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הפועל תל אביב  -הפועל חיפה
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פועלי כל העולם  -הפנזין חוזר!
כי כאן הבית זהו בלומפילד ואותו לא מחליפים
אופוריה או פאניקה ,משום מה אלו התחושות שמשדרת הקבוצה בטווח שבין הפסד לניצחון .המשחק בקריית שמונה לא עשה טוב על הלב
לאף אחד מאתנו ,אבל החשש שעלה בעקבותיו הוא גדול ,גדול מידי .כפי שחלקנו לא היו באופוריה אחרי הניצחון על נתניה ,ככה לא צריך
להיכנס למרה שחורה אחרי המשחק החלש להחריד אותו ראינו בצפון הרחוק.
אולי ננסה גם אנחנו לשים דברים בפרופורציות הנכונות (לא הפרופורציות של הכתבות באתרים השונים) ,לו היינו אומרים לכל אחד לפני
תחילת העונה שבמחזור השני נפסיד בקריית שמונה ואפילו נובס ונתפס עם המכנסיים למטה ,ובמקביל ננצח את נתניה בבלומפילד
במחזור הראשון ,רובכם ככולכם הייתם אומרים דרשני.
זה הסיפור של המשחק לפניו אנו ניצבים הערב :פרופורציות .הקרבות הגדולים ביותר שלנו העונה יהיו משחקי הבית מול קבוצות הדרג
השני ומטה של הליגה .במידה והיו מחליפים את שמנו להפועל עכו או רעננה ,אף אחד לא היה מרים גבה לגבי המאזן אותו צברנו לאחר
שני משחקי ליגה ,ואם נשפוט את ההכנה הלקויה לליגה וסגל השחקנים של הקבוצה ,אלו השמות להם אנו מסתכלים בגובה העיניים
העונה .אך בניגוד אליהם ,אנחנו הפועל תל-אביב ,כך שמשיקולי רייטינג נראה שיש רצון לעורר אצלנו את הכאוס בכל הזדמנות .אז בואו
לא נגרר להדלפות ,הכפשות ,ודברי מקורבים ,אלא נמשיך לתת את הגב שרק לנו יש ,אותו הקבוצה צריכה בכל משחק .ובמקביל נדע
לדרוש מהשחקנים את הדברים עליהם גדלנו  -לכידות ,מחויבות ,רוח לחימה ותמיכה ללא סייג.
אלו הנקודות שאנחנו צריכים לקחת ומתוכם לבנות את מה שבסופו של יום יכול להוות עבורנו כקהל עונה בה נתגבש ונחזור ליסודות מהם
ייבנה גם עתיד טוב יותר .הכותרת מבשרת בדיוק את מה שעלינו לשמור עליו השנה  -על הבית ,היתרון המשמעותי ביותר שלנו העונה על
פני היריבות .בשנים האחרונות ידענו יותר מידי מפלות דווקא בבלומפילד ,השנה לא נותנים לזה לקרות .מעורבות שלנו כקהל במגרש ,אם
בלחץ על השופט או בשריקות בוז כשצריך ,ובעידוד מרעיש אוזניים תעניק את הביטחון לשחקנים .בלי ציניות ,בלי 'אויש' על כל איבוד
כדור ,בלי 'נו יאללה' על כל פס אחורה ובלי 'יש לפני הגול' כדי לא לנחס .תמיכה אמיתית ,לאלו שצריכים אותנו ואנחנו צריכים אותם ,כי
למסע צריכים ללכת יחד .על המכשולים ,גם אלו מבית ,נדע להתגבר ,בין אם זה יקרה במהרה ובין אם זה ייקח זמן.

הגיע הזמן לסיים את הליך הבוררות בין רמון לטביב

מזה מספר שבועות שאנו שומעים על 'רוכש פוטנציאלי' ,והשבוע אף
חשפו בפנינו כי מדובר ביותר מאחד ,ושישנם לא פחות משלושה כאלו.
אנו נקווה שהתהליך הזה אכן ירקום עור וגידים וישים קץ לסאגה
הבלתי נגמרת בנושא הבעלות ,ולאחריה נקבל בברכה למועדון כל אדם
בו לא מוטל דופי .אולם ,בעקבות הפרסומים הרבים אודות 'מגעים
רציניים' שהופיעו בשנתיים האחרונות ולבסוף לא הבשילו לדבר ,נותר
לנו להיות סקפטיים.
מהשמועות הבלתי פוסקות אחר אותו רוכש שייגאל את המועדון
ממצוקותיו הרבות ,נותר להסיק בעיקר על חוסר היכולת או הרצון של
ההנהלה בהרכבה הנוכחי להוביל מהלך שכזה אשר בסיומו יזכה
המועדון לעתיד טוב יותר.
מספיק רק להביט באחת הכתבות שפורסמו בנושא הרוכש החדש בה
התבטא גורם עלום שם במועדון ואמר כי מדובר בהליך רציני ואף
נעשתה פנייה ליתר בעלי המניות בכדי לקבל את הסכמתם העקרונית,
ומיד לראות את הסטטוס הלעגני בפייסבוק של סיימון כץ ,המחזיק ב-
 4%ממניות הקבוצה ,אשר לדבריו לא נעשתה אליו כל פניה בנושא.
לאור הרצון העז למכור את הקבוצה ,מפתיע כי פעולה פשוטה שבכוחה
לקדם מאוד את מכירתה בדמות סיום הבוררות שבין חיים רמון לאלי
טביב ,בנוגע לתשלום עבור יתרת הקבוצה ,נדחית שוב ושוב כבר
למעלה משנה.
להזכירכם ,הפועל נקנתה מטביב תמורת סכום של  12מיליון ש״ח
שאמורים היו להינתן במהלך העונה הראשונה ועוד  5מיליון  ₪שהיו
אמורים להיות משולמים במשך  5שנים (מיליון  ₪לשנה) ובסך הכל:
 17מיליון ש״ח .בעלי המניות והעמותה גיסו כספים ושילמו חצי
מהתשלום הראשון ( 6מיליון ש״ח) ואילו מאז ועד היום ,ככל הידוע ,לא
שולמה היתרה ( 6מיליון ש״ח נוספים וכן שני התשלומים הראשונים
בסך מיליון ש״ח על אחד).
כיום ,חרף הבטחות הסרק של רמון לשקיפות ניהולית ולסיום ההליך,
רב הנסתר על הגלוי ככל שהדבר נוגע למצבה הכלכלי של הקבוצה .כל
עוד לא יתפוגג הערפל סביב  50האחוזים המוחזקים בידי עו"ד שניצר,
הדבר יקשה על רוכש פוטנציאלי בר דעת להיכנס להרפתקה כלכלית
עלומה ולרכוש את הקבוצה .לכן ,הרבה יותר מתמוה כיצד שני אנשים -
האחד אשר מצהיר כי הוא מחפש רוכש תחת כל עץ רענן והשני שנלחם
עם שחקני בית במועדון החדש שלו על סכומים נמוכים בהרבה ,לא
מוצאים את הזמן לסיים את הליך הבוררות ביניהם.
השלב הבא בריטואל ,אלו הטענות שיעלו על התנהגות לא נאותה מצד
אוהדים קיצוניים ש'הבריחו' את אותה רשימה ארוכה של רוכשים
אדירים בעלי ממון שעומדים בתור לרכישת הקבוצה .מדובר בטענות
שחוקות וממוחזרות שהקשר שלהם למציאות מופרך לפחות כמו לורד
מייקל לוי .גם קריאה פומבית להבהרות בנוגע להבטחתו שנעשו על ידי
רמון שתוקפם פג לפני למעלה משנה ,איננה ניסיון או 'התערבות בוטה'
בניהול הקבוצה.

אנו קוראים מכאן בקול רם וברור לחיים רמון לסיים את הליך הבוררות
באופן מידי .זאת על מנת לקדם את מכירת הקבוצה אותה מטרה אשר
לדבריו עומדת לנגד עיניו מיום הגעתו.
הפנזין חזר !
השפלות /נאצות  /גידופים  /מאיירים  /כותבים /איומים  /תרומות ל-
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שירון לאוהד
הפועל לכל מקום שתלכי אני אלך אחרייך
גם בטוב גם ברע הפועל כי לא יכול בלעדייך
בתקופות הכי קשות לא נשברנו
בכל מגרש היינו שם ועודדנו
הפועל לעולם נעמוד ונשיר לך כולנו...
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