
הפועל ר“ג נגד בית“ר י-ם 
דם, צפרדע, כינים, בית"ר...

אורדונון
הפאנזין של אוהדי הפועל רמת-גן גבעתיים גליון #2  3.4.10

אחד הדברים שהכי משפיעים על מצב הרוח והיכולת של הקבוצה הוא המומנטום 
החיובי וכזה יש בשפע, גם לבית"ר ירושלים (6 נצחונות רצופים בעידן דוד אמסלם 

כולל העפלה לרבע הגמר) וגם להפועל ר"ג (בריחה מסויימת מהתחתית,שני נצחונות 
רצופים כולל העפלה לרבע הגמר) לכן צפוי משחק פתוח, קצבי ומהנה עבור הצופים.

בסיבוב הקודם, ערב היציאה למשחק החוץ ב"טדי", התוודענו לסטטיסטיקה שהפועל 
ר"ג מעולם לא הפסידה לבית"ר ירושלים במפגשים בינהן בליגה הראשונה. לא עברו 

כמה ימים וההפסד הראשון הגיע...

לנוכחים במשחק היתה תחושה שתיקו היה משקף הרבה יותר את מה שהתרחש על 
הדשא ושר"ג בעצם נכנעה ל..עצמה ועלתה למשחק בלי בטחון עצמי ואמונה שאפשר 
לנצח. בית"ר, ששלטה יותר בקצב, הבקיעה שער בודד (טוטו תמוז) וזכתה לבסוף בכל 

הקופה.

הפעם נראה שיחסי הכוחות התאזנו -  בית"ר שעברה מהפך על הקווים ומאז לא 
מפסיקה לנצח כאילו כדי "להוכיח" כאילו בכח שיצחק שום היה הבעיה האמיתית 

במועדון, תפגוש את הפועל ר"ג שנראית לאחרונה כמו קבוצת הכדורגל שהיינו רוצים 
לראות מלכתכילה: המשחק פתוח יותר, הבונקר המושמץ הושמד, ההגנה התייצבה, 

הקישור מחזיק בכדור וההתקפה נראית חדה יותר.

דבר שיכול לסייע לר"ג במשחק היא העובדה שהראש של בית"ר ירושלים נמצא לגמרי 
בתוך משחקי הגביע (ותפגוש את הפועל ת"א ברבע הגמר) בעוד שלר"ג  יש עוד כמה 

משימות כדי להבטיח הישארות וודאית ולהפוך את העונה להצלחה היסטורית (מתי 
לאחרונה הקבוצה שיחקה שתי עונות רצופות ומעלה בליגה הבכירה?).

ועוד קצת על היריבה:
במשחקי החוץ שלה, בית"ר ירושלים יותר טובה דווקא במחצית השנייה בה היא 

הבקיעה 16 שערים לעומת 5 בראשונה.
כדי לאושש את העניין ניתן לראות שבמחצית הראשונה בית"ר ירושלים יותר פגיעה 

וסופגת יותר שערים מאשר במחצית השניה לאורך העונה.
ברק יצחקי עם 15 כיבושים הוא מלך השערים שלה ונמצא לאחרונה בתקופה טובה.

עם חמישה נצחונות ליגה רצופים ומאזן שערים מדהים של  16-2, לקבוצה יש את 
ירון בר-לבההתקפה השלישית בטיבה בליגה (ביחד עם מכבי ת"א עם 46 שערי זכות).

אוהד/ת יקר/ה.

עמותת ה"מכתש" גאה להציג בפניך 
את הגליון השני של "אורדונון".

לגליון מצורף טופס הצטרפות לעמותה
(אפשר להצטרף מגיל 17 ומעלה).

להצטרפות לצוות הכותבים בעלון, 
עזרה בהפקתו או פרסום בו, ניתן 

לפנות בדואר האלקטרוני של העמותה:
fanshrg@gmail.com

עורך ומעצב גרפי: ליאור עירוני
כותבים: ירון בר-לב, אלישע שוחט,

משה אופן, יהודה עירוני, צחי בן-יוסף, 
עודד צחי.

תודות: עומר פרימור, רן קוניק.

המכתש

מועדון האוהדים החדש
ארלוזורוב 52, ר"ג

ניתן לפנות לצחי - 052-3179998

המועדון נולד כיוזמה של עמותת האוהדים,
ומטרתו הינה לספק לאוהדים בסיס לפעולות 

השונות - החל מפעילויות מגבשות של האוהדים, 
דרך מרכז לוגיסטי וכלה בפעילויות למען 

הקהילה. זוהי הזדמנות נהדרת עבורנו להחזיר ולו 
במעט מן האווירה המשפחתית שהלכה לאיבוד 
עם עזיבת המכתש והיציאה לגלות בשדות נכר. 
השאיפה היא לכסות את קירות הבטון האפורים 

בדגלים, שלטים, תמונות, פינת ישיבה, פינת 
לימוד, פינת טלוויזיה, לוח מודעות ועוד. כל זאת 
ע"מ ליצור מחדש את הצביון הביתי שכה מאפיין 

את האורדונים. אתם מוזמנים לקחת חלק 
בפעילות המועדון ו/או לתרום (ארונית עם מנעול, 

תמונות אוהדים, כריות, מעמד לטלוויזיה, וכו')



הפועל ר“ג נגד בית“ר י-ם 
זכרונות מהמכתש

עודד צחי, שגדל במחלקת הנוער של הפועל ר"ג, עלה לבוגרים 
בעונת 1989/90. ההשקעה הרבה שלו באימונים צדה את עינו 

של מאמן הקבוצה דאז דרור קשטן ועודד הפך עד מהרה לשחקן 
הרכב לכל דבר, דבר שהקנה לו זימון לנבחרת האולימפית של 

ישראל. אחרי שחרורו מהצבא הוא נסע ללמוד משפטים בחו"ל 
וכשחזר שיחק  במכבי פ"ת ועירוני ראשל"צ.

היום הוא אחד הבאנקרים של ראובן כהן בקבוצה הותיקים, 
ומספר על זכרונותיו מהמכתש, ומבית"ר י-ם:

"היה לי חלום ילדות. כמו כנראה גם למרבית קוראי טור זה, 
חלומי היה לשחק בליגה הלאומית (הראשונה דאז), בבוגרים של 

הפועל רמת-גן. אבל מאחר והייתי ילד מציאותי, ומבחינת 
הכישרון לא התקרבתי אפילו לקרסוליים של מקור ההשוואה 

שלי (בן גילי, רונן חרזי), לא הערכתי שיש סיכויים רבים 
שהחלום יהפוך למציאות.

אבל אז זה קרה - רמת גן עלתה מהליגה הארצית,  ובעונה 
ההיסטורית בליגה הראשונה (עונת  99/00), אני, ילד כבר גדול 
(בן 19), עליתי לבוגרים לעבות את הסגל, המעובה ממילא, של 

קשטן.

את המשחקים הראשונים אני בקושי זוכר. חייתי בחלום אבל לא 
הצלחתי לעכל זאת, הייתי ברקיע השביעי.

המשחק הראשון במחזור הפתיחה (הניצחון ההיסטורי על
בית"ר ת"א), הגול הראשון (והיחיד) במכתש נגד ב"ש והתבוסה 

המוחצת שהנחלנו במכתש לקבוצת הצמרת הפועל פ"ת 
(ולמחרת כותרות חלומיות בעיתונים של "כוכב המחזור").

אבל זיכרונות ממשיים (ולא רק גזרי עיתונים) נותרו לי רק 
מהמחזור העשירי - הפועל רמת-גן נגד בית"ר ירושלים במכתש 

המלא והגועש (על אף שבעונה ההיא בית"ר היתה קבוצת 
תחתית). היינו אז במומנטום נהדר ואפילו התחלנו להאמין 

לעיתונים שאנחנו מסוגלים להתמודד בצמרת, האווירה במכתש 
היתה מחשמלת ואני זוכר אפילו את החימום שלפני המשחק. לא 
הצלחתי להפסיק לרוץ ספרינטים ולא הבנתי איך אני לא מתעייף. 

האדרנלין המטורף לא הפסיק ללוות אותי גם לאורך 90 הדקות, 
אשר בסיומן ירדנו מאושרים עם ניצחון נוסף במכתש (2-0).

רק עם שריקת הסיום הבנתי עד כמה אני סחוט (רצתי לדעתי 
לפחות 20 קילומטר), ואז, בעודי יורד מכר הדשא הלא מטופח 

וחולף ליד הגדר של היציע שאכלס כאלף אוהדי בית"ר זה היכה 
בי. דווקא כששמעתי איך חצי יציע צועק "צחי" והחצי השני 

עונה לו "מניאק" סופסוף התפכחתי. חייכתי לעצמי והבנתי 
שהכל אמיתי. הגשמתי את החלום."

צבע באדום את החמה
תמיר בן-עמי מופיע היום בפעם ה-332 במדי הפועל ר"ג, 

לפני כחודש עקף במספר הופעותיו את אבי ברשצקי
(326 הופעות) והעפיל למקום הראשון בכל הזמנים.

היום אנו - האוהדים - מוקירים לו תודה.
בשנים האחרונות, דווקא מאז זכינו בגביע המדינה, 

הולכים ומתמעטים שחקני הבית המעבים את סגל 
הקבוצה, בטח ובטח את ההרכב שמשחק. פה ושם מבליח 

שחקן ממחלקת הנוער שנחשב ל"הבטחה",  אבל בסופו 
של דבר, כולם מתפספסים, נודדים, פורשים, ואנחנו 

האוהדים נאלצים להסתפק בסגל שחקנים "מיובאים" 
שבאים לשנה שנתיים ונוטשים, משאירים אותנו כמעט 
נטולי זהות לחלוטין עם סגל השחקנים. אבל רק כמעט, 

בזכותו של תמיר בן עמי. בשנים האחרונות נשא תמיר על 
כתפיו את התואר "שחקן הבית היחיד". לאחר גלות לא 
מוצלחת, הוא חזר לקבוצה ומילא בהצלחה את תפקידו 
כקפטן הקבוצה. תחת הנהגתו, ניצלה הקבוצה מירידה 

כמעט ודאית לליגה הרביעית, חזרה אחרי עשרים 
שנה לליגה הבכירה, והיד עוד נטויה (מי אמר 

דאבל?). במישור המקצועי, הוא שידרג את 
עצמו והאגף השמאלי של ההגנה והיה 

לאחת מנקודות החוזק של הקבוצה. 
במישור האישי, הוא מתעלה על ביישנותו 

ודואג להגיע לכל אירוע אוהדים שהוא מוזמן.  
לאור זאת אפשר להגיד בפה מלא: אין שחקן 

ראוי ממנו לשאת את התואר "שיאן ההופעות".

פינת הסטטיסטיקה של 
אלישע שוחט:

הפועל ר"ג        בית"ר ירושלים
• במפגש הרשמי הראשון בין שתי הקבוצות במסגרת גביע 

המדינה ב 1949, הפועל ר"ג חתכה את בית"ר 0-7. 
• 19 מפגשים שוחקו עד היום בין ר"ג ובית"ר ירושלים.

7 מהם הסתיימו בניצחון לר"ג, 3 לבית"ר, 9 משחקים לא הוכרעו. 
הפרש השערים: 20 - 14 לאדומים. 

המאזן בבית מול בית"ר: 4 ניצחונות, 4 תיקו, 1 הפסד.
בחוץ: 3 ניצ', 2 הפ' (שניהם  בטדי), 5 תוצאות תיקו.

• במגרש ימק"א המיתולוגי של בית"ר שיחקו כדורגל עד 1991, 
והפועל רמת גן מעולם לא נוצחה שם !!!

• על אף הניצחונות האחרונים בוינטר, ר"ג עדיין עם מאזן שלילי 
בבית בעונה הנוכחית. עד למחזור 28 (אחרי המשחק מול רעננה) 

אספה ר"ג  4 ניצחונות בוינטר, 6 הפסדים, 4 משחקי תיקו. 
שערים: 13 - 26.  

צחי בן-יוסף

עודד צחי



       יהודה עירוני
חבר ועד מנהל בעמותה

אלישע שוחט
משה אופן

המאבק על הצמרת
קבוצת הנוער יצאה למגרש השקמה בידיעה שרק ניצחון יאפשר 

לה לכבוש את הפסגה, ובינתיים הגיעו בשורות טובות ממפגש 
המובילות: הפועל ב"ש מול הפועל ירושליים, תוצאות תיקו 1-1.

הנוער פתח היטב ובדקה ה-27 בישל עמית קמחזי לאביב שהריאן 
1-0, תוצאה שנשמרה עד המחצית.

במחצית השניה הורחק שחקן הפועל ר"ג רבאח תמיר, וכשהיה 
נראה שהנוער ירד למגננה, קרה ההיפך המוחלט: בליץ של 

הצעירים שלנו, שתחת מטר של גשם שוטף הפציצו את שער 
השקמה ועד לסיום התוצאה היתה  4-0  משערים של אייל גנלי, 

אבי דהרי, ושער עצמי. וכך עלתה החבורה הצעירה למקום 
הראשון בטבלה.

המחזור הבא הפגיש אותנו מהמקום הראשון מול מכבי ב"ש 
שבמקום השני. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, בר"ג בלט אייל 

גנלי, אך אף קבוצה לא הצליחה לכבוש. 
לקראת סוף המשחק - הרחקה לא מוצלחת של הגנת ב"ש לעבר 

שערה - אך מעשה כשפים - הכדור פוגש בקורה וחוזר לשוער 
ב"ש השרוע על הקרקע.

הפועל ר“ג
קבוצת הנוער

ר"ג שומרת על הפסגה אך הטבלה צפופה ביותר 1 הפועל ר"ג 
40,  הפועל ירושליים 40, מכבי ב"ש 39, הפועל ב"ש 39...

במחזור ה-19 פגשנו את גדנע יהודה.
שערים של אייל גנלי ואורי ביבי הקנו לנו ניצחון  נוסף.

הפסד של הפועל ב"ש ותיקו של הפועל י"ם  השאירו אותנו 
במאבק צמוד למכבי באר שבע שניצחה גם היא.

המחזור ה-20 הועיד לנו מפגש לא קל מול צפרירים חולון 
שאמנם ממוקמת בתחתית אך ניצחה כבר במגרשה את הפועל 

ב"ש. מחצית ראשונה עקרה, בה דוקא לחולון היו יותר הזדמניות 
בעיקר בזכות הרוח החזקה שנשבה בגבה. במחצית השניה 
המגמה התהפכה  ואחרי 13 דקות  אייל גנלי כבש את שער 

היתרון. 1-0 לר"ג. בדקה ה-77 זוהר יפת מגביהה כדור עונשין 
על סף השער והרוח דוחקת  פנימה שער משעשע ביותר ו 2-0 

לנו. חולון לא מוותרת ותוך 2 דקות מצמקת את התוצאה.
בדקה ה-90 המחליף עומר חזום כובש את השער השלישי לזכות 

הנוער שלנו ומבטיח ניצחון נאה.
צמרת הטבלה: הפועל ר"ג - 46,  מכבי ב"ש - 43,

הפועל י"ם - 42, הפועל ב"ש - 39.

היום ב- 10:45 במכתש פוגשת הפועל ר"ג  את הקבוצה 
המתאוששת (שלא נוצחה בשבועים האחרונים) אך עדיין  

האחרונה בטבלה - הפועל מרמורק.  בהצלחה!

העמותה
"המכתש" - ארגון אוהדי הפועל ר"ג

נראה כאילו העמותה קיימת כבר כמה שנים, אבל רק לפני כ-4 
חודשים נולד הילד... לידה קשה, כמעט לידת עכוז...

אז מה עשתה העמותה עד היום?

1. הוגדרו מטרות העמותה.
2. אורגנו המסמכים להצטרפות חברים, כולל הפקה עצמית 

זמנית של כרטיסי החבר והקמת אתר הצטרפות ותשלום בכרטיסי 
אשראי באינטרנט (דרך אתר המכתש).

3. פתחנו חשבון בנק ורשמנו פרוטוקולים כמתחייב (ניירת...).
4. קיימנו אסיפה  כללית ראשונה של חברי העמותה ומצטרפים. 

נכחו 40 אוהדים.
5. הפקנו גיליון ראשון של "אורדונון" - 400 עותקים.

תכניית המשחק מספר אחת בישראל!
6. יש בית לאוהדים! לאחר חיפושים מפרכים השגנו מקום 

(ארלוזורוב 52) שישמש כמועדון, ויעזור לבנות דור חדש של 
אוהדים (ריהוט, ציוד ואבזור איכותי - נא לפנות לצחי).

7. סייענו בהוצאת הסעה למשחק מול סח'נין.
8. בינתיים רשומים בעמותה כ-80 חברים (יאללה, להצטרף!!!)

9. נציגי העמותה הצטרפו להפגנות המחאה בעניין המכתש.

כאמור, זו רק ההתחלה... קטנה וצנועה, אבל עם מספר חברים 
גדול בעמותה - השמיים הם הגבול...

1  8523-  1  109
2  695  16-  90
3  5916-  -  75
4  656  -  -  71
5  '5312-  3  68
6  582  -  -  60
7  495  4  -  58
-  4710-  1  58
9  515  -  -  56

10465  -  -  51
11393  9  -  51
12393  5  -  47
13424  -  -  46
14397  -  -  46
153411-  -  45
16'362  -  1  39
17302  2  -  34
18273  3  -  33
19239  -  -  32
20264  -  -  30
2128-  2  -  30
22203  6  -  29
23244  -  -  28
2420-  7  -  27
25251  -  -  26
26' '212  3  -  26
2723-  2  -  25
28221  2  -  25
29201  4  -  25

סה"כ

מלך השערים של הפועל ר"ג בכל המסגרות הרשמיות
עד מחזור 28 לעונת 2009/10



מאמר מערכת

תשבץ / יהודה עירוני

מאוזן:
1. שחקן בני יהודה (4,4). / 5. ישמח לבב אנוש. / 6. רמטכ"ל 
בצה"ל. / 8. שחקן קבוצת הנוער שזכתה בגביע המדינה 1984.

9. טניסאי צרפתי (ש.פ.). / 11. אלופת ישראל בשחיה, השתתפה 
באולימפיאדת מלבורן ב-1956. / 13. אפיפית. / 14. נגדה 

משחקים היום.

מאונך
1. שחקן בני סכנין. / 2. קניון ברעננה. / 3. שם פרטי ושם 

משפחה של שחקן בקבוצה. / 4. שחקן שגם אבא שלו שיחק 
בקבוצה / 7. שיחק בקבוצה, שמו מזכיר ירק מאכל. / 8. מלך 

השערים בישראל, בכל הזמנים. / 10. בלם בקבוצה. / 12. שחקן 
ניגרי בחיפה.

השילוש הקדוש
בקבוצת ספורט בכלל ובכדורגל בפרט לעולם מתקיים

"משולש אהבים":  אוהדים-שחקנים-צוות מקצועי והנהלה. 
מי מאלה הוא המועדון? האם המועדון יכול להתקיים בלי אחד 
החלקים האלה? מי החלק הכי חשוב? מי מכתיב וגורם לדברים 

לזוז?
הרי מה הטעם בקבוצה בלי אוהדים? סתם חבורה של שחקנים 

שמתאמנים כל השבוע ומשתתפים במשחקים בלי שאף אחד 
יסתכל - נשמע קצת כמו השאלה האלמותית "אם עץ נופל ביער 

ואף אחד לא שומע..". מאידך, מה הטעם בקבוצה בלי צוות 
מקצועי והנהלה, שהרי זה אחד לאחד ספורט לא מקצועני בו 

השוער הוא גם מאמן וגם מכבס בבית את התלבושות.
כמובן שלשאול מה הטעם בקבוצה בלי שחקנים זו כבר באמת 

שאלה מגוחכת.

אז מה זה בכל זאת המועדון? ואיפה בדיוק הופך השילוש הזה 
למארג שלם שנכנסים בו מגרש ביתי, מסורת, צבע, היסטוריה, 

מחלקת נוער ועוד ועוד?

לא בטוח כי יש תשובה חותכת לשאלות הללו, ואף ייתכן כי חלק 
מהקסם שבספורט מגיע משם, אבל מתוכן עולה שאלה אחרת: 

מה ניתן וצריך לעשות כדי להשתפר.
וכמו בכל משולש, כל אחת מהפינות היא קודקוד קריטי, ואנו 

ממעמקי היציע בכוחנו להשפיע על הקודקוד של האוהדים 
במטרה לחזק ולשפר אותו: קודם נעשה בביתנו וע"י כך, ניצור 

ביחד עם ההנהלה והשחקנים את ההגמוניה הדרושה לקבוצה 
המכתשמצליחה וקהילה משגשגת.

ן אוהדי ארגו
- גבעתיים גן  הפועל רמת-

אורדונון

אוהד / בעל עסק יקר

פרסם כאן!
לפרטים נוספים:

052-3179998 צחי, 052-3270538 יהודה
או בדואר אלקטרוני:

fanshrg@gmail.com

מפגש האוהדים 3/2010
צילום: איתי קרייס
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