
 21.1.2019פרוטוקול ישיבת מנהלת הליגה מתאריך 

 משתתפים: 

. הצטרף לדיון חברי מנהלת הליגה יואל תמנליס )יו"ר(, גיל בורוחובסקי )מנכ"ל האיגוד

 (, עידן לביא ואלמוג בורשטיין. אחרי עזיבתו של שמעון זיו

 .מנהל הליגה אסי פילוסוף

 מוזמנים: 

 ."צים" חיפה א' שמעון זיו, ראש קבוצת מועדון השחמט

 תרשיחא א' )בשיחת ועידה(-שון לויטן, ראש קבוצת מכבי מעלות

 תרשיחא א' )בשיחת ועידה(-רוני קריגר, חבר קבוצת מכבי מעלות

 נעדר: ידעאל סטפק )התחייבויות קודמות(

 

תרשיחא א'" לבין"מועדון -בין "מכבי מעלות פגש ליגההכרעת תוצאה במ (1

 10.1.2019מתאריך ' השחמט "צים" חיפה א'"

 

 : רקע

במפגש בין שתי הקבוצות מהסיבוב הראשון בליגה א' לבוגרים, בתאריך  (א

ק המפגש לאחר מריבה פסהו תרשיחא,-במועדון מעלות קיים, שהת10.1.2019

לאחר ששמעון זיו, אחראי קבוצת צים זאת שהתפתחה בין שני הצדדים, 

 .בזמן המשחק חיפה, שוחח בטלפון

בוצות בכתב, אשר שה את תיאור האירועים משני ראשי הקמנהלת הליגה ביק (ב

. כמו כן ביקשה מנהלת הליגה את תגובתו הכתובה 13.1.2019נמסרו בתאריך 

 של שמעון זיו לטענות של מעלות כלפיו. 

ה לבירור את שני ראשי מנהלת הליגה הזמינלאחר שקראה את דבריהם,  (ג

, במסגרת ישיבתה בבית השחמט, 13:00בשעה  21.1.2019הקבוצות בתאריך 

 ., ת"א26טאגור 

ראש , מול שון לויטן שמעון זיו התייצב לישיבה במשרדי האיגוד. הבירור (ד

קבוצת מעלות תרשיחא, נעשה טלפונית בזמן  , חברורוני קריגר, קבוצה

יצוין, כי לא בוצע אימות  של השחקנים.הישיבה, בשל התחייבויות קודמות 

 בין הצדדים וכל אחד העיד ותושאל בנפרד. 

על העובדה ששמעון זיו שוחח טלפונית בזמן המשחק אין מחלוקת, ושני  (ה

 הצדדים מסכימים. 



הסביר לשמעון זיו, ששיחתו הטלפונית גוררת  כמו כן ישנה הסכמה ששון לויטן (ו

 הפסד על הלוח, ואין באפשרותו להמשיך במשחק.

של כללי  23שמעון זיו התנגד לקבלת הפסד זה, זאת בניגוד לפרק ה', סעיף  (ז

 .1.2.3.11  2סעיף  פיד"ה הליגה, ובניגוד לחוקת השחמט של

טן, אך קיימת שון לויכלפי  שאמר דברים בטונים גבוהיםשמעון זיו מודה  (ח

 .בין הצדדים לגבי אופי ותוכן המשפטים שנאמרומחלוקת 

כמו כן קיימת מחלוקת לגבי אלימות פיסית וסכנת אלימות פיסית בהן היו  (ט

 שחקני מעלות בעת המריבה.לכאורה,  ,שרויים

 :מסקנות מנהלת הליגה

לא ניתן להצביע בבירור שהתקיימה אלימות פיסית, או חשש לאלימות פיסית,  (א

ולכן מנהלת הליגה לא תוכל לקבל את בקשת מועדון מעלות לפסוק הפסד 

 , פרק ה' של כללי הליגה.6בהתבסס על סעיף 

שוכנעת שהפסקת יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מהסעיף הקודם, מנהלת הליגה מ (ב

השתלשלות האירועים הנובעים בשל התנהגותו הבלתי המפגש היא תוצר 

ם, בין היתר, דיבור בטלפון בשעת המשחק ספורטיבית של שמעון זיו הכוללי

וסירוב לקבל את תוצאת המשחק הנובעת ממעשה זה, אלימות מילולית ברמה 

  .כזו או אחרת, צעקות והפרעה לכל השחקנים האחרים

כמו כן, בשל עדותו של מנהל הליגה, אסי פילוסוף, שון לויטן התקשר אליו בעת  (ג

גה ביקש לשוחח באופן מידי עם המקרה על מנת לתת מענה לבעיה. מנהל הלי

. כמו כן, גם רק צעקות נשמעו ברקע ון זיו לפני שעוזב את המקום, אךשמע

מסיבות לא  ענהזכה למכאשר התקשר לשמעון זיו לנייד האישי שלו, לא 

לא היה  זיו אך, למנהל הליגה ברורות. כעבור חצי שעה שמעון זיו החזיר שיחה

קשוב כלל וכלל, זאת בלשון המעטה, ובחר להשמיץ את שון לויטן תוך סירוב 

 קבלת דין הפסד בשל שיחתו הטלפונית.

 0-4להעניק נצחון  ) שלושה בעד אחד נגד( ב קולותומנהלת הליגה החליטה בר (ד

 תרשיחא. -מעלותטובת ל

המנוגד כאמור בעקבות שימוש טלפוני  3צחון בלוח ינימוקי מנהלת הליגה הם: נ  (ה

בעת " 1.2.3.11  2סעיף  כללי הליגה, ובניגוד לחוקת פיד"השל  23פרק ה', סעיף ל

 כלשהו שלאמשחק, אסור לשחקן להחזיק במקום המשחקים מכשיר אלקטרוני 

 ."אושר במפורש על ידי השופט

 בשל עזיבת השחקנים של צים חיפה את המקום, 4-ו 2,1הפסד בלוחות   (ו

זאת ללא ניסיון בירור מול מנהל הליגה ונכונות להמשך  בהשפעתו של שמעון זיו,

 3.2.11 סעיף חוקת פיד"הזאת בניגוד ל. טיבי של המפגש בשאר הלוחותרספו

 "רק עם קבלת רשות מהשופט יכול שחקן לעזוב את מקום המשחקים"



אם לא כמו כן מנהלת הליגה מדגישה שהיא רואה בשמעון זיו אחראי עיקרי,  (ז

בשל התנהגותו הבלתי ספורטיבית וסירובו לקבל את יחיד, להפסקת המפגש, 

חוקי השחמט וכללי הליגה, אשר גרמו להתפתחות המריבה המלווה מצדו 

השחקנים לא ינקטו "  1.11זאת בניגוד לחוקת פיד"ה סעיף באלימות מילולית, 

 ."בשום פעולה שתוציא למשחק השחמט שם רע

)יו"ר מנהלת הליגה( היה בדעת מיעוט בהצבעה והתנגד להענקת  יואל תמנליס (ח

בהתבסס על נייר העמדה של אסי : 4, 2, 1ניצחון למעלות תרשיחא בלוחות 

ההחלטה להפסיק את ש הרי "בזמן אמת"פילוסוף שסיכם את האירועים 

בפרק ה'  6על סעיף  היתה של לויטן אשר הסתמך 1,2,4המשחקים בלוחות 

אולם אלימות כזו את המשחקים כתוצאה מאלימות פיזית.  המאפשר להפסיק

 הצעת .בניגוד לכללי הליגהו בחיפזון הפסקת המשחקים נעשתהו לא הוכחה

בגין דיבור בטלפון ולקיים  3לפסוק הפסד לזיו בלוח  :)שלא התקבלה( תמנליס

 בין אותם שחקנים.  1,2,4משחק חוזר במעלות על לוחות 

 

 

 על קנסות בליגה ארצית לנוערערעור מועדון רמת גן  (2

 

כפופים , ניתנו למועדון רמת גן בשל אי הופעה קבוצתית אשר לאור העובדה שהקנסות 

לכללי הליגה, ותקפים לכל המועדונים באופן זהה, לא ניתן לחרוג מהכללים ברמה 

 .הוחלט פה אחד להותיר את הקנסות כפי שהםהפרטנית. 

 

 רשמו: אסי פילוסוף ויואל תמנליס

 

 

 

 

 

 

 

 


