז שהם גם יחליפו לכם 

 את התקרה(.

עיקר המתח היה סביב ההחלטה על בחירת הכתבים שיצאו לסקר את ה"סאמר הופ". צ'יפס ולוקש התחרו 

תמיד על המינוי הזה. נודל הרגיע אותם וניסה לפשר, שנה צ'יפס ושנה לוקש הוא פסק. אבל אין כל שנה 

"סאמר הופ" צעק צ'יפס, אני לא אשם שהאין "סאמר הופ" נופל דווקא על השנה שלך, ענה לו נודל, העיקר 

שהעיקרון נישמר, שנה אתה ושנה לוקש ותפסיקו כבר עם הויכוחים האלו. צ'יפס עזב את החדר בזעם וקרא 

לריבי גרנות שתבוא, בדרך כלל היא הייתה באה והם היו מתכננים את הנקמה בנודל ולוקש ונרגעים בחורשה 

 שמאחורי הבריכה.

 לוקש, אמר לו נודל, אני רוצה שהשנה הסיקור יהיה מלא ומקיף, לא כמו לפני שנה.

 לפני שנה זה היה צ'יפס וגם לא היה "סאמר הופ".

 נכון, ענה לו נודל, בכל זאת הסיקור היה גרוע.

 נודל סמוך עלי, התחלתי כבר את התחקיר, יש לי סקופ לא רגיל.

 לוקש...! דבר!

 תראה, המקור שלי ממש טוב, אבל אני נוקט משנה זהירות, חייב להצליב מידע.

 נו דבר כבר.

השנה יהיו נקניקיות "צ'וריסוס" ולא יחייבו בתקציב, שפתיו של לוקש נשארו קפוצות, הוא בחן את התגובות של 

 נודל, ראה את עיניו המתגלגלות ואת עוית ההפתעה המתפשטת על פניו.

ימותו מקנאה כשניהיה הראשונים לפרסם.  YNETמהההההה? אני לא מאמין, לוקש, זה ממש סקופ השנה. 

 לוקש איך השגת את זה?

 פיתה...

 מה פיתה? פיתה פיתה?

כן, פיתה מהאקונומיה, אשתו של צ'יפס, היא גילתה שצ'יפס הולך עם ריבי לתכנן נקמות ומכרה לי את הסקופ 

 הזה, השבעתי אותה שזה רק שלי והיא הסכימה תמורת זה שויתרתי לה על ה"רכב נופש" השנה.

 אבל, כבר עשרים שנה אין "רכב נופש".

 נכון, אבל היא לא יודעת מזה, כבר שלושים שנה לא יצאה מהאקונומיה, פשוט, היא לא עוברת בדלת.

 ברור, פיתה. לוקש, אתה תותח, אני הולך לקדם אותך.

 חכה שתשמע את זה.

 מה, מה, אתה הורג אותי, דבר.

"פלסטניר" קנו את "שקית הפלא" נותנים להם חסות מלאה. נתנו להם גם תקציב והם קנו את סמדיק. היא 

 תנחה במקום עומר. צ'יפרו אותה יפה, תקבל גם קידום בתור.

 בתור למה?

 לא חשוב, אני לא רוצה שזה יגיע להנהלת הצצ"ד.



 פששש, ענק לוקש. אני נותן לך את ראשות דסק הספורט של "בניר".

 אבל מה עם צ'יפס?

 הוא יהיה אחראי על רכילותי, יותר מתאים לו. תגיד לוקש?

 מה?

 יש לך מושג אם יהיו גם לחמניות?

לא יהיו. בליץ לא אישר להם. אמר שאם צ'וריסוס אז אין תקציב גם ללחמניות וזה גם יותר דיאטתי ורותי אישרה 

 את זה.

 איזה רותי?

 מהבריאות.

 אהה.

 אבל אל תדאג, עליתי על תרגיל נוסף.

 מה?

הנעורים תפסו יוזמה. הם קנו תנור מ"פשוש", זה שעומד במגרש הגורטאות שלהם, שיפצו אותו במסגריה ואילצו 

את שקד לחבר אותו לחשמל. התוכנית שלהם זה לאפות במקום לחמניות למכור לחברים וככה לממן את תוספת 

קרמיקה למקלחות שלהם. אמנם המזכירות המליצה להם על "מקלחות משותפות" כדי שהכל יהיה כמו פעם, 

 אבל  הם מעדיפים פרטיות וצידקיהו אמר שכדאי להם ואולי גם ישייכו להם אותם.

 שיוך שיוך?

 ממש. 

אז יהיו גם לחמניות, נהדר לוקש. אוחח אני מת על ה"סאמר הופ" הזה. לוקש, יש לך מושג מאיפה לקחו את השם 

 הזה, "סאמר הופ"?

 לא יודע, נראה לי משהו בטורקית.

 אז להתראות ב"סאמר הופ" לוקש.

 להתראות נודל.

 

 בפרק הבא, איך תכנן לוקש להדיח את נודל 

 ולהפוך לעורך הראשי. 

 רמז: הוא הבטיח לצ'יפס את דסק החדשות.

 

 

 הכל קרה באמת, אני רק רשמתי.

 קוני

 



 מקווים לטובשם הקבוצה: 

 טל רגב, נדב רונן, עידן בורץשחקנים: 

פוטנציאל גבוה. קבוצה לוחמנית ופיסית למה כן? 
שאם תקלע כמו כמות הדיבורים של חלק מחבריה 

 תגיע עד הגמר ומעבר לו

כי בכדורסל צריך להחדיר את הכדור למה לא? 
 לטבעת קטנה. וזה קשה...

 הפטישיםשם הקבוצה: 

 אהרון כדורי, גולן ברק, רונן זהרשחקנים: 

הקבוצה המנוסה ביותר בטורניר )גיל למה כן? 
(. יש בה אלוף לשעבר ועוד 05-ממוצע נושק ל

 שניים. יכולים להפתיע עם פיסיות וכוח רצון

פטישים פטישים, אבל לא הפטיש הכי למה לא? 
 חזק על מגרש הכדורסל

 ‘בית א
 המדרכה האחרונהשם הקבוצה: 

 אריאל ברמן, עירד אייכלר, ענבר גולן שחקנים: 

אין מה להרחיב. אלופים מכהנים שלקחו לחיקם את עירד בכדי להוכיח שגם אם הם רק למה כן? 
 בק-טו-שניים הם מסוגלים להביא אליפות בק

 אין הרבה סיבות. שוב נגיד עירד? טוב. עירד.למה לא? 

 הסטודנטיםשם הקבוצה: 

 איל רונן, דן קובלסקי, שגב לוינסוןשחקנים: 

יש פה אלופי עבר, יש פה מוחות מתקדמים באקדמיה ויש פה כוח אווירי. למה כן? 
 והם זוכי הסקר המוטה באתר לגבי בעלי הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות

כי צריך שאיל יתפוס יום יוצא דופן )כבר קרה, ספק אם יקרה שוב( וששגב למה לא? 
 לא יפריע לדן להיות היחיד שמסוגל לעשות משהו מועיל ברחבה

 ‘בית ב

 עגלה עם סוסהשם הקבוצה: 

 יונתן יוגב, יותם פנר, שחקנים: 
 עומר קורדובה

חבורה בעלת ניסיון. כבר היו למה כן? 
במעמדים דומים בעבר.  הם לא יבחלו 

 באמצעים...

...בכדי לכפות על חוסר יכולתם למה לא? 
 המובנה בהכנסת הכדור לטבעת

 טודו בוםשם הקבוצה: 

 יונתן ביוקוראל, שחקנים: 
 יותם ברלס, תבל קציר

חסונים, חיילים בצבא למה כן? 
ההגנה, בשיא כוחם וכושרם. אין 
  ספק שהם מועמדים לנצח בכל... 

...תחרות כושר קרבי. למה לא? 
 בכדורסל אין להם הרבה מה למכור



 ‘בית ג
 מקה פקהשם הקבוצה:  

 אבישי רוזנבלום, אורי אביו, יניב שיקלישחקנים: 

ללא ספק המועמדת מספר אחת לאליפות. הרבה כישרון, עבר מפואר, כושר נוכחי גבוה, למה כן? 
 מתאמנים המון לאחרונה 

פעם אחרונה שיניב לקח אחריות במאני טיים היתה כשבנה את הגדר בחצר שארז לא יצא. למה לא? 
 דקות משחק ואז נשאר רק לשמור על אבישי 1אורי יתעייף אחרי 

 קומי-משם הקבוצה: 

 טיגט מהרטה, ישראל גרין, עמרי רזשחקנים: 

טיגט ספורטאי על בתחום הכדור )רגל( למה כן? 
שבכמה משחקי אימון )אחד( הציג יכולת לא רעה, 
עמרי שחקן סביר והשמועה אומרת שישראל הוא 

כישרון ענק כמו אחיו, שחקן מכבי ת"א ונבחרת 
 ישראל בעבר, יניב גרין

פעם ראשונה שהם ייפגשו האחד עם למה לא? 
 השני יהיה ביום הטורניר

 כיתת לימוניםשם הקבוצה: 

 איתי רגב, ליהוא, נעםשחקנים: 

כי אף אחד לא מכיר אותם ואת יכולתם. למה כן? 
אולי ליהוא ונועם הם סטף קרי וקווין דורנט 

 הישראלים

 אבל אם הם לא אז אין באמת סיכוילמה לא? 

 ‘בית ד
 אבל מי יקלע?שם הקבוצה: 

 אורי נחמני, דור הורביץ, טל רוזנבלוםשחקנים: 

גובה גובה גובה. הם יחטיאו מלא אבל יקחו את  כן? למה
 הריבאונד של עצמם

 ואז שוב יחטיאו. לא? למה

 לא ידועשם הקבוצה: 

 אלון אברהמי, עמית ויינברג, רפי נחוםשחקנים: 

קבוצה חזקה עם כישרון מבטיח. עמית למה כן? 
אלוף מכהן שפרש מקבוצתו בכדי לקדם עוד 

שחקנים לאליפות. אלון מתאמן עם טובי השחקנים 
 בארץ מידי שבוע. ורפי. רפי רץ...

חסר גובה וריבאונד. קבוצות שיסגרו למה לא? 
לאלון את הג'אמפ מחצי מרחק יוציאו למעשה את 

 העוקץ מהקבוצה הבינונית הזאת

 שוברים שתיקהשם הקבוצה: 

 גבע קציר, דותן ראובני, עמרי מרחבשחקנים: 

אותו סיפור כמו טודו בום. חיילים, למה כן? 
 חזקים, בכושר. אבל...

 ...אבל לא.למה לא? 



יושב לי בלובלין מול המצודה העתיקה. יפה היא לובלין שמול המצודה העתיקה. יפות הן המסטאות הצרות 

 והעתיקות של העיר העתיקה. 

יושב לי מול הטלויזיה שבפאב הפולני. רואה את האוהדים הפולנים לוגמים בירה אינסופית, שרים וגאים בנבחרתם 

 הלאומית, ואני נזכר אז בילדות עם אבא באיצטדיון וכמעט שר יחד איתם. 

סאמר חופס, סאמר חופס, ניר  -ואז אני שומע רחש בחש עובר בקהל. איני מבין מה קורה, אבל כולם לוחשים 

 חולירע יאסנה! –אליחו. אז מה אני עושה כאן עכשיו 

יושב לי בלובלין מול המצודה העתיקה, משפשף את עיני ולא מאמין. ממול המזרקה הצבעונית מחליפה צבעים 

וצורות. בכל פינה מוכרים גלידה, אבל אני יושב בצד על הספסל בגן ורואה את יהודית מכינה את המגרש, אני אוכל 

פירוגי במסעדה ורואה את מוטי נמר מכין נקניקיות על האש, אני חולם על נשות ניר אליהו, המעודדות הנלהבות, 

 אבל מול עיני אני רואה רק פולניות כחולות עיניים ושיער חלק ובהיר.

שוב אני בפאב, הפולנים שרים לגיה וארשוה, לגיה וארשוה, קדימה לגיה וארשה )לפי הלחן של קואנטנמארה(, 

 dream team-ואני נזכר בסאמר הופס הראשון לפני שנים, כשבאנו הרוזנבלומים לעודד עם הצלב הקדוש, את ה

הוא דחה אז!(, את טל בהופעת בכורה )עדיין עם טיטולים!(, את  NBA-של אז שהוביל אבישי )כמה הצעות מה

 אהרון שרק התחיל לבנות את המוניטין שלו בקיבוץ אז והיה מוכן עדיין לשחק בכל קבוצה )היום תשכחו מזה!(.

אז אני יושב לי מול המצודה העתיקה, בשער גרודזקה בלובלין, מריח מאפה בצל יהודי. כרכרה רתומה לסוסים 

עוברת ברחוב תיירותי, אבל אני רואה דוקא את ה"עגלה עם סוסה" של יותם עומר ויונתן. וכשאני נזכר בכוכבים 

הנוצצים האלה אני מרגיש "פטיש בראש" ומעלי עפים גולן, אהרון ורונן, שכבר מזמן נפרדו מ"מאקה פאקה", והופ 

 אני רואה את אבישי )געגוע( ואת אורי ויניב )הערצה(. אין שמות חדשים בסאמר הופס?

והנה אני עולה "במדרגה האחרונה". בלובלין העתיקה יש הרבה מדרגות עתיקות. והנה ענבר, עירד, אריאל. יש 

 חדשים! ואולי כבר לא...

ופתאום אני רוצה הביתה, חזרה אל הבריכה, לשבת בחדר אוכל ולצחוק עם השלמונים ועם הפטישים. תנו לי 

 חתיכת דשא עם יתושים קטנים, כביש טבעת וגלידה אצל אליס. 

אני אוהב את הקיבוץ הקטן והמהביל שלי, ותמיד "מקווה לטוב" עם עידן, אופק וטל רגב, אז קדימה "שוברים 

שתיקה", מסתערים על הגביע, "טודו בום" "מקומי", "סטודנטים" ו"לימונים", כולכם ענקים. אלא מה, עם ענקים 

 כמוכם, "מי יקלע"?

אני מתקין צלחת על הפאב בלובלין, עומד בפאב הפולני מול המסך, ויחד עם אלפי אוהדים פולנים אני מריע לכם 

 …sto lat, sto lat –בשירה פולנית אדירה 

 מאה שנה שתחיו לנו. שנזכה למאות שנות סאמר הופס! "נקוה לטוב", אמן!

 

 כאן איז'ו מלובלין העתיקה.
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 בהצלחה לכולם!
 מובטח ערב מהנה! -כולם מוזמנים 

 )מצטבר(קלעי כל הזמנים 


