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 /102נובמבר  12מיום  4102/5פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 

 
 צבי שחר, בני גליק, אבי סגל, ר"יו -דני בלנרו : נוכחים
 ניסים ארגיל, אהרון בלנק :חסרים

 השופטיםהליגות ורכז רכז  -מיכאל טילקין  :מוזמן
 , הופיע -( לוד. הפ)' איציק אברמוביץ :מוזמנים נוספים

 (לא הופיעו -( א"ת. מכ)אלעד קופרברג ודובי פורטנוי 
 
 .מאושר - //4102' פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס. 2
 

 .דני בלנרו עדכן את הפורום אודות הפעילות שנעשתה מאז הישיבה האחרונה - ר הוועדה"דיווח יו. 1
 

 בהתבסס על, סוכמה החלוקה למחוזות בליגות ההתחלתיות - וקה למחוזות בליגות ההתחלתיותחל. 3
 (:ב לפרוטוקול"כמצ)הנחות העבודה והשיקולים הבאים ובכפוף לתקנון וועדת ליגה וגביע      
 .(בהתאם לצורך)הגרלה *   רפיתחלוקה גיאוג*      

 
 :התקיימו דיונים מעמיקים בבקשות הבאות - פניות חריגות לרישום אגודות וקבוצות חדשות. /
 

 , בכפוף לתקנון וועדת ליגה וגביע, בקשת האגודה החדשה אושרה - ש חיפה"י טנזכרמל מרכ**      
 ארצית נשים וארצית , גברים' א)רישום האגודה במסגרת האיגוד וקבוצה אחת בכל קטגוריה  -קרי            
 .י הנהלת האיגוד בסבב מיילים מקדים שנערך"ההחלטה אושרה ע. /410250בעונת המשחקים ( נוער           

 ו בעבר לאגודת לנד אנד סקיי האגודה מבקשת לצרף אליה את הקבוצות שהשתייכ - מכבי רחובות**       
 " ש דה שליט רחובות"טנ. מכ: "תחת השם( 02' נוב /בתאריך ) /410250ונרשמו בעונת  (שהתפרקה)           

 יגה ארצית נשים וקבוצה ללאחת קבוצה , גברים' קבוצות לליגה א 4)בני הרצליה באגודת מכבי            
 כ "י ויטלי אוסטרובסקי ובהסכמה בין ב"הקבוצות מנוהלות ומאומנות ע .(ארצית נועראחת לליגה            
 המאמן , איציק עובדיה -רחובות הספורט בעיריית ' מנהל מח, שעיה ירימי -אגודת מכבי רחובות            
 כ אגודת מכבי "הוסכם על דעת כל הצדדים כי ב, איציק כהן -ר האיגוד "ויטלי אוסטרובסקי ויו           
 וכי הקבוצות תפעלנה בכפיפות מלאה לאגודת  רחובות יהיה בעל זכות החתימה לגבי קבוצות אלה           
 דני בלנרו עם מוטי  -ר הוועדה "ה נערכה שיחה טלפונית בנושא של יובמהלך הישיב .מכבי רחובות           
 בכלל זה , במטרה להבהיר את התקנות והקריטריונים בנושא, ל ההתאחדות לספורט"מנכ -שנקר            
 .תוכל להירשםבכפוף לו שם הקבוצה שהרה לגבי הב           
 ולאור  בהתאם להנחות העבודה והסיכומים שפורטו לעיל, יעבכפוף לתקנון וועדת ליגה וגב: החלטה           
 את  אינה מאשרתהוועדה , גברים' אחת בליגה א כבר רשמה קבוצהרחובות . העובדה כי אגודת מכ           
 אך מאשרת את רישומן של , /410250ויטלי אוסטרובסקי בעונת רישום שתי קבוצות הגברים של            
 (. קבוצה אחת בכל קטגוריה)הקבוצות האחרות בליגה ארצית נשים וארצית נוער שתי            
 "(.דה שליט"ללא התוספת של השם )מכבי רחובות : גם הקבוצות של ויטלי אוסטרובסקי תיקראנה           

 שלא  כחריג, גברים' הוועדה מאשרת רישום קבוצה נוספת של האגודה בליגה א - גליל תחתון. הפ**      
 . /410250ועד סיום ההרשמות לעונת למרות שהבקשה הוגשה לאחר תום מ, יהווה תקדים           

 כחריג , גברים' הוועדה מאשרת רישום קבוצה נוספת של האגודה בליגה א - קריית מלאכי. הפ**      
 . /410250 למרות שהבקשה הוגשה לאחר תום מועד סיום ההרשמות לעונת, שלא יהווה תקדים           

 כחריג שלא , גברים' הוועדה מאשרת רישום קבוצה נוספת של האגודה בליגה א - הפועל רעננה**      
 . /410250למרות שהבקשה הוגשה לאחר תום מועד סיום ההרשמות לעונת , יהווה תקדים           

 קבוצות בליגה 2דה רישום לא תותר לאגו, בכפוף לתקנון וועדת ליגה וגביע - מכבי בני הרצליה**      
 , (ניתן להוסיף רישות קבוצה אחת כל עונה)לאור העובדה כי ההרשמה חורגת מהתקנון , גברים' א            
  .קבוצות שנרשמו 2קבוצות בליגה זו ולא  3תשתחקנה רק  /410250לכן בעונת             
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 לא תותר לאגודה רישום שתי קבוצות בליגה, גה וגביעבכפוף לתקנון וועדת לי - הישגי כרמיאל**    
 , (ניתן להוסיף רישות קבוצה אחת כל עונה)לאור העובדה כי ההרשמה חורגת מהתקנון , ארצית נוער         
 . תשתחק רק קבוצה אחת בליגה זו ולא שתי קבוצות שנרשמו /410250לכן בעונת          

 
 הופיע בפני ( לוד. הפ) 'איציק אברמוביץ -א "מכבי ת -פועל לוד ה: אירועי משחק ליגת על גברים. 5

 ר "לאחר שיו, 4102נובמבר  2שנערך בתאריך , ותיאר את גרסתו והתייחסותו לאירועי המשחק הוועדה     
 אשר ציין בדבריו, רכז הליגות והשופטים -הוועדה הקריא בפניו את הדיווח שהתקבל ממיכאל טילקין      
 על אירועים חריגים והטופס הגיע , שמיס סמויל -י השופט "טופס השיפוט שהתקבל לא דווח עכי ב     
 .שנשמעו כאיומים כלפי אלעד קופרברג' קללות ואיומים מצד אברמוביץ, חרף אמירות בוטות, "חלק"     

. 
 אליו בטרם הלין על כך שהדיווח שבגינו הוזמן להופיע בפני הוועדה לא הועבר' איציק אברמוביץ     
 את נכונות העובדות בדיווח של רכז  איציק אישר. למרות מספר פניות ובקשות שלו, הופעתו בפניה     
 לזכות  1:4במצב . המשחק כחוק ומילא את טופס השיפוט כנדרש השופט סיים את"ציין כי הליגות ו     
  לאחר שאנשים שהיו באולם דיברו ביניהם , כשראיתי שאין ערך ספורטיבי למשחק, אלעד קופרברג     
 השלישי בינינו לא  וןהמשחק. לחצתי את ידי השופט ואלעד וירדתי מהמשחק, ובטלפונים סלולאריים     
 עים שהיו על האירו, מהאולם,טלפונית למיכאל טילקין בסיום המשחק שופט המשחק דיווח . נערך     
 מה שנאמר או נעשה מחוץ , כמו שעושים מזה 'סיפור'זה לא . בנוכחות אנשים אחרים שהיו סביבו     
 כפי שמופיעות , ני מכחיש את הדברים שאמרתי לאלעדא. או בסיום משחק אינו רלוונטי5למגרש ו     
 .בדיווח     
 דני  -ר הוועדה "תוך שיו, חברי הוועדה י כל המשתתפים מבין"במהלך הדיון נשאל איציק שאלות ע     
 כי הוא רואה בחומרה רבה את התנהגותו והתנהלותו במשחק ' מציין בפני איציק אברמוביץ, בלנרו     
 בכלל זה פנייתו המילולית לקהל שנכח באולם והפסקת המשחק כהתנהלות לא ספורטיבית , ומחוצה לו     
 פעלת לא נכון ובצורה לא "', אמר דני בלנרו לאיציק אברמוביץ, בכך.  בלשון המעטה, ובלתי ראויה     
 ". ספורטיבית     
 בכלל זה התייחסויות לעצם אי , נערך דיון בנושא, חדרהאת של איציק לאחר סיום דבריו ועזיבתו      
 .בטיעונים שונים ומשונים, א לישיבה"הופעת שחקני אגודת מכבי ת     
 :בזו הלשון, 42500502בתאריך  מזכירות האיגוד מיילשלח , בוגןקב יע -א "ר מכבי ת"יו     
."לא קיבל בשלב זה אישור מהצבא לצאתאלעד קופרברג כמו כן  ,לא יוכל להגיע לדיון דובי פורטנוי"       
לאור קביעת העובדה שקבע יעקב בוגן לוועדה בכך, הוועדה רואה בחומרה את המצוין בדיווח האמור       
מבדיקות שנערכו לגבי אלעד קופרברג , בנוסף. לכךזאת ללא ציון הסיבה , בי פורטנוי לא יגיעשדו       

      הסתבר כי השחקן שהה בחופשה מהצבא במועד האמור ואפילו התאמן במכון וינגייט עם המאמן הסיני 
. 00:11-03:31בין השעות , השוהה בארץ ועומר גנדלר       
 : החלטות הוועדה     
 בכל  א"ר אגודת מכבי ת"יו-כ ו"בוועדת ליגה וגביע רואה בחומרה רבה את אופן התנהלותו של . 2     

 בכלל , וההתייחסות למקרה החריג שאירע במשחק השתלשלות האירועים שאחרי המשחקמהלכי          
 ר והנהלת "ה מיוהוועדמבקשת , יעקב בוגןכבודו של שמירה על מפאת , אתזלמרות . הוועדהזה ביזוי          
 בפורום חברי ההנהלה בישיבתה הקרובה ולנקוט בכל האמצעים העומדים לדון בנושא האיגוד          
 .לרשותה על מנת שמקרים מסוג זה ודומיהם לא יחזרו על עצמם בעתיד         
 מנעו ולא  ,קרייםתוך שימוש בטיעונים ש, וועדת ליגה וגביעחוסר שיתוף הפעולה של יעקב בוגן עם          
 א היו "בפרט כאשר שחקני קבוצת מכבי ת, בנושא אלים זהועד תום לטפל כראוי אפשרו לוועדה          
 המעלים ספק רב האם נעשתה כאן , מעוררת תהיות רבות ומותירה סימני שאלה רבים, הנפגעים ממנו         
 .לכאורה, "מתוחכמות"בדרכים במטרה להשתיק את הנושא בין האגודות " קנוניה"         

 אשר יתועד ויתויק , ר הוועדה ישלח לאיציק מכתב נזיפה אישית חמורה"יו - 'איציק אברמוביץ .1     
 .בגין התנהלות בתלי הולמת ובלתי ספורטיבית של מאמן ושחקן בכיר במעמדו, בתיקו האישי         

 נוכחים שופטים רשמיים של האיגוד יועברו החל שיפוט בהם 5טפסי המשחק - העברת טפסי שיפוט. 3     
 .י השופט למכירות האיגוד"מעתה ואילך ע         

  
 י רכז "שתפורסם בנפרד ע, אושרה שיטת משחקי הפלייאוף בכל הליגות - שיטת משחקי הפלייאוף. 6

 (.שייערכו ללא פלייאופים, למעט בליגות ההתחלתיות)הליגות       
 

 .צבי שחר ושי שדה, מיכאל טילקין: בהגרלות השתתפו. הגרלות למשחקי גביע האיגוד נערכו - הגרלות. 2
 
 ש והחלטת הנהלת"ד של היוהמ"דני בלנרו עדכן אודות חוו - הרכב המחוזות בליגה לאומית גברים. 8

 .הנושא יידון פעם נוספת לקראת עונת המשחקים הבאה. האיגוד     
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 .נמסר דיווח בנושא - וגביע האיגוד משחקי גביע המדינה. 9
 ( בני הרצליה והישגי כרמיאל נרשמו. רק מכ)לאור מצב ההרשמות הדל למשחקי גביע המדינה לנשים      
 .משחקי גביע המדינה בקטגוריה זוקיום ממליצה הוועדה לבטל בעונה זו את      
 בכל אוטומטית השתתפות ת חובת תהייה מוטל 410/502שחקים כי החל מעונת המ ממליצה הוועדה     
 ולא תידרש  על כל הקבוצות המשחקות בליגות העל והלאומיות( נשים ונוער, גברים)קטגוריות ה     
 ההרשמה למשחקי הליגה תהווה הרשמה אוטומטית גם : המשמעות. הרשמת קבוצות למשחקי הגביע     
 .למשחקי הגביע     

 
 ישתמשו מיכאל טילקין ודוד אלבז במינוחים , המשחקים הבאה החל מעונת - מינוחים שימושיים. 20

 .'מפגש וכד, מחזור, סיבוב, משחקון, משחק(: בהתאמה להקשר הרלוונטי)הבאים        
 
 
 
 
 

 אבי סגל: רשם
 
 
 
 


