
טופס הרשמה

שם הקבוצה: ____________________________________________________
שחקן מס' 1 – ראש קבוצה

שם משפחה: _________________________ 
שם פרטי: _____________________

כתובת: ____________________________ טלפון: _______________________
                    S  M  L  XL  XXL 16 14 :גודל חולצה

תאריך לידה: _____________________
שחקן מס’ 2

שם משפחה: _________________________ 
שם פרטי: _____________________

כתובת: ____________________________ טלפון: _______________________
                    S  M  L  XL  XXL 16 14 :גודל חולצה

תאריך לידה: _____________________
שחקן מס’ 3

שם משפחה: _________________________ 
שם פרטי: _____________________

כתובת: ____________________________ טלפון: _______________________
                    S  M  L  XL  XXL 16 14 :גודל חולצה

תאריך לידה: _____________________
שחקן מס’ 4

שם משפחה: _________________________ 
שם פרטי: _____________________

כתובת: ____________________________ טלפון: _______________________
                    S  M  L  XL  XXL 16 14 :גודל חולצה

תאריך לידה: _____________________

בנים:
כיתות ד – 2006

קט סל ה – 2005
קט סל ו – 2004
ילדים ב – 2003
ילדים א – 2002

נערים – 2000-2001
נוער – 1998-1999

בוגרים – 1997 ומטה

בנות:
כיתות ד – 2006

קט סל  – 2004-2005
ילדות – 2002-2003
נערות – 1998-2001
נשים – 1997 ומטה

קטגוריות גיל:

ניהול וארגון: אגף הספורט ובית הספר העירוני לכדורסל - שמעון סלל רוה רודריגז

יום שישי, 
 23.10.2015

מגרשי הספורט 
תיכון מו”ר



סמ"ר עוז צמח ז"ל

12.08.2006-27.10.1985

י"ג חשוון תשמ"ו – י"ח במנחם אב תשס"ו
עוז נולד לאלישבע וחיים צמח, ביום ראשון ה-27 באוקטובר 1985 

ביבנה.

עוז הסנדוויץ מבין 5 ילדים: אחיהם הקטן של יוסי ואורן ואחיהם 

הגדול של יפעת ושני.

כשהיה בן חמש וחצי, עבר לגור ברעות והתחיל לימודיו בכיתה א’ בבי"ס היסודי "רעים", 

בהצטיינות  לימודיו  סיים  רעות" שם  "מכבים  ובתיכון  "מור"  הביניים  בחטיבת  המשיך 

במגמת ביוטכנולוגיה.

עוז אהב מאוד את החיים ואת הטבע, התעניין מאד בבעלי חיים שאת חלקם זכה לגדל 

בביתו.

נעים הליכות, אחראי, חרוץ, עקשן  יפה תואר,  ילד  ואישיותו:  אופיו  במשפחתו עוצבו 

וקפדן, חייכן וקצת ביישן, מסור ועקבי בהשגת מטרותיו, אהב לתת מעצמו לאחרים 

בכל מצב ובכל תנאי – "מלח הארץ".

עוז התגייס לחיל השריון ב 28 במרץ 2004. עוז אהב מאד את הטנק ועוצמתו והתעקש 

להיות מפקד צוות. במסירות, עקביות ועקשנות הגיע לפקד על צוות טנק בגדוד 53 

בחטיבה 188.

עוז נפל בקרב בעינתא-בינת ג'בל בדרום לבנון ביום שבת, 12 באוגוסט 2006 בשעה 

שפיקד על צוות טנק שפעל תחת אש אויב למשימת קודש – הצלת חיי אדם. הצוות 

וצוותו  שבפיקודו חילץ צוות טנק אחר שמפקדו נפצע והביאו למקום מבטחים. עוז 

נהרגו בקרב תוך גילוי אומץ לב וגבורה הראויים להערכה, תחת אש אויב מסיבית באור 

יום.

על פעולה זאת הוענק לעוז צל"ש אלוף פיקוד הצפון.

עוז, הטנק שכה אהבת, לקח לך את היקר מכל, את החיים, 5 חודשים לפני שחרורך 

מצה"ל – ואתה רק בן 20.

יהי זכרך ברוך.

בואו לבדוק מי באמת הכי טוב בשכונה!

"סטריטבול מודיעין 2015" יוצא לדרך ואתם תוכלו להתחרות על אליפות מודיעין והסביבה 
בכדורסל 3 על 3 על סל אחד!

אז כל מה שצריך לעשות זה לארגן קבוצה, להירשם ולבוא לשחק... הכי פשוט שיש...

אז למה אתם מחכים? רוצו להירשם לפני שההרשמה תיסגר!!!

הוראות הרשמה והשתתפות
עלות הרשמה והשתתפות לקבוצה – 100 ₪

יש למלא את טופס ההרשמה )מעבר לדף( ולהעביר בצרוף התשלום לאגף הספורט 
העירוני, טל: 08-9752210.

תאריך אחרון להרשמה ולתשלום 19.10.2015. לא תתאפשר הרשמה ביום האירוע.
על הקבוצות להתייצב באולם הספורט העירוני ביום חמישי 22.10.2015 בין השעות

18:00-21:00 לקבלת חולצות.
תחילת המשחקים ביום שישי, 23.10.2015 בשעה 12:30.

טקס פתיחה: 12:30
תחילת המשחקים: 13:00

באירוע ישתתפו שחקני הפועל ירושלים שיחלקו 
כרטיסים למשחק הקבוצה מול גלאטסראיי 

במסגרת משחקי היורוקאפ. 


