
http://www.wincol.ac.il/?item=51978&section=1919 

 

 < 2015ספורטון  < ספורטון < פרסומי המכללה < אודות המכללה > דף הבית
 

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

205כדורסל ינואר   

אירחו שחקני נבחרת וינגייט את שחקני אוניברסיטת  18.12.14-במשחק בית שנערך בתאריך ה
אילן באולם נתניה, בסגל חסר עקב פציעות. לאור זאת, התקשו שחקני הנבחרת לייצר יתרון -בר

במשחק, ומלבד פרקים בודדים של תוצאת שוויון או הובלה בנקודה הציגו השחקנים עייפות 
 אילן.-לנבחרת בר 66 - 73: זו הובילה לתוצאת הסיום   עובדה ובלבול. 

רן גולד ושי  נקודות, 15 - עומרי אליעזר נקודות, 19 - שלומי וקנין בלטו בשורות נבחרת וינגייט:
 נקודות כל אחד . 5 - ואסף יוגב ואיתי מוסניקוב נקודות כל אחד11 - שגב

בש התארחו שחקני נבחרת וינגייט בקיבוץ רמת הכו 26.12.14 -במשחק חוץ שנערך בתאריך ה
למשחק מול נבחרת מכללת בית ברל. במשחק מרשים הובילו שחקני נבחרת וינגייט את המשחק 

 לנבחרת וינגייט. 57 - 91לסיום בתוצאה: 

אלכס סדייב ועומרי  נקודות כל אחד, 20 - שלומי וקנין ועומרי אליעזר בלטו בשורות הנבחרת:
ואיתי  נקודות 14 -נבחרת ( ) מאמן ה סיני משה רובינשטיין נקודות כל אחד, 15 - כהן

 נקודות. 7 - מוסניקוב

  

נבחרת כדורסל הגברים של המכללה אירחה את  1.1.15-במשחק בית שהתקיים בתאריך ה
אביב יפו. כבר משלבי הפתיחה ניכר יתרונה של נבחרת וינגייט, -שחקני המכללה האקדמית תל

שלהם והטעו את היריבה כשחילופי טקטיקת ההגנות, מהגנה אישית לאיזורית, עשו את 
וברוטציה של שבעה שחקנים בלבד הצליחו שחקני אסף יוגב וחיים סגל האורחת. מהספסל עלו

 - 87נבחרת וינגייט להציג את יתרונם על לוח התוצאות עד לסיום המשחק , בתוצאת הסיום : 
 למארחים. 66

ניצחון זה הינו ניצחון שלישי לנבחרת מתחילת העונה, נצחון שני ברציפות בליגה וניצחון בכורה 
נקודות )נקודות חשובות גם ברגעי הסיום(  29 - אמיר מימרן בבית. בלטו בשורות וינגייט :

 20 -)קליעות חשובות מעמדת השלוש(  ועומרי אליעזר )עם הובלת כדור מצוינת( שלומי וקנין ,
 10 -)הגנה מצויינת על מובילי הכדור של הנבחרת היריבה(  אסף יוגב דות כל אחד ,נקו

 נקודות. 8 -  )ריבאונד הגנה והתקפה משמעותית בכל שלבי המשחק( שי שגב נקודות,

)במשחק הגנה  איתי מוסניקוב וחיים סגל -שיחקו ולא קלעו אבל השיגו חמש עבירות חשובות 
 טוב של שניהם(.

ה להשתתף במשחק חוץ לא קל ביום חמישי הקרוב כנגד נבחרת אוניברסיטת תל הנבחרת צפוי
 סיני משה רובינשטיין אביב. מאמן הנבחרת:
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