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 2017/18כדורסל  – 1הנדון: ישיבת ועדת משמעת מס' 

 , בית הלן קלר, ת"א18:30, שעה 8.2.2018דיון יום חמישי 

 חברי הועדה:

 יו"ר אס"ח–מר עידו רושינק 

 צוות כדורסל –מר יעקב קרן 

 אס"ח כדורסלרכז ליגה  –חצבני  ג'ימימר 

 הנוכחים:

 יו"ר מכבי תל כביר –שי ממן 

 מתורגמן –רן 

 

 תיאור דיון ועדת משמעת:

  כאשר דולפינס תל כביר )להלן:ת"כ( הודיע שאין ביכולתו לקיים משחק ליגה נגד מתחבר ראשלצ

הודעה זו הגיעה ביום בגלל הודעה מאיגוד כדורסל שמוזז למועד זה משחק אחר.  18:20ביום שני ב

 שעות לפני משחק עצמו. 24ראשון, 

  ימים. 3לפי תקנון, כל הודעה לגבי דחייה או שינוי מחייבת הודעה מראש של 

  בו זמן, ת"כ הודיעו שאין משחק ביום שני, גימי הכריז שמשחק ביום שני מבוטל לגמרי )כלומר לא

 לשופט ולמזכירות. לקבוצה שנייה )ראשלצ(, הודיע( ומעוכב או משוהה, אלא בוטל לגמרי

 קבוצות ורכז(  2צדדים ) 3קבוצות למצוא פתרון כלומר תאריך חילופי בהסכמת  2ג'ימי, נתן צאנס ל

רביעי או אפשרויות : לשחק ביום  2בהמשך התכתבויות בשיחה צאט וואטסטפ, ג'ימי העיר שיש רק 

פוף ובישורת אחרונה לקראת משחקים נצחון טכני לטובת ראשלצ )בעקבות לוח משחקים צ

 (.שנקבעו תאריכים מראש מכריעים

  בהמשך שיחה באותו צאט בשעות לילה, שג'ימי כבר לא המשיך בו, שי ממן חזר בו והודיע שמשחק

 יתקיים באותו יום שני בשעה אחרת בעקבות ויכוח מול עדי גולן מראשלצ.

  פסוק טכני לטובת מתחבר ראשלצ כי לא ייתכן ג'ימי הודיע לקבוצות על החלטה לביום שני בבוקר

וגם מכיוון שאם משחק לא יתקיים  שהכל יחזור לקודמתו אחרי שהכל בוטל עם משחק ביום שני

 .ביום רביעי אז יפסק טכני

 .התקבל כתב ערעור מצד ת"כ 

 

 שי ממן:

  אלא יותר אני אומר כי הודעה של "יום רביעי או טכני" את זה לא ראיתי בתחילת צאט קבוצתי

 מאוחר.
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 אסור שיהיה טכני כי זה יגרור הפסד של עשרות אלפי שח לתל כביר 

o ? עידו: לא ברור מאיפה לקחת את נתון זה ? יש מכירת כרטיסים או הכנסות 

 .נאלצתי לכתוב כתב ערעור ברגע אחרון 

o .עידו: חייבים להגיש כתב ערעור בכתב לפי תקנון 

o בליגה. חייבים לעמוד בתקנון אחרת יהיה כאוס 

 צה מתקנון ואסור לחזור אחורה.ירמכיוון שג'ימי נתן צאנס למועד חילופי הוא נתן פתח פ 

o  כל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה סעיף מתאים בתקנון  רשום " 19.13בתקנון בסעיף

זה, פתרון לה ייקבע ע"י צוות כדורסל, ואם לא יימצא פתרון אז ע"י מנהל טכני, ואם גם 

  " זה יסתום את פריצה.למצוא, אז תיקבע ע"י הנהלת אס"ח הוא לא יצליח

  חייבים להנכח כאן עו"ד כי זה עניין של תקנונים ואם יישאר טכני אאלץ לפנות לבית דין ולעצור את

 המשך ליגה כדורסל.

 .הגעתם עם החלטה מראש מהבית 

o  אחת והיא עידו: אני נועל את הישיבה אם אתה מאיים ככה ואתה משאיר לנו רק אופציה

 לתת לך את מבוקשך )לבטל טכני( אז עבור מה ישיבה משמעת ?

o .אני לא מוכן להמשיך בדיון זה שיש איום וצל. אתה צריך לכבד החלטות משמעת 

 .אוקי אני מסיר את זה משולחן 

  לגבי התבטאות שלי כלפי עידו וג'ימי, זה היה בלהט של רגע וכבר התנצלתי על זה, אך אנא להבין

 יתות לא היתה הכוונה לשחיתות כספית.שמילה שח

o ? עידו: מה עם התבטאות שלך שאס"ח מרוויח כלכלית ? על מה אתה מתבסס על זה 

 

 החלטת ועדת המשמעת:

 משחק טכני מבוטל. 

  נוצרמתחבר ראשלצ יש חלק במצב שלגם. 

  בהתאם ללוח המשחקים שתאריכים של משחקי חצי גמר משוריינים ולא ניתן להזיזם בכלל, לא

מתחבר ראשון לציון. רכז כדורסל מודיע כי לא -כביר נמצא מועד מתאים למשחק דולפינס תל

 נקודות במאזן סלים. 00-נקודות במאזן נקודות ו 0יתקיים משחק בכלל. כל קבוצה תקבל 

  2בעקבות סעיף קודם, אס"ח ורכז מבינים שיש ענין רב בקיום משחק לרגל קביעת יתרון ביתיות בין 

קבוצות זה ומעביר משחק  2את יתרון ביתיות מקבוצות באירוח משחק חצי גמר. לכן אס"ח שולל 

 לאולם נייטרלי.

 .קנס  קנס שהוטל על ת"כ בגין ביטול משחק יישאר על כנו ויועבר לתשלום שיפוט שהיה אמור

 ימי עבודה. 7ישולם תוך 

 .החלטה הינה סופית ולא ניתנת לערעור 


