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הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני שוןתואר רא
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 

2015 -ינואר  -כדורסל   

 

אביב, -יצאו שחקני נבחרת וינגייט למשחק חוץ קשה נגד הנבחרת מאוניברסיטת תל 8.1.15אריך בת
 שנמצאת במקום הראשון בבית התחתון.

, 36-24פערי הרמות היו ברורים מההתחלה ולמרות מחצית ראשונה, שהסתיימה בפיגור סביר בתוצאה 
וינגייט והובילה את המשחק לסיום במחצית השנייה הנבחרת המקומית מתל אביב 'ברחה' לאורחים מ

 אביב.-לנבחרת תל 72-48בתוצאה 

 8 - נדב נאור ואלכס סדייב נקודות כל אחד, 10 - שלומי וקנין ועומרי אליעזר קלעו לנבחרת וינגייט:
 נקודות כל אחד. 6 - תומר נעמן וירדן מורדוב נקודות כל אחד,

 חקני נבחרת מכללת אפקה למשחק בית.אירחו שחקני נבחרת המכללה את ש 15.1.15 -בתאריך ה

לאחר שלושה רבעים שבהם הובילה הנבחרת המארחת מוינגייט בבטחה בפער של כשש נקודות, שרק 
השופט לשש עבירות טכניות ולשתי עבירות בלתי ספורטיביות כנגד הנבחרת המקומית ומאידך האורחים 

 מאפקה לא קיבלו שום שריקה.

ת רוחם של השחקנים , המאמן והקהל שלא האמינו למראה עיניהם בחלקו האחרון של המשחק, למור
בתצוגת שיפוט שלילית נדירה, הראו שחקני נבחרת וינגייט חוסר ריכוז וקיבלו החלטות שגויות, שהובילו 

 למכללת אפקה. 71 - 80לתוצאת הסיום: 

 10 - יר מימרן ושי שגברן גולד , אמ נקודות כל אחד. 17 - שלומי וקנין ועומרי אליעזר קלעו לנבחרת :
 נקודות . 7 - אסף יוגב נקודות כל אחד.

למשחק חוץ במרכז האקדמי פרס  המכללה האקדמית בוינגייט יצאו שחקני – 23.1.15-בתאריך ה
ברחובות. לבקשת הנבחרת המארחת הוקדם המשחק, אך עקב כך הגיעה נבחרת המכללה בסגל חסר 

רן  ים טובים של שחקני החמישייה הפותחת בראשותם שלשל שבעה שחקנים להתמודדות. בעזרת מהלכ
הצליחו שחקני הנבחרת לסיים את המחצית הראשונה ביתרון משמעותי  גולד , אמיר מימרן ושלומי וקנין

ובשילוב ניהול  תומר נעמן ונדב נאור . במחצית השנייה הצטרפו לרוטציה שחקני הספסל במשחק ,
, ששיחק במהלך כל המחצית הראשונה, הצליחה סיני משה רובינשטיין משחק אחראי של מאמן הנבחרת

 50-41הנבחרת האורחת מוינגייט לשמור על יתרונה עד לסיום ולרשום ניצחון חוץ חשוב. תוצאת הסיום: 
 - תומר נעמן ונדב נאור נקודות כל אחד. 12 - אמיר מימרן , שלומי וקנין ורן גולד לוינגייט. קלעו לוינגייט:

 דות כל אחד.נקו 7

נבחרת כדורסל הגברים של המכללה באס"א רושמת בזאת את ניצחון החוץ השלישי שלה מתחילת השנה 
 .2014/2015 -והניצחון הרביעי שלה בסה"כ מתחילת עונת משחקים 

הנבחרת תצא כעת לפגרת מבחנים כמו כל הליגה כשמיד לאחריה תקיים משחק בית אחרון ומשחק סוף 
 .21:30, בשעה 12/03/2015 -שנקר במכון וינגייט באולם נתניה ביום חמישי ה העונה מול מכללת 

אם תנצח נבחרת המכללה במשחק זה, תנפץ את שיא הנצחונות של השנה שעברה, שעומד על ארבעה 
 ניצחונות בכל העונה וגם את מספר ניצחונות הבית, שעומד על אחד בשנה שעברה.
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ציבור הסטודנטים/ות מוזמן לבוא ולעודד את שחקני הנבחרת שרושמים עוד עונת משחקים מכובדת 
 לפניהם .

 מאמן הנבחרת: סיני משה רובינשטיין

 


