
 

 
 

 20151/3/בתאריך  20153/ישיבת הנהלה 

 ניר שאול, , אשר אלקוביגדעון רוזנשטיין,  ,יוני אלמוג ,אריה לוקרד"ר  נוכחים:  

  יניב נוימן –מנכ"ל 

 מוזמנים: עו"ד אייל יפה, 

   , מיכאל קישון, , נטלי שר, יהודית אוליאל, ארז שור, כנרת גנצ'רסקיערן אונגרענבל שניידרמן,  נעדרים: 

 יוסי סדבון

 

ישיבת הנהלה בנושא פניית מועדון מ.כ. חיפה נווה שאנן לאישור החלפת שחקנית זרה שנפצעה לאחר תום 

 .20.2.15מועד רישום שהוא 

 

נאסר עליה לעסוק  ,ריש דםקהשחקנית הזרה מרגריטה צ'אצ'נה אושפזה בבית חולים בשל  –ד"ר אריה לוקר 

 .19.2.15ור מבית החולים התקבל ביום חמישי בפעילות ספורטיבית עד תום העונה. איש

 .20.2.15עבורה אישור רפואי עד לתאריך  צגה שהורבהתאם לתקנון משחקי האליפות ניתן להחליף שחקנית ז

יניב נוימן הודעה לגבי מצבה הרפואי של הקבוצה מר חיים קסל העביר הודעה למנכ"ל האיגוד  מאמן

רישום בפועל של שחקנית זרה חדשה לא בוצע בפועל עד לתאריך  . אך17.2.15הזרה ביום שלישי השחקנית 

 הנקוב בתקנון.

בניגוד לכתוב בתקנון בתנאי שההחלטה היא החלטות  קבללהערכתי, יש בכוחה של הנהלת איגוד הכדורעף ל

החלטה שיכולה לפגוע בהגינות  ,לטובת ענף הכדורעף. וכן אין התנגדות מצד הקבוצה המשתתפת באותה ליגה

 שחקים בעיקר בשלבים הסופיים של התחרות.המ

על הנהלת איגוד  ,במקרה דנן בו התקבלה בשיחה טלפונית התנגדות מצד קבוצה השותפה למשחקי האליפות

 הכדורעף להקפיד על קיום התקנון ככתבו וכלשונו.

לעצם טענת מר קסל כי האיגוד קיבל בעבר החלטות לטובת הענף שהיו מעבר לתקנון נותנת לגיטימציה 

 בקשת המועדון.

מכתב מצ"ב( הוגש לצוות ההיגוי לדיון ות היגוי. מכתב המביע את עמדתי )נקבעה ישיבת צו 25.2.15בתאריך 

 ולקבלת עמדה משותפת של הצוות.

בון שהגיע דחברי הצוות גדעון רוזנשטיין, מכאל קישון, יוני אלמוג תמכו נחרצות בבקשות המועדון. יוסי סי

 קש להימנע.באיחור לישיבה בי

בהתאם להמלצת עו"ד אייל יפה שהוזמן במיוחד לישיבה הנ"ל כינסתי את הישיבה הנ"ל ערב פתיחת משחקי 

 השלב האחרון באליפות.

 כל חבר בהנהלת האיגוד כולל היועץ המשפטי מתבקשים להציג את עמדתם טרם ההצבעה בנושא.

 

 



 

 
 

 

 קשה ולחרוג מהתקנון.התקנון הוא כמו חוק, אסור לאשר את הב - עו"ד איל יפה

 .העברה לא בוצעה 20.2.15אין מחלוקת כי לפני 

 מפנה את חברי הנהלת האיגוד לפסקי דין שהיו בהתאגדות הכדורגל בהם הוקפד נושא קיום התקנון.

חוות דעתו היא שההנהלה לא מוסמכת לשנות את מועד הפרת התקנון מסוכנת מאוד ועלולה להביא בעתיד 

 בוצות אחרות כגון מדוע מאשרים רק במקרה של פציעה ועוד..לשינוי מועדים של ק

על החלטה שנוגדת  להגןלפי המיילים והסערה הקיימת, סביר להניח שהנושא יגיע לבית הדין ושם יהיה קשה 

 תקנון, לא שזה לא אפשרי, אך המשימה תהיה קשה מאוד.

ר לו שכיועץ משפטי הוא לא יכול ושאל את דעתו, הוא אמ 22.2.15חיים קסל התקשר אליו ביום ראשון 

 לאשר בניגוד לתקנון, האפשרות היחידה זה ללכת לבית הדין.

 

מתפלא על האובססיביות של אייל בנושא. היו לא מספר פעמים השנה שאייל אמר  – רוזנשטיין גדעון

 ש"העניין חורג מהתקנון אך ההנהלה רשאית להחליט אחרת".

 ים מהתקנון. מדוע עכשיו?בר כשחורגמעולם אייל לא איים על בתי דין בע

 שינוי על ידי ההנהלה, כשמדובר בגופו של עניין ההנהלה רשאית להחליט.ל תקנון משנה בהחלט ניתן

 כשצריך לחרוג ולא במהפכות אפשר לעשות כן. מרגיז שאומרים שיש קבוצה שנפגעת.

 מציע לא להצביע בכדי להראות אחדות בהנהלה.

 

 לא אוהב את ההשוואה לענפים כדורסל וכדורגל. הכדורעף ענף קטן שצריך לדאוג לעצמו. – אלמוג יוני

היה  חייםאם ונאמר להם בתום לב שניתן להחליף זרה פצועה.  17.2.15 -ה יום שלישיב פנו למנכ"לנווה שאנן 

 נכנס לתקנון בטעות סופר. התאריך. יתכן והיה מספיק 20.2.15 -ה להחליף עדיודע שמותר 

 כל ענף מותר להחליף שחקנים עד לתחילת הפלייאוף.ב

 שנה והאיגוד שינה את התקנון כולל שיטות משחקים יומיים לפני סיום הליגה. 25הוא נמצא בענף 

הוא לא יכול אומר שאין סיכוי,  שהיועמ"שמשוכנע שהאיגוד יעבור את בית הדין והם יצאו צודקים. ברגע 

דין לא יתערב בהחלטת איגוד לגיטימית שמשרתת את הספורט והכדורעף . שום בית לייצג את האיגוד בנושא

 הישראלי. 

 

בהנהלה  הרבה נמצאבאולמות.  . הוא משתדל להיות ניטרלי שדניםמשתייך לאף מרכז אינו – אלקובי אשר

 ולא זוכר ישיבה אחת שלא דובר בה על אישור מקרים חריגים ולא משנה מה, כולל בחופים.

לא התחיל  דמת לכל. אם היה חושב שהיה משהו שלא בתום לב לא היה תומך בבקשה. אםטובת הכדורעף קו

 הפלייאוף אין נזק או תועלת במהלך.

בעד לאשר כל דבר שיעלה את קרנה של רמת המשחק באולמות ובחופים. אבל, כל מה שקורה מסביב, 

 המיילים וההתכתבויות לא מכבד את האנשים והאיגוד.



 

 
 

 

מצליחים להביא את אותם  שכאלו. אם הינודווקא בנושאים שדנים שעות ארוכות על כך מצר  –נוימן יניב 

 ענף.ומהותיים היינו מקדמים רבות את ה חשובים הרצון והדיונים האיכותיים לנושאים, האנרגיות

 ודן יצטרכו להגן עליה בפני התקשורת. כל החלטה שלא תהיה, אני

 ד אך מצד שני כאשר הנהלה סוברנית לשנותו אז מה הגבול ומתי. עמידה בתקנון מצד אחשל גדול חסיד הנני 

 

 צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. אין צורך להוסיף לדברים שגדעון ויוני אמרו.  –שאול ניר 

 . מדוע פתאום כולם נאחזים בקרנות המזבח? עלו דוגמאות שעברו בעבר בשקט על התקנון.1

 בה?צא בישי. מדוע אף נציג של כפר סבא לא נמ2

 עונה. משל נווה שאנן שהשקיע רבות ההרבה . הפגיעה בכפר סבא פחותה ב3

 

 דווקא עכשיו צריך לעשות סדר? כשזה לא נוח לכפר סבא? תמיד הצביע בעד הכדורעף ויעשה כך גם בעתיד.

 אם חרגו בעבר, צריך לדאוג לענף וניתן לעגל פינות.

 

 ם כניסתי לתפקיד זה לעשות סדר באיגוד.אחד הדברים שאני מנסה ע –ד"ר אריה לוקר 

בשני המקרים הקודמים בהם חרגו מהתקנון קיבלתי אותם כי לא היו התנגדויות אך אישית נמנעתי 

 מההצבעה.

לאור מה שקורה היום בנושא הנ"ל בו קבוצה אחת מודעת לבקשה שהיא חורגת מהתקנון והשניה לא מגלה 

 ה להעניק את מגן האליפות לאחת משתי הקבוצות הנידונות.רוח ספורטיבית נוצר מצב שבו אינני רוצ

 אשמח אם הנושא יגיע לכלל הסדר ברמה הספורטיבית הרצויה.

 

 .15:00בשעה  9.3.15 -את השחקנית זרה עד ליום שני ההחלטה: מ.כ. נווה שאנן תוכל לרשום 

 בעד )יוני, גדעון, אשר, ניר( 4בהצבעה: 

  נגד )אריה(. 1

 

 ה:  רוני יפתחרשמ                                                                                         

 


