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 1205ר ינוא 22מיום  51-5 פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר

 
 .צבי שחר,ניסים ארגיל, בני גליק, אבי סגל, ר"יו מ"מ - ו ויינר'איז: נוכחים

 .אהרון בלנק :חסר
 .(מכבי רחובות)ישעיה ירימי , (ההתאחדות לספורט)הרישום ' מחמנהל  -מוטי שנקר  :נוספים מוזמנים

 
 .מאושר - 4205/1' פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס. 5
 

  צחון טכניילנ נבלטזיוסי רובעקבות דרישתו של , ויסודי בנושא ףמקי, דיון ארוךהתקיים  - עמרי טל. 2
  2002דצמבר  30במסגרת מפגש ליגה לאומית בתאריך  ,2 מול מכבי רחובותר אשדוד "של ביתבמשחק      
 .2 -ו  0רחובות . מכ, ר אשדוד"בית, אשדוד. הפ: במסגרתו השתתפו הקבוצות הבאות, באשדוד     
 שיחק עם"...הוא ולא רשאי היה להשתתף כי  עמרי טל שיחק שלא כחוק היה כי השחקןלבקשה הטיעון      
 .(ציטוט מהרישום בטופס המשחק) .."נפק לאחר מועד ההעברותכרטיס שהו     

  הוצאת כרטיס השחקן לעמרי טלשקדמו לוהתהליכים פירט את השתלשלות האירועים מוטי שנקר      
 ,  (שהובאו לידיעת כל חברי וועדת ליגה וגביע, שונים מכתבים בשלושה בכתב לאיגוד פירטאותם גם )     
  ז שנקבע באיגוד"בלו, כחוק, על ידה כדין רחובות נעשו. כל ההליכים להם נדרשה אגודת מכוציין כי      
  .ובהתאם לתקנון וועדת ליגה וגביע     
 אך הטיפול בהוצאת כרטיס השחקן התעכב לאור , הוגש בזמןהשחקן רישום טופס מוטי  ציין והדגיש כי      
 , לנד אנד סקיי) דה שליט רחובותקבוצת  ה העירונית שלכותהשתייל בנוגעהוודאות שהיה קיים  אי     
 היה פי שכ)כרת קבוצה זו כאגודה שנבע מאי ה, (רחובות. מכ/הרצליה. מכ) מתאגודה מסויל (לשעבר     
 להחליט באיזו קבוצה הזכות  עומדת לאגודה חדשה של שחקןו( 2003/02בעונת המשחקים מעמדה      
 .ישחק השחקן     
  ,ת שחקניםמותר להרשמההרשמה הייתה במועד ה, הוגש טופס סיפוח כחוק, במועד שולםהתשלום      
 .איגודההקבועות בתקנון  בזמן וכל שאר הדרישותושולם קריית אונו הוגש . טופס השחרור מאגודת הפ     
 טעויות טכניות שנבעה מ, מרי טלשגוי לעשחקן תנצל על הטעות בגין הוצאת כרטיס מוטי שנקר ה     
 .אולם אלה אירעו בתום לב, י מחלקת הרישום"שנעשו ע     
 .לאומית גבריםלשחק בקבוצת מכבי רחובות בליגה  פ כי השחקן עמרי טל רשאי"מוטי אישר בכתב ובע     
      - להיפך, כלשהיא תרמיתלהמקרה וציין כי לא נעשה כאן כל ניסיון את בקצרה הסביר  ישעיה ירימי     
 עמד הקבוצה אולם חוסר הוודאות שהיה לגבי מ, ההליכים נעשו כשורה ובהתאם לתקנון האיגודכל      
 הרצלייה היו הגורמים . בהתאחדות ובעיר רחובות והניסיון לרשום את הקבוצה תחת אגודת מכ, באיגוד     
 .שנוצר במקרה זה" מחול השדים"לכל שהביאו      
 הביע דעתו בנושא ושאל שאלות הבהרה תוך כדי מהלך הדיון , ר וועדת ליגה וגביע"מ יו"מ -ו ויינר 'איז     

 .במקרה זה או עשה ניסיון לכך" זייף"ר מכבי רחובות "מאמין כי יו בנושא וציין כי הוא אינו     
  5/02' וועדת ליגה וגביע מסים לפרוטוקול תשומת לב המשתתפ הפנה את, ל האיגוד"מזכ -אבי סגל      
 .2002נובמבר  22 מיום  ,(2סעיף " )גות לרישום אגודות וקבוצות חדשותפניות חרי" בנושא     
 ,באגודת מכבי רחובות 205/451בעונת המשחקים  רשום כחוקההינו שחקן השחקן עמרי טל : החלטה     

  ת משחקי הקבוצהותוצאכל ו (מחוז שפלה) לאומית גבריםחק במשחקי הקבוצה בליגה רשאי לש     
 .מאושרים( עד כה ףהשתת4במשחקים בהם שיחק בכלל זה) בליגה זו     

 
 ,מתייחסת למפגש ליגה לאומית גבריםהשניים פניית  - גונן ףון ואספניותיהם של עידו בן שמח. 3

 שהתקיים בתאריך  , נתניה 2002ש "טנ-בני הרצליה ו. מכ, צ"ראשל. הפ, צ"ר ראשל"בית: תהשתתפוב     
 לא חתמה על טפסי , עם שני שחקנים בלבדו הופיעה באיחור צ"ראשל. הפ .צ"בראשל, 2002דצמבר  30     

 .בן שמחון י עידו"ינו בטופס המשחק עשצו, נוספים שהיו במפגשאי סדרים בנוסף ל, המשחקים     
 יכולה( חקולא למש) מפגשוגביע קובע הופעה חסרה ללאור העובדה כי תקנון וועדת ליגה  :החלטה     
 יימשך המעקב השוטף אחר .תוצאות משחקי המפגשאושרו כל  .יה במפגשהקבוצה להמשיך במשחק     
 .שחקנים לפחות בכל משחק 3באשר לחובת ההופעה עם , כמתחייב מהתקנון, כל הקבוצות     

/2... 
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  נערךהמשחק בדה כי העולאור  -ג "ר' ארנון' .הפ - א"ת. מכ: מרכז גברים לאומית משחק. /
 ור המשחקים זכך גם במחעליו להיות משוחק היה , בסיבוב המשחקים הראשוןהראשון במחזור      
 .אך הוא שובץ בטעות במחזור האחרון של הליגה, השני הראשון של הסיבוב     
 בתאריך האמור שחק את המ קייםל, שנוצרהספורטיבי המקובל עיוות את הלתקן : החלטה     
 .תכנית הקיימתב את שני מפגשי הליגה המכריעים הנותרים, בהתאמה ,לדחותו 2051 ינואר 22     

 
  אמור היה להתקייםהמשחק  - צפת .הפ -ש נתניה "ועדון טנמ: משחק ליגה ארצית גברים. 1

 אך לא נערך עקב הגעת , צפוןמחוז  -בליגה ארצית גברים  2' מסבמסגרת מפגש , 2005ינואר  01בתאריך      
  .שחקני הפועל צפת באיחור     
 מן המותר זהטוען כי קבוצתו הופיעה בגבול ה, צפת. הפכ אגודת "ב, מכתבו של מנחם מוטאי בעקבות     
 שום בטופס רבניגוד ל, (01:00 - תחילת המשחקמהשעה שנקבעה לפחות ממחצית השעה )לאיחור      
 נערך, ת מצפתבו נרשמה גם תגובת הקבוצה האורח, (י הקבוצה הביתית מנתניה"שנרשם ע)המשחק      
 .סיעור מוחות בנושא     

 ר "בהסכמת יו, בין הקבוצות הוחלט לקיים משחק חוזר, לאור הגרסאות המנוגדות זו לזו :החלטה     
 .קבע האיגודיבתאריך ש', ץגורבימיכאל  -ש נתניה "מועדון טנ     

  
  .אילת טרם נערכו. משחקים של אגודת הפ 02לפיו  הליגות זדיווח מרכהתקבל  - משחקי הפועל אילת. 6

 בכל ות המעורבותצהקבועם תאריכי המשחקים על אגודת הפועל אילת חלה חובת תאום  :החלטה     
 . ליגה ולקיים את המשחקים ללא דיחוי נוסף     
 את מבלי לפגוע בתכניות המשחקים ז, במידה ומתאפשר לקיים את המשחקים עד חופשת חג הפסח     
 הקבוצות בהתאם למועדים האפשריים לקיום תתכנסנה  -ולא . ניתן יהיה לעשות זאת ,ברמה הארצית     
 .בהתאם למגבלות הקיימות והגורמים המשפיעים על תכניות המשחקים שפורסמו, המשחקים     
 ללא  0:0)בהפסד טכני  שלא שיחקוהקבוצות אי עמידה בהנחיות האיגוד תגרור בעקבותיה ענישה של      
 .שלא שיחקה לכל קבוצה ח"ש 0,000ובקנס כספי בסך ( נקודות     

 
 השוטף מעקב הבמסגרת , צבי שחר דיווח בנושא - שינויים בתכניות משחקים ודיווח על תוצאות. 2

 אינו משביע עדיין המצב אך , תמונת המצב משתפרת לטובה. אחר נושאים אלהשל וועדת ליגה וגביע      
 יופקו הלקחים מהעונה הנוכחית וייושמו בעונת , יילמדו האירועים החריגיםבסיום העונה . רצון     
 .המשחקים הבאה     

 
 לשינויים במועדי יות פנ - כיה הפתוחה'בקשות לשינוי מועדי משחק בעקבות אליפות צ. 8

 לעודדר האיגוד "מ יו"של ממתוך מגמה , בחיוב התיענינו זמסיבה  מהאגודות תתקבלנהשהמשחקים      
 .שלו או אינן מופיעות בתוכנית השנתית/ח האיגוד ו"ל גם אם אין הן ע"בחו נסיעות לתחרויות     

 
  .לשחק פיםצהמ, שחקנים 00 -הערכה נרשמו כ י"עפלפיו , דיווח בנושאנמסר  - ליגה מחוזית. 9

 .ועו של צבי שחרבסי, תאום עם רכז הליגות במטרה כי הוא ינהל את הפרויקט ייעשה     
 .יטפל בפרסום ובהודעות לקבוצות אודות ליגה זול האיגוד "כזמ     

 
 
 
 

 אבי סגל: רשם
 
 
 
 


