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 כ"ג שבט תשפ"ב 

 2022ינואר  25שלישי  יום

 עבור 

 העמותה לעידוד הספורטאי החירש באשדוד 

 קבוצת פוטסל דולפיני אשדוד

 

 יחס כלפי רכז הליגה  –הנדון 

 א.ג.נ 

 

העמותה לעידוד  הובא לידעתנו על קיומה של התכתבות מקוממת ואסורה בין רכז הליגה, בני סימן טוב לבין נציג  

 , נדב כהן. הספורטאי החירש באשדוד

 

בשעות אחה"צ, מספר שעות לפני קיום משחק כדורגל  24.01.2022יום שני  לפני ונמשכה לאותוהתכתבות זו החלה 

 באשדוד בין דולפיני אשדוד ליהלומי נתניה ואף נמשכה לאורך המשחק ולאחר סיומו. אולמות באולם הספורט 

 

, חוזר ומבקש  העמותה לעידוד הספורטאי החירש באשדודבמהלך ההתכתבות, נדב כהן אשר משמש כנציג של 

יב  מספר פעמים מרכז הליגה, בני סימן טוב לא להגיע לאולם הביתי בטענה שהינו אישיות לא רצויה ואף מצ

 בעבירה משמעתית.  איומים הגובלים

 

אנו באס"ח מבקשים להדגיש שרכז הליגה רשאי להגיע במסגרת תפקידו לכל אולמות הספורט ללא יוצאים מן  

 . ועוד צעדים משמעתיים הרחקת רכז הליגה מסיבה שאינה מוצדקת, גוררת הפסד טכני לקבוצה המארחת  -הכלל 

 

האיומים כלפי רכז הליגה אשר פגעו בשמו הטוב ובתפקוד לקראת ובמהלך   יתר על כן, אנו רואים בחומרה רבה את

 המשחק. 

 

ואיומים על    אולטימטוםלהביע התנצלות כלפי רכז הליגה ולחדול מפעילות חתרנית והצבת מהעמותה אנו מצפים 

 עובדי אס"ח. 
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ספורטיבית של הקבוצה או בעל תפקיד  התנהגות בלתי בהתאם לרשום בתקנון צעדיים משמעתיים בסעיף "

 " בקבוצה )שרשום או שלא בטופס המשחק(.

 על העמותה לעידוד הספורטאי החירש באשדוד.  שח 500 סלהטיל קנס ע"בועד הנהלה אס"ח  הוחלט 

 

 

  

 עידו רושינק 

 יושב ראש 

 ארגון הספורט של החרשים בישראל 

 

 העתק: 

 בני סימן טוב, רכז הליגה 

 

 


