
29.8.11 מיני-גיליון לפתיחת העונה

אורדונון
הפאנזין של אוהדי הפועל רמת-גן גבעתיים

Light

עורך ומעצב גרפי: ליאור עירוני
כותבים: עומר פרימור, יהודה עירוני.

תודות: צחי בן יוסף, משה אופן, אבי ריימונד.
ולכל מי שנותן מעצמו למען הפועל רמת גן.

אוהד/ת יקר/ה.
עמותת ה"מכתש" גאה להציג בפניך מיני גיליון של "אורדונון" לכבוד פתיחת 

העונה. לכתיבה, עזרה בהפקה ו/או פרסום באורדונון, ניתן לפנות בדואר 
fanshrg@gmail.com  :האלקטרוני של העמותה המכתש

המכתש ז"ל

אנו מודיעים בצער רב על הריסתו בטרם עת של

שנגזל ע"י בני עוולה בגין טימטום ובצע כסף

ארגון אוהדי הפועל ר"ג
תנצב"הבניו ובנותיו לדורותיהם

שהוקמה  הכדורסל,  קבוצת 
בקיץ האחרון על ידי עמותת 
אוהדים  כקבוצת  האוהדים 
החלה במהלך חודש אוגוסט 

את אימוניה וקיימה עד היום 
לגיבוש  מיונים  אימוני  שלושה 

הסגל.
הרגע  של  הפתעות  תהיינה  לא  אם 

הביתיים  משחקיה  את  תקיים  הכדורסל  קבוצת  האחרון, 
בפינת  בעיר,  "שלום"  באולם  באוקטובר,  שתחל  העונה, 

רחובות האצ"ל ובן-אליעזר.

על הצד המקצועי הופקד יניב בורגר, מאמן מנוסה בכדורסל 
הישראלי ואורדון ותיק, שהסכים לקחת על עצמו את התפקיד 
מהליגה  השרון  לב  מאמן  להיותו  במקביל  בהתנדבות, 
ארביב,  יונתן  אופנהיימר,  ברק  השחקנים:  ובסגל  הלאומית. 

עדי גוברין, אודי גוגול, עופר 
יגיל  גלאם,  ליאל  גולדברג, 
נמרוד  טרי,  יזהר  הרמתי, 
יעקובוביץ, נמרוד כהן, עומר 
קורן,  לירן  קינן,  שאול  סגל, 

משה רווח.

הרישמי  עונה  פתיחת  אימון 
במרום  להרגע)  (נכון  יערך 
שנפשו  אורדון  וכל  נווה, 
שיגיע  וצריך  כדאי  חפצה 
ולהראות  לעודד  לתמוך, 

לשחקנים מי הגב שלהם.

מזמנו  לתרום  שרוצה  מי  כל 
ולקחת  לקבוצה  ומרצו 
בפרוייקט,  משמעותי  תפקיד 
מוזמן ליצור קשר ולהשתלב 
כן,  כמו  המבורכת.  בעשייה 

יש אפשרות לתת תרומה כספית לטובת הצלחת הקבוצה.

לעמוד  לייק  עשו  וחדשות,  עידכונים  נוספים,  לפרטים 
הפייסבוק שלנו: "ידידי הפועל רמת גן בכדורסל".

החדש  האינטרנט  אתר  גם  לאויר  אלה  בימים  עולה  בנוסף 
והמושקע של הקבוצה, שיעודכן באופן שוטף.

קבוצת הכדורסלחדשות העמותה

• נציגי העמותה צחי בן יוסף 
נפגשו  פרימור  ועומר 
פרדי  עם  אוגוסט  בתחילת 
בעקבות  כץ.  וניר  דוד 
העמותה  הגישה  הפגישה 
תוכנית  המועדון  להנהלת 
טרם  מפורטת.  משותפת  שיווקית 
נתקבלה החלטת ההנהלה לגבי התוכנית.

לקבוצת  שחקנים  למיון  ראשון  אימון  נערך   10/8 ב-   •
הכדורסל.  20 שחקנים נכחו באימון תחת עיניו של יניב בורגר 

מאמן הקבוצה.

מקצועי-  וצוות  אוהדים-הנהלה  מפגש  התקיים   17/8 ב-   •
מאנשי  כ-30  ו  אוהדים   50 כ-  הלאומי.  בפארק  שחקנים 
המועדון דיברו בגובה עיניים ובפתיחות על הקבוצה וחיסלו 

(לא את הכל) טונות של בשרים ממנגלו של אביב יולז'רי.

אמור  והספורט  התרבות   , המדע  במשרד  הספורט  מינהל   •
מכל  נציגים  ו-2  "היציע"  ארגון  נציגי  עם  מפגש  לקיים  היה 
עמותות האוהדים. יוסי עוז ויהודה עירוני ייצגו את "המכתש" 
דרישות  את  לגבש  שנועד  במפגש  שלנו  האוהדים  ארגון 
האוהדים מהרשויות ומהממסד על פי בקשת מינהל הספורט. 
נסע  שפר  אורי  הספורט  מינהל  ומנהל  מאחר  נדחה  המפגש 

ללוויית יוסי שושן ז"ל באופקים.

ת גן מ ל ר הפוע

נותני חסות שהתגייסו
למען הקבוצה

פיתוח וייצור מערכות בדיקה 
תוכנה  משולבות  ובקרה 
לקוח. דרישות  לפי  וחומרה 

סניף מגדלי אביב ברמת גן

פורטל העבודות בחו"ל המקיף 
והמוביל בישראל

המכתש
ן אוהדי ארגו

הפועל רמת-גן
גבעתיים

משחקי הליגה:

מחזור 3 10/9 – מכבי אום אל פאחם (ח)

מחזור 4 17/9 – הפועל רעננה (ב)

מחזור 5 24/9 – מכבי הרצלייה (ח)

מחזור 6 1/10 – הכוח (ב)

גביע הטוטו:

סבב 3 3/9      – בית"ר ת"א רמלה

סבב 4  20/9   – מכבי עירוני בת ים

סבב 5  10/10 – הכוח

סבב 6  25/10 – בית"ר ת"א רמלה

טבלת משחקים קרובים (לא סופי, תלוי בהתאחדות)



14
קרלוס צ'קאנה

חלוץ
(גיל: 35)

30
עמרי אלון

שוער שני
(גיל: 28)

30
אלדר פשחצקי

שוער שלישי
(גיל: 18)

1
איתי ארקין

שוער ראשון
(גיל: 23)

25
עוז יפרח

בלם
(גיל: 29)

5
מישל נחמיאס

בלם
(גיל: 20)

3
טל חן

בלם
(גיל: 32)

17
עומר פרץ

קשר
(גיל: 22)

11
אופיר חמו

קשר
(גיל: 24)

15
ולדימיר בראון

קשר
(גיל: 22)

10
עומר בוקסנבאום

קשר
(גיל: 29)

24
לידור כהן

קשר
(גיל: 20)

19
אורי ביבי

קשר
(גיל: 20)

8
אלי לוי

קשר
(גיל: 36)

21
פול קסאני

קשר
(גיל: 29)

7
טל מאיר

קשר
(גיל: 23)

9
אדריאן פרננדז

חלוץ
(גיל: 31)

23
ליאור אסולין

חלוץ
(גיל: 31)

26
יוגב בן-סימון

מגן ימני
(גיל: 25)

12
עידן בלסטרה

מגן ימני
(גיל: 25)

16
אורי אברהם

מגן שמאלי
(גיל: 24)

18
תמיר בן-עמי

מגן שמאלי
(גיל: 32)

קפטן

בעלים: ניר ארקין
מנכ“ל: ניר כץ

מאמן: פרדי דויד
מנהל הקבוצה: איציק לוי

מנהל מחלקת נוער: ניסים כהן

מזכירת המועדון: עינת בן-נחום
חבר הנהלה: ניר קובי

מאמן כושר: אבנר עיני
מאמן שוערים: אבי ששון

פיזיותרפיסט: רמיל יליטוב

רופא: יעקב רוזנברג
קצין ביטחון: משה שלוסברג

לוגיסטיקה: אילן צוקר, שמוליק 
אלפסי, מנשה נחומי

29
ת'יאם ממאדו

חלוץ
(גיל: 19)

20
אביב עזריה

חלוץ
(גיל: 20)

מקור: ההתאחדות לכדורגל

סגל הפועל ר"ג לעונת 2011/12


