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הפועל ר“ג נגד הפועל פ“ת
עוד משחק חוץ בוינטר

אם יש לר"ג איזה שהוא זיכרון מתוק מהעונה האחרונה בה שיחקה בליגת העל, זה 
המפגש מול הפועל פ"ת בו התפוצצו האדומים על הכחולים עם 3-0 במכתש בניצוחם 

של עודד צחי, רונן חרזי ומשה אייזנברג.
אם נתעלם מהעובדה הקטנה שהפעם המכתש לא פה בשבילנו ושעודד צחי ושות' לא 

ינצחו לנו את המשחק הזה, ואם כמובן ננסה לשכוח את ה0-0 באורווה בסיבוב 
הראשון, אולי בכל זאת נוכל לייצר זיכרון מתוק חדש גם לעונה הזו.

כשמשווים בין שתי הקבוצות ניתן לראות שבפ"ת, כמו אצלנו, יש בעיה של חוסר 
יציבות בשער. אם אצלנו הנדנדה היא בין רפי כהן לאיתי ארקין, אצל הכחולים כבר 
עמדו לפחות שלושה שוערים העונה כאשר הבולטים בינהם הם יוסי שקל ואוסטין 

אג'ידה מניגריה. בהגנה מצב הקבוצות אף הוא די זהה, גם יובל נעים וגם אלי מחפוד 
מחפשים את הבלם השני שיביא לשקט בהגנה. בהפועל פ"ת גל כהן הוא רמה אחת 

מעל כל ההגנה, בדיוק כמו גולן חרמון בר"ג. בהגנת פ"ת ניתן למצוא גם את אודי חנון 
ואת סאלם אבו סיאם וכן את הזרים עמנואל מטיאס ודניאל אדו.

הקישור הרך של הפועל פ"ת התחזק בעידן סרור וג'ונתן אסוס (שיחמיץ את המשחק 
עקב צבירת צהובים) ולידם גיא צרפתי הותיק, שכבר מעבר לשיאו, אבל בפעולה אחת 

יכול לגמור משחק. חיזוק נוסף לחלק ההתקפי של הקישור התקבל ע"י פליטי מכבי 
ת"א אלי ביטון וראובן עובד. 

בהתקפת הקבוצה נכללים ברוטאציה אלנתן סלמי והזרים איברהים בסיט ואוסמן 
באשירו (מי שנכח בתיקו באורווה אולי זוכר ממנו החמצה נדירה לשער בטוח, אבל 
מדובר בחלוץ שהוא הרבה יותר טוב מהקבלות שניפק עד עכשיו. שיחכה עוד שבוע 

לפני שהוא מתאפס, אה?)
הפועל ר"ג היא אחת הקבוצות הכי לא יציבות בליגה, קבוצה של תקופות, רצפים 

ומומנטומים, כאשר הרצף האחרון כולל שני הפסדים עם שבעה שערים ברשת של 
ארקין וכהן. הרצף השלילי חייב להקטע כבר מול הפועל פ"ת. 

כולם מדברים על חוסר הספורטיביות שיגרם למכבי חיפה כתוצאה משיטת קיזוז 
הנקודות אם תאבד את האליפות להפועל ת"א.

לאבד אליפות זה לא נעים, אבל ירידת ליגה זה אסון ספורטיבי.
המפגשים מול קבוצות התחתית הם בדיוק כמו שאומרת הקלישאה, משחקים על 6 נק'. 

3 נקודות שאתה לוקח ו-3 נק' שהיריבה שלך מפסידה.
בהנחה שפלייאוף אמצעי כרגע לא ריאלי עקב שיטת קיזוז הנקודות, הכרחי לקחת 

נקודות מול היריבות לתחתית, לא רק בשביל ה-3 נק', אלא כדי ליצור פער כמה שיותר 
גדול ממקומות 14-16 עד למחזור ה-30. אחרי המחזור ה-30 מגיע הקיזוז ומתחילה 

ליגה חדשה לגמרי.
אלון גרנקבמשחקים כאלה אפילו 1-0 קטן ו "מגעיל" מקבל לגיטימציה.

אוהד/ת יקר/ה.

עמותת ה"מכתש" גאה להציג בפניך 
את תוכניית המשחק "אורדונון".

העלון הופק מתוך כוונה לספק לאוהד 
את "המתאבן" הראוי למשחק עצמו - 

רגע לפני שהוא מתחיל.
העלון הנוכחי הוא פיילוט בלבד, וחשוב 

לנו מאוד לקבל את דעתכם עליו. אם 
אתם רוצים להעיר או להאיר על העלון, 

אם אתם רואים עצמכם מתאימים 
להיות כותבים בעלון, יכולים לעזור 

בהפקתו או סתם רוצים ליצור קשר, 
אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות 

הדואר האלקטרוני של העמותה: 
fanshrg@gmail.com

עורך ומעצב גרפי: ליאור עירוני
כותבים: אלון גרנק, אלישע שוחט,

משה אופן.
.yuda ,תודות: צחי בן-יוסף, ירון בר-לב
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הפועל ר“ג נגד הפועל פ“ת
שלושת המפגשים הגדולים

אלישע שוחט

הניצחון  הכי גדול של ר"ג על פ"ת 
10.2.1940: הפועל ר"ג - הפועל פ"ת 9 - 1

במסגרת  משחקי ליגה ב' (ליגה שניה) של מחוז שומרון. 
כאשר בעונה שלפני כן הפסידה ר"ג 3 - 6 להפועל פ"ת.

למשחק הגיעו אלף ומאתיים צופים, מתחילת המשחק הסתערו 
חלוצי רמת גן על השער של פתח תקווה, וכבר במחצית היתה 

התוצאה 1:8. זאב, עיתונאי "אומר" כתב למחרת: "בקבוצת רמת 
גן חלו שינויי גברא וכולה מורכבת עכשיו מכוחות צעירים 

ורעננים. היא הולכת מחיל אל חיל תודות להדרכתו של המאמן 
איזידור זינגר. בסיס הקבוצה היא התקפה המצוינת."

 לקראת סוף המשחק, לאמון, מגן הפועל פ"ת, סטר לנפתלי 
שוולב - חלוץ רמת גן (שעלה מצ'כיה, והיתה זו הופעתו 

הראשונה במדי הנבחרת). פרצה תגרה והמשחק הופסק בדקה
ה-78, אך תוצאתו אושרה לאחר מכן.

את השערים כבשו:
הפטל 1, הלפרט 2, שוולב 2, אונגר 2, רסקין 2.  

ההרכב: פז, טלר, ליפסון, חלמר, קלבר, כשו, הפטל, שוולב, 
אונגר, הלפרט, משה רסקין. מאמן: זינגר.

המשחק המשמעותי ביותר:
עונת האליפות

28.03.1964 הפועל ר"ג - הפועל פ"ת 3 - 2

במסגרת הליגה הלאומית, במכתש.
לעיני כ-9000 צופים מוטרפים הדיחה הפועל ר"ג מהפסגה את 

הפועל פ"ת - אלופת חמש השנים הקודמות, ועלתה למקום 
הראשון. לפ"ת היתה עונה מצויינת שנפתחה ב 7 ניצחונות 

רצופים על ההתחלה.
3000 אוהדי פ"ת הגיעו בדבוקה אחת, ספסרים חגגו, כל 

הכרטיסים נחטפו קודם לפתיחת המשחק והיתה במכתש אוירה 
של אירופה.

שער מוקדם של משה פרל (31, פנדל) העלה את ר"ג ליתרון
1 - 0. פ"ת הגיבה עם צמד שערים מרגלי גדי יניאק (בגול עצמי, 

39) ובועז קופמן (49) 
שהחזירו למשחק את פ"ת.  

אבל צמד שערים של 
שלמה לוי  (66, 79) קבע 

3 - 2 לזכות רמת גן והדרך 
לאליפות ההיסטורית 

נראתה קרובה מתמיד. 

משחק עם 19 הפנדלים בגביע
11.12.1976 הפועל ר"ג - הפועל פ"ת 0 - 0  

(9 - 10 לפ"ת בפנדלים)

כותרת חדשות הספורט: "ניצחון בפנדל ה – 22" דבר כזה עוד לא 
נראה בארץ. כל 22 השחקנים בעטו בפ"ת, בקרב על הכרטיס 

לשלב הבא הגביע. חודש לאחר הפסד בליגה לר"ג ארחה פ"ת את 
ר"ג" דרמת הפנדלים הארוכה, קבעה אז תוצאת שיא. שמעון 

שוחט של ר"ג פתח בבעיטה שמאלה 1 - 0. י. סאלם השווה 1 - 1. 
רוני לוריה בעט שמאלה. 2 - 1 לר"ג. אהרון סאלם 2 - 2. יוסי 

נעים בעט שמאלה, 3 - 2. משה שויצר, בעט ימינה, לפינה 
הקבועה של פ"ת, 3 - 3. שוקי דנישבסקי, שוב (בפעם הרביעית) 
שמאלה 4 - 3 לר"ג. בוזיקובסקי 4 - 4. דני קאופמן, ימינה 5 - 4 

לר"ג. ישראל אביצור 5 - 5. זילבר 6 - 5 לר"ג. דיקמן 6 - 6. הראל 
קירשנברג 7 - 6 לר"ג.  בליישטן 7 - 7. אבי בוקסנבאום מעלה את 

ר"ג ליתרון 8 - 7. יצחק ויסוקר השווה 8 - 8. משה הרמה מר"ג 
והכדור טס החוצה. דב רמלר של פ"ת בעט וג'רבי שוער ר"ג הדף. 
עדיין 8 - 8. דוד פרימו 9 - 8 לר"ג. ירון אדיב 9 - 9. עכשיו הלחץ 
היה על ג'רבי, השוער והבועט האחרון של ר"ג. ניגש בעט חלש  
ויצחק ויסוקר שהימר על הפינה הנכונה, הדף. ואז בא אבנר כהן 

מפ"ת:   10 - 9 וזה נגמר. 
ההרכב: אלי ג'רבי, אבי בוקסנבאום, דוד פרימו, רוני לוריה,יוסי  

נעים, דני קופמן, שוקי דנישבסקי, גבי פרץ (הראל קירשנברג), 
שמעון שוחט, משה זילבר, יצחק דגני (משה ארמה).

מאמן: שמעון בן יהונתן. 1500 צופים, במגרש הפועל פ"ת. 

סיכום מפגשים:
הפועל ר"ג מול הפועל פ"ת

* 55 בסה"כ 
* 28 ניצחונות לפ"ת, 16 לר"ג, 11 תיקו

* ניצחונות רצופים לפ"ת: 5
* ניצחונות רצופים לר"ג: 2

* משחקים רצופים ללא הפסד. לר"ג: 7, לפ"ת: 6 
* יחס השערים: 110 – 80 לזכות הפועל פ"ת

* מלך השערים המוביל של ר"ג במפגשים מול פ"ת: 
משה רסקין ושלמה לוי - 5, נפתלי שוולב, איצ'ה 

קירשנברג וראובן כהן - 4 כל אחד.



הפועל ר“ג
קבוצת הותיקים

אלישע שוחט

לפני שלוש שנים הוקמה קבוצת הוותיקים של הפועל ר"ג 
והצטרפה לעוד עשרות מועדונים בעלי מסורת בכדורגל הישראלי 

שמכבדים את העבר ושומרים את וותיקי המועדון במסגרת 
ספורטיבית פעילה תחת סמל המועדון בו גדלו.

את הקבוצה הקימו שחקן העבר וחבר הנהלת עמותת האוהדים 
כיום, עינב חזנולד ואוהד הקבוצה ומנהל אתר "המכתש" ירון 

בר-לב. השניים, שצפו ביחד בטורניר האגדות שנערך לפני כשלוש 
שנים בוינטר, החליטו שגם להפועל ר"ג מגיע ייצוג הולם לאחר 

גיל הפרישה ובכוחות משותפים, ביחד עם שני אוהדים שתורמים 
כסף ועוזרים רבות לפעילות השוטפת של הקבוצה , הקימו את 
קבוצת הוותיקים שמספקת בית חם ליוצאי הפועל ר"ג שבזכות 

המסגרת חזרו להיות בקשר.
 

העונה הראשונה היתה מוצלחת והוקדשה לעלייה 
לליגה הראשונה.

בשער עמד שולי גילארדי ובסגל נמנו בין היתר שחקני שנות 
השבעים והשמונים כמו: דני קאופמן, יהודה פילוסוף, קובי 

מרקוביץ', עומר אוסובסקי,  ירון זהבי, רביב ספיר, אריק גילרוביץ  
וטופל'ה בייטנר לצד צעירים יותר כמו עודד צחי, אורי שורץ, 

אבישי אברהם, אפי צפריר, נועם סייג ותומר ברזילי. 

נתונים וסטטיסטיקות מעניינות
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הידעת?
במשחק מול הפועל 
פ"ת יחגוג יובל נעים 

הופעת ליגה  מס' 
150 כמאמן של ר"ג 
ויטפס למקום השני 

בכל הזמנים!

 

 העונה שעברה היתה עונת התאקלמות בה הקבוצה 
עברה תהליך "הצערה" מסיבי וצירפה שחקני עבר נוספים 

שחלקם הגיעו לגיל המינימלי המתאים לקבוצות וותיקים (32)
כמו גיא פרימור, שחר כדורי, דודי סטולפר, שמעון מועלם, יובל 

בקר ורונן זילכה.
מי שגנב את ההצגה היה חלוץ אלמוני בשם יניב חיון שכיכב 
בקבוצות הנוער של המועדון עד שנפצע ופרש אך חזר בגדול 

לקבוצת הוותיקים, הבקיע בצרורות וסייע לקבוצה להישאר 
בליגה. 

 

בעונה הנוכחית הופקו הלקחים, הקבוצה החלה את 
ההכנות לליגה מוקדם מהרגיל ושחקן ומאמן העבר ראובן כהן 

קיבל את המושכות לאימון הקבוצה.
מדי שבוע הוא מתייצב על הקווים,מכין תוכנית משחק מסודרת 

ומתייחס למסגרת ברצינות הראויה.
לשחקנים רבים מהקבוצה שהתאמנו תחתיו עוד בקבוצות 

הילדים והנוער זו מהווה סגירת מעגל פיקנטית, וראובן, שדוגל 
במשחק התקפי מובהק לצד הנאה מהמשחק  העפיל עם הקבוצה 
לשלב רבע גמר הגביע היוקרתי לוותיקים (אחרי שעבר את מכבי 

נתניה, הפועל ת"א ומחזיקת הגביע בשנתיים האחרונות- נס 
ציונה) כשבליגה הקבוצה מנסה להיצמד לצמרת שתפוסה ע"י 

קבוצות וותיקים שבשורותיהם משחקים שחקנים פעילים
בליגה א ומטה (דבר שמותר מבחינת התקנון).

המשך >>



קבוצת הנוער

משה אופןאתר המכתש

קבוצת הנוער של המועדון הפועל רמת גן "אפרים" המאומנת על 
ידי קרייס חי, נמצאת ביישורת האחרונה של העונה כשנותרו עוד 

עשרה משחקים לסיום. העונה יש לקבוצת הנוער הזדמנות פז 
לחזור לליגה הראשונה לאחר שנים של היעדרות כהיא ממוקמת 
במקום השני בצמוד למובילה הפועל ירושלים, כשרק הפרש של 

שני שערים מפרידים בין הקבוצות. 

על שלושה משחקים בולטים בחרתי לספר:

הפועל ירושלים בקרית יובל
הנוער הוביל כבר 2-0 אך התקשה לנצח גם את השופט שהצטיין 

בעויינותו, ועזר למארחים להשוות את התוצאה לתיקו שתייים 
בסיום.

הפועל מרמורק ברחובות
הנוער המקומי הוא שק החבטות של הליגה וראו פלא דקה 80 
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לנו.

הפועל באר שבע במכתש
באר שבע שצמודה לצמרת עם נקודה אחת פחות מהמובילות, 

הגיעה למכתש למשחק שהתאפיין ביתרון קל של קבוצתנו. 
למרבה הצער, לא מומש יתרון זה בתוצאה ושער בודד של 

הדרומיים הוריד אותנו מנוצחים בפעם השניה העונה בלבד.

פיקטנריה: קבוצת הנוער היא היחידה שלא נוצחה באף 
משחק חוץ העונה. היא תצא בשבת לדרבי קטן מול השקמה-

רמת חן שממוקמת עמוק בתחתית. נאחל לניצחון לפחות כמו 
במפגש הקודם (3-1). בהצלחה!!!

>> המשך (קבוצת הוותיקים)

ממוצע השערים במשחקי הקבוצה עומד כרגע על 4.6 למשחק 
והאוהדים הקבועים שמלווים את הקבוצה במשחקי הבית 

ולעיתים למשחקי החוץ רושמים עוד כמה רגעים של נחת לצד 
שחקני העבר שמציגים כדורגל מלהיב ופתוח.

 
בעיה קשה עמה מתמודדת הקבוצה היא בעיית הפציעות. 

חלק מהשחקנים סוחבים פציעות קשות מימיהם ככדורגלנים 
מקצוענים והעונה נפצעו שוב יובל בקר ואבי בן עזרא. שניים 

מעמודי התווך של הקבוצה שנאלצת להסתדר כרגע בלעדיהם 
ומצפה להחלמתם.

הסגל הרחב נותן מענה גם להיעדרויות שנובעות מהיותם של 
השחקנים אנשי משפחה, אנשי קריירה, חיילי מילואים ועוד. 

דברים שכמעט ולא קיימים בקבוצות מקצועניות אך באים לידי 
ביטוי בקבוצות וותיקים. 

לדברי מנהלי הקבוצה, עינב חזנולד וירון בר לב, המטרה 
העיקרית היא שמירה על המסגרת שמאגדת בתוכה את שחקני 

העבר של הפועל ר"ג ומספקת להם בית חם וקשר הדוק עם 
קבוצת האם שלהם. 

שחקני "הרכש" שמצורפים מבחוץ נקשרים מיד לקבוצה 
והופכים לאדומים בתוך זמן קצר.

 
סגל הקבוצה לעונת 2009/10 : 

שוערים: ירון מליקה, עמי רוזנברג, שמעון מועלם, יהודה 
פילוסוף.

הגנה: יובל בקר, יניב שבח, אבישי אברהם, מיכה צופין, אריק 
גילרוביץ, עינב חזנולד, אורי שורץ, רמי וכנר, נועם סייג.

קישור: דודי סטולפר, אבי בן עזרא, רולי מוצפי, שחר כדורי,
גיא פרימור, עודד צחי,רונן זילכה,טופל'ה בייטנר,

עומר אוסובסקי, איציק טננבאום, דן גוליק. 
התקפה: יניב חיון, דיויד עקיבא, איתן אליעזר, תומר ברזילי

ואפי צפריר.
על משחקי הקבוצה תוכלו לקרוא בהרחבה באתר

 www.hapoel-ramatgan.co.il 
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מפגש אוהדים 3.4.10
עמותת האוהדים מזמינה אתכם, אוהדי הפועל רמת-גן

(גם מי שאינו חבר עמותה)
לאסיפה הכללית הראשונה של העמותה.

האסיפה תתקיים ביום ה' 3.4.10 בשעה 20:00 
באולם בלו שבבי"ס אורט טכניקום,

ברחוב גולומב בגבעתיים.
באסיפה יוצגו חברי הועד המנהל של העמותה, יובא 

עידכון על מספר החברים, הכסף שנאסף, הפעולות שנעשו 
עד כה, וכן יתקיים דיון פתוח על המשך הדרך של 

העמותה. אתם מוזמנים להציג שאלות בכל נושא. בנוסף 
תתקיים הרצאה של שי גולוב - יו"ר עמותת "היציע" - 

ארגון אוהדי הכדורגל בישראל, ויוגש כיבוד קל.
נא לדייק!

המכתש
ן אוהדי ארגו

- גבעתיים גן  הפועל רמת-
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