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 החלטות: 

בראון,   –בנוגע לבקשת בית הדין לתגובת מינהלת הליגה במקרה של שוחט   -

 מינהלת הליגה החליטה להגיב לבית הדין באופן הבא: 

ג. המינהלת מינתה ועדת  21פרק ה' סעיף  - המינהלת פעלה לפי כללי הליגה 

( שלא לשנות את תוצאת  1מול  2ערעורים שדנה בערעור, והחליטה )ברוב של 

( שלדעתה  1מול  4עם זאת, מינהלת הליגה החליטה )ברוב של המשחק. 

השופט במקום היה צריך לפסוק הפסד לטל בראון, למעשה המינהלת מאמצת  

   את גישת המיעוט בוועדת הערעורים )פסיקת הפסד(.

יפלדרים על תנאי אירוח לא נאותים והתנהגות לא  בנוגע לתלונה של גב' עדי ש  -

אזהרה  ראויה מצד המועדון המארח, החליטה מינהלת הליגה לפנות במכתב 

להקפיד על כללי  , ולבקש למר מרדכי שטיינברג, האחראי על הקבוצה המארחת

 .  הניקיון והשקט במקום המשחקיםהליגה ועל 

 מנהלת הליגה ישיבה של פרוטוקול  

 סדר יום: 

תגובת מינהלת הליגה לבית הדין בעקבות ערעור של חיפה נשר על החלטה של   .1

 בראון.   –ועדת ערעורים במקרה שוחט  

המארח במפגש  המועדון אמא של שחקן מקריית אונו על התנהלות תלונה של  .2

 מול קבוצת חולון

 הקורונה  מגפתאי הופעות וקנסות בליגות בעקבות המשך   .3

  עניין טכני במעבר מועדון של השחקן אלעד אבלגון  .4

 בקשה של מועדון הרצליה לקראת מפגש הסיבוב האחרון בליגה הלאומית.   .5

:  תאריך הדיון

21.3.2022 

עידן לביא,  עמירם קפלן,  ,גיל בורוחובסקי , )יו"ר(יואל תמנליס : מנהלתחברי המשתתפים:  

 .  שאול ויינשטיין  –מנהל הליגה , יבגני קרסיק

 זום   :מקום הדיון

 שאול ויינשטיין : רשם

 ----------   נעדרים:

  בראון  –חברי ועדת הערעורים במקרה שוחט  –אסי פילוסוף ואלון שולמן  :מוזמנים
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-  

 המינהלת החליטה: בליגות לבוגרים,  בנושא קנסות ושינויי הרכבים   -

o   להשאיר את הפטור מקנסות גם לסיבוב הליגה בסוף השבוע הקרוב, לדון

ולהחליט לגבי המשך העונה בהתאם   בנושא פעם נוספת לאחר חג הפסח 

 למצב המגיפה.  

o קנים מקבוצה לקבוצה עד שני  לאפשר למנהלי מועדונים להעביר שח

סיבובים לסוף העונה, בתנאי שהשחקן עובר לקבוצה באותה רמת ליגה  

או לליגה גבוהה יותר. כמו בשלושת הסיבובים הראשונים, המעבר צריך  

 שעות לפני תחילת המשחקים.  24להתבצע עד 

מינהלת הליגה אישרה לאלעד אבלגון לחזור למועדון שער הנגב כבר העונה   -

 . השחרור ניתן מלפני שורת הדין בנסיבות מיוחדות שנוצרו.  ום מאוחרבריש 

 טה להוציא מכתב לקפטנים של הליגה הלאומית, בלשון זו:  מינהלת הליגה החלי  -

, מינהלת הליגה מצפה  הליגה לאור הרגישויות שנוצרו הן בתחתית והן בצמרת

 והוגן.   יתקיימו באופן ספורטיביבסיבוב האחרון  שהמשחקים 
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