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 במתחם נערך הגמר,  בכדורסל בנימין מטה של הבוגרים ליגת גמר התקיים האחרון חמישי ביום

 .בירושלים זיו ס"בבי הספורט

 של בוגרים קבוצת שחקן, ד"הי רוזנפלד מלאכי של ולזכרו ששמו על נקראת בכדורסל הבוגרים ליגת

 בנימין ליגת במסגרת כדורסל ממשחק בחזרתו ה"תשע בשנת נרצח אשר בכדורסל השחר כוכב

 .בכדורסל

 טורניר, השחר כוכב אילן קייטנת אירוח, מכירה דוכני, ספורטיביים מתנפחים הפנינג כלל הגמר אירוע

 את ברך אשר, בעבר אביב תל מכבי ומאמן כוכב גודס גיא - מיוחד ואורח חווייתי סטריגול מיני

 .משובח ממשחק ונהנה השחקנים

 הפגינו העונה שבמהלך לאחר,  רועי שרוני של בראשותו,  חשמונאים צתקבו עלו הגמר למשחק

 היית השנייה הקבוצה,  ל"בחו שהו אשר חמישייה שחקני שני חסרה היית הקבוצה, מרשימה יכולת

 .הגמר חצי בשלב עפרה קבוצת על מרשים נצחון בזכות לגמר הגיע אשר השחר כוכב קבוצת

 באולם, הקבוצות שתי שחקני של  יתר והתרגשות טעויות במבול נפתח המשחק,  גמר למשחק כיאה

 לא השחר כוכבי,  4-10 ליתרון ועלתה ההובלה את נטלה חשמונאים' דק 5 כ לאחר אך, ורועש מלא

 לכוכב 21-14 בתוצאה זמן פסק מזעיק שרוני כאשר משלהם ריצה עם והדהימו,  לחימה נתנו ויתרו

 לנו ויש. 23 שיוויון התוצאה הראיתה מכן לאחר דקה אך,  זמן בפסק שם נאמר מה ידוע לא, השחר

 .מרתק גמר

 שכוכב שחשב מי,  הפרש' נק 17 ל היתרון צמח המשחק לסיום' דק ארבע הגז על לחצו החשמונאים

' דק שתי, בלבד 8 ל התכווצה התוצאה שלשות שתי הכולל מדהים ריצה ובמשחק, טעה יוותרו השחר

 ,המשחק לסוף

 צלחת הניפו אז של כמו היום של והחשמונאים, מהפך לבצע השחר לכוכב הספיק לא שנותר הזמן

 אוהד נבחר הגמר של המצטיין לשחקן, לחשמונאים 50-61 הסיום תוצאת,  ברצף שנייה אליפות

 .חשמונאים שחקן,  אביעזר

 את והפכנו נשברנו לא לפיגור שנקלענו גם אופי הראית הקבוצה: המשחק בסוף אמר עטרי איתי

 .בפרט והנצחון  בכלל נפלאה עונה על לשחקנים כוח יישר, המשחק

 של הפקה על אמונים שהיו הליגה מנהל רוז ונטע הספורט מחלקת מנהל המאיר לזאבי הודה שרוני

 .מטורף גמר ואירוע מושלמת ליגה



 


