
 1201/05/51יום שישי הקרוב, 

 בגולדסטאר ארינה

המבורגרים 
ובירות חופשי 

 כל הערב!

 הערב כולו בחסות:

פלסטניר, גדש, 
 אחזקות ותרבות



 אירוע שעה

 התכנסות במגרש, חימום, החלפת ברכות ועקיצות הדדיות 03:81

00:11 
 התכנות כלכליתמול  הטוב, הרע והזר: 1מגרש מס' 
 אול איןמול  גב לגב: 2מגרש מס' 

00:01 
 איירבולמול  הילדים של זופר: 1מגרש מס' 

 ‘הקבצה א -מוקדמות שלשות 

00:81  
 אול איןמול  א.א.ג: 1מגרש מס' 
 התכנות כלכליתמול  יגאל והחברים: 2מגרש מס' 

00:91 
 איירבולמול מועדון הקפה : 1מגרש מס' 

 ‘הקבצה ב -מוקדמות שלשות 

01:11 
 יגאל והחבריםמול  הטוב, הרע והזר: 1מגרש מס' 
 א.א.גמול  גב לגב: 2מגרש מס' 

01:01 
 מועדון הקפהמול  הילדים של זופר: 1מגרש מס' 

 ‘הקבצה ג -מוקדמות שלשות 

 : חצי גמר ראשון 1מגרש מס'  01:81

 : חצי גמר שני 1מגרש מס'  01:91

 גמר תחרות השלשות 00:11

 הגמר הגדול!!! 00:01

 חלוקת גביעים ומדליות, מסיבת עיתונאים ופיזור צוהל 00:81

 Summer Hoops 5/51ניר אליהו 
 לוח זמנים רשמי )ייתכנו שינויים, אל תעיזו למצמץ(

 דבר העורך

אחרי הפוגה קלה של ארבע שנים אנחנו שוב נפגשים, במהדורה התשיעית של טורניר הכדורסל הגדול 
 הסאמר הופס!  -בעולם ואחד הגדולים בשרון 

הכנו עלון קצר עם כל מה שצריך לדעת לפני האירוע של השנה, אז תעשו שיעורי בית וניפגש ביום שישי 
 במגרש הכדורסל.



 יגאל והחברים שם הקבוצה: 

 אריאל בוזו, יגאל קוטלר, ענבר גולן  שחקנים: 

 לענבר כבר יש אליפות, אז נסיון במעמדים גדולים יש,   למה כן? 

 יגאל מבלה הרבה במגרש ויש לו כדורסל   

אריאל הוא השאלה הגדולה... הופעת בכורה והסקאוטרים שלנו לא מוצאים  למה לא? 

 מידע עליו   

 עוד פוטנציאל להפתעה, השאלה אם שני טירונים בהרכב יצליחו לעשות  מה יהיה? 

 התאמות לגהנום הזה שנקרא סאמר הופס...   

 התכנות כלכלית שם הקבוצה: 

 דותן ראובני, יותם ברלס, עמרי מרחב  שחקנים: 

 נראה אתכם מוצאים סיבה...  למה כן? 

 כלכלית בצד, אין היתכנות לסל אחד למה לא? 

 עמרי מבצע פינוי רכוב של דותן לבית חולים ויותם מתעד לטיקטוק מה יהיה? 

 ‘בית א
 הטוב, הרע והזר שם הקבוצה: 

 יותם פנר, יניב שיקלי, עמרי רז  שחקנים: 

 בקלעי כל הזמנים מתאחדים בקבוצה אחת, סוג של גלקטיקוס 3-ו 2מקומות   למה כן? 

 הצלע השלישית הופכת אותם לעגלקטיקוס למה לא? 

 אם הכל מתחבר, ויותם לא מפריע יותר מדי, יש מצב לאליפות מה יהיה? 



 גב לגב שם הקבוצה: 

 אורי נחמני, דור הורביץ, טל רוזנבלום  שחקנים: 

 האלופים המכהנים, יש גובה, יש כח, יש ידע בסיסי בכדורסל,   למה כן? 

 ההיסטוריה מלמדת שזה יכול להספיק   

 אלופים מכהנים זה מושג קצת מטעה כשהאליפות האחרונה היתה  למה לא? 

 , רגע אחרי הכחדת הדינוזאורים... הגיל נותן את אותותיו2112-ב   

 יותר קל לזכות באליפות מאשר לשמור עליה... מה יהיה? 

 א.א.ג שם הקבוצה: 

 אורי אביו, איתי רגב, יונתן יוגב  שחקנים: 

 נס‘אף אחד לא יכול להתעסק עם ג  למה כן? 

 לא בטוח שיהיה להם חשק להגיע למגרש למה לא? 

  נס ואיתי יתמקדו ‘אורי היחיד שיודע שם כדורסל, אז אם ג מה יהיה? 

 בלהרביץ ולתת לו את הכדור יש מצב להפתעה   

 אול אין שם הקבוצה: 

 גיל ביוקוראל, יובל רז, רום רוזנבלום  שחקנים: 

 גנים עם פוטנציאל גבוה ורעב של צעירים  למה כן? 

 ההיסטוריה מראה ששחקנים בהופעת בכורה לא מצליחים לעמוד בלחץ,  למה לא? 

 כגון קבוצות הגולדן בויז וטים סרולי המבטיחות בזמנו   

 עידוד רועש של הנעורות מה יהיה? 

 ‘בית ב



 הילדים של זופר שם הקבוצה:  

 יונתן ביוקוראל, תבל קציר, תומר רזניק  שחקנים: 

 גברים צעירים בשיא כוחם. בסאמר הופס לא צריך לדעת   למה כן? 

 כדורסל, צריך להיות בהמות. הם בהמות. שלושתם.   

 אבל בכל זאת צריך קצת ידע בכדורסל,  למה לא? 

 לא בטוח שיש להם את זה...   

 או אליפות או התבזות בשלב הבתים,  -הכל או כלום  מה יהיה? 

 אין באמצע   

 מועדון הקפה שם הקבוצה: 

 אופק לוינסון, גולן ברק, עידן בורץ  שחקנים: 

 גולגו? אלוף )פעמיים(. בורצי? אלוף. אופקו? גבוה וחזק...  למה כן? 

 פה, וזה לא כדורגל פה, ואין להם קשר  5כי זה לא שער  למה לא? 

 לענף בפרט ולספורט בכלל   

 יש מצב טוב שהם הסוס השחור של האליפות.  מה יהיה? 

 מצד שני, אוהדי הפועל שרגילים לאכזבות...   

 איירבול שם הקבוצה: 

 איל רונן, אלעד קורדובה, גיא בארי  שחקנים: 

 טייס, שייט ומדריך קרב מגע... מה עוד צריך?  למה כן? 

 כי זה נשמע כמו התחלה של בדיחה למה לא? 

 אותם. אין קשר לכדורסל באופן כללי “ לאכול”לא ברור איך  מה יהיה? 
 אבל כבר ראינו שלא צריך קשר לכדורסל כדי לנצח בטורניר הזה   

 ‘בית ג



 האלופות
 )גולן, חגי ועמרי(חובבי ציון  0119

 )אלי, דרור וענר(מעדניר  0111

 )יניב, ניצן ושיר(רטטוי  0112

 הפועל הצהרת כוונות חולון  0113

 )אלון, אמנון ושיר(  

 )גולן, דור וינון(תופי דורילה  0110

 )איל, דן ועידן( 1שער  0100

 )אריאל, עמית, ענבר( LMבית  0101

 )אורי, דור וטל(אבל מי יקלע?  0102

 MVP-ה
 )הבקבוקים(אסף אברהמי  0119

 )החשמלאים(יעקב שקד  0111

 )רטטוי(ניצן מאור  0112

 IDH))דיויד שר  0113

 )רוננבלום(אבישי רוזנבלום  0110

 )5)שער איל רונן  0100

 )LM)בית אריאל ברמן  0101

 )אבל מי  יקלע?(דור הורביץ  0102

 מלכי הסלים
 22אסף אברהמי  0119

 21דרור לימור  0111

 אלי ביוקאורל,  0112

 11עומר קורדובה ועמרי רז        

 11יניב שיקלי  0113

 12יניב שיקלי  0110

 11איל רונן ודור הורביץ  0100

 12אריאל ברמן  0101

 11נועם נעורים  0102



 9 אייל ברלס
 9 אמנון זטורסקי

 9 ניצן מאור
 9 שגב לוינסון

 1 אבישי גרינברג
 1 טל רוזנבלום

 1 עידן ביוקאורל
 1 רפי נחום

 2 איתי לנגשטטר
 2 אלון )דרום(

 2 ניב נמר
 2 אדם כרמיה
 2 דותן ראובני

 2 חגי לנגשטטר
 2 רונן מייז

 2 איתי רגב
 5 אביהו רגב

 5 אוהד קאליפה
 5 אלעד קורדובה

 5 דותן מימון
 5 טל רגב

 5 עמית ויינברג
 5 ראובן יוגב

 5 רועי קורדובה
 4 אורי אביו
 4 אלעד לוי
 4 דוד עמר

 4 יותם ברלס
 4 עמיחי קורדובה

 4 שלום מנחם     

 3 אהרון כדורי
 3 אלכס

 3 ארז שלמון
 3 בוריס

 3 חורש )דרום(
 3 יעקב שקד
 3 עידו תשבי

 3 רפי רז
 2 אדר אברוצקי

 2 אורי נחמני
 2 אייל פיינבלט

 2 אלמוג רגב
 2 אמיתי

 2 ארז לוי
 2 גיא בארי

 2 דרור מנור
 2 יונתן ביוקאורל

 2 עמיר שיקלי
 2 עמרי מרחב
 2 שחר הלפרין
 2 שחר נעורים

 1 אחמד עזאם
 1 איתי סוורדלוב

 1 גבע קציר
 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 עירד אייכלר

 24 דור הורביץ
 22 עמרי רז

 21 יניב שיקלי
 52 אבישי רוזנבלום

 43 דן קובלסקי
 39 גולן ברק

 32 שיר ברלס
 35 אסף אברהמי

 31 יונתן יוגב
 25 רונן זוהר
 24 איל רונן

 24 עידן בורץ
 24 ענר ביוקאורל
 22 אלון אברהמי
 22 אלי ביוקאורל

 21 דרור לימור
 19 עומר קורדובה

 11 אריאל ברמן
 11 דיויד שר

 11 ינון בורנשטיין
 11 נועם נעורים

 12 יותם פנר
 15 ליאון דולב
 14 תבל קציר

 13 אפק לוינסון
 12 נדב רונן

 12 עמוס ויינטרוב
 12 ענבר גולן

 11 דני איזקסון
     11שי נתן                  

 )מצטבר(קלעי כל הזמנים 


