
הפועל ר“ג נגד הפועל עכו
שלומי בונה סוכה

מנגד ניצבת לה הפועל ר"ג 
שלנו עם 2 תוצאות 

תיקו והפסד 
שמתבטאות 

בטבלה למינוס 
2 נקודות,   

זכר למעללי 
ההנהלה 
הקודמת 
בתפקיד. 

סיכום ביניים 
של שלושת 

מחזורי הליגה יגלה 
שגם 2 הנק' הושגו עם 

הרבה מאוד מזל ומעט מאוד 
יכולת. לא ריאלי לצפות מר"ג 

להתפוצץ כבר במשחק הקרוב ולהשאיר 3-4 חתיכות ברשת 
של גורש, אבל הבסיס לשיפור חייב להתחיל בראש של 

השחקנים וביכולת של מי שמאמן אותם להניע אותם לאכול 
את הדשא, להתלהב, לרוץ, להקשות על היריבה, ליזום, 

לרצות להצטרף להתקפה ובעיקר להראות קבוצה חיה ולא 
אוסף של שחקנים שהרגליים כבדות להם.

סגל דליל זה לא סוף העולם ועל הרבה מן המוגבלויות ניתן 
לחפות באמצעות רוח קרב ומוטביציה.

כמו שלא לוקחים אליפות במחזור הרביעי, כך גם לא יורדים 
ליגה במחזור הרביעי. הישרדות בליגת העל זה תהליך ארוך. 

בואו נתחיל בצעד קטן, 1-0 קטן.
צעד קטן לר"ג, צעד גדול להישרדות.

אורדונון
הפאנזין של אוהדי הפועל רמת-גן גבעתיים גליון #3  26.9.10

אחת הקבוצות שאחראית במישירין לכך שר"ג סיימה את 
העונה שעברה במקום ה-14 שהוליך אל משחקי המבחן, 

הייתה שכנתה לתחתית - הפועל עכו.
 

במחזור ה-12 אירחה ר"ג את עכו, הוליכה 1-0 וספגה שער 
שוויון אכזרי בתוספת הזמן, בפנדל משחר סימן טוב.

במחזור ה-27 יצאה ר"ג למשחק תחתית חשוב מול עכו, 
ונכנעה 1-0 משער של רועי דיין, מה שהצעיד את המארחת 

לניצחון הבית הראשון שלה לעונה במסגרת הליגה!
במחזור ה-34 נפגשו שתי הקבוצות פעם נוספת בוינטר, 

במסגרת הפלייאוף התחתון, לקרב רותח על 6 נק', בסיומו 
לא הצליחה ר"ג להכניע את דודו גורש ולהקתו והמשחק 

הסתיים בתיקו 0-0.
במחזור הסיום יצאה ר"ג לעילוט למפגש מול אח"י נצרת 

בידיעה שניצחון שלה וכל תוצאה פרט לניצחון של הפועל 
עכו על הפועל חיפה של שלומי דורה תשאיר אותה בליגה. 
ג'וני טננבוים כבש מול חיפה בדקה האחרונה ושלח את ר"ג 

למשחקי המבחן.
 

למרות שבינתיים עכו די מפתיעה אין זה יהיה הימור פרוע 
לומר שגם העונה יאבקו עכו ור"ג בתחתית. כל השמות 

המוזכרים לעיל יהיו פה גם במשחק הקרוב ועל פי 3 
המשחקים בעונה האחרונה, גם הפעם זה כנראה יהיה קרב 
קשה, עיקש ומורט עצבים שיכול להיות מוכרע בשער אחד 

לפה או לשם בדקות הסיום.

את ירון הוכנבוים החליף אלי כהן שחבר לגבע ברקאי עימו 
זכה ב2003 עם ר"ג בגביע. לפחות עד כה נראה כי כהן, עם 

תקציב לא גדול, בנה סגל די מאוזן בו אמורים לבלוט 
הקשרים עבדול ראזק (11), מהראן ראדי (12) ושחר 

סימן-טוב (7) יחד עם החלוצים רועי דיין (9), אושרי גיטא 
(15), דז'אקו ערפאת (32) ואבודו אוקוצ'ה (17).
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ב22 למאי 2010 הגיע גולן חרמון ובנגיחה השאיר אותנו 
בליגה הראשונה עונה שנייה ברציפות. באותו הרגע כולם 

ראו ורוד. אין מכתש? לא מערבבים שמחה עם עצב, קוריס 
בחובות? מישהו יסדר, חצי מהסגל עוזב? נביא את מסי 

וראמוס והכל יחזור לקדמתו.

חמישה ימים אחרי, כשרוב האורדונים כבר נסעו להוריד את 
הלחץ-דם באיזה אי יווני, לוח השנה הראה את ה27 למאי 
2010 ואז התחיל להיות "שמח" במועדון הכדורגל הפועל 

רמת גן גבעתיים. 

בשעה 22:05 קיבלתי את המסר - הטרקטורים נכנסים 
למכתש. השמועה הופצה מפה לאוזן וכעבור 5 דקות כ60 
אורדונים נכחו במקום. רובם זנחו את המכונית, והעדיפו 

להגיע למקום בספרינט של החיים שלהם שלא היה מבייש 
את ריצת המאה מטר של בולט. 

כמה עיתונאים הגיעו, סיקרו, צילמו, ראיינו והאורדונים 
נשארו פעורי פה. "מחטף", "מכרו אותנו", "חלאות" ו"לא 

יעצרו אותנו" נשמעו כמו תקליט שבור בפי האוהדים שעוד 
לא ידעו מה מחכה להם בקיץ הזה. 

עוד חמישה ימים עברו בלי שקט בפורמים, בבלוגים ובסביח 
של עובד עד שהוחלט על הפגנת ענק למען המכתש. הכל 

תיקתק ועבד כמו שצריך: תושבי השכונה התעוררו, 
האוהדים הגיעו בהמוניהם, ואפילו אנשי החליפות לא פספו 

את האירוע. פתאום הכל נראה ורוד שוב, אבל רק ל58 דקות 
בדיוק. לא הספקנו לצעוק "ג'ק רובינסון המושחט", וכבר 

הכותרת השנייה לקיץ הזה צצה באוויר: "מחר קוריס ימכור 
את חלקו לגל יוסף והקבוצה תתאחד עם הכח". 

יום למחרת, גבעתיים כסיר לחץ אחד גדול. אנשים מחוברים 
לנייד שלהם כמו לאינפוזיה, משתוקקים לפיסת מידע כמו 

למנת סביח (1-0 הפועל כמובן). 
העניינים הפנימיים של הקבוצה ירדו למחתרת, ולאורדונים 
שחזרו מהחופשה ביוון עלה שוב הלחץ-דם כמו כלום. הוגי 

הדעות האינטרנטיים דרשו מקוריס למכור את הקבוצה לכל 
מי שרק מעוניין - אפילו אם קוראים לו אבי נמני.

עלילות האורדון ב"ארץ הקודש"

"הקבוצה וקוריס בחובות, אף אחד לא יקנה סוס גוסס" זה 
מה שנשמע מרחוב קק"ל ועד לרחוב המאבק כשנודע 
לאורדנים על ההלוואות מהשוק האפור ועל החובות 

העמוקים של הקבוצה.
הקהל כבר התחיל לחשוב על חלופות במקרה של איחוד: 

הפועל "המכתש" רמת גן בליגה ג' ביחד עם הפועל מצליח, 
ובני יצ'אלאל רחובות, לנדוד לקבוצת האם הפועל תל אביב 

שתמיד ידענו שנחזור אליה,  או להשאר לאהוד מוטציה 
מוזרה בשם עירוני הפועל הכח רמת גן גבעתיים עמידר 

ספארי שקמה רמת חן צבי בר. 

ואז הוא הגיע! המשיח! 
המושיע! הטחינה במנת 

הסביח היבשה!
מורי ארקין.

בעוד אנחנו מנסים להבין 
את איזה עיר מייצגת 

הפועל מצליח בליגה ג', הגיע מורי ארקין ובשקט מופתי סגר 
את החובות של הקבוצה ושם בראש את שחר בן עמי לנהל 

את העסק.
החדשות הטובות לא מפסיקות, האורדונים שרים "הופה 

הולה הולה הולה..." כשהם שומעים שהיו"ר הממונה הוא 
יקיר האוהדים - נתן דטנר.

בקצת איחור שלומי דורה נקרא להתייצב על הקווים, 
ובזריזות מרשימה בונה קבוצה לא רעה. בגזרת הזרים בן עמי 
עזר לדורה להביא את טלקיסקי וטופוזאקוב הבלתי נגמרים. 
אליהם הצטרפו כמה מהישראלים החדשים כמו שינה וחיים 
שהוכיחו שהם שווים ליגת העל ובנוסף עם צ'אקנה, בוקסה 

ובן עמי, אפשר שוב לחייך!

שמשחקים  דבר  של  בסופו  הוחלט  מהרגיל  חם  קיץ  אחרי 
גן  רמת  הכח  הפועל  עירוני  בתור  לא  לפחות  אבל  בוינטר 
גבעתיים עמידר ספארי שקמה רמת חן צבי בר. יש מאמן, יש 
שחקנים ויש אפילו מחנה אימונים אבל רגע לפני סוף הפגרה 
קיבלנו מכה קלה בכנף. הפחתת 7 נקודות. אבל כמו ישראלים 
נקודות   4 של  מינוס  לסחוט  והצלחנו  לערער  הלכנו  טובים 

במקום.

את  לייצב  הצליחו  לא  עדיין  החג  פגרות  נפתחה,  כבר  הליגה 
אדמה  חלקת  עם  הייתה  חודשים  שלושה  לפני  שעד  הקבוצה 
מוכנה בבית עלמין ירקון. בינתיים נשארנו מתחת לקו האדום 
עם האופטימיות הטיפוסית לנו, ועם משפט של שחקן כדורגל 

ארגנטינאי אחד שאמר פעם: "אם אין בלאגן זה לא רמת גן". 

אלון חמודות

תהפוכות וטלטולים רבים עברו על ר"ג במשך הקיץ - אלון חמודות מביא לכם את הסיפור המלא

"...האוהדים הגיעו 
בהמוניהם, ואפילו אנשי 
החליפות לא פספסו את 

האירוע. פתאום הכל 
ניראה ורוד שוב..."

צילום: שלמה מן



אלישע שוחט

ארגון היציע המאגד תחתיו 32 ארגוני ועמותות אוהדים 
הוקם בשנת 2006, ופועל בשני מישורים עיקריים - 
הראשון הינו זכויות אוהדים כדוגמת הורדת מחירי 
כרטיסים, עבודה מול המשטרה... השני הינו מיסוד 

ארגוני האוהדים והקמת עמותות כמו זה שאתם קוראים 
את הפאנזין שלה. היציע הינו חלק מתנועה כלל 

אירופאית של אוהדים אשר מתארגנים ופועלים כדי 
לקחת אחריות ולהיות מעורבים ברמות שונות 

בהתנהלות המועדון, זאת תוך כדי התחדשות של 
קהילת האוהדים המקומית שבאה לידי ביטוי 

בפרוייקטים קהילתיים. 

כדי לסייע לעמותות האוהדים, ארגון היציע מלווה 
מקצועית את האוהדים, ומייצג אותם בפני מוסדות 

הכדורגל בישראל ובאירופה.
הצטרפו אלינו וביחד נוביל את השינוי ברמה הארצית.

israfans@gmail.com         052-3912215

ארגון אוהדי
קבוצות הספורט

בישראל

בשביל האוהדים

על ידי האוהדים

www.israfans.org.il שי גולוב - יו"ר ארגון היציע

פינת הסטטיסטיקה של 
אלישע שוחט:

הפועל ר"ג נגד הפועל עכו
היסטוריה שקולה גם בשערים

סך כל השערים: 41 - 41
41 משחקים, 15 ניצחונות לר"ג, 15 לעכו, 11 תיקו

הרבו להבקיע: לר"ג: דנישבסקי 3, חייק 3, ממן 3, ז. ק. 
שטרית 2,  ברזילי 2, דאטורו 2  
לעכו: אסייג 6, נביל 3, אדרעי 3

מפגש ראשון: 1969.18.10,  2 - 0 לעכו (זנדר, מוסלי, 
יעקובסון, דנישבסקי, לב, רוני לוי, טרבגודה, קונסטנס, 

צ'יריק, כתב, ת. היימן, טרוסטמן (כהן). מאמן: ראובן כהן.)
הסנסציה: 23.1.71,  4 - 1 לעכו

הניצחון הראשון: 5.6.71, 1 - 0 לר"ג (שטרית)
הניצחון הגבוה: 4.12.72, 5 - 2 (מוסלי, בן הרוש, בורבה, 

דנישבסקי 2)
הפיצוץ: 17.1.76, 2 - 0 לעכו. רוני לוריה: "סורינוב העיף 
שוטר, קלדרון טיפס על הגדרות ואוהדי עכו רדפו אחרינו 

עם סכינים".
הכי משמעותי: 13.5.76, 3 - 2 לר"ג במכתש. 

אבי בוקסנבאום: "ר"ג הוליכה 3 - 0 קודם שעכו צמצמה. 
משחק שיא של צופים במכתש (8000). גם על החומות 

ישבו". דקה 29: כדור נפלא של קלדרון מ - 18 מ' לחיבורים 
דקה 39: חייק: " בעטתי כדור אלכסוני שפגע באחד המגינים 
וחדר פנימה". דקה 48: דאבל פס בין יוסי נעים לדנישבסקי. 

3 - 0 לר"ג (מקמל, בוקסנבאום, וילקומירסקי, לוריה, 
יעקובסון, קלדרון, נעים, דנישבסקי, היימן, חייק, שוחט. 

מאמן: ויינברג)
האחרון: 8.5.2010. 0 - 0 במכתש.

(כהן, מוסה, לוי, איילי, צ'קנה, ש. חדד, בן עמי, דאטורו, 
פאבל, חרמון, קלדירה (גנלי, דלמוני).

מאמן: יובל נעים     

ספר השיאים של הפועל ר"ג בליגה 
הניצחונות הגבוהים ושיאני השערים למשחק: 

18.4.1940: 10 - 0 על בית"ר נתניה. כבשו: נפתלי שוולב 5,  
אונגר 4, הלפרט

25.5.1940  6 - 1 על הפועל רעננה. כבשו: שמואל אונגר 5, 
18.6.1940  8 - 2 על הפועל נתניה. כבשו: נפתלי שוולב 5

25.3.1980  10 - 1 על מכבי ראשל"צ. כבשו: משה רסקין 5, 
משה נעמן 3, שוולב 2

הספר השחור - ההגנה הכי מחוררת:
15.4.1939: 9 - 6 לתחיה ת"א. שיא שערים למשחק: 15. 

19.12.1939. 9 - 3 לבית"ר ת"א.
6.3.1943: 9 - 0 להפועל ת"א.



משקיפים סמויים ביציע
הקרן החדשה לישראל בשיתוף ההתאחדות לכדורגל 

מפעילים משקיפים סמויים בכל המשחקים ומפיקים דו"ח 
בסיום כל מחזור. הנה מה שכתבו עלינו:

אירועים בולטים לטובה:
מחזור 2 - "חרף הפסד הקבוצה אוהדי הפועל ר"ג עודדו את 

השחקנים בסיום המשחק"
מחזור 3 - "אוהדי הפועל ר"ג השתיקו אוהד צעיר של 

הקבוצה שקרא נאצי לאחד משחקניה של הפועל אשקלון. 
בסיום המשחק קהל אוהדי הקבוצה מחא כפיים לשחקנים 

למרות שלא נצחו את המשחק."

אירועים שצוינו לשלילה:
"עם רדתם לחדרי ההלבשה בסיום המשחק שחקני הפועל 

חיפה, אושרי רואש ,עדן בן-בסט והישאם כיוואן, התגרו 
באוהדי הפועל ר"ג. השחקנים הזמינו את הקהל לתגרה, 

ובתגובה הקהל החל לירוק לעברם של השחקנים."

שמתם לב? בדו"ח המשקיפים לא מוזכרים עידן ויצמן 
והפרובוקציות, וגם לא הנהמות בגללן נענשה הקבוצה! 

קבוצת הנוער
קבוצת הנוער של הפועל ר"ג חזרה העונה לליגה הבכירה.
בסגל הקבוצה ממשיכים מספר שחקנים מהעונה שעברה:

בן סיטקול, עומר חזום, תמיר ראבח, יובל אשכנזי,
אבי דהרי, קובו עמית ואור פלד, ואליהם נוספו שחקנים 

מנערים א' ושחקני חיזוק.
חלק מהשחקנים קיבלו דקות משחק בבוגרים במסגרת גביע 

הטוטו (ותמיר רבאח אפילו כבש מול מכבי פ"ת). הסגל 
המקצועי של הקבוצה מורכב מהמאמן חי קרייס, מנהל 

הקבוצה איתן עופר ומעליהם המנהל המקצועי - ניסים כהן.

הקבוצה פתחה את העונה במשחק מול בני יהודה.
כבר בדקה הראשונה כבש עומר חזום לטובת האורדונים, 
אבל בסופו של דבר הם ספגו שלישיה וירדו מנוצחים 3-1.

במחזור השני יצאה קבוצת הנוער למשחק חוץ רחוק בקריית 
שמונה, וחזרה משם עם הפסד בתוצאה זהה, לר"ג כבש 

נידאל עותמאן.
במחזור השלישי התארח הנוער במגרש של בית"ר נס טוברוק 

וגם שם נוצח בהפרש של שני שערים, 2-0 בסיום.

אתמול ארחה קבוצת הנוער את הפועל רעננה בוינטר, משחק 
שהסתיים ב 0-0.

כרגע, כשהקבוצה נמצאת במקום האחרון בטבלה (ביחד עם 
בני סכנין והפועל ראשון לציון) נראה שהמטרה היא להשאר 

בליגה, משימה שעם קצת אמונה ושיפור נוסף ביכולת 
בהחלט בהישג יד.

האושפיזין
סגל השחקנים

1 איתי ארקין (22): השוער הצעיר מקבל את אפודת השוער 

הראשון אחרי שלמד רבות משועריה הקודמים של הקבוצה.

22 אלירן אוחיון (29): השוער המחליף.

18 תמיר בן עמי (31): "לקפטן שלא ימעד עכשיו המכתש ירעד".

16 חזי דילמוני (21): עתיד להחליף את תמיר באגף השמאלי.

28 חי בן לולו (28): הגיע מהפועל חיפה כדי להשתלט על אגף ימין.

19 ליאור בקשי (21):  מושאל מהפועל ת"א לתפקיד המגן הימני.

3 אלין טופוזקוב (33): תחנה אחרונה.

4 פבלו בונדיאה (24): הבלם הספרדי שאת 

הגובה שלו אי אפשר לפספס.

5 יקיר שינה (25): אחרי פציעה קשה בא 

להראות מה הוא שווה בר"ג.

8 אלי לוי (35): אחד השחקנים הוותיקים 

בקבוצה, מביא איתו את הניסיון.

15 וובה בראון (21):  שחקן הבית הזה 

הוא כוח עולה במרכז השדה.

23 קלאודיו ריברו (25):  רכש מבטיח 

שהיה הקפטן של קבוצתו באורוגוואי.

25 גל לוי (23):  חצה את הכביש כדי לממש את הפוטנציאל.

7 תמיר פור (28):  גרזן במרכז השדה.

11 עידן סרור (24): כישרון עצום שמקווה לבוא לידי ביטוי בר"ג.

14 קרלוס צ'קאנה (34): כמה טוב שבאת הביתה.

31 דמיטר טלקייסקי (33): הכוכב הבולגרי לשעבר בהפועל ת"א. 

אחת הרכישות הטובות של הקיץ.

10 עומר בוקסנבוים (28): כשיחזור מהפציעה הקשה יקח פיקוד 

במרכז השדה.

12 אורי ביבי (19): עלה מהנוער, שחקן עם יכולות גבוהות ומשחק 

אגפים מצוין.

20 - עמית קמחזי (19): שחקן נוער נוסף, מאוד פיזי ומהיר.

9 לירון דיאמנט (20): גדל בקבוצה ועבר דרך ארוכה עד שחזר 

הביתה, חלוץ מבטיח מאוד שצפוי לכבוש הרבה השנה.

17 אופיר חיים (35): החלוץ שאינו נגמר.

19 קרום ביבישקוב (27): חלוץ הרכש הבולגרי, גבוה וחזק מאוד, 

גול אחד והסכר יפרץ.
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