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הסמכה  רפואה משלימה מכינות אקדמאיםהכשרת  תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 תוצאות משחקי כדורסל

רן  נקודות כל אחד; 12 - שלומי וקנין ועמרי אליעזר נקודות; 18 - נדב נאור בנבחרת וינגייט הצטיינו:
 נקודות כל אחד 10 - גולד ואמיר מימרן

יא', פגשה נבחרת וינגייט את  -במחזור השני שנערך גם הוא במשחק בית של נבחרת וינגייט באולם ה 
הנבחרת הטובה של מכללת רופין, במשחק שהיה חד צדדי לכל אורכו. שחקני נבחרת רופין השיגו 

בשלבים הראשונים של המשחק פער של שלושים נקודות. שחקני נבחרת וינגייט, אמנם הצליחו לצמצם 
את הפער לקראת סיום המשחק, אך לא במידה מספקת, ובסופו של דבר הסתיים המשחק בניצחון של 

 .81-63נבחרת רופין בתוצאה : 

אלכס סדייב  נקודות; 11 - מרי אליעזרע נקודות כל אחד; 12 - נדב נאור ושלומי וקנין הצטיינו במשחק :
 נקודות כל אחד. 6 - רן גולד ויניב רונאל נקודות כל אחד; 8 - ואמיר מימרן

המכללה האקדמית  במחזור השלישי, שנערך באולם כדורסל בקיבוץ רמת הכובש, התמודדה נבחרת
 –מכללת בית  -ר במשחק החוץ הראשון שלה בעונה זו מול נבחרת שלא התמודדה מולה בעב בוינגייט

דקות, הסתיים  40ברל. במהלך המשחק בלט היתרון של שחקני נבחרת וינגייט באופן יוצא דופן. כעבור 
 .122-24המשחק בניצחון מוחץ של נבחרת וינגייט, בתוצאה: 

נקודות כל  18 - שי שגב ורן גולד נקודות; 21- אמיר מימרן נקודות; 30 - שלומי וקנין בלטו בוינגייט:
 נקודות כל אחד. 10 - דור אליהו ואיתי מוסניקוב נקודות; 15 - עומרי אליעזר ;אחד

נבחרת המכללה תמשיך לבית התחתון שם תנסה לשחזר את ההישג של השנה שעברה ולסיים את 
 העונה עם יותר מחמישה ניצחונות ובמרחק נגיעה מהפלייאוף ואולי השנה אף תגיע לשם.

סף יוגב, אמיר מימרן, שי שגב, רן גולד, דור אליהו, איתי מוסניקוב, אתודה רבה לכל שחקני הנבחרת : 
 עמרי אליעזר, נדב נאור, יניב רונאל, חיים סגל, תומר נעמן ואלכס סדייב.

 מאמן הנבחרת: סיני משה רובינשטייןוכן ל
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