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מבוא:

בחולון.נבוןיצחקספרבבית3י'מכיתהאשרגלאני

שיש בו ביקורות עלבמסגרת פרויקט אישי עם המורה עדי ארגוב, יצרתי פרויקט

"הפועל תל אביב".כדורגל של הקבוצה שאני אוהד:

הפרויקט הזה לקח אותי שלב אחד קדימה בכדורגל ובכללי.

חשוב ביקורתבמהלך החודשים האחרונים, הקפדתי להוסיף אחרי כל משחק

מנקודת המבט שלי.

יכול לכתוב .בעזרת עדי, ניסיתי ליצור את הביקורות הכי טובות שאני

וסוף סוף יכולתיהפרויקט הזה נתן לי לבחור בנושא שאני הכי אוהב וזה כדורגל

הזה.ספורטלענףשליהאהבהבגללאחוז200בפרויקטלהשקיע



הביקורת האהובה עליי:

1-1אביבתלמכבי-אביבתלהפועלאביבי"תל"דרבי

נקודה כל כך חשובה, והמשחק היוםמשחק של לחימה של הקבוצה, נכון לא ניצחנו, אבל קיבלנו

הוכיח שהקבוצה שלנו טובה מאוד.

לנו פנדל או שניים שהשופט לא שרק.פתחנו את המשחק טוב והגענו הרבה לשער של מכבי, והגיע

אתשעברלאליאסהכדוראתשהעבירשמאל,באגףכהןלידורשלענקמהלךלאחר׳15ה-בדקהואז

הבלם של מכבי ומסר לאלטמן שהעלה אותנו ליתרון יקר.

יכולת מצוינת בהגנה סיום המחצית הייתהלאחר הגול ירדנו קצת אחורה ונלחמנו על כל כדור, ובזכות

לנו.1:0

ושמרה טוב בהגנה, ומכביפתיחת המחצית השנייה נראתה כמו סוף הראשונה, הפועל התגוננה

תקפה מכל הכיוונים.

בלבוללאחר,1:1ל-השוותהמכביפרץ,שלונגיחהמכבישלחופשיכדורלאחר׳52ה-בדקהאבל

בהגנה.

המון הקרבה, ונלחמו אחד בשבילאבל למרות הגול, השחקנים המשיכו להילחם והשחקנים הראו

השני ובשביל המועדון.

מצוינים, נלחם המון ומדריך אתאיינבינדר ממשיך להנהיג את הקישור האחורי, עושה תיקולים

הצעירים.

לשחק בהרכב, שחקן עם נשמה, ולמרותבן ביטון, למרות שלא היה כשיר במאת האחוזים, הוא רצה

כל כך חשוב בשבילנו.הכאבים הוא "התאבד" על המגרש, והוכיח כמה שהוא שחקן

ואנחנו יכולים לראות שלמרות שגוטליב לאגרופר קולו ואבו עביד, המשיכו את היכולת הטובה בהגנה,

משחק עדיין ההגנה שלנו טובה.

הם לא הסתיימו בשער.בהמשך המחצית השניה מכבי הגיעו לכמה מצבים מסוכנים ולמזלנו

אישיות נהדרות, ודריבל מצוין, והשילובלידור כהן, אחד המצטיינים היום ממשיך להראות לנו יכולות

שלו ושל אלטמן בהתקפה נהדר.

השער שלנו, שימשיך ככה.אליאס היה מצוין היום, נלחם והתאמץ, ואפילו בישל את

לשחקנים שנלחמו.לסיכום, תוצאה טובה, ממשחק של לחימה, מגיע המון כבוד

הזאת תעשה לנו טוב בכך השחקניםיוצאים לפגרה של שבועיים בגלל פגרת הנבחרת, נקווה שהפגרה

הפצועים יחזרו להתאמן, ונגיע לפלייאוף התחתון בסגל מלא.

יאללה הפועל��



2-1חיפהמכבי-אביבתלהפועל-1מספרביקורת

שלנו.בכללרעלאמשחקלמרותמאודמאכזבהפסדחיפה,למכבי2:1המשחקסיום

מאוד,חלשלהיותשממשיךאזולאי,שלומישלטעותלאחרדקות6ותוךשלנוחלשהמשחקפתיחת

.1:0לחיפהאתהעלהשרי

ההגנה ובעיקר דני גרופר התוצאה נשארהחיפה המשיכה לתקוף ובזכות יכולת טובה מאוד של שחקני

אותו דבר.

שהשאירלדוידההכדוראתשהעבירשמאלבאגףגרופרשלמצוינתפריצהלאחר׳22הבדקהואז

.1:1להתוצאהאתוהשווהמצויןשבעטלאליאסאותו

נוסף.שערספגנודקות5לאחרכבראבל

נפלו מחיפה שנמצאת במקום הראשון,למרות שלא ניצחנו, מגיע הרבה הרבה כבוד לשחקנים, שלא

ושלטנו במשחק עד סוף המחצית הראשונה.

הפועל שולטת בכדור, מניעה אותוהמחצית השניה נראתה כמו המשך ישיר של המחצית הראשונה

ללאלמסגרת).4(חיפהשל8לעומתלמסגרת),8(לשערפעמים11בעטההפועללמצבים,ומגיעה

ספק היינו שווים נקודה לפחות.

כהן ששיחק טוב, שחקן שחייבים להאריך לוקו שמאל שלנו היה נהדר היום גרופר, המצטיין, ולידור

את החוזה בקיץ.

פעמים היום, ממצבים ודאיים של גול.שטקוס עם עוד משחק נהדר בין הקורות שהציל אותנו כמה

קרנות!10ו-האגפים,משנירוחבכדוריהתקפות,המוןהמסיימתהרגללנוחסרההייתהפעםעוד

קלינגר צריך לשחק יותר עם שטיין ולא עם אזולאי.

אבל אנחנו העונה קבוצת תחתיתלסיכום, משחק טוב שלנו, מגיע הרבה כבוד לשחקנים על הלחימה,

קשה כי כבר בראשון הקרוב אנחנווצריך הרבה יותר ממחמאות כדי לשרוד, צריך להמשיך לעבוד

נפגוש את באר שבע למחזור נוסף.

יאללה הפועל��



1-0שבעבארהפועל-אביבתלהפועל-2מספרביקורת

חשובות.כךכלנקודותושלושניצחוןלהפועל,1:0המשחקסיום

פתיחת משחק טובה שלנו, תקפנו הרבה ושלטנו בכדור.

עבידאבולאיאדחופשימכדורשבישלשטיין,רזידיעלוהוחלףנפצעאזולאישלומי׳18ה-בדקה

מאוד.חשוב1:0ל-אותנווהעלהפנימהשנגח

משחק של לחימה והקרבה שלנו, במשחק חוץ קשה מאוד.

מצוין, ביטון וגרופר היו נהדרים, תרמוההגנה הייתה מצוינת היום השילוב של קולו ואבו עביד עובד

להתקפה ועשו הגנה טוב מאוד.

ביחד, לחלץ כדורים, לנהל את המשחקאליאס ואיינבינדר ממשיכים להיות טובים בקישור האחורי

ולהנהיג את השחקנים.

צריכים אותם הם היו שם ועשו את מהדוידה וכהן פחות היו במשחק היום, אבל עדיין ברגעים שהיינו

שנדרש.

ולא הפסיק לרוץ.אלטמן נלחם והראה המון רצון בלחץ על ההגנה של באר שבע,

הגובה שהשחקנים שלהם הרימובאר שבע היו מאוד מסוכנים במחצית בשניה, במיוחד בכדורי

הזדמנויות ואפילו הבקיעו בדקהלרחבה, כי לבאר שבע יש שחקנים גבוהים מאוד, שהגיעו להרבה

אופסייד.בגללנפסלהשערלמזלנואז,׳95ה-

לסיכום, משחק טוב שלנו של המון לחימה והקרבה.

צריך להמשיך לעבוד קשה !

יאללה הפועל��



1-3נתניהמכבינגדאביבתלהפועלהמדינה,גביעגמרשמינית-3מספרביקורת

הגביע.גמרלרבעאותנושמעלהחשובכךכלניצחוןלהפועל,3:1המשחקסיום

בליגה כמו אייזן שהיה טוב מאודפתחנו את המשחק עם רוטציה, עם שחקנים שכמעט ולא משחקים

סרדל שהיה בינוני אבל היה חשוב לתתהיום במחצית הראשונה, נלחם והראה כמה שיש לו פוטנציאל.

ביכולת האישית וכמעט הבקיע.מנוחה לביטון וגוטליב לפני הדרבי. בואטנג שהיה גם טוב

ולמזלנו לא ספגנו שער. לא הצלחנו לייצרמחצית ראשונה לא טובה שלנו, נתניה הגיעו להמון מצבים

פתיחת העונה החלשה שלנו.מצבים, לא יזמנו מספיק ושיחקנו רע, מחצית שהזכירה את

דקות לאחר הרמה טובה של ליידנרואז בפתיחת המחצית השניה אלטמן נכנס, וכבר כעבור שתי

.1:0לאותנווהעלההבקיעגםאותומפוקפק,פנדלוסחטלשערבעטאלטמןיצחקשלוהורדה

מצבים שהיו צריכים להסתיים ברשת.אחרי השער שלטנו במשחק וקיבלנו ביטחון, הגענו להרבה

ומיותרתשטותיתעבירהלאחר75ה-בדקהואז,והתגוננו,לאחורירדנושלנו,טובותדקות20אחרי

מנגיחה.1:1להתוצאהאתהשוותהנתניהיצחקגילשל

לאחר שלוש דקות החילוף הזה תורגםאחרי השער של נתניה, קלינגר העלה את לידור כהן וכבר

והכדור פגש את אחד הבלמים שללשער, שכהן קיבל את הכדור בצד שמאל ניסה להעביר רוחב

נתניה ונכנס לשער.

שעשה המון דריבלים מוצלחים,גם לאחר השער הפועל שיחקה טוב, לידור כהן המשיך להרשים

והראה טכניקה גבוהה מאוד וכמה שהוא שחקן טוב.

שניערכהןללידוררוחבהעביראלטמןלאלטמן,איינבינדרשלמצוינתמסירהלאחר׳94ה-ובדקה

המשחק.תוצאתאתוקבע,3:1ל-אותנווהעלהנתניהשלהבלםאתמעליו

ההרכב בליגה נכנסו, נראינו הרבהלסיכום, מחצית ראשונה חלשה אך במחצית השנייה כאשר שחקני

יותר טוב, והצלחנו לנצח ולעלות לשלב הבא.

הפנים לדרבי!

יאללה הפועל��



1-1אביבתלמכבי-אביבתלהפועלאביבי"תל"דרבי-4מספרביקורת

נקודה כל כך חשובה, והמשחק היוםמשחק של לחימה של הקבוצה, נכון לא ניצחנו, אבל קיבלנו

הוכיח שהקבוצה שלנו טובה מאוד.

לנו פנדל או שניים שהשופט לא שרק.פתחנו את המשחק טוב והגענו הרבה לשער של מכבי, והגיע

אתשעברלאליאסהכדוראתשהעבירשמאל,באגףכהןלידורשלענקמהלךלאחר׳15ה-בדקהואז

הבלם של מכבי ומסר לאלטמן שהעלה אותנו ליתרון יקר.

יכולת מצוינת בהגנה סיום המחצית הייתהלאחר הגול ירדנו קצת אחורה ונלחמנו על כל כדור, ובזכות

לנו.1:0

ושמרה טוב בהגנה, ומכביפתיחת המחצית השנייה נראתה כמו סוף הראשונה, הפועל התגוננה

תקפה מכל הכיוונים.

בלבוללאחר,1:1ל-השוותהמכביפרץ,שלונגיחהמכבישלחופשיכדורלאחר׳52ה-בדקהאבל

בהגנה.

המון הקרבה, ונלחמו אחד בשבילאבל למרות הגול, השחקנים המשיכו להילחם והשחקנים הראו

השני ובשביל המועדון.

מצוינים, נלחם המון ומדריך אתאיינבינדר ממשיך להנהיג את הקישור האחורי, עושה תיקולים

הצעירים.

לשחק בהרכב, שחקן עם נשמה, ולמרותבן ביטון, למרות שלא היה כשיר במאת האחוזים, הוא רצה

כל כך חשוב בשבילנו.הכאבים הוא "התאבד" על המגרש, והוכיח כמה שהוא שחקן

ואנחנו יכולים לראות שלמרות שגוטליב לאגרופר קולו ואבו עביד, המשיכו את היכולת הטובה בהגנה,

משחק עדיין ההגנה שלנו טובה.

הם לא הסתיימו בשער.בהמשך המחצית השניה מכבי הגיעו לכמה מצבים מסוכנים ולמזלנו

אישיות נהדרות, ודריבל מצוין, והשילובלידור כהן, אחד המצטיינים היום ממשיך להראות לנו יכולות

שלו ושל אלטמן בהתקפה נהדר.

השער שלנו, שימשיך ככה.אליאס היה מצוין היום, נלחם והתאמץ, ואפילו בישל את

לשחקנים שנלחמו.לסיכום, תוצאה טובה, ממשחק של לחימה, מגיע המון כבוד

הזאת תעשה לנו טוב בכך השחקניםיוצאים לפגרה של שבועיים בגלל פגרת הנבחרת, נקווה שהפגרה

הפצועים יחזרו להתאמן, ונגיע לפלייאוף התחתון בסגל מלא.

יאללה הפועל��



1-0חדרההפועל-אביבתלהפועל-5מספרביקורת

חשוב.כךכלאבלקטןניצחוןלהפועל,1:0המשחקסיום

יהודה).ובניסבאכפרשלהמשחקים(לפניהאדוםמהקונקודות7שלפערפותחיםאנחנו

וזה בדיוק מה שעשינו.משחק לא טוב שלנו, אבל גם משחקים כאלה צריך לדעת לנצח

וחוץ מהנגיחה של אבו עביד, לא הגענומחצית ראשונה חלשה מאוד, לא ראינו כדורגל מספיק טוב,

לשום מצב מסוכן.

וחדרה הצליחה להגיע להרבה מצביםההגנה שלנו הייתה רכה מאוד, הקישור כמעט ולא היה קיים

לחץ.עליהםשהפעילשחקןאףהיהלאשפשוטהשער,מטר20ה-באיזורמסוכנים

לאחר׳53ה-ובדקהחדרה,שלהשערבאזורהרבהולחצנויותרטובפתחנוהשניההמחציתאת

לשלומי אזולאי שכבש את הגול הראשוןהגבהה של כהן לתוך הרחבה, הכדור הגיע אל דוידה שבישל

שלו השנה בליגה.

נכונות, וחשב יותר על עצמו ושיחקדוידה במשחק לא טוב בכלל היום, שקיבל הרבה החלטות לא

חיובים, כמו הפריצות הנהדרות שלובמשחק אגואיסטי, ולמרות זאת, הוא עדיין הראה הרבה דברים

באגף, והדריבל המצוין.

הראה כמו שהוא שחקן חכם, ושחקןדן איינבינדר, למרות מחצית ראשונה חלשה, במחצית השנייה

עושה לחץ, מחלק הוראות לשחקנים, ועושהעם ניסיון כמו שלו כל כך עוזר לנו. ראינו אותו רץ המון,

תיקולים חכמים מאוד.

לנו שהוא בלם מצוין, משחקגם לסיאנדה קולו מגיעות הרבה מחמאות היום, שממשיך להראות

בשקט עם הרבה ביטחון, ראשון לכל כדור, בלם נהדר.

כל כך יקרות במאבק נגד הירידה, צריךלסיכום, משחק לא טוב שלנו, אבל לקחנו ממנו שלוש נקודות

במסגרת המחזור השני של הפלייאוףלהמשיך לעבוד קשה כי בשבת הבאה פוגשים את הפועל חיפה

התחתון.

יאללה הפועל��



0-0ירושליםביתר-אביבתלהפועל-6מספרביקורת

נקודות.7כרגע-האדוםמהקוהפערטובה,מפסיקלאתוצאהשלנו,בינונימשחק,0:0המשחקסיום

היינו אגרסיביים מאוד, שיחקנופתחנו את המשחק נהדר, לחצנו על בית״ר בחצי המגרש שלהם,

חזק, והקרנו כדורגל טוב.

מצוין והיה טוב מאוד. הצד הימני שלנושלטנו בכדור, הזזנו אותו מצד לצד, דוידה פתח את המשחק

משחק הרבה. לידור כהן ושלומי אזולאי גםשבו הוא היה ביחד עם בן ביטון היה פעיל מאוד והתקפנו

התקפות.היו טובים בחצי הראשון, שיחקו חכם עשו לחץ והצליחו לייצר

לגול, לא עשינו נכון את הנגיעהלמרות שליטה מוחלטת בחצי הראשון לא הצלחנו להגיע למצב

ככהדקות.90בלייצרשהצלחנומהזהלמסגרתבעיטות2חסר,שהיהמהוזההאחרוןהפסהאחרונה

לא היה קיים.אי אפשר לנצח אלטמן היה חסר בחלק ההתקפי, ובואטנג כמעט

הגיעו לכמה מצבים ודאיים לגול. לאהחצי השני התחיל רע מאוד מבחינתנו, ירדנו אחורה ובית״ר

בכדור, אבל המשכנו להיותהיינו קיימים בחלק ההתקפי במחצית השניה, לא שלטנו מספיק

אגרסיביים, להילחם על כל כדור ולהראות מחויבות.

קשה, ולקוות שמחר בני יהודה לא ינצחולסיכום, משחק לא כל כך טוב שלנו, צריך להמשיך לעבוד

הבא!את חדרה. הפנים לכפר סבא (שכבר ירדה רשמית ליגה), בשבוע

יאללה הפועל��



גמרחציבפנדלים-6-7(1-1יםבתאביבתלבית"ר-אביבתלהפועל-7מספרביקורת

גביע המדינה)

המדינה!גביעלגמרעוליםואנחנובפנדלים,לנו7:6ודקות)120(לאחר1:1המשחקסיום

טוב מצד לצד. עשינו הכנה טקטית מצוינת למשחק,פתחנו את המשחק מצוין, הגענו מוכנים מאוד, שיחקנו כדורגל

לשער, לא איפשרנו להם להשתמש בחוזקותוברוב מחצית המשחק ביתר ת״א כמעט ולא הגיעה למצבים מסוכנים

1:0לאותנוהעלהאלטמןעומרי׳20הבדקהכברמצבים.להרבהלהגיעהצלחנומתפרצות,התקפותכמושלהם

ההגנה והשוער ונכנס פנימה. השער הזה רק עזר לנומכדור חופשי שבכלל היה ניסיון הרמה, הכדור בילבל את

נבדלבגללנפסלהזההשערלצערנואךאדיר,בשער2:0לאותנוהעלהכהןלידורדקותכמהלאחרוכברלמומנטום

אגרסיביים, התאמנו את עצמנו ליריבה והגענו להרבהמוקדם. עלינו לחצי השני כמו שעלינו לחצי הראשון, היינו

אבל בכדורגל כמו בכדורגל מי שלא מבקיע חוטף,מצבים מסוכנים שהיינו חייבים לתרגם אותם לשער אחד לפחות.

למומנטום,נכנסהת״אביתרהשערלאחרחופשי.מכדור1:1להשוותהת״אביתרהמחציתמפתיחתדקות׳11וכ-

המגרש, הקישור היה רך, לא לחצנו מספיק בהתקפה.שלטה במשחק ובכדור, ואנחנו כמעט ולא היינו קיימים על

הפכולאהםלצערנואךואלטמן,עבידאבואיינבינדר,שלמצביםכמהלעודלהגיעהצלחנוהדקות90סיוםלקראת

להארכה.הלכנודקות90במשך1:1לאחרואזלשערים.

עלו אליה, המשחק היה חלש ובקצב איטי, כמעט ואףההארכה הייתה פשוט בזבוז זמן, גם אנחנו וגם ביתר לא

הארכהשלדקות30לאחרגםוכךהמשחקבאיכותמאודפגעוהכושרהשער,לכיווןמסוכןלמצבהגיעהלאקבוצה

.1:1נשארההתוצאה

ואז הגענו לפנדלים:

איינבינדר✅

יצחק❌

אבו עביד✅

גרופר✅

כהן✅

א.ביטון✅

אייזן✅

שטיין✅

פנדלים✅הצלות2עםשטקוס

כך טוב שלנו, אבל מה שחשוב זה שהצלחנולסיכום, משחק שהתחיל קל, הפך לקשה והסתבך, משחק לא כל

עופר.סמי30.5בשייערךהגביעלגמרועלינובמשימה
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