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שלחו להדפסה

כדורגל ישראלי

פ"ת  -הפועל ת"א :אבוקסיס על הספסל; גם טועמה
קשר הפועל ת"א חזר לאימונים מלאים ויכלל בסגל ,אך שוב לא יפתח בהרכב .הקבוצה
הגיעה להסכם פשרה על הולמאיי .מכבי פ"ת :גיא לוזון צפוי להשאיר את טועמה גם
הפעם על הספסל ,לאחר שתירגל במקומו בהרכב את אלעד ז'אן הצעיר .סולי צמח" :זו
מלחמת עולם .אנחנו חייבים את הנקודות"
גור מוטולה ומשה גוזגל
אחרי שהתאוששה מהתבוסה בדרבי עם ניצחון קליל על אשדוד וחזרה למקום השני ,תצא הפועל תל אביב
בשבת למשחק חוץ קשה מול מכבי פתח תקווה ) ,16:25שידור חי ב'שלם וצפה'( .במחזור הקודם אמנם
ניצחו האדומים  0:1אבל פתח תקווה יודעת שבמגרשה הביתי היא מסוגלת לנצח כל קבוצה בליגה .גם
העובדה כי מדובר במחזור האחרון לפני הסיבוב השלישי תוסיף למתח ,שכן הקבוצות ירצו לשפר עמדות
ולתפוס מיקום טוב לקראת הישורת הסופית.

הפועל ת"א :אבוקסיס יישב על הספסל; הסכם פשרה עם הולמאי
אבוקסיס .רק על הספסל
צילום איי פי
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

רמי אבולבן תורגל בהרכב הראשון במקומו של לריאה קינגסטון ,אשר ימשיך לשבת על הספסל גם במשחק
נגד פתח תקווה .יוסי אבוקסיס חזר לאימונים מלאים וצפוי להיות בסגל אולם בכל מקרה לא יפתח בהרכב
הראשון .טל חן ,בלם הקבוצה שסבל מפציעה במהלך השבוע ,כשיר לקראת יום שבת ויפתח בהרכב.
פבריציו קראבליו ,שביצע תנועה מגונה כלפי אוהדי הקבוצה בניצחון על אשדוד ,לא יאבד את מקומו בהרכב
לאחר שבהנהלה החליטו להסתפק בקנס כספי.
לקראת המשחק אמר אבוקסיס ל'חדשות הספורט'" :מכבי פתח תקווה יריבה לא קלה .הם משחקים מצויין
העונה אבל סובלים מחוסר מזל ולא מנצחים כשמגיע להם לנצח .נצטרך לעבוד קשה מולם".
הרכב משוער :שביט אלימלך ,שמעון גרשון ,טל חן ,רמי חליס ,יגאל אנטבי ,פבריציו קראבליו ,יוסי רוזן ,רמי
אבולבן ,שי אבוטבול ,כפיר אדרי ,איבזיטו אוגבונה.
אחרי שביום רביעי הגיעו ראשי הפועל תל אביב להסכם פשרה עם פיני בלילי לגבי חובות העבר כלפיו,
הגיעה הקבוצה להסכם דומה גם עם קשרה ההונגרי בעבר ,גאבור הולמאיי .הפועל תשלם להולמאיי
כ 300,000-שקלים .השחקן ,באמצעות עו"ד זאב ליאונד ,תבע בתחילת העונה את הפועל תל אביב במוסד
לבוררות ובקבוצה הכחישו כי הם חייבים לשחקן כספים .הסכם הפשרה הושג לאחר מספר דיונים ועדויות
במסגרת הבוררות .הקבוצה החתימה את זאב אברמוביץ' ,שלם בן  17מקבוצת נס טוברוק ,אשר בעבר
היה שייך להפועל תל אביב .אברמוביץ' יחל לשחק בקבוצה הבוגרים בעונה הבאה.
משה תאומים ,מבעלי הקבוצה ,התייחס להסכם עם הולמאיי ולהחתמה הטרייה" :כמו שהבטחנו בתחילת
העונה ,אנו סוגרים את כל העניינים עם שחקני העבר בינינו ולא דרך בית המשפט .אנו שמחים שכך
מסתיימים הדברים .לגבי אברמוביץ'  -הוא חלק מהתכניות שלנו לסגל הרחב והצעיר של המועדון".

מכבי פ"ת :ז'אן תורגל בהרכב במקום טועמה
פתח תקווה מגיעה למפגש מול הפועל תל אביב לאחר ארבעה משחקים ללא ניצחון ,ובקבוצה מאמינים
שאפשר להצליח בשבת ,גם אם מדובר ביריבה מהצמרת .המאמן גיא לוזון הפתיע כשתרגל בהרכב את
הקשר הצעיר ,אלעד ז'אן .השחקנים היו מופתעים מאוד מהליהוק ומכך שסלים טועמה ,המשחק בעמדה של
ז'אן ,תורגל גם הפעם בהרכב השני.
הקשר גל אלברמן ,שספג זעזוע מוח במשחק האחרון ,נגד בית"ר ירושלים ) ,(3:2עדיין לא כשיר לחלוטין
ונראה שלא יפתח בהרכב ביום שבת .הבלם מורד מגמאדוב חולה ולא התאמן וגם שיתופו מוטל בספק.
המגן איסמעיל עמאר סובל מקרע בשריר ולא צפוי לשחק .השוער אוהד כהן ימשיך לקבל קרדיט מהמאמן
גיא לוזון על אף יכולתו הלא טובה בתקופה האחרונה.
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סולי צמח אמר לקראת המשחק" :זו מלחמת עולם .עם כל הכבוד להפועל תל אביב ,מכבי פתח תקווה
צריכה את הנקודות לא פחות .גם בשביל המוראל וגם כי הגיע הזמן שנחזור לנצח".
הרכב משוער :אוהד כהן ,קובי גנון ,תומר בן יוסף ,שי בנאי ,אסי משיח ,סולי צמח ,אלעד ז'אן ,שלו מנשה,
אבי תקווה ,סטניסלב דוברובין ,עומר גולן.

קו הספורט של  054-7500500 - ynetעדכוני ספורט בזמן אמת ,שליחת טפסי  winnerוחידונים נושאי
פרסים.
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