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 עלון סיכום



 תודות

 ש, רפי והאחזקות וועדת תרבות“לספונסרים: גדי ופלסטניר, ירמי והגד •

 לכרוזים שהתחלפו במהלך הערב ושמרו את הקהל עירני: סמדר, שירז ואלעד •

 קציצה בלי להזיע: אלעד, דן ואלון 333למנגליסטים שתיקתקו  •

לשקד על סידור התאורה המטורפת במגרש שמאירה עכשיו חצי  •
 קיבוץ

 ליהודית והנוי על ניקיון המגרש והיציעים •

 לחנה ואיאן על הלוגיסטיקה וארגון •

 לדקלה ויוסי על הצילומים •

 לשלי על הפרסומים, העיצובים, הפונטים והסושיאל •

 לאליס על האספקה ועל הסבלנות להצקות שלנו •

 לאילאיל ועלהטל על החסה הטריה  •
 שנקטפה רגע לפני ההגשה

 לכל מי שעזר, סחב, קיפל, סידר, ניקה  •
 )ובטעות שכחנו(

 לצוות המארגן •

 דבר העורך

 ולורן היל זכתה בתואר זמרת השנה. MTVשל  61-התקיים טקס פרסי המוסיקה ה 999999-ב

 . 9החלוץ האגדי אלן שירר לבש בניוקאסל את החולצה עם המספר 
 שערים בהיסטוריה של המועדון . 0443כבשו  9בכלל, זהו מספר אגדי במועדון ולובשי חולצות 

 33-)הופתענו לגלות שישראל השתתפה ב 9-, בוורצלב פולין, סיימה ישראל במקום ה6913-באליפות אירופה בכדורסל ב
 הופעות של נבחרת הכדורגל(. 3אליפויות אירופה בכדורסל, לעומת 

 .9-אך ורק אם סכום ספרותיו מתחלק ב 9-מספר מתחלק ב

 הוא מספרם של ירחי הלידה. 9בשיר "אחד מי יודע" 

 הוא מיקי ברקוביץ' וכל המוסיף גורע. 9

 הוא מספר מקודש, כי זהו הערך הגימטרי של שמו הפרטי של נביא הדת, בהאא אללה. 9בדת הבהאית 

 קבוצות כי לא הצלחנו לגייס יותר... 9השתתפו רק  9בסאמר הופס מספר 

אלה היו נתוני הפתיחה של טורניר הסאמר הופס הנוכחי, והאמת היינו קצת פסימיים. היתה אווירה של עייפות כללית והיה  
קשה למצוא דרייב לארגן שוב את הטורניר. אבל פאקו התעקש ומפה לשם יצא אחלה של טורניר עם עשרות אלפי צופים  

 ביציעים שנהנו מערב קיבוצי נחמד.

 כמיטב המסורת גם הפעם מוגש עלון סיכום הסאמר הופס עם כל מה שקרה בטורניר.

 תבלו...



 בטח שמתם לב...

שלמרות שהתחננו, יותם ברלס התעקש לשבור את הרגל, אחרי פתיחה חלומית של הטורניר )הוביל את כל הקלעים  •
 “חניתי בחניית אמבולנסים במאיר, העיקר שאוכל לעשות אימון פלג גוף עליון”משחקים(. יותם מסר:  0אחרי 

 שעילי נחום ניצח גם בגמר השלשות המחתרתי שהתקיים ללא ידיעת המארגנים וגם בגמר הרישמי )שנמשך לנצח( •

 שההמבורגרים היו טעימים! •

 ששקד התקין אורות לד חדשים במגרש ועכשיו הם נדלקים בשניה!  •
 איפה הימים שהפסקת חשמל היתה מעכבת את הטורניר ברבע שעה עד להדלקה מחודשת של התאורה...

 שניצן הוקפץ להחליף את יותם הפצוע, רק שלא היו לו נעליים...  •
 מהר מאוד הנעליים של עמרי הוקפצו גם כן. קיבוץ או לא קיבוץ?

 לרוזי... The Last Dance 0שלמרות ההבטחות נטפליקס לא שלחו בסוף צוות צילום לעשות  •

 שלעשות סאמר הופס באמצע אוקטובר זה דבר נפלא •

 ( וכך גם הרמה60במקום  9לכך שכמות הקבוצות ירדה ) •

 התחתון Back-וסיימה בעיקר עם כאבים ב Comebackניסתה לעשות  Back to Backלעובדה שקבוצת  •

 שלא הכרזנו שזהו הסאמר הופס האחרון •

 שלא הוספנו לקיר המחסן את השנה של הסאמר הופס הנוכחי )יש מתנדבים?( •

 ששעה ורבע לפני שריקת הפתיחה המגרש כבר היה מלא שחקנים וילדים •

 שיותם פנר קלע סל •

 שעידן חדש החל ביחסים עם שכננו מרמת הכובש •

 שזה היה הסאמר הופס המתועד ביותר בכל הזמנים עם יוסי ודקלה על הסטילס ופאקו על הוידאו •

 שדור השאיר אבק בצמרת טבלת הקלעים של כל הזמנים •

 שארוע שהחל כשעשוע לפני שנים רבות עומד לפני ארוע העשור לקיומו •



 המשחק הפך להיות תוסס, מלהיב,

 הקהל )ילדים של.. בפרט( הריע, כולו תזזית.

 שלום עומר ותודה, עשית את זה באהבה גדולה.

 קולך יהדהד באוזנינו בכל פעם מחדש,

 וברוך הבא לשדרן החדש והצעיר ממש. 

 

 והגביע, השנה אכן עבר מהענקים השוקעים

 אל הדור הבא של האלופים.

 הילדים של זופר, ילדים אבל ענקים.

 כי יונתן הוא כבר מזמן לא קטן,

 תומר זה גובה, 

 ועם תבל לצידך, את הגביע קוצרים.

 א ל ו פ י ם !

 

 ותודה ליוזמים , למארגנים, לעוזרים ולמממנים.

 נתתם לנו חגיגה חבל על הזמנים.

 הבאתם לנו חויה של ספורט בריאות ושמחה,

 ערב שכולו חוויה של יחד, של קהילה.

 ורק שאלה אחת קטנה,

 יש כבר בירה והמבורגרים לטורניר הבא?

 

 ו‘איז

 

 חגיגה לקהילה –סאמר הופס 
 

 סאמר הופס סאמר הופס או לה לה לה לה 

 סאמר הופס סאמר הופס , תמיד תמיד זאת חגיגה.

 מזג אויר מצוין היה? היה.

 המבורגרים, סלטים ובירה לתפאורה היו? 

 מעל ומעבר, וגם בסוף עוד נשארו. 

 לקישוט גם דגלונים צבעוניים התנופפו.

 רמזורים על מקל בכל הצבעים והטעמים,

 והכי חשוב הרבה הרבה קולות שמחה של ילדים.

 

 אז מה עוד היה לנו? אה כן, היו גם משחקים.

 ומסתבר שהאליפות עברה מהדינוזאורים אל הילדים.

 הילדים של זופר! איזה אלופים!  

 למרות שכמעט כמעט הפסידו ל"זקנים"  

 של יגאל והחברים,

 ששיחקו בלהט כמו פעם, כשעוד היו ממש יפים.

 

 וגם כותב שורות אלה בקושי עמד במתח 

כשרוזנבלום )טל( פגש ראש בראש את רוזנבלום )רום( 

 בשטח.

 ורק הכרוז, השדרן האגדי עומר לא הופיע, 

 קולו המטריף וחידודי לשונו כל כך חסרו

 שכל האוהדים השרופים כמעט נרדמו,

 אך אז הופיע בשמי הערב כוכב חדש לפתע פתאום,

 אלעד לבית רז, אחז ברמקול, ובבת אחת השתנה הכל.



 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( 2שער  4022

 )אריאל, עמית, ענבר( LMבית  4022

 )אורי, דור וטל(אבל מי יקלע?  4022

 )יונתן, תבל, תומר(הילדים של זופר  4042

 MVP-ה
 )הבקבוקים(אסף אברהמי  4002

 )החשמלאים(יעקב שקד  4002

 )רטטוי(ניצן מאור  4002

 IDH()דיויד שר  4002

 )רוננבלום(אבישי רוזנבלום  4002

 (5)שער איל רונן  4022

 (LM)בית אריאל ברמן  4022

 )אבל מי  יקלע?(דור הורביץ  4022

 )הילדים של זופר(תבל קציר  4042

 מלכי הסלים
 01אסף אברהמי  4002

 06דרור לימור  4002

 אלי ביוקאורל,  4002

 66עומר קורדובה ועמרי רז        

 66יניב שיקלי  4002

 61יניב שיקלי  4002

 66איל רונן ודור הורביץ  4022

 61אריאל ברמן  4022

 61נועם נעורים  4022

 63ענבר גולן  4042



 רשימת הקלעים

 63 ענבר גולן
 63 תבל קציר

 9 דור הורביץ
 9 יונתן ביוקוראל

 1 יותם ברלס
 1 רפי נחום

 5 אורי נחמני
 5 גיל ביוקוראל

 5 יובל רז
 4 עמרי מרחב
 4 תומר רזניק

 3 טל רוזנבלום
 3 יניב שיקלי

 3 עמרי רז

 0 אורי אביו
 0 יונתן יוגב

 0 ניב נמר
 0 עידן בורץ

 0 רום רוזנבלום
 6 איתי רגב
 6 יותם פנר

 6 שגב לוינסון

 כנראה שלא נכנס....



 )מצטבר(קלעי כל הזמנים 
   3 אהרון כדורי 63 שגב לוינסון 13 דור הורביץ

   3 אלכס 63 שי נתן 15 עמרי רז

   3 ארז שלמון 9 אייל ברלס 13 יניב שיקלי

   3 בוריס 9 אמנון זטורסקי 51 אבישי רוזנבלום

   3 חורש )דרום( 9 ניב נמר 43 דן קובלסקי

   3 יעקב שקד 9 ניצן מאור 39 גולן ברק

   3 עידו תשבי 1 אבישי גרינברג 31 שיר ברלס

   3 רפי רז 1 עידן ביוקאורל 35 אסף אברהמי

   0 אדר אברוצקי 1 אורי נחמני 30 יונתן יוגב

   0 אייל פיינבלט 1 איתי לנגשטטר 01 עידן בורץ

   0 אלמוג רגב 1 איתי רגב 05 ענבר גולן

   0 אמיתי הורביץ 1 אלון )דרום( 05 רונן זוהר

   0 ארז לוי 1 אדם כרמיה 04 איל רונן

   0 גיא בארי 1 אורי אביו 04 ענר ביוקאורל

   0 דרור מנור 1 דותן ראובני 04 תבל קציר

   0 עמיר שיקלי 1 חגי לנגשטטר 00 אלון אברהמי

   0 רום רוזנבלום 1 עמרי מרחב 00 אלי ביוקאורל

   0 שחר הלפרין 1 רונן מייז 06 דרור לימור

   0 שחר נעורים 5 אביהו רגב 69 עומר קורדובה

   6 אחמד עזאם 5 אוהד קאליפה 61 אריאל ברמן

   6 איתי סוורדלוב 5 אלעד קורדובה 61 דיויד שר

   6 גבע קציר 5 גיל ביוקאורל 61 ינון בורנשטיין

   6 טל הרץ 5 דותן מימון 61 נועם נעורים

   6 טל חבר של חני 5 טל רגב 61 יותם פנר

   6 מתן גבע 5 יובל רז 65 ליאון דולב

   6 עוזי בארי 5 עמית ויינברג 65 רפי נחום

   6 עידו ראובני 5 ראובן יוגב 63 אפק לוינסון

   6 עירד אייכלר 5 רועי קורדובה 60 יותם ברלס

   6 ערן קלז 4 שלום מנחם 60 נדב רונן

   6 צ'ה 4 אלעד לוי 60 עמוס ויינטרוב

   6 רפי קורדובה 4 דוד עמר 66 טל רוזנבלום

     4 עמיחי קורדובה 66 יונתן ביוקאורל

     4 תומר רזניק 63 דני אייזקסון




