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ההתאחדות לכדורגל השיקה את הליך
המיתוג מחדש שלה ,במהלכו חשפה את
הלוגו החדש של ההתאחדות

במהלך השנה האחרונה עברה ההתאחדות לכדורגל שינויים מנכ"ל ההתאחדות עו"ד אורי שילה" :מעולם לא נעשה
מעמיקים ,הבאים לידי ביטוי במינוי ראשי אגפים צעירים ,אקדמאים בהתאחדות הליך של מיתוג .המיתוג מבטא את רוח השינויים
ושאפתנים ובראשם מנכ"ל ההתאחדות עו"ד אורי שילה ,וסמנכ"ל ורוח הדברים בהתאחדות ,המתבטאים בחזון ,במטרות ובערכים:
מקצוענות ,שקיפות ,דינאמיות והשגיות".
ההתאחדות עו"ד רתם קמר.
יו"ר ההתאחדות אבי לוזון העמיד בפני ההתאחדות לכדורגל שילה הציג את משפחת הלוגואים ,בהם גם לוגו גביע המדינה,
סטנדרטים של שקיפות ,מקצוענות ודינאמיות ,הבאים לידי ביטוי לוגו ליגת העל ולוגו איגוד השופטים.
גם בהליך המיתוג הארוך שעברה ההתאחדות.
מנכ"ל חברת  ,sportfiveדירק שלונץ ,שעבד עם התאחדויות
חברת  sportfiveהבינלאומית ,ביחד עם ההתאחדות לכדורגל ברחבי העולם ומועדונים מובילים כריאל מדריד הסביר" :הכדורגל
וחברת "תמוז" ,עברו תהליך ארוך של מחקר ,בסופו הגענו יחדיו בעולם נע עם הזמן ,והיום הכרחי לראות את הכדורגל כעסק דינמי
ומשתנה ,עסק מקצועי המחייב מיתוג" .שלונץ הביא דוגמאות מעולם
אל החזון והערכים והמטרות של הכדורגל הישראלי.
הכדורגל כמו ליגת האלופות ,ההתאחדות הצרפתית וריאל מדריד.
יו"ר ההתאחדות לכדורגל אבי לוזון ,שחשף את הלוגו אמר
במסיבת העיתונאים" :זה הזמן לחבר את כל האלמנטים של גיא לאור ,מנהל הקריאטיב של חברת תמוז ,הסביר את
השינויים שעברנו בשנה האחרונה בהתאחדות .הבאנו לכאן האלמנטים העיצוביים המנחים" :בחנו אלמנטים לאומיים ,לפיהם
פנים חדשות ,זכינו בתקן הבינלאומי  , ISO 9001עשינו עבודת נבחרו גווני הכחול ,עיצבנו אלמנט בו משתלבים מגן הדוד כסמל
מחקר ומיתוג ארוכה ויסודית ,ראינו מה נהוג בעולם ואיך נהוג המדינה והכדור ,וכל אלה תחומים במגן ,בו יש אלמנטים נוספים
של דגל המדינה".
למתג חברות עסקיות מודרניות בספורט ובעולם העסקים".

טקס חלוקת מלגות ע“ש
נחום סטלמך ז“ל
 21מלגות מהקרן ע״ש נחום סטלמך ז״ל ,הוענקו לשחקנים ושחקניות
בטקס השנתי שנערך בתא הכבוד ע״ש סטלמך באצטדיון רמת גן
שחקני נבחרות נוער ,נערים ,נערות ונשים
כמו גם שחקנים נוספים בגילאים שונים,
קיבלו את המלגות לשנת  ,2008וזכו
לברכות מיו״ר ההתאחדות לכדורגל,
אבי לוזון ,ומאמן הנבחרת הלאומית ,דרור
קשטן ,שנשאו דברים לזיכרו ,כמו גם מנירה
סטלמך ,אלמנתו של נחום.
יו״ר ההתאחדות לכדורגל ,אבי לוזון ,אמר
בטקס“ :נחום היה סמל ומופת לספורטאי
הגון שכולם העריכו אותו .אני גאה
שההתאחדות לכדורגל הקימה את הקרן
הזו ,ואין דרך יפה מזו להנציח את זכרו של
נחום .הקרן עוזרת לשחקנים מוכשרים
ללמוד ולהתפתח ,ומאפשרת להם לנסות
לחלום ולהגשים את מה שנחום היה -
שחקן גדול ובן אדם גדול עוד יותר״.
מאמן הנבחרת הלאומית ,דרור קשטן,

אמר“ :הספורט הישראלי צריך להוקיר
את מה שנחום תרם לכדורגל שלנו.
ההתאחדות לכדורגל עשתה דבר גדול
בחלוקת המלגות ובקריאת האולם על
שמו של נחום ,שהיה אחד הספורטאים
הגדולים ביותר של המדינה .צריך להטמיע
את העובדה הזו גם אצל הספורטאים
הצעירים ,כי דמויות כמו נחום אסור
לשכוח”.
נחום סטלמך ,מגדולי שחקני ישראל בכל
הזמנים ,נפטר באופן מפתיע ב,27.3.99-
במהלך שליחות לספרד בשם ההתאחדות
לכדורגל ונבחרת ישראל ,והוא רק בן .63
“ראש הזהב” של הכדורגל הישראלי
הופיע  61פעמים במדי נבחרת ישראל,
והבקיע  22שערים ,הגדול שבהם לרשתו
של לב יאשין ביולי  ,1956מול ברה״מ
באצטדיון רמת גן.

רשימת הזוכים:
יעקב אזולאי  -אחי עכו
מוחמד גנאים  -בני סכנין
עלא אבו סאלח  -בני סכנין
חוסיין עלי סעד  -בני סכנין
אביה הכהן  -הפועל ב״ש
לירון יורמן  -אס״א ת״א
סיוון פחימה -מכבי חולון
נתי גרכז  -מ.ס .כפר קמא
ענאן שחאדה  -מכבי שעב
עלי בדר  -מכבי כפר סמיע
בוריס קליימן  -הפועל כפ״ס
דניאל טסאי  -בני יהודה
אלי פולישוק  -בני יהודה
בלאו אבבה  -בני יהודה
אביי צגאו  -מכבי ת״א
מאורו ירון  -מכבי ת״א
דניאל רחמים  -הפועל פ״ת
אושר זכאי  -בית״ר נס טוברוק
חגי גולדנברג  -מכבי פ״ת
אורי טגה  -בני יצלאל רחובות
דג׳נה צאלצאו  -בני יצלאל רחובות

מכבי חיפה (נערים ב’) ומ.ס.אשדוד
(נערים ג’) זכו בגביע המדינה
מכבי חיפה (נערים ב׳) ומ.ס.אשדוד (נערים ג׳) זכו
בגביע המדינה ,בהצגה הכפולה שנערכה בנס ציונה.
מכבי חיפה גברה  1:3על הפועל נצרת עילית
עמק יזרעאל ,לאחר שפיגרה  .1:0זידאן עמאר
העלה את נצרת עילית ליתרון בשער נפלא מ20-
מטרים בדקה ה ,12-אבל עלי רג׳יד עדוי השווה
לפני המחצית (.)37
מכבי חיפה המשיכה לשלוט גם במחצית השניה.
עדוי הוסיף את השני שלו בדקה ה ,57-וערן
רוזנבאום כבש את השלישי למכבי חיפה (,)70
שזוכה בגביע המדינה לנערים ג׳.
במשחק הראשון גברה מ.ס.אשדוד  4:5על מכבי
ת״א בבעיטות הכרעה מ 11-מטרים ( .)1:1שרון
זיסו העלה את מכבי ת״א ליתרון מהנקודה הלבנה
בדקה ה ,44-אך תומי רוסנו השווה כעבור  12דקות.
בדקה ה 67-נותרה אשדוד בעשרה שחקנים לאחר
הרחקתו של אביב זנו בצהוב שני.
מכבי ת״א לחצה ,אך אשדוד שמרה על השיוויון
והמשחק הלך להארכה .גם בהארכה לא נכבשו
שערים ,ושתי הקבוצות ניגשו לבעיטות הכרעה
מהנקודה הלבנה.
שרון זיסו ,ווראקט גדיף ,דניאל לוי ודרור ניר כבשו
למכבי ת״א ,פרננדו טרויאנסקי ,תומי רוסנו ,בנצי
מושיאשוילי ,אמיר בן שמעון ותום אביטן כבשו
לאשדוד שחוגגת זכיה בגביע.

מכבי חולון זכתה בגביע
המדינה לנשים

מכבי חולון זכתה בגביע המדינה לנשים לאחר
שגברה  3:4בפנדלים על אס״א ת״א ()1:1
במשחק הגמר שנערך בנס ציונה .חולון שזכתה
גם באליפות ,השלימה זכיה בדאבל.
חולון עלתה ליתרון  0:1במחצית הראשונה משער
של אור ארז בדקה ה ,25-אך אס״א השוותה
בדקה ה 68-משער של דוברת בנדל10 .1:1 ,
דקות לסיום נותרה חולון בעשרה שחקנים לאחר
הרחקתה של טל שינו בצהוב שני.
גם בהארכה לא הושגה הכרעה ,ושתי הקבוצות
ניגשו לבעיטות מהנקודה הלבנה .אושרת עיני,
ורד כהן ,אור ארז וסיוון פחימה כבשו לחולון ,מורן
פרידמן ,עדי שטיין ומורן לביא כבשו לאס״א,
בסיום  3:4לחולון שזוכה בגביע .את גביע המדינה
והמדליות העניקו מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל,
אורי שילה ,וסמנכ״ל ההתאחדות ,רתם קמר.
ההתאחדות לכדורגל הצטרפה ל״פרוייקט הלאומי
לספורט נשים״ של המועצה לקידום ספורט הנשים
בישראל ,ומינתה את ניצן דנון ,שחקנית עבר
בנבחרת ,לאחראית על קידום הענף בארץ.
דנון ,בת  ,27הופיעה  6פעמים במדי נבחרת
ישראל ,שיחקה בהפועל ת״א ובאס״א ת״א ,והיא
בעלת ניסיון רב בתחום כדורגל הנשים בארץ.
ההתאחדות שמה לה למטרה להגדיל את מספר
השחקניות הפעילות ,מספר קבוצות הנשים הרשומות,
ולהגביר את המודעות לקידום כדורגל הנשים בארץ.

ראשי
ההתאחדות
לכדורגל נפגשו
עם ראשי קבוצות
ליגת העל

ראשי קבוצות ליגת העל הגיעו למפגש
לא פורמלי שערכה ההתאחדות לכדורגל
במלון הילטון בת״א .מטרת המפגש היתה
העלאת רעיונות וחילופי דעות במגוון
נושאים ,כמו תקציב הקבוצות ,הוזלת
מחירי הכרטיסים ,שינוי מבנה הליגות
והמלחמה באלימות.
יו״ר ההתאחדות לכדורגל ,אבי לוזון,
הציג בפני הנוכחים את הצעתו לשינוי
מבנה הליגות ,לפיה יגדלו שתי הליגות
הבכירות ל 16 -קבוצות .על פי המסתמן,

רוב בעלי הקבוצות מצדדים בהגדלת
מספר הקבוצות ,כמו גם בהוזלת מחירי
הכרטיסים לקהל .הבעלים של קבוצת
בני יהודה ת״א ,חזי מגן ,ציין כי הפיילוט
שערכה ההתאחדות השנה עם קבוצת
בני יהודה ,לפיו מחירי הכרטיסים בכל
המשחקים עומדים על  ,₪ 40הצליח
והניב הן כמות קהל גדולה יותר והן
הכנסות גדולות יותר מאשר בעונה
שעברה.
נושא נוסף שעלה היה המלחמה
באלימות ,ולפי הצעה שהציג חזי מגן,
קבוצה שהקהל שלה יתפרץ למגרש,
תאבד את הישגה הספורטיבי (אליפות,
עליית ליגה וכדו׳) .חלק מהקבוצות
התנגדו להצעה זו ,אולם נראה כי גם
כאן יש רוב לשינוי התקנון .הצעה זו
תועבר לטיפולה של ועדת התקנון של
ההתאחדות ,על מנת שתוגש ,בניסוח
משפטי ,להצבעה בהנהלת ההתאחדות
לכדורגל.
הוחלט כי גם בעונה הבאה  -ממש כפי
שנעשה העונה ,יופנו הקנסות שיוטלו
בעקבות עבירות של התנהגות קהל,
למלחמה באלימות.

 41אלף צופים בגמר גביע
המדינה באצטדיון רמת גן

 41אלף צופים מילאו את אצטדיון רמת
גן ,וראו את בית״ר ירושלים מנצחת
את הפועל ת״א  4:5בבעיטות הכרעה
מ 11-מטרים ( ,)0:0וזוכה בגביע המדינה
לראשונה מאז  .1989את הגביע
לקפטני הקבוצה המנצחת ,אריק בנאדו
ודוד אמסלם ,העניק נשיא המדינה ,שמעון
פרס .גיבור הניצחון היה השוער טברטקו
קאלה שהדף שתי בעיטות מהנקודה
הלבנה.
בית״ר ירושלים שלטה במשחק ,אך
ההזדמנות הגדולה של המחצית הראשונה
הגיעה דווקא מהצד השני .בדקה ה36-
ברוך דגו נותר לבדו מול קאלה ,אך
הבעיטה שלו נהדפה בקורה .טוטו תמוז
היה קרוב להכריע את המשחק לקראת
הסיום ,אבל החמיץ מקרוב .גם בהארכה
לא הושגה הכרעה ,ושתי הקבוצות ניגשו
לבעיטות מהנקודה הלבנה.
גל אלברמן ,מיכאל זנדברג ,עידן טל,
טוטו תמוז ושמעון גרשון כבשו לבית״ר
ירושלים ,יגאל אנטבי ,וואליד באדיר,
פאביו ג׳וניור ושי אבוטבול כבשו להפועל
ת״א .טברטקו קאלה הדף את הבעיטות
של ברוך דגו וראובן עובד ,והגביע נוסע
לירושלים.
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לכבוד :כל הקבוצות המסונפות
ליגות נוער ,נערים ,ילדים ,טרום ילדים
א.ג.נ,.

הנדון :נוכחות כוח אדם רפואי במשחקי ליגה/גביע ואימוני מחלקות נוער,
נערים וילדים
שלום רב,
להזכירכם ,תקנון ההתאחדות והוראות חוק הספורט קובעים במפורש כי על כל קבוצה לדאוג לנוכחותו של איש כוח אדם רפואי
כהגדרתו בתקנון הרפואי וחוק הספורט בכל פעילות ספורטיבית ,לרבות משחק ליגה/גביע בו היא משתתפת וכן באימוני הקבוצה.
כמו כן ,על הקבוצה לעמוד בתנאי התקנון הרפואי וחוק הספורט בכל האמור לגבי פריטי ערכת העזרה הראשונה ורענון מקצועי
לאנשי הכוח הרפואי.
מבלי לגרוע מהאמור ,על קבוצה להקפיד לרשום בטופס המשחק את שם כוח האדם הרפואי המוסמך מטעמה.
קבוצה אשר לא תעמוד בהוראות הנ"ל ,ינקטו נגדה צעדים משמעתיים ,על כל המשתמע מכך.

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

הקבוצות המסונפות
ההתאחדות לכדורגל בישראל

הנדון :תקנון סוכני שחקנים – פיפ"א 2008
בשנת  2008התקבל בפיפ"א ,תקנון סוכני שחקנים חדש ,בימים אלו מבצעת ההתאחדות שינויים בתקנון סוכני השחקנים הקיים
על-מנת להתאימו לתקנון פיפ"א החדש.
להלן לינק לתקנון סוכני שחקנים ,פיפ"א :2008
http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/regulations.html
תקנון סוכני שחקנים נכנס לתוקף החל מ01.01.2008 -

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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לכבוד :ל הקבוצות המסונפות
לידי יו"ר/מנכ"ל
א.ג.נ,.

הנדון :מערכת איתור מגרשים ממוחשבת
שלום רב,
בימים אלו נחנכה מערכת איתור המגרשים הממוחשבת של ההתאחדות לכדורגל לשירות הקבוצות והקהל הרחב .המערכת
מאגדת בתוכה את כל מגרשי הכדורגל המורשים הפרוסים ברחבי הארץ ,בהם נערכים מידי שבת מאות משחקי כדורגל לכל
הקבוצות בכל הגילאים.
בכדי לאתר את כל אחד ממאות המגרשים עליכם להיכנס לאתר האינטרנט של ההתאחדות לכדורגל www.football.org.il
ולאתר את המגרש באמצעות שם המועדון ,לו הוא משויך או בדף המשחק עליו הוא מתקיים .על ידי לחיצה על שם המגרש יופיע
חלון בו ניתן לראות מפת הגעה למגרש ,תצלום אויר של המגרש ,ומפת הגעה משולבת בתצלום אויר.
המערכת הינה ייחודית ומיועדת לכם הקבוצות כחלק מן השירות .אנו מקוים כי תמצאו בה כלי עזר יעיל למהלך עונת המשחקים.

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

לכבוד :קבוצות ליגת נוער לאומית
א.ג.נ,.

הנדון :משחקי ליגת נוער לאומית עונת 2008/09
שלום רב,
הריני להודיעכם כי הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה בישיבתה מיום  10.3.08שינוי בתקנון האליפות לפיו החל מעונת המשחקים
 2008/09ישוחקו משחקי ליגת נוער לאומית במגרשים בהם יציע המכיל לפחות  350מקומות ישיבה ומתקני שירותים הולמים.
על הקבוצות להיערך לאמור לקראת עונת המשחקים .2008/09

בבברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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לכבוד :הקבוצות המסונפות
ההתאחדות לכדורגל בישראל

א.ג.נ,.

הנדון :שכ"ט בוררים
נוכח פניות רבות בנושא שבנדון ,הננו להודיעכם כי נשיאות בית הדין העליון קבעה בישיבתה מיום  12.5.08את ההנחיות בנושא
שכ"ט בוררים ,כדלקמן:
.1

שכ"ט בורר יהיה כדלקמן:
 ₪ 300לשעה
			
 .1.1בתביעות שעד - ₪ 30,000
 .1.2בתביעות שמעל  ₪ 30,000ופחות מ ₪ 400 - ₪ 100,000-לשעה
 ₪ 500לשעה
			
 .1.3בתביעות שמעל - ₪ 100,000
 ₪ 400לשעה
		
 .1.4לגבי סעדים שאינם כספיים (אחד או יותר) -
 ₪ 100לשעה
 .1.5סעדים שאינם כספיים הנוספים לתביעה כספית -
נוספים לשכר בגין התביעה הכספית (אבל יחד לא יותר מ ₪ 500-לשעה)

.2

לשכר יצטרף מע"מ כחוק.

.3

מספר שעות לחיוב בשכר בורר ,עבור עבודת הבורר שאיננה דיון עם הצדדים ו/או ב"כ ,לא יעלה על שלוש שעות
בסעיפים  1.1ו 1.2-ועל  4שעות בסעיף .1.3

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
לכבוד
הקבוצות המסונפות
ההתאחדות לכדורגל בישראל
א.ג.נ,.

הנדון :שכ"ט פוסקי המוסד למעמד השחקן
בהתאם להחלטת נשיאות בית הדין העליון מיום  12.5.08הננו להודיעכם כי שכ"ט לשעה של פוסקי המוסד למעמד השחקן,
יעמוד על סך  ₪ 400לשעה בתוספת מע"מ כחוק.

בברכת הספורט
ההתאחדות לכדורגל בישראל
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תקנון האליפות
סעיף ( 7ג)  -הזמנת שופטים ותשלום דמי שיפוט

נוסח קיים:
“על הקבוצה הביתית להזמין שופט עד יום א׳ בשבוע שלפני המשחק שעה  15:00וזאת באחת מהדרכים הבאות”:
נוסח מוצע:
“על הקבוצה הביתית להזמין שופט משחק:
קבוצה בליגה מקצוענית (ליגת העל ,ליגה לאומית ,ליגה ארצית) עד יום א׳ בשעה  ,15:00שלפני מחזור המשחקים
הבא.
קבוצה בליגה לא מקצוענית ס' א-ג (ליגות נשים ,א' ,ב' ,ג' ,ליגות נוער/נערים/ילדים/טרום ילדים) עד יום ג׳ בשעה
 ,17:00שלפני מחזור המשחקים הבא.
למרות האמור בס”ק (א) ו( -ב) ,במקרה ומשחק נקבע בלוח המשחקים לאחד מימי אמצע השבוע ,על הקבוצה הביתית
להזמין שופט עד  3ימי עבודה שלפני אותו משחק בשעה .17:00
הזמנת השופטים תתבצע על ידי הקבוצה הביתית באחת מן הדרכים הבאות”:
דברי הסבר
התיקון המוצע מסדיר את נושא הזמנת שופט מאיגוד השופטים ע״י הקבוצה הביתית ע”פ סוג הליגה אליה משויכת
הקבוצה ומאריך את המועד לביצוע פעולת הזמנת שופט.

תקנון האליפות  -נספח ד׳
הוספת סעיף  2א׳ חדש
נוסח מוצע:
 2א׳ חדש
גנראטור חירום
קבוצה ביתית בליגה מקצוענית חייבת לדאוג להימצאות גנרטור באצטדיונה הביתי בעת קיום משחק ,אשר יתן מענה
הולם לתאורת המגרש (שדה המשחק) בעת תקלה באספקת החשמל ממערכת החשמל המרכזית.
דברי הסבר
על מנת למנוע הישנותם של מקרים בהם “נופלת” תאורת האצטדיון ולא ניתן לקיים משחק בהיעדר גיבוי (גנראטור),
תחויב כל קבוצה בליגה המקצועית כי במהלך משחק ימצא גנראטור באצטדיונה הביתי.
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תקנון האליפות
ביטול סעיף  9ג( - )4אי הופעת שופט

נוסח קיים:
“( )4על אף האמור לעיל ,באם לא הופיע שופט למשחק בליגות נוער מחוזית ,נערים וילדים  -חייבות הקבוצות לבחור
בשופט בהסכמה.
בהעדר הסכמה בין הקבוצות על השופט  -ייקבע השופט על ידי הגרלה בין שני מועמדים ,אחד מכל קבוצה.
בחירת השופט בהסכמה כאמור לעיל תיעשה  10דקות לפני השעה היעודה לתחילת המשחק .הופיע השופט עד למועד
הקבוע לתחילת המשחק ,תתבטל בחירת השופט המוסכם ,והשופט שנשלח על ידי איגוד השופטים ינהל את המשחק.
לא הופיע השופט שנשלח על ידי איגוד השופטים עד למועד הקבוע לתחילת המשחק ,ינהל את המשחק השופט
המוסכם“ .
נוסח מוצע:
מוצע לבטל את התקנה ,לאלתר.
דברי הסבר
מוצע לבטל התקנה כך שכל משחקי הליגות יתקיימו אך ורק בנוכחות שופט שנשלח על ידי איגוד השופטים.
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האליפות  -נספח ז׳
תקנון משחקי ילדים ב׳ ,ילדים ג׳ ,ילדים טרום א׳ וילדים טרום ב׳

1 .1המשחק ייערך בשיטת  8 X 8בליגות ילדים ב׳ וילדים ג׳ ובשיטת  7X 7בליגות טרום א׳ וטרום ב׳.
2 .2המשחק ייערך במחצית מהמגרש ,לרוחבו ,השערים יהיו ניידים במידות  5מטר  2 Xמטר.
3 .3קבוצה תגיש לשופט לפני כל משחק ,את רשימת השחקנים ואת מספרי חולצותיהם שמספריהן בין  1ל .32 -מספרי חולצות
השוערים יהיו  1ו 22 -וצבעם יהיה שונה מצבעי חולצות שחקני השדה.
4 .4על הספסלים יישבו השחקנים המחליפים ו .32 ,31 -החילוף יבוצע באופן חופשי בעת הפסקת משחק (למשל בכדור חוץ).
ברגע ששחקן יעבור את הקו יוכל שחקן להחליף את חברו .שחקנים יוכלו להתחלף גם פעם נוספת ללא הגבלה.
5 .5המשחקים ייערכו בכדור מספר .4
6 .6לא יסומן שדה ברחבת העונשין והשופט יהווה הפוסק הבלעדי לגבי הכשלות קרובות לשער המצדיקות בעיטת עונשין ממרחק
 9מטר (במקום בעיטת  11מטר במשחק רגיל) בעיטה כזו תיפסק בהכשלה במתכוון,כאשר השחקן בפריצה וקרוב לשער ,או
בשל נגיעת יד במתכוון של שחקן הגנה באיזור  9מטרים.
7 .7התחום המותר לשוער לשחק בידיו בכדור הוא עד לנקודת  9המטרים ו 10-מטרים מכל צד של נקודת ה 9-לרוחב שדה
המשחק.
8 .8בעת הגבהת כדור מכל מצב נייח לכיוון השער ,על שחקני השדה לעמוד במרחק של לפחות  3מ׳ מהשוער.
9 .9קווי האורך והרוחב ישמשו את שדה המשחק.
1010ניתן לקיים שני משחקים בו זמנית בשני חלקי המגרש.
1111זמן המשחק במשחקי ילדים ב׳ וילדים ג׳ 35 :דקות  ,2 Xהפסקה  10דקות .מן המשחק במשחקי ילדים טרום א׳ וילדים טרום
ב׳ 35 :דקות  ,2 Xהפסקה  10דקות.
1212על משחקים אלו לא יחולו חוקי הנבדל.
1313בעיטת קרן תבוצע ממקום החיבור של קו האורך וקו הרוחב.
1414המינימום לרישום שחקנים בקבוצה 10 :שחקנים .מינימום הופעה למשחק עם  8שחקנים בליגות ילדים ב׳ וילדים ג׳ ו 7 -שחקנים
בליגות טרום א׳ וטרום ב׳.
1515חלה חובה לשתף את כל השחקנים הרשומים בטופס המוגש לשופט והאחריות לשיתופם היא על מאמן הקבוצה.
1616על כל קבוצה להופיע במשחקי הליגה עם שתי קבוצות שישחקו במקביל.
1717תוצאת המשחק תיקבע על ידי חיבור תוצאות שני המשחקים.
1818במשחקי גביע המדינה תופיע קבוצה אחת וכל השחקנים הרשומים בטופס ישותפו.
1919הליגה תופעל בכפוף ובהתאם לתקנוני ההתאחדות ,אולם לא יהיה בה שימוש בכרטיס צהוב ואדום .במידה ויהיה צורך להתרות
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בשחקן  -ההתראה תהיה מילולית בלבד .במידה ויהיה צורך להרחיק שחקן  -תתבצע ההרחקה ללא שימוש בכרטיס האדום.
ניתן יהיה למלא את מקומו של השחקן המורחק ,אולם לשחקן המורחק אסור יהיה להשתתף יותר במשחק ,גם לא במשחק
במגרש המקביל.
2020השופט ימלא טופס דו״ח שיפוט המיועד במיוחד למשחקים הנ”ל.
2121על האגודה להזמין שופטים למשחקים הללו במזכירות איגוד השופטים ע”פ האמור בתקנון האליפות.
2222כל קבוצה יכולה למנות  16שחקנים בליגות ילדים ב׳ וילדים ג׳ (סה״כ שחקנים בקבוצה  )32 -ו 14שחקנים בליגות טרום א׳
וטרום ב׳ (סה״כ שחקנים בקבוצה .)28
דברי הסבר
מטרת התיקון הינה להחיל את נוהל שיטת המשחקים בליגות ילדים ב׳ ,ילדים ג׳ ,טרום ילדים א׳ טרום ילדים ב׳ בתקנון
ההתאחדות.
ס׳  3וס׳  11לתיקון יכנסו לתוקף החל מתקופת המשחקים בעונת 2008/2009

תקנון האליפות
סעיף  8א (( )6ג)  -הקצאת כרטיסים לקבוצה אורחת

נוסח קיים:
“קבוצה מארחת חייבת להעמיד לרשות הקבוצה האורחת לפחות  20%מכלל כרטיסי הכניסה המוזמנים על ידה בהתאחדות ,לכל
משחק ,לרבות  20%ממספר כרטיסי חייל/נוער שהוזמנו למשחק ,אלא אם הגיעה להסכמה אחרת עם הקבוצה האורחת“.
נוסח מוצע:
“קבוצה מארחת חייבת להעמיד לרשות הקבוצה האורחת כרטיסי כניסה בכמות שלא תפחת מ  10% -מתכולת האצטדיון
המאושרת לקהל .לעניין סעיף זה לא תחול הוראת סעיף  6ו'.
דברי הסבר
התיקון המוצע בא ליתן מענה למצב בלתי סביר לפיו קבוצה אורחת תיוותר ללא כמות מספקת של כרטיסים למשחקי חוץ ,לאחר
מכירת מנויי הקבוצה הביתית.
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תקנון האליפות  -נספח ג׳
שינוי סעיף ( 1א)  -נוהל הימצאות במגרשים

נוסח קיים:
“בתחומי המגרש יימצאו אך ורק  5בעלי תפקידים :מנהל הקבוצה ,מאמן הקבוצה ,רופא ,מעסה ואפסנאי וכן  7שחקני מילואים של
כ”א מהקבוצות ,הרשומים בטופס המשחק.
קבוצה בליגת על ,לאומית וארצית רשאית להוסיף  3בעלי תפקידים ,כך שמספר בעלי התפקידים המורשים להימצא במגרש
מטעמה לא יעלה על שמונה“ .
נוסח מוצע:
“בתחומי המגרש יימצאו אך ורק  5בעלי תפקידים :מנהל הקבוצה ,מאמן הקבוצה ,רופא ,מעסה ואפסנאי וכן  7שחקני מילואים של
כ”א מהקבוצות ,הרשומים בטופס המשחק.
קבוצה בליגת על ,לאומית וארצית רשאית להוסיף  3בעלי תפקידים ,כך שמספר בעלי התפקידים המורשים להימצא במגרש
מטעמה לא יעלה על שמונה.
קבוצה בליגות הנשים ובליגות א  -ג רשאית להוסיף  2בעלי תפקידים מהצוות המקצועי או הרפואי ,כך שמספר בעלי התפקידים
המורשים להימצא במגרש מטעמה לא יעלה על שבעה“.
דברי הסבר
התיקון המוצע מאפשר גם לקבוצות בליגות לא מקצועניות להוסיף  2בעלי תפקידים נוספים למספר בעלי תפקידים המורשים
להימצא בתחומי המגרש ובכך להשוות את מצבן לקבוצות המקצועניות בענין נוהל ההימצאות במגרשים.
התיקון יכנס לתוקף מעונת המשחקים .2008/2009
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תקנון האליפות
סעיף ( 10ד) ( - )1החלפת שחקנים במשחק

נוסח קיים:
קבוצת בוגרים רשאית להחליף עד שלושה שחקנים .על אף האמור לעיל ,קבוצות בוגרות בליגה הלאומית לנשים ,רשאית להחליף
עד  5שחקניות.
נוסח מוצע:
קבוצת בוגרים רשאית להחליף עד  3שחקנים.
על אף האמור לעיל ,קבוצה בליגה לנשים (בוגרות) רשאית להחליף עד  7שחקניות וקבוצה בליגה ג׳ רשאית להחליף ,במשחקי
הליגה 5 ,שחקנים.
דברי הסבר
התיקון המוצע בא לתקן את הסתירה בין האמור בנספח ה׳ לתקנון האליפות  -ליגת נשים לאמור בסעיף  10ד ( )1לתקנון האליפות
וכן לאפשר לקבוצות בליגה ג׳ שעיקר רצונן הינו ההשתתפות הספורטיבית בליגה ,ביצוע מספר רב יותר של חילופים ובכך לשתף
מספר רב יותר של שחקנים במשחק.
יובהר ,כי ככל שאמורים הדברים לליגה ג׳ ,התיקון המוצע מתייחס אך ורק למשחקי הליגה ולא יחול על משחקי גביע המדינה.
התיקון המוצע יכנס לתוקף החל מעונת המשחקים .2008/2009

תקנון האליפות  -נספח א׳
סעיף חדש  - 21ליגה נוער לאומית

נוסח מוצע:
“משחקי כדורגל בליגה נוער לאומית יתקיימו במגרשים בהם קיים יציע קהל המכיל לפחות  350מקומות ישיבה .כמו כן ,יימצאו בכל
מגרש ,כאמור ,מתקני שירותים הולמים”.
דברי הסבר
לאור העניין הגובר במשחקי הליגה הלאומית לנוער ועקב רצון ההתאחדות לגרום לשיפור התשתיות במגרשים בכלל ובמגרשי
הנוער בפרט ,מוצע כי בכל מגרש בו מתקיימים משחקים במסגרת זו ,יהיו לפחות  350מקומות ישיבה נוחים ומתקני שירותים הולמים
לנוחיות הקהל.
התיקון האמור לעיל יכנס לתוקף החל מעונת המשחקים 2008/09
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תקנון המשמעת
הוספת סעיף  20טז׳ ( )2חדש  -איחור של קבוצה בעלייה למגרש

נוסח מוצע:
 20טז׳ ( )2חדש
איחור של קבוצה בעלייה למגרש ,בין בתחילתו של המשחק ובין בתחילת המחצית השנייה ,ואשר קיבל ביטוי בדו״ח השיפוט ,יחייב
ענישה אוטומטית בפועל כמפורט בסעיף  22ג (“קנס כספי”).

תקנון המשמעת
הוספת סעיף  22ג׳ חדש  -קנס כספי

נוסח מוצע:
 22ג׳ חדש
הורשעה קבוצה בליגה מקצוענית בעבירה על פי סעיף  20טז׳  2בפעם הראשונה במהלכה של עונת משחקים ,יהא עונשה קנס
כספי בסך של .₪ 3,000
הורשעה קבוצה ,כאמור לעיל ,פעמים נוספות באותה עונת משחקים ,יוכפל סכום הקנס בגין כל הרשעה נוספת וביחס לסכום הקנס
שהוטל על הקבוצה בגין ההרשעה האחרונה.
הורשעה קבוצה כאמור לעיל אשר אינה נימנת על הליגות המקצועניות ,יהא סכום הקנס בשיקול דעת ביה”ד.
דברי הסבר
התיקון המוצע בא עקב ריבוי המקרים בהם קבוצות המנויות על הליגות המקצועניות עלו באיחור לכר הדשא וזאת על אף העובדה
כי שעת תחילת המשחק היתה ידועה ושופט המשחק פנה לקבוצות עלמנת שאלה תעלנה למגרש במועד .יובהר ,כי איחור כאמור
חושף את ההתאחדות לכדורגל לתלונות ואף לתביעות כספיות מצד הגורמים בעלי זכויות השידור וכן מציג את ניהול המשחקים
של ההתאחדות כניהול לא מקצועי וגורם לנזק תדמיתי.
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תקנון המוסד לבוררות
סעיף  - 5המוסד לבוררות

נוסח קיים:
 .5בכל סכסוך המובא בפני מוסד הבוררות ידון בורר יחיד מקרב חברי המוסד לבוררות ,אשר ימונה על ידי נשיאות בית הדין
העליון.
רשאית נשיאות בית הדין העליון לקבוע ,על פי שיקול דעתה ,כי במקרים מיוחדים יידון הסכסוך בפני שלושה בוררים שימונו על
ידם מקרב חברי המוסד לבוררות.
נוסח מוצע:
 .5בכל סכסוך המובא בפני מוסד הבוררות ידון בורר יחיד .זהות הבורר תיקבע על ידי הצדדים לבוררות מתוך רשימת בוררים
שמונו על ידי נשיאות בית הדין העליון ואשר תפורסם על ידי ההתאחדות בפרסום הרשמי ,וזאת תוך שבעה ימים מיום מסירת
ההודעה ע״י ההתאחדות בדבר הגשת כתב התביעה.
לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר כאמור לעיל ,יודיעו על כך לנשיאות בית הדין תוך המועד הנ”ל ונשיאות בית הדין היא זו
שתמנה את הבורר.
נשיאות בית הדין רשאית לקבוע ,על פי שיקול דעתה ,כי במקרים מיוחדים יידון הסכסוך בפני שלושה בוררים ,ובמקרה כזה הליך
מינויים יהיה בהתאמה לקבוע לעיל.
דברי הסבר
התיקון המוצע מאפשר לצדדים לבוררות לקבוע בהסכמה ביניהם את זהות הבורר בעניינם.
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תקנון בקרת תקציבים
תיקון ס׳  5א ( - )1ההסכמים והוספת נספח א ( )1חדש  -טופס הסכם שחקנים לשחקן זר

נוסח קיים:
 .5א)1( .
ההסכם שבין קבוצה לשחקן ייערך על גבי טופס שנרכש במשרדי ההתאחדות בנוסח הקבוע בנספח א׳ לתקנון זה ,או כפי
שיתוקן ,מעת לעת ,על ידי הנהלת ההתאחדות ,אשר ייקרא להלן לשם הקיצור “ ,טופס הסכם שחקנים”.
נוסח מוצע:
 .5א)1( .
ההסכם שבין קבוצה לשחקן ייערך על גבי טופס שנרכש במשרדי ההתאחדות בנוסח הקבוע בנספח א׳ ,ו/או בנספח א ()1
(במקרה של שחקן זר) לתקנון זה ,או כפי שיתוקן ,מעת לעת ,על ידי הנהלת ההתאחדות ,אשר ייקרא להלן לשם הקיצור,
“טופס הסכם שחקנים”.
דברי הסבר
על מנת למנוע טענות של שחקנים זרים ו/או באי כוחם לענין “אי הבנת” סעיפי ההסכם הכתובים בשפה העברית ,צורף נספח “טופס
הסכם שחקנים” גם בשפה האנגלית.
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directives of this Agreement and/or shall deviate from the directives of the
codex, shall be deemed null and void.
3.

The Players’ Obligations
The Player undertakes herewith as follows:
a.
To participate actively in all of the Club’s practice sessions and in the games
in which he will be placed at the direction of the coach or the Club’s
management.
b.
To adhere to a sportive manner of living while doing everything necessary
to remain in the best possible physical ability in order to serve the Club
according to the instructions of the coach or the Club’s management.
c.
To devote his best efforts, skills, talent and professional ability to fulfill his
position as player on the Club.
d.
To follow completely and exactly the instruction of the coach, or the Club’s
management or any holder of a position who will be appointed on behalf of
the Club’s management, in everything relating to his activities on the Club.
e.
Not to enter into negotiations, beginning with the date of the signing of this
Agreement and until the end of the season for which this Agreement has
been signed, with any other Club in Israel or abroad, unless he has received
prior written permission from the club after he has notified the Club, in writing,
of his wish to do so, subject to the directives of the “Registration” Codex.
f.
To receive the club’s prior written permission before appearing in a
commercial advertisement that opposes the Club’s publicity.
g.
Not to demand and/or not to receive, during the period of this Agreement,
from the Club or from anyone on its behalf, any payment of any kind whatever,
whether monetary or equal to money, whether directly or indirectly, beyond
the payment set down in Clause 6 below.
h.
Not to demand and/or not receive during the period of this Agreement, net
payments from the Club.
i.
Not to demand and/or not to receive from the Club during the period of
this Agreement, supplementary Income Tax, beyond the Income Tax set
down by law that the Club deducts from your income as set down in this
Agreement.
j.
Not to sign any additional Agreement with the Club in regard to playing on
the Club during the period of this Agreement, unless the Budgets Control
Authority (hereinafter – “The Authority”) has agreed to and approved such
Agreement.
k.
To behave in a sportive manner while taking care to uphold the honor of his
profession and the honor of the Club.

4.

The Club’s Obligations
The Club undertakes herewith as follows:
a.
To pay the player the amounts set out in the Payment Clause of this agreement,
only in gross payments from which income tax and National Insurance shall be
deducted as set down by law as derived from the directives of the Income Tax
and National Insurance, and/or according to written arrangements that the
Club shall have with the income Tax and/or National Insurance Authorities, on
the condition that these will not harm the Player’s status, and to provide the
Player with confirmation of these deductions.
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 טופס הסכם שחקנים לשחקן זר- ) חדש1( נספח א
PLAYER AGREEMENT FORM
FOR THE SEASON OF 2008/09
That was Arranged and signed on the ____ Day
of the Month of ___________ of the Year ____
- Between _________________________________________
(hereinafter : the “Team”)
- And _________________________________________
Passport no.
(hereinafter: the “Player”)
Whereas:

The club is member of the Israeli Football Association (which shall be
called “The Association”);
And whereas:		
The player is a regular member of the Club;
And whereas:		
The club wishes the player to play on the club;
And whereas:
The parties wish to specify the rights and obligations of each party
towards the other, all subject to the codices of the Association;
Therefore it has been Agreed, Set and Declared Between the Parties as Follows:
1.

The Preface and Nature of the Agreement
a.
The preface to this Agreement comprises an integral part thereof.
b.
The purpose of this Agreement is to set the terms, the obligations and the
rights of the parties to this Agreement in all that relates to the including of
the Player as a player on the Club during the period of this Agreement, as
derived from the directives of the Association’s codices.

2.

The Parties’ Declarations
a.
The parties declare that this Agreement has been arranged in accordance
with the Association’s Budgets Control Codex (hereinafter – “the Codex”),
and subject to all of the other codices of the association.
b.
The parties declare herewith that any of the directives of clause 8 of this
Agreement that shall contradict the directives of the codex and/or the other
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the Club undertakes, during the period of this Agreement, to pay the player the
following payments:
A

Signature Fee:

Nis

B

____ total montly wage payments amouting

Nis

C

____ payments amouting of food, lodging, travel
expenses

Nis

D

Total premium payments for ______ points

Nis

E

Championship bonus

Nis

F

Cup bonus

Nis

G

UEFA competitions appearance bonus

Nis

Other payments
H

Nis
Total for the period of the Agreement

Nis

All of the above payments are gross payments from which the Club shall deduct
income Tax and National Insurance as set down by law.
7.

Arbitration
a.
The parties hereby agree that differences of opinion between the Club and
player or between the Player and the Club, in everything relating to the
directives of this Agreement, shall be decided by an arbitrator, who will be
appointed by virtue of the power of the Association’s Arbitration Institute
Codex.
b.
The arbitration will be held in accordance with the directives of the
Association’s Arbitration Institute Codex.

8.

Supplementary Directives
In addition to all of the directives set out above, the parties have agreed as follows:
as specified in the annex attached hereto
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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b.

c.
d.

Not to pay the player, whether itself or through someone on its behalf,
during the period of this Agreement, any payment of nay type whatever,
whether monetary or in the equal of money, whether directly or indirectly,
beyond the payment specified in Clause 6 of this Agreement, except with
the confirmation of the Authority.
Not to undertake and not to pay the Player during the period of this
Agreement, any net payments.
1)

2)

e.

f.

g.

To insure the Player at its expense, beginning from the day this
Agreement begins and until the day its validity ends, including during
the official off season following the end of the period of this Agreement,
against personal accidents causing death and/or disability and/or loss
of the Player’s ability to work, in adequate amounts that shall not be less
than that specified in the Law of Sports – 1988 and in the Regulations
derived therefrom and to cover all of the Player’s activities, in Israel
and abroad, both within the framework of the Club and within the
framework of Israel’s National Club.
The player confirms that the terms and amounts of the insurance
coverage taken out for him by the Club, as stated above, and which
has been shown to him, is to his full satisfaction and that he will not
have any claims and/or demands whatever against the Club and/or
the Association in this regard.
The Player confirms that it has been explained to him that, insofar as he
feels that it is right to increase the amount of the insurance coverage
beyond the coverage that the Club has taken out for him, he shall do
this by himself and at his own expense.
To take action with respect to the Player according to the Extension
Order in regard to pension insurance (as published in the Official
Gazette (YP) 5722, 5768 (2008) at page 1736), as in force from time to
time.
To provide the Player with adequate medical care during the period
of this Agreement and should it be necessary and after adequate
medical certificates have been presented, also after the period of the
Agreement.
In the case of a foreign Player: in the event that at the end of the season
the Club has gone down to a lower league, in which the number of
foreign players allowed to be register is lower than in the league from
which the Club had previously played, and there is a valid Agreement
between the parties for the following season, the directives of Clause
7 of the Registration Codex will apply to the parties.

5.

The Period of the Agreement
a.
This Agreement has been arranged
for the ________ season from ________ until ________.
b.
At the end of the period of the Agreement the directives of the “Registration”
Codex will apply to the Player.

6.

The payment
In return for the Player’s fulfilling all of his obligations as set out in this Agreement,
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b.

c.

d.

e.

11.

only after it has been presented before the Authority and has been approved
therely.
The Club undertakes to present this Agreement to the Authority for confirmation
when it has signed by both parties and this no later that 14 days after it has
been signed by the Player as set out at the preface to this Agreement.
The parties are entitled to cancel this Agreement before the end of its validity,
subject to the condition that the cancellation is mutually agreed upon. The
terms of the cancellation will be deposited with the Authority soon after the
date of the cancellation.
The parties are entitled to change the terms of this Agreement before the end
of the period of its validity, subject to the condition that the change will be
mutually agreed upon and shall receive the prior approval of the Authority.
Every change and/or addition to this Agreement will be signed by the parties
separately next to each change.
It is specifically agreed upon by the parties, that this Agreement, as it shall be
presented to the Authority and hall be approved thereby, is the only binding
agreement between the parties and any other agreement that shall not be
presented to the Authority and shall not be approved thereby shall be null
and void, devoid of any validity whatever and parties will not act according
to its directives.
The Club and the Player, confirm that they have read the directives of the
terms of the Agreement and that they are understood by them and agreed
upon by them.

Players’ Agent (Check the correct alternative)
a.
This Agreement was made under the auspices of a licensed players’ agent:

		
b.

Name of agent______________________ Agent’s signature____________
This Agreement was not made under the auspices of a licensed players’
agent.

		
12.
Address of the Parties
The address of the parties for the purpose of this Agreement are as follows:
1)

The Club ___________________________________________

2)

The Player ___________________________________________

In Testimony Where of the Parties have Set Their Signatures:
__________________________

__________________________

Date

Player Signature

Confirmation of the Budgets Control Authority
__________________________

__________________________

Date

Signature
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9.

Defense against Contradictory Suits
a.
It is agreed and declared herewith, unless otherwise agreed in a special collective
agreement, that the payment agreed upon by the Player and the club was
arrived at as a result of a joint understanding and based on the assumption that
the cost to the Club of employing the Player is the total final and only cost.
b.
Therefore, should it be decided by the Labor Court and/or any other
authorized body, whether at the request of the Club or at the request of the
Player or of any other body whatever in a contradictory suit, that despite the
above, the Player has additional rights as an employee, including dismissal
compensation, then it is agreed between the parties, that the wage taken
into account for the calculation of the Player’s rights will be the minimum
wage, as will be publicized by the Minister of Labor and Welfare, as set out in
Clause 6 of the Minimum Wage Law 5747-1987, at the time of the termination
of the employee-employer relationship between the Player and the Club
(hereinafter – “the Relevant Wage as an Employee”).
c.
The player agrees herewith that should that stated in Clause b’ above occur,
the Club will be entitled to offset the excess payments that the Club has paid
him in excess of the relevant wage as an employee, from any amount that
it owes the Player.
d.
In addition to that mentioned in clauses b’ and c’ above, the Player will
have to return to the Club any excess payment that was not set off by the
Club as mentioned above, linked to the Cost of Living Index.
e.
Without derogating from that stated above in this clause and from that
stated in clause 4(e) above, it is expressly agreed by the parties that the
Players’ salary mentioned in clause 6 above includes severance pay and
the Team will be entitled, but not obliged, to make application to receive
approval of the Minister of Industry, Trade and Employment or any person
empowered in that behalf to receive approval pursuant to section 28 of
the Severance Pay Law, 5723-1963 (hereinafter: “the Competent Authority”)
and the Player hereby grants his express advance consent thereto. In the
event that in order to obtain the above approval, the Team will be required
by the Competent Authority to make deductions and additional payments
for pension insurance in lieu of or over and above the pension arrangement
contained in clause 4(e) above (hereinafter: “Additional Pension Insurance”)
or make any other additional financial cost, these costs will be deducted from
the payments that are due to the Player according to clause 6 above, and it
is further agreed that the Team’s payments for Additional Pension Insurance
will be in lieu of severance pay according to section 14 of the Severance
Pay Law, 5723-1963, according to the General Approval published by the
Minister of Labour in the Official Gazette (Y.P.) 4659 of 30.6.1998 and the
two amendments thereto published in the Official Gazette (Y.P.) 4803 on
19.9.1999, and the Official Gazette (Y.P.) 4970 of 12.3.01 or according to
another approval that will be requested by the Team from the Competent
Authority whereby according to section 14 of the Severance Pay Law, the
Player undertakes to effect any act and sign any document in order to
enable the Group to receive such approvals.

10.

General Directives
a.
The directives of this Agreement will become valid and obligate the parties,
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החלטת בית הדין מיום 24.01.08
תיק מס'17-07-08 :
בפני :עו״ד דוד יהב ,שופט בדימוס דוד בר -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת הפועל חיפה באמצעות ב״כ עו״ד עידן גולדנברג ומנכ״ל הקבוצה אפרים גבאי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
מונח בפנינו ערעור של קבוצת הפועל חיפה על ההרשעה ועל העונש שנפסק נגדה .הקבוצה הורשעה בעבירה של התפרעות
אוהדים והוטלו עלייה העונשים הבאים:
א .קנס בסך  ₪ 10,000בפועל.
ב .קיום משחק רשמי ביתי ללא קהל ,יודגש כי עונש זה הוא בעצם הפעלה של עונש על תנאי מהרשעה קודמת
ג .שני משחקים נוספים ללא קהל על תנאי למשך שנה והתנאי הוא שהקבוצה לא תורשע בעבירה של זריקת רימון עשן.
לא מצאנו מקום להתערב בהרשעה שכן היא מבוססת על תשתית עובדתית ראויה ,מדובר ברימון עשן שנזרק מתוך יציע אשר
איכלס את אוהדי הפועל חיפה ועל כן עומדת הקבוצה בחזקתה שהרימון נזרק על ידי אוהד מאוהדיה .באשר לעונש גם בו לא מצאנו
מקום להתערב שכן מדובר כאן בהרשעה שנייה באותה עונה ובעבירה הקשורה בהתנהגות אוהדים ולכן העונש מתבטא בקיום שני
משחקי בית הרשמיים הבאים ללא קהל וכן קנס בסכום של יפחת מכפל הקנס של  ₪ 10,000שהוא הקנס המוטל על קבוצה
בליגה מקצוענית.
בית הדין למשמעת הקל עם המערערת בכך שהטיל עליה עונש על תנאי של שני משחקים נוספים ולא הכפיל את הקנס כפי שהיה
מוסמך לכך .טוב עשה בית הדין למשמעת כאשר הקל עם הקבוצה והלך לקראתה מכיוון שסעיף  22יא'  3הוא סעיף בעייתי שכן
מוטל על הקבוצה הנאשמת להוכיח כי פעלה ועשתה כמיטב יכולתה כדי למנוע או לצמצם את התנהגות האוהדים אולם מדובר כאן
בביטוי עמום שהוא "כמיטב יכולתה” ואין הקבוצה יכולה לדעת מה עליה להוכיח מכיוון שאין לכך הנחיה בסעיף האמור או בכל מקום
אחר בתקנון המשמעת .אנו חוזרים וקוראים לוועדת התקנון להוסיף הגדרה על המונח האמור או לשנות את הסעיף ולהעמיד אותו
על יסודות מקלים אחרים שיהיו ברורים יותר.
הערעור נדחה והעונש עומד בעינו.

ניתן היום בתאריך 24.01.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
שופט בדימוס דוד בר  -אופיר
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 24.01.08
תיק מס'18-07-08 :
בפני :עו״ד דוד יהב ,שופט בדימוס דוד בר  -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת הפועל כפר סמיע באמצעות מנהל הקבוצה מר אייסר פלאח
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
נציגי הקבוצה לא הופיעו ועל כן אנו קובעים שיש לזמן אותם במועד אחר.

ניתן היום בתאריך 24.01.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
שופט בדימוס דוד בר  -אופיר
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 24.01.08
תיק מס'19-07-08 :
בפני :עו״ד דוד יהב ,שופט בדימוס דוד בר -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת מכבי ברקאי באמצעות ב״כ עו״ד יוחאי הורוביץ
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
בפנינו ערעורה של קבוצת הכדורגל מכבי ברקאי (נוער) על החלטת בית הדין המשמעתי מיום ה.9.1.08-
המערערת הורשעה בעבירה של התפרעות אוהדים עבירה לפי סעיף  20טו' לתקנון המשמעת בכך שבמהלך משחק בינה לבין
מכבי כפר קרע ב 5.1.08-הופסק המשחק בדקה ה 69-לאחר שאוהדי הקבוצה פרצו למגרש כשהם מחזיקים בברזלים ,רצו לעבר
שוער כפר קרע והיכו אותו.
בעקבות הרשעתה נדונה הקבוצה המערערת ל 3-משחקי ליגה/גביע ברדיוס מינימלי של  30קילומטר וכן הפחתת  2נקודות ליגה
בפועל  4 +נקודות על תנאי לשנה.
כמו כן נקבעה תוצאת המשחק על הפסד טכני של .2:0
המערערת בפנינו הודיעה כי הערעור הינו לעניין חומרת העונש בלבד .אין היא מערערת על ההרשעה ,ולא על ההפסד הטכני.
לטענתה ,מדובר במרכז חינוכי ודו-קיום ומפעילה מספר קבוצות כדורגל במסגרתם מתאמנים כ 400-ילדים יהודים וערבים .לטענת
המערערת זו הרשעה ראשונה של הקבוצה בהתפרעות אוהדים .לטענתה מדובר ב 2-3 -מתפרעים ששברו את מנעול המגרש
התפרצו למגרש והיכו את שוער קבוצת האורחים .הנהלת הקבוצה והשחקנים השתלטו מידית על המתפרעים והרגיעו הרוחות.
התנהגות המתפרעים גונתה על כל המעורבים בקבוצה וכן הגישה תלונה במשטרה כנגד שלושת המתפרעים תוך מסירת זהותם.
בנוסף נעשו ע״י המערערת פעולות נוספות ,אסיפות ושיעורים לסוגיהם והפסקת אימוני הקבוצה.
לאחר ששמענו את תגובת ב״כ ההתאחדות עו״ד אבן עזרא ולאחר שעיינו בסעיף  22יא' החדש של תקנון המשמעת החלטנו
לשנות את גזר הדין שהוטל על ידי הערכאה הראשונה ולהעמידו על משחק ביתי הבא ללא קהל בפועל וכן קנס בסך .₪ 2000

ניתן היום בתאריך 24.01.08
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החלטת בית הדין מיום 23.01.08
תיק מס'20-07-08 :
בפני :עו״ד דוד יהב ,שופט בדימוס דוד בר -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת שמשון בני טייבה באמצעות ב״כ עו״ד חאג' יחיא ראני
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
בערעור שלפנינו נסב הן על עצם ההרשעה והן על מידת העונש.
המערערת שמשון בני טייבה הורשעה בביה״ד המשמעתי בעבירה של פגיעה ע״י אוהדים ,עבירה לפי סעיף  20יד' לתקנון המשמעת.
עפ״י קביעת ביה״ד קמא ,במהלך משחק כדורגל שנערך ב 5.1.08-בין עוצמה מועדון כדורגל חולון לבין המערערת במשחק ליגה ב'
דרום א' בדקה ה ,69-ספג הקוון יאיר שטרן ,יריקות מצד אוהדי הקבוצה המערערת ,יריקות אשר חלקן אף פגע בצווארו של עוזר
השופט .שופט המשחק פנה לכוחות השיטור במגרש אשר העמידו שוטר ליד הקוון עד לסיום המשחק.
ביה״ד קמא הרשיע את המערערת בעבירה שיוחסה לה וגזר על המערערת את העונשים הבאים.
א .קנס בסך .₪ 5000
ב .קיום משחק ביתי הבא ללא קהל.
ג .קיום שני משחקים ביתיים שלאחר משחק זה ,ברדיוס עם קהל.
עונשים אלה כוללים הפעלת עונשי התנאי שהיו תלויים כנגד המערערת מ 7.12.07-ו.6.4.07 -
המערערת בכתב הערעור ובדיון שבפנינו באמצעות ב״כ המלומד עו״ד חאג' יחיא ,טוענת הן כנגד ההרשעה והן כנגד העונש ונימוקיה
מפורטים בכתב הערעור ובפרוטוקול ולא נרחיב על כך.
לאחר ששמענו בקשב רב את טיעוני ב״כ המערערת החלטנו לדחות את הערעור על ההרשעה .דו״ח השופט עליו מבוססת
ההרשעה הינו ברור ,חד משמעי ומפרט בצורה בהירה את העובדות נשוא ההרשעה .המערערת הן בערכאה ראשונה והן בפנינו לא
הרימה את הנטל המוטל עלייה ולא הצליחה לשכנע אותנו כי אין ביכולתנו לתת אמון בדו״ח השופט ובעובדות שפורטו בו.
באשר לעונש שהוטל על המערערת:
למערערת הרשעות קודמות בעבירות דומות מהעונה הנוכחית ונראה שמדובר בקבוצה אשר אלימות האוהדים שלה הינה תופעה
מסוכנת ,חמורה ומעלה ספקות חמורים בדבר יכולתה של הקבוצה להמשיך ולהתנהל בצורה ספורטיבית במגרשי הכדורגל .כפי
שקבע ביה״ד דלמטה אף שהנהלת הקבוצה עושה מאמצים לעצור ולהפסיק התפרעויות אוהדים הרי שמאמצים אלה אינם מספיקים
וודאי שאינם יכולים לעמוד במבחן התוצאה .יחד עם זאת על מנת ניתן הזדמנות כלשהי נוספת להנהלה להמשיך במאמציה כלפי
אוהדיה החלטנו להקל הקלה מה בעונש הקנס ולהעמידו על .₪ 2,500
יתר העונשים שהוטלו ע״י הערכאה דלמטה יישארו בעינן.
ניתן היום בתאריך 23.01.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
שופט בדימוס דוד בר  -אופיר
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 13.02.08
תיק מס'21-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל  -אב״ד ,עו״ד אסף הדסי ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת שמשון בני טייבה באמצעות ב״כ עו״ד ראני חג' יחיא
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד יפתח אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

החלטה
בהסכמת ב״כ ההתאחדות אנו מתערבים בעונש שהוטל על המערערת וקובעים כי העונש ע״ת של הפחתת  2נקודות ליגה יבוטל.
ניתן היום בתאריך 13.02.08

()-
______________________
עו״ד אסף הדסי

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 13.02.08
תיק מס'22-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל  -אב״ד ,עו״ד אסף הדסי ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת הפועל אום אל גאנם נוער באמצעות עו״ד זאידן טארק
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
לאחר ששמענו בהרחבה את טיעוני בעלי הדין הגענו למסקנה כי אין מקום להתערב בהרשעת המערערת בעבירה של שתוף שחקן
שלא כדין.
יחד עם זאת הרי לעניין תוצאת המשחק הגענו למסקנה כי בנסיבות המיוחדות של המקרה ,ובהם העובדה כי השחקן לא שותף כלל
במשחק ,הרי אין מקום לשנות את התוצאה הספורטיבית שהוצגה בשדה המשחק ,ללא כל השפעה מצידו של השחקן.
לפיכך אנו מחליטים כדלקמן:
תוצאת המשחק תהיה  4:0לטובת המערערת.
המערערת תשלם קנס בסך .₪ 1,500
אנו מורים להפחית ממאזנה של המערערת נקודה אחת בפועל ושתי נקודות ע״ת לשנה בכל מקרה של עבירת שיתוף שחקן שלא
כדין.
ניתן היום בתאריך 13.02.08

()-
______________________
עו״ד אסף הדסי

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 13.02.08
תיק מס'23-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל  -אב״ד ,עו״ד אסף הדסי ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת הפועל ח'לת אל שריף טמרה באמצעות ב״כ עו״ד כאמלע אבו שאהין
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
1 .1לאחר ששמענו בהרחבה את נציגי הצדדים ,הגענו למסקנה כי ,בנסיבות העניין ,לא נתערב בהחלטת ביה״ד קמא.
2 .2העובדות בתיק ,פשוטות :שחקן המערערת הורחק "באדום” לפני סיום העונה הקודמת וסבר (כמו גם קבוצתו) כי עליו לרצות
עונש "אוטומטי” של הרחקה משני משחקים רשמיים (כיוון שהמדובר "בכרטיס אדום” שני באותה עונה) .הוא ,אכן ,לא שותף
בשני המשחקים האחרונים של העונה שהסתיימה ( .)2005/06אלא שהסתבר ,כי בעקבות הרחקתו בעונה הקודמת לא
הסתפקה ההתאחדות "בעונש האוטומטי” והעמידה את השחקן לדין משמעתי .בדין זה ,הורחק ,בהעדרו ,לשלושה משחקים,
כך שבפועל הורחק גם מהמשחק הראשון של העונה הנוכחית .למרות זאת שותף בו .כלומר :שותף שלא כדין .על כך הועמד
שוב לדין (הנוכחי) ונענש ,כפי שנענש  -ומכאן הערעור לפנינו.
3 .3במוקד טיעון המערערת עמדה הטענה "הסטנדרטית” ,שמושמעת לפנינו תדיר ,כאילו האגודה "לא יודעה” על קיום הדיון ועל
העונש שנקבע בו .לכן ,לטענתה ,שותף השחקן "בתום לב” ,במשחק הראשון העונה (הוא המשחק הנדון כאן).
4 .4גם אם אנו רוצים להאמין ,כי השחקן שותף במשחק הנדון "בתום לב” ,עדיין אין אנו צריכים ואין מקום לערער את עצם שיטת
משלוחי ההודעות לאגודות (שבתחילת כל עונה מיידעות את ההתאחדות ,כחובת התקנון ,בכתובתן" ,באיש הקשר” ובפקס
שלהן) .במקרה דנן ,הובהר לנו כי ההודעות שנשלחו מטעם ההתאחדות לאגודה המערערת בדין נעשו ונשלחו.
5 .5רק במקרים נדירים ובנסיבות יוצאות דופן במיוחד נוכל לקבל טענה ,כי ההודעות מההתאחדות לא הגיעו ליעדן ,היינו ,לאגודה.
אחרת נפגע בכל הסדר המערכתי ,האדמיניסטרטיבי ,הנהוג בהתאחדות ,עפ״י התקנון.
6 .6המקרה שבפנינו אינו ראוי שנחרוג בגינו מן הכלל והנוהג האמורים לגבי מלשלוח הודעות.
7 .7הערה לסיום :התמהמהנו קמעא במתן החלטה זו ,כיוון שבדו״ח השופט מצאנו כאילו גם הקבוצה היריבה (מכבי עירוני כאבול)
שיתפה שחקן שלא כדין אך הובהר לנו לאחר הדיון כי מדובר בטעות טכנית גרידא.
8 .8לאור האמור לעיל ,ישארו על כנו העונשים שהוטלו על המערערת ועל השחקן הנדון ,ע״י ביה״ד המשמעתי.
ניתן היום בתאריך 03.03.08

()-
______________________
עו״ד אסף הדסי

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 13.02.08
תיק מס'24-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל  -אב״ד ,עו״ד אסף הדסי ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת מועדון ספורט ג'וליס באמצעות יו״ר הקבוצה מר עמאר נור
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד יפתח אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
שמענו את נציגי שני הצדדים בית דין זה לא דן בעובדות אין בפניו הכלים לבדוק את העובדות אך אנו סבורים כי העונש שהוטל הוא
גבוה בנסיבות המקרה ותובע ההתאחדות השאיר לשיקול דעתנו ברוב אדיבותו לקבוע את גובה הקנס.
אנו קובעים את הקנס לסך של  ,₪ 1,500יתר חלקי העונש יעמדו בעינם.
ניתן היום בתאריך 13.02.08

()-
______________________
עו״ד אסף הדסי

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 13.02.08
תיק מס'25-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל  -אב״ד ,עו״ד אסף הדסי ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת מ.כ רעננה נוער באמצעות ב״כ עו״ד גולן בן צבי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
1 .1לפנינו ערעור בנושא שיתוף שחקן של המערערת "שלא כדין” ,במשחקה נגד בית״ר פתח תקוה .השחקן אמור היה להיות
מורחק מן המשחק הנדון בגלל צבירה קודמת של "כרטיס צהוב” חמישי (עשרה ימים קודם לכן).
2 .2נציין עובדה :המשחק הנדון בו שותף השחקן אמור היה להיערך יום או יומיים קודם לכן (להלן " -המועד המקורי”) ,אך נדחה ונערך
בפועל יומיים לאחר מכן (להלן " -המועד הדחוי”).
3 .3סעיף ( 16ב) ( )1לתקנון קובע במפורש" :שחקן יורחק אוטומטית בגין התראות שצבר בעונת אחת ,כל הלן :בגין  5התראות
ראשונות  -משחק רשמי אחד”...
וסעיף ( 16ב) ( )3קובע" :ההרחקה האוטומטית תופעל במשחק הרשמי הראשון שיתקיים ,לאחר שחלפו  9ימים מהיום בו קיבל
השחקן את ההתראה המחייבת הרחקה אוטומטית (כולל יום המשחק)”.
מה ברור מזה?
4 .4המערערת טענה בפנינו על "תום לב” (שלה ושל השחקן) בשיתופו של השחקן במשחק הנדון ,בסוברה כי כיוון "שבמועד
המקורי” של המשחק רשאי היה השחקן להשתתף (מהיות המשחק בתוך מסגרת "תשעת הימים המותרים”) ,הרי "ההרשאה”
קיימת "ותופסת” גם לגבי "המשחק הדחוי”.
5 .5גם אם אנו מאמינים "בתום הלב” האמור ,עדיין אין המערערת והשחקן פטורים מהאחריות המוטלת עליהם על ידי התקנון,
שהוראתו בעניין מועד ריצוי העונש ,בעקבות "הצהוב חמישי” ,ברורה וחד משמעית .אנו שואלים את עצמנו :ואם היה "המשחק
הנדחה” מתקיים ,נניח ,במרחק של חודש ימים "מהמועד המקורי” ,גם אז יכול היה השחקן להשתתף בו מכח ההרשאה "במועד
המקורי”? כמובן שהתשובה לכך שלילית ויש בה כמובן כדי להסביר גם את משמעות המקרה הנדון ,דהיינו ובמילים פשוטות:
תשעה ימים זה תשעה ימים ותו לא.
6 .6מן הראוי לציין ,כי ביה״ד המשמעתי התחשב "בתום הלב” ואף הדגיש זאת בהחלטתו  -וגזר את העונש בהתאם ,ובהתחשבות.
לכן ,אין לנו סיבה להתערב בהחלטתו  -שתשאר על כנה.
הערה :התמהמהנו קמעא במתן החלטתנו זו ,כיוון שבתום הדיון בפנינו ציין נציג ההתאחדות ,כי קבוצת בית״ר פתח תקוה (היריבה)
הודיעה על הסכמתה ,במקרה הנדון" ,למשחק חוזר” .בקשנו לעיין בהודעה זו ,אך הסתבר ,כי בית״ר פתח תקוה חזרה בה ודווקא
מתנגדת לקיום "משחק חוזר” .החלטנו ,אפוא ,מה שהחלטנו.
ניתן היום בתאריך 04.03.08

()-
______________________
עו״ד אסף הדסי

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'26-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :קבוצת הפועל כפר סבא באמצעות יו״ר מחלקת הנוער מר איציק קדוש
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

החלטה
לאור ההחלטה בתיק דיון נוסף מספר  49-98/99גם ההחלטה וגם לאור שורת הצדק המנחה אותנו בדיוננו אנו מורים על קיום
משחק חוזר אשר יתקיים בתאום עם ההתאחדות לכדורגל .בהגינותו ב״כ ההתאחדות עו״ד שלום אבן עזרא הביא בפנינו את
ההלכה ואין לנו אלא לשבח אותו על מעשה זה .נציגי קבוצת הנוער של עירוני טבריה הוזמנו לדיון ולא התייצבו.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'30-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :קבוצת מכבי עמישב פתח תקוה באמצעות יו״ר הקבוצה מר שטרית אביחי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
לאחר שעיינו בפרוטוקול בית הדין דלמטה ושמענו את טיעוני הצדדים הגענו למסקנה כי אין מקרה זה מתאים להתערבותנו ,במיוחד
לאור דבריו של הדיין דלמטה ,ושל נציג המשטרה שהייתה "קטטה” שבה היו מעורבים בצורה זו או אחרת שחקני שתי הקבוצות.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים  -אב״ד

- 39 -

()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'31-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :ויקטור יונה באמצעות ב״כ עו״ד וינברג
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
לאחר שקראנו את כל החומר שהונח לפנינו הן החומר שהוגש לפני בית הדין דלמטה והחלטתו ולאחר ששמענו את דברי ב״כ
הצדדים ,עו״ד שלום אבן עזרא ועו״ד וינברג ,ואת רו״ח יאיר רבינוביץ ורו״ח חיים דואק ,הגענו לידי החלטה כי מקרה זה ,שעיקרו ויכוח
חשבונאי וכספי בין הרשות לבקרת התקציבים לבין מר ויקטור יונה ,בית דין זה לא יכנס לגוף המחלוקת אלא יפסוק בשאלה האם יש
להחזיר את הדיון לבית הדין דלמטה ולו לצורך הבקשה כי הצדדים יהיו מיוצגים ,לאור הקושי הרב שבנושא וחריגותו ע״י עורכי דין.
עפ״י תקנון המשמעת בהתאחדות לכדורגל יש באפשרותנו להעתר לבקשה כזו בעניין אשר אינו נובע מאירוע בשדה המשחק
ובסמוך לו ,ובמקרה "מיוחד וחריג” ,שזה המקרה העומד בפנינו.
אנו מורים כי התיק יוחזר לבית הדין דלמטה על מנת שידון בהקשר המשמעתי בלבד של ויקטור יונה והצדדים יהיו רשאים להיות
מיוצגים ע״י עורכי דין.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'32-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :קבוצת הפועל אום אל גאנם באמצעות ב״כ הקבוצה עו״ד זידאן טארק
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

החלטה
בפנינו ערעור על שיתוף שחקן שלא כדין בשני משחקים שנערכו ב 24.11.07-וב( 01.12.07-וזאת למרות החלטת בית דין
משמעתי ששיתופו אסור במשחקים אלה ושלטענת הקבוצה ההחלטה לא נודעה להם) בשני המשחקים הנידונים השחקן נרשם
בטופס השחקנים אבל בפועל לא שותף ולא שיחק ולפיכך הוא לא השפיע על תוצאת המשחק והיא תישאר בעינה .למרות זאת
אין ספק כי השחקן והקבוצה עברו עבירה משמעתית של שיתוף שחקן שלא כדין והעונש יהיה כדלקמן:
לקבוצה תופחת נקודת ליגה מכל אחד משני המשחקים הנידונים.
העונש לשחקן ישאר בעינו וכך גם עונש הקנס לקבוצה.
למען הסר ספק ובהתחשב בערעור שהיה בפנינו בתיק מספר  22-07/08יצויין כי מכל שלושת המשחקים יופחתו ביחד  3נקודות
והתוצאות תישארנה בעינן.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'33-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :קבוצת הפועל פתח תקוה באמצעות חברי הנהלת הקבוצה מר איז'ו ויינר ומר אפי צפריר
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
הוגשה בקשת רשות לשמיעת הערעור ובהסכמת ההתאחדות ניתנה החלטה לקיים את הערעור היום.
עו״ד אבן עזרא :למרבה הצער הסעיף התקנוני בעניין זה הוא חד משמעותי ואינו מאפשר משחק אלא בנסיבות מיוחדות.

החלטה
השתכנענו כי במקרה זה מדובר בקבוצת אוהדים ידועה וספציפית המנהלת "מלחמה” נגד הקבוצה על פי האמור בפרוטוקול הדיון
דלמטה הקבוצה טיפלה או מטפלת במקרה זה לרבות הגשת תלונה למשטרה .ב״כ ההתאחדות הותיר את ההחלטה לשיקול
דעתנו ,אגב "החלטות קודמות כי עלינו להשתכנע שאגודה נוקטת בצעדים על מנת למגר תופעה ספציפית זו וכך שוכנענו”
אי לכך אנו ממירים את עונש הרדיוס לעונש על תנאי ,הקנס ישאר בעינו.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

החלטת בית הדין מיום 10.03.08
תיק מס'34-07-08 :
בפני :עו״ד אורי סלונים  -אב״ד ,עו״ד עמי פזטל ,עו״ד בן ציון פרחי
המערערת :קבוצת עירוני אופקים באמצעות יו״ר הקבוצה מר ראובן כהן
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

ההחלטה
לאחר שקראנו את כל החומר והחלטת בית הדין דלמטה ,שבה נתן הדיין דלמטה משקל רב בהחלטתו ובהיקף ענישתו לעובדה
שהטעות הייתה טעות אנוש ובתום לב ,החלטנו לא להתערב בהחלטת בית הדין דלמטה.
ניתן היום בתאריך 10.03.08

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל

()-
______________________
עו״ד אורי סלונים -אב״ד

- 43 -

()-
______________________
עו״ד בן ציון פרחי

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'39-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב״ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת בית״ר ירושלים באמצעות ב״כ עו״ד אלעד אייזנברג
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד משה אביבי ,יועץ משפטי

פרוטוקול
עו״ד אלעד אייזנברג :הבעיה היא יותר גדולה ,הבעיה היא מהותית מאחורי הדברים ואני מפנה דווקא לנספח ב' שהגיש עו״ד אביבי
בתגובתו ,יציע  11-12כולם יודעים שהוא היציע המרכזי בצד המזרחי ,בגלל שכל הנושא נעשה ללא תאום וללא הודעה אחרי
שבהחלטה הראשונית של ההתאחדות שהייתה נכונה לא להוציא את הכרטיסים לאף אחת מהקבוצות על מנת ליצור חיץ .עד
להגשת הבקשה הקהל של בית״ר קנה  12וחצי אלף כרטיסים והקהל של הפועל תל אביב  6,000כרטיסים .השוויון תלוי גם
בנסיבות במקרים אלו .מה שקורה היום זה שהוציא למכירה  5,000כרטיסים באינטרנט וחלק גדול מהכרטיסים נקנה ע"י אוהדי
בית״ר ירושלים ,מה שיקרה ביום המשחק זה בלאגן .אני לא רוצה לחזור לפה בעוד חודש.
עו״ד משה אביבי :לא רק שאין פה בעיה מהותית ,אין פה גם בעיה טכנית ,בית״ר ירושלים מנסה ליצור בעיה שלא קיימת .המשחק
מאורגן ע"י ההתאחדות לכדורגל שחילקה את השערים בשלב הראשון שהיה עדיפות במספר הכרטיסים לבית״ר ירושלים והיה
מגמה למכור את שערים  11-12לבית״ר ירושלים ,באה המשטרה ואמרה שהם לא רוצים שיהיה קהל מעורבב ולכן הוחלט לאזן
את מספר הכרטיסים ונוצר מצב שכל קבוצה קיבלה  15,000כרטיסים .שתוצאה מהעניין הזה ,בית הדין לא אמור לנהל את
ההתאחדות במקום ההתאחדות לכדורגל וזה עניין אדמנסטרטיבי וזה מסוג העתירות שצריכות להידחות על הסף .אני חושב שנוצר
מצב של הסתה של האוהדים והיום בעיתון פורסם שמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל נתן את שערים  11-12כי הוא אוהד הפועל תל
אביב ,זה שיקול מאוד גדול שעו״ד אייזנברג אומר שיהיה בלאגן .חשוב לי שהדברים האלה ירשמו מאחר והדברים האלה נאמרו .זה
מסוג העתירות שצריכות להידחות על הסף ,זוהי החלטה של ההתאחדות בתור גוף מארגן וזאת החלטה של מארגן.
עו״ד אלעד אייזנברג :שיראה לי פירסום אחד של איציק קורנפיין שקרא לקנות כרטיסים ליציע  .11-12ההתאחדות פעלה בחוסר
שיקול דעת מוחלט ,אני בא ומתריע היום .אני אומר לבוא לעשות סטוף ולחשוב איך לעשות את זה בדרך הנכונה .למה לא לשתף
את הקבוצות בכל התהליך הזה? אני מוכן למשוך את הערעור תחת מחאה על דרך התנהלות הדברים ותחת התראה שדרך
התנהלות הדברים עלולה לגרום...
עו״ד משה אביבי :אני ממליץ שחברי יציע לאוהדי קבוצת בית״ר ירושלים לקנות כרטיסים ליציעים המיועדים להם.

החלטה
לאור הדברים שנאמרו לעיל הסכימה אגודת בית״ר ירושלים באדיבותה למשוך את הערעור בנושא זה והיא תעשה ככל הניתן כדי
שהכרטיסים המיועדים לאוהדיה אכן ימכרו לשערים המיועדים האלה.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'40-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת מכבי פתח תקוה באמצעות ב"כ עו״ד חנוך קינן
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
עו״ד שלום אבן עזרא :מאותם טעמים שהעלה בית הדין אני מצטרף להמלצת בית הדין בכל לב .אני עדיין שנוי בתוכי בעניין העמדה
שאני צריך לנקוט בעניין זה אבל הדברים הם לא שחור ולבן והעמדה שהבעתי אני יכול לשנות אותה ,יש כאן הצעה מושכלת ,חכמה
ועניינית ואולי גם ספורטיבית שזה העיקר .אני מצטרף כהתאחדות למשחק חוזר ,זה עדיף על מצב שלהחליט בין דו"ח שופט ובית
הדין המשמעתי.
עו״ד חנוך קינן :אני באתי לכאן במחשבה ורציתי גם לבסס את הטענות שהעליתי בערעור וחשבתי לתומי בכל ההגינות שיש לי מה
לומר בעניין הזה בעיקר שמדובר במשחק נוער שיש לזה חשיבות רבה פי כמה ומעבר לזה אני גם מכיר בסמכויות בית הדין הזה ואני
חייב להודות ולהתוודות שבהצעה שהצעתם בית הדין וחברי עו״ד אבן עזרא ,את מה שאני נאה דורש אני צריך להיות נאה מקיים
ושאני מדבר על משחק נוער יש לגביי חשיבות גדולה הרבה יותר במשחק כזה מאשר למשחק בוגרים ולכן פה יש משהו שאין לי
ספק שבחור כמו גיל לא נתן לזה יד ,אבל יש פה משהו כל כך קשה וכל כך מכוער וכל כך משפיל ומבזה וכל כך לא מתאים לחינוך
לנוער ככה שהדברים לא יכולים להישאר ככה.
עו״ד גיל לב :אני מסכים שמשחק נוער אין סיבה שהוא יסתיים כפי שהסתיים משחק זה .אם הייתי יודע שהאירועים היו כפי שנטענים
אזי היה לי יותר קל לקבל את ההצעה ,בפועל אני יכול לומר שגם בפני בית הדין המשמעתי בכלל לא דנו בעניין מה שארע והעמדה
הייתה פורמלית משפטית שמה שארע לא משנה כי גם היה לנו הסתייגויות על דו"ח השופט ,אבל נאמר שתקנונית זה לא משנה.
אם השופט היה מוצא למקום להפסיק את המשחק זה לא היה משנה בכלל .המשחק הופסק ל 14-דקות מאחר והקהל הוזז ,היו
סה״כ  200צופים .פרק הזמן התארך מאחר והקהל הוזז למאחורי השער ולאחר מכן מכבי פתח תקוה התנגדו והקהל עבר ליציע
אחר .אני אעשה שיחה לבעל הבית ולאחר מכן אחליט.
עו״ד חנוך קינן :מעולם לא קרה שלא קיבלתי הצעה של בית הדין כך גם במקרה הזה.
עו״ד שלום אבן עזרא :הייתי מבקש שאם בכל אופן זה יעלה על פסים של הסכמה להתייחס להחלטת בית הדין המשמעתי עם קו
חומרתי ,כלומר לבד מהתוצאה שמוזכרת שהחלטת בית הדין לא תבוטל.
עו״ד גיל לב :הייתי מעוניין לקיים את הדיון הזה.
עו״ד חנוך קינן :אני מבקש מכם לקבל את הערעור מאחר ואני סבור שמגיע לנתניה הפסד טכני למרות שמדובר בנוער אולי כבר
בפתיח כדאי שאני אציין שכמובן שלכם מסורה סמכות העל כפי הכתוב בתקנון בית הדין העליו בסעיף  1ב'  1שעל פיה ללא
סמכותכם להוציא כל החלטה שתראה בעיני בית הדין הזה וסעיף זה כבר עמד למבחן שבית הדין סבר בכל נימוק שהוא ,שהוא
מוצא לנכון להתערב .את אותה סמכות שמסורה לבית הדין המשמעתי לעניין הפעלת שיקול הדעת לגבי קביעת תוצאת המשחק,
אותה סמכות מסורה לבית הדין שמעליו ,בית הדין העליון .אין עוררין על כך ,שכממצא קבע בית הדין שהאירוע נשוא דו"ח השופט
על כל מידת הכיעור שבו התקיים .עוד קבע הדיין הנכבד שבמגרש לא היה סדרן אחד לרפואה והוא גם פסק שבעצם במשחק נוער
לא צריך סדרנים.
אני אומר לכם שכבר כאן נפלה שגגה ,לא במבחן התוצאה של מה שקרה אלא משום שאני סבור שאולי כדאי שאתם תתנו את
דעתכם לכך ,אני סבור שתקנון האליפות שעה שהוא קובע כמה סדרנים צריך שיהיו במגרש.
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תקנון זה קובע שיש להציב מספר סדרנים מסוים ובהמשך הדברים הוא קובע שבליגות המקצועניות ובליגה א' חובה  15סדרנים
ובליגה ב' ובליגה ג' חובה להציב  5סדרנים ,ובהמשך התקנון שותק.
מה שאני אומר זה שקריאה נכונה של סעיף זה מחלקת אותו לשניים ,חובה על קבוצה ביתית להציב סדרנים ולאחר מכן כמה
סדרנים .עובדה שבית הדין התייחס לזה .שהדיין דלמטה פתר את הקבוצה ואמר שלא צריך סדרנים הוא טעה בזה ויש משמעות
לטעות זאת .אני פונה לדו"ח השופט ,זה דו"ח שעל פניו הוא דו"ח חמור ולדו"ח זה יש משמעות ואני מפנה לתקנון האליפות (מקריא
מהתקנון)
תראו מה הדיין דלמטה עשה ,אין שום דבר על נתניה עד הסעיף האחרון ,בסעיף האחרון אנחנו מגלים שהייתה מכבי נתניה ומכבי
נתניה עמדה לדין .כבר למדנו ששופט נושא בטייטל שופט אבל אף שופט הוא לא משפטן ,זה לא המקרה שהיה צריך הדיין הנכבד
לפסוק שאילו בדקה ה 62-שופט המשחק היה מפסיק את המשחק או מאשר את זה .אתה תגיד במשחק נוער כחבר בבית הדין
העליון שהדיין דלמטה מקבל שממצא שזורקים עליו שקית עם שתן ולאחר מכן זורקים עליו מים כדי שהוא יתנקה ומי שעושה את
זה הוא אחד ההורים ,מחנך מלמעלה.
(מקריא מתוך החלטה  112-75רובי בריטרמן וברוך בג) כאן הופעל שיקול דעת של הדיין ,אבל לא לו שיקול הדעת ,צריך לקחת
את זה בחשבון שאנחנו משחקים עם ילדים ,קבוצות נוער.
הילדים בהחלט לא אשמים אבל ההורים אשמים ,אתם בהחלט מענישים את ההורים.
זה כאילו שאמר עו״ד אלחדיף ,אם היית שופט את החלק השני בשיפוט לקוי הייתי מקבל את עמדתך ,זאת אומרת שאם שופט
כדורגל לרגע אחד נגיד התבלבלה דעתו החל מהדקה ה ...62-כאן הייתה טעות בשיקול הדעת של עו״ד חיים אלחדיף.
עו״ד גיל לב :אני ושב אומר ,הנושא הזה של מה שנזרק ומה שמצטייר לא היו דברים מעולם.
(לשאלת הדיין) אני אעשה לכם עבודה קשה ,ראשית האירועים שמתוארים שם כביכול כממצאים הם לא היו .הוגשו לבית הדין
תמלילים על ראיונות שהיו עם השופט .אם באמת היה נזרק שקית שתן הייתי מתייחס לדברים בצורה שונה ,יש פה גם עניין
מוסרי.
(לשאלת הדיין) לא בהכרח .אני רוצה לומר מספר דברים ,יש פה קבוצה שרצה ונלחמה ועל הדשא היה משחק ספורטיבי ,השחקנים
האלה רובם לא יחוו חויה של חצי גמר בחיים ,זה לא משהו שלוותר עליו זה דבר קל .בית הדין לא בכדי פיקפק במה שנרשם בדו"ח
השופט שמצייר אוירה של אימה וטרור ,זה עדויות שנשמעו בבית הדין ובית הדין לא קיבל את זה.
הדיין אלחדיף אומר שהוא לא מקבל את גרסת השופט .הדיין טוען שהשיפוט של השופט היה תקין.
המקרה הוא חמור ואנחנו מטפלים בנושא ,יש להפריד בין מה שהתנהל על כר הדשא.
ידוע לנו ששופט כדורגל שרק לסיום המשחק לא חוזרים אחורה.
יש אבחנה בין מה שכתוב בדו"ח למשחק ,השופט כתב מה שכתב בגלל שהוא חש לאחר מכן שהוא טעה במהלך המשחק ,הוא
ניסה לתקן טעות.
אם משחק כדורגל מגיע לסיומו לא ניתן לחזור אחורה.
בא הקוון ואומר שהיה בסדר ,השופט לא אומר שבאו אנשים עם מקלות וסכינים ,אם אתה באמת פוחד הוא היה אומר למרדכי
שפיגלר ,לדניאל יאמר.
עו״ד שלום אבן עזרא :אחד התיקים הקשים ביותר שאני צריך להציג עמדה של ההתאחדות לכדורגל שנתקלתי בהם מעודי ובגלל
סיבה אחת פשוטה ,אני מקדש כל השנים ואני יודע שבית דין זה מקדש כל השנים את דו"ח השופט.
הפן השני של העניין הוא שחשוב לי ואני אומר ממצאי בית דין הם ממצאים עובדתיים שלא לשיקול דעת ,הם ממצאים שראוי מאוד
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שבית הדין העליון לא יתערב בהם .מכאן אני באמת שמחתי להצעת בית הדין ואני חושב שזה הפתרון הנכון וזה יהיה רע מאוד
לכדורגל אם העניין יוכרע ובית הדין יקבע שהוא לא מקבל את דברי השופט.
על דבר כזה אחד משניים או שהשופט אומר אמת או שהוא לא אומר אמת .אנחנו לא מקבלים וכבוד הדיין יהב יודע עוד מימיו בבית
הדין המשמעתי באיגוד השופטים ,אין מקום לשופט שמשקר ,הוא עושה את זה עוד בבית הדין ,אין לו מקום.
אני מבקש לא לקבל את זה עפ״י סעיף  7לתקנון המשמעת אלא עפ״י תקנון בית הדין העליון ובמקרה זה לקבוע משחק חוזר וזה
ימנע לפחות מבחינת ההתאחדות בעיה.
אני ער וקשוב למה שאמר בית דין זה שזה משחק נוער ,במשחק נוער הערך הספורטיבי יהיה בעל ערכי יותר מהדרג הפירמידי נקרא
לו ,יותר מאשר ערכים אחרים כמו ניצחון או משהו כלכלי ,זה יהיה ערך יותר עליון הערך הספורטיבי למרות שאנחנו דורשים את זה
גם בליגות הבכירות אבל שם הניצחון הוא מעל לכל.
שני פסקי דין רלוונטים היו ,האחד מהם היה עם שמשון בטבריה ושם הוכח ששחקני שמשון וטבריה רגליהם רעדו מפחד ולא יכלו
לשחק ,בית הדין העליון קיבל את זה כעובדה ששחקני היריבה שמשון פחדו כל כך שמחצית שלמה הם לא יכלו לשחק ובכל זאת
אישר את תוצאת המשחק.
המקרה השני היה יותר מאוחר גם שם הפסיק השופט את המשחק והמשיך אותו ,ובית הדין העליון אישר את התוצאה ואישר את
הפסקת המשחק אך אמר שראוי ששופט המשחק ישתף גם אחרים ,החלטה של השופט אלוני עם כבוד השופט מודריק ,הוא אומר
ראוי לשתף אבל הוא לא אומר חובה.
עו״ד חנוך קינן :השאלה איננה כמו שאמר חברי אם הגיע המשחק לסיומו השאלה הרלונטית אצלכם היא איך הגיע המשחק לסיומו,
השופט הביע את דעתו סוביקטיבית ובית המשפט לא קיבל את דעתו אוביקטיבית .אתם בית הדין הגבוה גם לצדק ספורטיבי ואני
רוצה לצאת בהרגשה שלא יכול לעבור במסילות בית הדין הגבוה הזה אירוע כזה של משחק ילדים לסדר היום.
עו״ד שלום אבן עזרא :איזה החלטה שלא תקבלו ההתאחדות תכבד אותה אבל שחברי ציטט את סעיף  1של בית הדין העליון,
הייתי רוצה לומר זה לא דבר שכל דבר ומחר תחליטו שהכדור מרובע...

החלטה
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'41-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת מכבי אחי איכסל באמצעות ב"כ עו״ד דן חי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
שחקן מכבי פרדיס הורחק בעונת  2006/07ל 6-משחקים ואמור היה לא לשחק בששת המשחקים הראשונים בעונה זאת .אין
וויכוח שהשחקן לא ריצה את העונש.
עו״ד שלום אבן עזרא :הוא היה אמור לסיים את המשחק בעונה הקודמת ,במרץ נשארו לפחות  10משחקים.
עו״ד דן חי :עובדתית זה לא נכון ,אין וויכוח שהשחקן לא ריצה את העונש והמשיך לשחק שלא כדין ושמענו את הדברים בצורה
מאוד ברורה .צריך לפסול את כל משחקי הקבוצה בעונה הזאת.
עו״ד שלום אבן עזרא :יש לי טענת סף ,גם פה אני טוען שלמערערת אין שום מעמד .מכוח מה יש לה מעמד? השחקן הורחק ל6-
משחקים ונניח שהוא לא ריצה משחק אחד ,העונה הוא שיחק איתם .לשחקן היה אסור לשחק ואנחנו נוקבים בתאריכים ,במשחק
נגדו הוא כבר ריצה את כל העונשים ,התקופה עברה .העתירה שלו היא להורות להתאחדות להעמיד לדין את הקבוצה ,יבואו עכשיו
שש קבוצות בסוף הליגה ויגידו שלא נוח לי התוצאה שהשגנו והתברר לנו לאחר שנה וחצי שהוא רימה.
אם ההחלטה שלי לא להעמידו לדין היא כל כך לא סבירה אז אני מוכן לקבל את החלטת בית הדין.
עו״ד דן חי :הקבוצה פנתה ברגע שהיא ידעה על זה בפברואר ואנחנו חלילה לא באים בטענות לתובע שלא ידע על זה.
נציג קבוצת מכבי פרדיס :השחקן הורחק ב ,06.01 -יש פה כל הדו"חות שב 6-משחקים הוא לא שיחק בכלל .המשחק שלהם זה
המשחק העשירי ,איך זה יכול להיות שאחרי  10משחקים הם פונים? אם לא היינו מנצחים אותם הם לא היו פונים.

החלטה
לאור הדברים שנאמרו כאן ,ומתברר שמדובר בנושא עובדתי שממנו נצטרך להחליט אם בכלל יש מעמד למערערת ,אנחנו
מבקשים בהסכמת המערערת לבקש מההתאחדות לבדוק את המצב העובדתי הנכון ואם אכן יהיה צורך לכך לחזור לדיון בפנינו.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'42-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת מכבי אחי איכסל באמצעות ב"כ עו״ד דן חי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
עו״ד דן חי :תקנון ההתאחדות וקודם נאמרו דברים החלטיים שבית הדין לא רוצה לסטות מהוראות התקנון .התקנון אומר שקבוצה
שלא הופיעה פעמיים מורחקת ממשחקי הליגה באותה עונה .אני הגשתי את הערעור רק כאשר החליטו להעניק להם משחקים
חוזרים .ברגע שמבטלים תוצאות של קבוצה לאורך שנה שלמה ולא עשיתי את החשבון הזה ,אני חושב שהעיקרון הוא חשוב.
אני חושב שאתם צריכים להורות שהמועד הנכון לפירוקה הוא לאחר המשחק השני שהיא לא הופיעה ,כלומר להורות על פירוק
רטרואקטיבי.
עו״ד שלום אבן עזרא :כמצב עובדתי הקבוצה פורקה .הקבוצה בשלב מסוים זוכתה בדין וכל יתר המשחקים כלל לא במעמדו ,הוא
רוצה שהמשחק הזה יחשב כמשחק בו היא זוכתה ממשחק שלא שוחק.
סעיף  27לתקנון המשמעת אומר שאין זכות ערעור לקבוצה שניה או שלישית שנטלה חלק במשחק על זיכויה של הקבוצה
המזוכת .מהיום שבו הם הורשעו מכאן ואילך וקדימה מסתכלים על זה .עמדתי היא למחוק את הערעור הזה על הסף מאחר ואין
מעמד לקבוצה בשום מקרה.
עו״ד דן חי :אני רוצה שתחליטו שהמועד הרלוונטי הוא אחורה ולא המועד שהוחלט .מה יקרה אם תחליטו אחרת? מחר תבוא קבוצה
במצב הפוך אחרי שני משחקים.

החלטה
חשבנו ואין למערערת מעמד בערעור הנוכחי ולכן אנו דוחים את הערעור.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'43-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת הפועל ינוח באמצעות מנהל הקבוצה קטימה נאיל
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
עו״ד שלום אבן עזרא :בשבת מסוימת המגרש היה תקין ,שבת לאחר מכן המגרש לא היה תקין .ההתאחדות נתנה לי להם שבוע
לתקן .מי שמחליט על תקינות המגרש ואם אפשר לשחק עליו זה רק השופט .אנחנו לא יודעים שמרטיבים את המגרש ועושים ממנו
ים שעה לפני המשחק?
זיאד סעיד :ב 08.03.08-זה יום שרב שקשה מאוד לשחק .יש אחריות מינימלית לקבוצה על הליקויים ,יש לי פה שלושה פסקי בית
דין על אי קיום חובות הקבוצה הביתית ,במקרה הזה הדיין החמיר.
אני חושב שכמו שניתן לקבוצות אחרות ,לא לתת הפסד טכני ,מדוע לתת הפסד טכני? אנחנו קבוצה שנלחמת על חייה ,הגיוני
שהתוצאה תיקבע על כר הדשא .בקשתי פה היא משחק חוזר ,אני רוצה להוכיח שאני ראוי להישאר בליגה .שלום ,אני מבקש
שתתערב ,לא יכול להיות שהתוצאה תיקבע בבית הדין.
עו״ד שלום אבן עזרא :יש דבר שאני נזהר בו מאוד ,שלושה משחקים לפני סיום העונה להסכים למשהו ,אני רוצה שהמשחק יוכרע
על כר הדשא ,אבל לתת מהמותן ככה משחק חוזר ,עבר חודש וחצי מהמשחק
זיאד סעיד :השופט כתב דברים לא נכונים.

החלטה
לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין המשמעתי כי כר הדשא לא היה תקין למשחק וזאת עפ״י דו"ח השופט .אין לנו יותר
מאשר דו"ח השופט לגבי תקינות המשחק .אנו לא שומעים כאן לגבי העובדות.
הערעור נדחה.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'44-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת הפועל מרחבים באמצעות מנהל מחלקת הנוער אבי כליף
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
אבי כליף :השחקן הוא שחקן בגיל נוער שמשחק באופן קבוע בבוגרים ,הוא קיבל את חמשת הצהובים בבוגרים ,נענש בבוגרים ולא
שותף .אני אדבר על הענישה ,הענישה פה מכריעה את גורל האליפות.

החלטה
מדובר בשיתוף שחקן שלא כדין .כיוון שבית הדין המשמעתי הפעיל רק חלק מהעונש על תנאי שהיה מוטל על הקבוצה באותה
עבירה והפחית רק נקודה אחת במקום  3שבתנאי לא מצאנו מקום להתערב בהחלטת בית הדין המשמעתי
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'45-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת הפועל כפר כנא באמצעות מב"כ עו״ד זאהי טאהא
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
יוסוף טאהא :הייתה אי הבנה בסוגייה הזאת ,השחקן משחק בקבוצת הבוגרים לאורך השנה ,בתאריך ה 26.11.07-הורחק השחקן
ל 2-משחקים והוזמן לועדת משמעת ב 6.02.08-ולאחר מכן נדחה הדיון ל.13.02.08-
השחקן הורחק ל 6-משחקים ,ספרנו את ששת המשחקים והגיע הנציג שלנו להתאחדות וקיבל הודעה שהשחקן לא יכול לשחק
במשחק השביעי וכל זה בקבוצת הבוגרים מאחר והוא שחקן קבוצת הבוגרים וגם שחקן קבוצת הנוער.
האדם שהגיע לבית הדין דיבר לא בצורה נכונה .יש לי בקשה ,קבוצת הנוער שלי היא בצמרת הליגה העילית ויש לה סיכויים לעלות
ליגה .התקנון שחל על קבוצת בית״ר ירושלים בליגת העל לא כמו התקנון לכפר כנא? יש לי פסק דין מבית הדין על שיתוף שחקן
שלא כדין וקיבלה הקבוצה  3נקודות על תנאי.
כשאני הגעתי למשחק הבוגרים ,במשחק השביעי הבנתי שצריך לא לשתפו גם בנוער .לא היה לנו כוונה והדברים נפלו בתום לב,
היה משחק חופשי קבוצה התפרקה בנוער בגלל זה לא שמנו לב.
עו״ד שלום אבן עזרא :יכול להיות שעל פניו הקנס נראה גבוה אבל אני רוצה שתקחו בחשבון דבר שמציק לי ,פה נעשה ניסיון
להטעת במתכוון את בית הדין ,בית הדין דחה את הדיון בגלל שנאמר לו שדפנה אמרה שמותר לשחקן לשחק .על הניסיון הזה
להטות את בית הדין במזיג אני מבקש שהקנס ישאר בעינו ,כי כרגע זה העונש שמגיע.
יוסוף טאהא :אני לא מקבל את הדברים האלה ,אני וותיק בכדורגל ואני שומר על התקנון.

החלטה
לפנינו ערעור על שיתוף שחקן שלא כדין אומנם בתום לב אבל התקנון בעניין זה ברור כי מדובר בשחקן נוער שמותר שיתופו גם
בקבוצה הבוגרת והתקנון קובע בברור כי ריצוי עונש של שחקן כזה יהיה גם בבוגרים וגם בנוער ,אבל כיוון שאמרנו שמדובר במקרה
של תום לב אנחנו חייבים להשאיר את תוצאת המשחק כפי שקבע בית הדין המשמעתי ,דהיינו הפסד טכני .יחד עם זאת אנו
מתחשבים בתום הלב ומפחיתים את הקנס ל 1000 -ש"ח.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'46-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת הפועל מגדל העמק באמצעות מנהל הקבוצה אלי אמסלם
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
אלי אמסלם :השחקן לא שיחק שלא כדין אלא נרשם שלא כדין .השחקן נרשם בטופס המשחק של הבוגרים שהוא לא רשאי לשחק
בבוגרים אלא רשאי לשחק בנוער .זה היה משחק אמצע שבוע והמאמן ביקש לצרף מספר שחקנים .השחקן בן  16ו 10-חודשים,
הוא לא שיחק וזה מראה שזה נעשה בתום לב .אין ספק שנעשתה טעות ברישום ,הוא לא שיחק בכלל .השחקן נרשם ,לא מתוך
ידיעה אלא על מנת להופיע בצורה מכובדת עם סגל מלא של  18שחקנים.
עו״ד שלום אבן עזרא :הם קיבלו כתב אישום ולא הופיעו לבית הדין.

החלטה
אומנם בנושא שלפנינו נרשם (להבדיל משיחק) שחקן נוער בגיל שלא מאפשר לו לשחק בבוגרים .יחד עם זאת אין ספק שהשחקן
לא שיחק במשחק ולא השפיע על התוצאה .בהיותו שחקן צעיר אנו בדעה שאין לשנות את התוצאה אף שיש להעניש את הקבוצה
על שיתוף שחקן שלא כדין ,כמובן שזה לא היה המצב אילו זה היה מקרה הפוך שבו שחקן בוגרים נרשם בנוער ,או שהשחקן שיחק
בפועל במשחק .יחד עם זאת אנו מחליטים להשאיר את הקנס כפי שהוטל על ידי בית הדין קמא על כנו.
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 29.04.08
תיק מס'47-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב"ד ,עו״ד דוד יהב ,עו״ד רות ליטבק
המערערת :קבוצת הפועל שפרעם באמצעות ב"כ עו״ד זיידאן טארק
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע"י ב"כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
עו״ד טארק :לשופט יש אפשרות להרחיק את האלונקאים מהמגרש ,הוא כותב השחקן נתן מכה לאלונקאי ובעקבות כך הייתה
מהומה ,מי שבעצם הביא בכלל לעניין המהומה זה השחקן עצמו שהשופט כותב שהיה צריך לקבל כרטיס אדום .בעקבות הפגיעה
הזו בעצם מדברים על המהומה ,אני טוען שהדיין דלמטה עם כל הכבוד בכלל לא התייחס לנקודה שבעיניי היא הכי חשובה ,המקרה
היה בדקה ה .63-אף שהמשטרה הייתה נוכחת במקום לא הייתה התערבות של משטרה ,אין דו"ח משטרה.
על מה הפסקת המשחק?
הדיין מחמיא ונותן  ₪ 3,000קנס.
הייתי שמח אם התובע היה מגיש ערעור גם על מקרה זה כמו בית״ר ירושלים.
עו״ד שלום אבן עזרא :דבר אחד אני זוכר ,בית הדין דלמטה אומר לקחתי בחשבון את הכל ,אבל גם מה שאני אומר הוא לוקח
בחשבון שהם התנהגו יפה.

החלטה
כמובן שאנחנו לא מתכוונים לשנות את התוצאה כפי שקבע בית הדין המשמעתי אבל אנחנו סבורים שלאור ההתנהגות המכובדת
לאחר המשחק של הנהלת הקבוצה יש מקום להפחית מן הקנס בייחוד שהתנאי שהיה להם היה על עבירה של התנהגות בלתי
ספורטיבית של אוהדים ,להבדיל מהמקרה הנדון.
לכן אנו מעמידים את הקנס על סך .₪ 1,000
ניתן היום בתאריך 29.04.08

()-
______________________
עו״ד דוד יהב

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב"ד
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()-
______________________
עו״ד רות ליטבק

בית הדין מיום 06.05.08
תיק מס'46-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב״ד ,השופט בדימוס דוד בר -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :מכבי בני טורעאן באמצעות עלא וואדי
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
עלא וואדי :השחקן שיחק שלא כדין במשחק הזה.
שלום אבן עזרא :אני לא מתיימר להיות יותר חכם מבית הדין ,אני מציע להחזיר את התיק לבית הדין המשמעתי ושיזמינו גם אותם,
צריך לתת לטורעאן הזדמנות להיות בדיון.

החלטה
לפנינו בקשה לדיון חוזר בנושא של הערעור הראשון בטענה שהקבוצה הנפגעת ששיחקה ישירות מול מגדל העמק לא היה לה
זכות להשמיע את דברה בפנינו וגם בפני בית הדין המשמעתי .לטענתה השחקן שרק רשום אצלנו בטופס השיפוט ולפי טופס זה
לא שיחק בפועל ולטענתה הוא שיחק בפועל.
כיוון שאין אנו בית דין שצריך לקבוע עובדות ,אנו חושבים שיהיה זה נכון להחזיר את הדיון לבית הדין המשמעתי על מנת שיפסוק
בשאלה העובדתית אם השחקן שיחק או לא שיחק במשחק הנדון.
לדיון זה יוזמנו גם אנשי מגדל העמק וגם אנשי מכבי טורעאן.
ניתן היום בתאריך 06.05.08

()-
______________________
השופט בדימוס דוד בר -אופיר

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד אורטל קליין

בית הדין מיום 06.05.08
תיק מס'48-07-08 :
בפני :עו״ד עמי פזטל אב״ד ,השופט בדימוס דוד בר -אופיר ,עו״ד אורטל קליין
המערערת :קבוצת מכבי בני ריינה וקבוצת בית״ר נהריה באמצעות ב״כ עו״ד חנוך קינן
המשיבה :ההתאחדות לכדורגל ע״י ב״כ עו״ד שלום אבן עזרא ,תובע ההתאחדות

פרוטוקול
חנוך קינן :ב 01.05.08-בעקבות החלטת ועדת ליגה וגביע נגזלו מקבוצתי  6נקודות ליגה .אין זה מענייני אם קבוצות אחרות נאורה
להם זכות הערעור והם לא באו ,אני פונה לתקנון בית הדין העליון שיראה שלום מדוע אסור לי לערער על החלטת ועדת ליגה וגביע,
מה פתאום תקנון המשמעת? אני סבור שלא הוצג בפניכם שום אסמכתא שמונעת ממני לערער.
שלום אבן עזרא :לא יצאה עוד החלטה שאיננה משפיעה על גוף שלישי ,רביעי וחמישי .עפ״י התקנון אין להם זכות ערעור .אנחנו
מדברים על מה היה לפני ואיך התקנון משתמש בסעיף לפני ואיך אחרי ,שהוא אומר קבוצה הוא לא אומר שום כל קבוצה.
דפנה דוידוביץ :אני כאיש שטח מכירה את האיש הזה נואטחה מאג'ד .אתם הדיינים אתם תחליטו.
חנוך קינן :אף פעם לא התבקשתי להגיש יפוי כוח ,הנה יש יפוי כוח מהקבוצה.
שלום אבן עזרא :עומד פה בנאדם שהוא עפ״י הרשום בהתאחדות הוא איש הקשר ויו״ר הנהלת העמותה ,הוא זה שהופיע בפני
בתי הדין והוא עומד פה ואומר שהוא לא ייפה את כוחו .מראה לי את חותמת האגודה האדם הזה.
אייל יפה :בשנה שעברה היה הפוך והקבוצה הייתה בית״ר אבו סנאן שהופסקה פעילותה ,לקחו לי את הנקודות וירדתי למקום
השלישי ולא עליתי ליגה.
עו״ד חנוך קינן :הסמכויות לא מוגדרות .איפה יש זכות לבית״ר נהריה להיכנס? אז ראיתם ההתאחדות לכדורגל לא יכולה להציג
שומדבר מלבד תקנון המשמעת ,לכן אני פונה לתקנון בית הדין העליון .אני לא מערער על בית הדין המשמעתי ,לכן אני עובר לסעיף
ה 2-של תקנון בית הדין העליון .אם כל הכבוד לתביעה של ההתאחדות אני יושב כאן בהנחה שאנחנו שני צדדים שווים .מנקודת
החולשה הזאת אני סבור שמכוח ההוראה היחידה שנוגעת לסמכויות שלכם אני יכול לערער על החלטת ועדת ליגה וגביע.
(לשאלת הדיין) אני פניתי .יש החלטה האחרונה של בית הדין שאומרת שיש לפזול אל הטבלה .השאלה האחת והיחידה היא האם
יש או אין לי זכות ערעור ,צא מהנחה שועדת ליגה וגביע הייתה פוסלת משחק ספציפי נגדי.
הסיטואציה היא שעד ה 1.5-במאי יש מצב שבית״ר נהריה לפני המשחק האחרון היא הולכת לעלות לליגה ב' ,זאת החלטה
שנייה של בית הדין שבעניינה ניתנה ועדת ליגה וגביע .בחודש פברואר נציג הקבוצה מבקש להפסיק את פעילות הקבוצה ,לא היה
כסף לביטוח ,בא האדון הזה (מצביע) לא רצה לסגור את העמותה ואמר שהוא ישלם את הכסף על הביטוח .ברור שאם תקבל
בקשתו של מאג'ד אז הקבוצות יקבלו חזרה ,אם אכן כך היה המצב שביקש נציג קבוצת מכבי ריינה להפסיק את פעילות העמותה.
בסיטואציה הזאת בית״ר נהריה נוצחה פעמיים ע״י מכבי ריינה ודיר אל אסד הפסידו  4נקודות .ברור שדיר אל אסד יפסידו  4נקודות
ובית״ר נהריה  6נקודות .יש כאן אינטרס אם בנאדם מבקש בחודש פברואר אז אני טוען שיש לו אינטרס ,אני חייב לסבר את אוזניכם
בתקנון האליפות (סעיף  12י'  .)2אני אומר לכם שזאת הייתה עבירה של האיש הזה ואני אראה לכם איפה ואיך .בגלל שהצעתו
של נואטחה לא התקבלה ע״י האנשים לכן התנדב האדון הזה לשלם על הפוליסה.
ב 25.03.08-מופיע אדון נואטחה ומבקש להפסיק את פעילותנו ,ביקשנו להפסיק פעילותנו עוד בחודש פברואר השנה .הוצאנו
מכתב להתאחדות לכדורגל שהוא חלק מהערעור שלנו ואף נפגשתי עם משה אביבי .והלך איתי היועץ המשפטי של ההתאחדות
לגברת הנכבדת הזאת ,אני אומר את זה עכשיו אם אני התובע של ההתאחדות אצלי זה לא עובר.
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רוצה הגורל וביום ה 25.03-ולמרות שנפסק על הפסקת פעילות הקבוצה בהיעדר .הדבר היחיד שאני אומר זה שההחלטה ניתנה
בהיעדר .מה עושה התאחדות ,היא מפרסמת בפרסום הרשמי שלה בטעות שפסק הדין שניתן הוא מותנה ,כלומר קבוצת מכבי
ריינה יכולה לשחק.
(לשאלת הדיין) הם לא קיבלו את העתק פסק הדין.
אני מפנה את תשומת ליבכם להחלטת ועדת ליגה וגביע שגם הם בהגינותם אומרים שהמשיכה הקבוצה להופיע עוד  3משחקי ליגה
ושיחקה את משחקיה בהתאם ללוח משחקי ההתאחדות .הקבוצה שיחקה שלושה משחקים בהיבט ספורטיבי לחלוטין ,אין עוררין.
יפתח אבן עזרא :ב 2-משלושת המשחקים הקבוצה שיתפה שחקנין שלא כדין.
חנוך קינן :השלושה משחקים האלה שוחקו והתוצאות התקבל ,הטעות היא של ההתאחדות לכדורגל ורק של ההתאחדות לכדורגל.
אם טעתה ההתאחדות לכדורגל אז למה בית״ר נהריה צריכה לסבול?
שלום אבן עזרא :הטעות הזאת היא כאילו לא הייתה ולא נבראה .גם מוסד ציבורי שהוא בחזקת תקינות יכול לטעות.
יפתח אבן עזרא :אם בית משפט גוזר על אדם עונש של  10שנות מאסר ומגיע לסוהר  10חודשי מאסר אז עובדים לפי מה שמגיע
או לפי מה שכתוב בפסק הדין? הם פעלו בניגוד להחלטת בית הדין המשמעתי.
חנוך קינן :שש הנקודות שהשגתי בשדה נגד מכבי ריינה נשארות לי 4 ,נקודות שהם השיגו בשדה נשארו להם .אם מורידים את כל
הנקודות בליגה דיר אל אסד יהנו מזה ,איזה נקודות מורידים לי?? זה נקודות שהשגתי בשדה .זה נקודות שהקבוצות השיגו בעמל
על המגרש .חגיגת ההופעות של מר נואטחה
נואטחה מאג'ד :הוא מאשים אותי כאילו אני פושע ,ב 20-לפברואר שביקשתי בתחילת הסיבוב השני להפסיק את פעילות הקבוצה,
אם שחקן נפצע יאשימו אותי.
חנוך קינן :אני אראה שלא היה דיון שהוא לא ביקש להפסיק את פעילות האגודה ובלבד שזה יהיה שישה משחקים לפני .ולכן גם ב30-
באפריל שישב בית הדין בפעם הנוספת חקר אותו הדיין .הוא אמר "לא יקרה נזק רציני אם הפסקת הפעילות תוותר בתוקף.
(לשאלת הדיין) כן יש הבדל.
אם אחרי שהראיתי לכם פרטי כל אחרי פרטי כל ולפחות אחד מכם מצוי בהוויה של ספורט הכדורגל בישראל וניהול קבוצות.
(לשאלת הדיין) לחלוטין לא ,בהחלטה הזאת בית הדין המשמעת כפי שדוד אמר פוגע בעוד קבוצות באפקט הדינמו ,לא הופיע בפניו
כל הקבוצות.
ביום  17באפריל פונה מוחמד טאטור למחלקה המשפטית ומבקש דיון חוזר ,הוא לא הופיע בדיון הקודם .תסתכלו בסעיף  4בהחלטת
ועדת הליגה והגביע ותבינו מדוע הוא פנה .אין פה שום תרגיל לא מאלה ולא מאלה .אתם לא צריכים להיכנס לזה ,אתם כן צריכים
לראות את שלושת הפרוטוקולים בו מדבר בן אדם המייצג את מכבי בני ריינה ומבקש להפסיק את פעילותה במועדים שהצגתי
בפניכם .אתם תחליטו מה שתחליטו אבל אם זה לא דבר שמדבר בפני עצמו אני מרים ידיים .ברגע שההתאחדות טעתה ,רק גוף
אחד צריך לשאת בטעות הזאת ואתם אם דעתי תישמע צריכים לבוא ולומר שההתאחדות לכדורגל טעתה והענישה של מכבי
בני ריינה תהיה החל מתוך המשחק האחרון השלישי שבו הם שיחקו .אם מכבי בני ריינה עוולה היא תיתן את הדין .אני מייצג פה
עמדה צודקת ,ספורטיבית ועמדה שכל התגובות האלה ששמעתם פה מצדיקות באחת שהערעור הזה הוא צודק .אני מבקש מכם
להכשיר את שני המשחקים האלה ואז גם הצדק יצא לאור.
אייל יפה :פה התהפכו היוצאות הקבוצה שמבקשת להנות מטעות הקלדה בפסק דין של ועדת המשמעת ,העובדות הם שריינה
הופסקה פעילותה ורק בשל טעות הקלדה המשיכה לשחק ואם זה לא היה קורה הם לא היו ממשיכים לשחק עוד חודשיים .פה יש
ניצול ציני של המצב .כל שנה זה קורה כבשגרה בליגות ב' ו-ג' בעיקר ,שקבוצות שלא מופיעות מפסיקים פעילותם ,לפעמים מישהו
מרוויח ולפעמים מישהו מפסיד .דיר אל אסד שנה שעברה בגלל שהפסיקו את הפעילות שלהם ,אף אחד לא חשב לתת זכות
מותנית .החוק תוקן ל 6-משחקים כי ראו שאנשים עושים חישובים ,לבוא להאשים את האיש הזה שהוא גם נציג ציבור ,שמהמחזור
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ה 16-בליגה הוא תיכנן את התכנון המבריק הזה ,היה לו יותר פשוט במשחק שבועיים קודם לא לעשות תיקו ולתת לדיר אל אסד
לנצח ולא להאשים אותו ש 16-מחזורים לפני היום..
בית״ר נהריה לא הוענשה ,בסה״כ תוצאות משחקים של  2קבוצות בליגה הזאת בוטלו .דינם של שלושת המשחקים להיות בטלים,
ההחלטה היא צודקת .המשחקים שוחקו בטעות ,בניגוד להחלטה ,היה גם שיתוף שחקנים שלא כדין העיקר שיהיה משחק ,זה ניסיון
לנצל טעות הקלדה .הפנייה שלו פתאום ,אם כל הכבוד ליגה ג' ששום קבוצה לא יורדת ,דיון חוזר על עונש של הפסקה פעילות???
הוא ידע והוא שיחק עוד  2משחקים כדי לא להיכנס למסגרת של השישה משחקים ואז הוא פנה .אני ניסיתי למצוא פסיקה לגבי
מה המשמעות של טעות ולא מצאתי דוגמה טובה לפה .גם אם ההחלטה מוטעית צריך לראות אם מישהו השתנה מצבו לרעה .מה
ריינה ירוויחו אם ישארו שלושה משחקים ,דבר אחד ,שנהריה יעלו.
מאג'ד נואטחה :ב 25.03-אני הופעתי בפני ועדת המשמעת ,הבחור פה לידי לא הכיר בכלל את ועדת המשמעת ,הייתי אצל כבוד
השופט ,השופט אחרי שסרק את כל מה שקרה הוא אמר שהמצב שלנו קשה ויש לנו עונש על תנאי .אני אמרתי שהאינטרס שלי
הוא רק לפתוח את העונה הבאה ולכן הסכמתי .לאחר ה 25.03-ביקשתי את פסק הדין ולא נתנו לי אותו.
שאלתי את דפנה אם העונש הוא בפועל או על תנאי ,היא עמדה לי על תנאי למרות שהשופט אמר לי הפסקת פעילות .ב02.04-
היה עוד דיון שהיה באינטרנט ונמחק ,עבירה שלישית על תנאי ,אני הופעתי בפני הדיין סלע שכותב שיש טעות שהתגלגלה.
(לשאלת הדיין) באותו יום ,דיברתי עם הדיין והוא אמר שהוא יתן לך הפסקת פעילות.
יפתח אבן עזרא :אני אתחיל מהדיון שהתקיים ב ,27.02.08-הקבוצה מורשעת על שיתוף שחקן שלא כדין ואחד העונשים שנגזרים
נגדה זה עונש הפסקת פעילות על תנאי.
ב 25.03-מתקיים הדיון השני שבו אנו חיים עד היום ,בית הדין בנוכחתו של אדון מאג'ד ובשלב הזה אף אחד לא יכול לדעת על
מלחמה שקיימת בתוך המועדון ,בית הדין באותו דיון בהתאם לעדות נציג הקבוצה ,הפעיל את עונש התנאי שעמד כנגדה שהוא היה
הפסקת פעילות עד סוף העונה.
עקב טעות הקלדה ,הוקלד עונש מותנה של הפסקת פעילות בגלל טעות סופר על כל שיתוף שחקן שלא כדין במשך שנה שזה
מוזן במערכת למחלקת רישום ,למחלקת ליגות חובבניות אצל איגוד השופטים ,אצל כולם הזינו את מה שהוזן במערכת ,בגלל זה
שהזמינו שופטים שום דבר לא נראה חריג.
באמצעות דיון אחר שהתקיים על שיתוף שחקן שלא כדין ב 02.04-התגלה לדיין עמנואל סלע שבו התבררה הטעות.
בפירוש לא ואני חוזר לשורה עשירית בהחלטת ה( 10.04-מקריא מההחלטה) הוא אומר שאם וכאשר יפסק עונש אחר העונש
הזה עדיין ישאר בעינו.
(לשאלת הדיין) ממש לא ,אין החלטה כזאת יש רק פרסום של ההתאחדות .לקחו את ההחלטה חתומה ,יש אדם בהתאחדות
שיושב לשמאלך שתפקידו להזין את המערכת ,הוא לקח את ההחלטה שקובעת הפסקת פעילות ,ההחלטה קבעה בפועל והוא
הקליד מותנה .אחרי שהתברר מה שהתברר הגישו האדונים הנכבדים ,ריינה צד ימין ,הגיש בקשה לדיון חוזר מבית הדין המשמעתי,
אנחנו הגבנו והסכמנו לדיון חוזר ,לדיון החוזר הגיעו שתי הידיים של ריינה ,בית הדין שמע את שניהם ,לדעתי המילה דיר אל אסד
לא מוזכרת כל הדיון .עכשיו נחזור לרטרואקטיביות ,הייתה פה החלטה מה 25.03-ולעולם לא בוטלה והיא אושררה ב 30.04-ואין
פה שום טענה לענישה רטרואקטיבית.
שלום אבן עזרא :המשחקים לא היו ולא נבראו ,כאילו חלום היה .מישהו מעלה על הדעת שמשחק שאסור היה לשחק ושוחק יקבל
הכשר.
יפתח אבן עזרא :הדיין סלע לא יכול להתערב בדברים האלה ,לא בידיו להכריע .הנקודה שהכי מפריעה לבית הדין זאת שאלת
הביטול ,באה החלטת ליגה וגביע ועשתה בדיוק את היישום של החלטת בית הדין המשמעתי שמשמעותה הפסקת הפעילות מיום
 25.03.08כל החלטה אחרת המשמעות שלה שבית הדין הזה נותן הכשר לפעולה בניגוד לבית הדין המשמעתי בגלל טעות סופר,
זה הפירוש היחיד שאפשר לתת.
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חנוך קינן :אמר שלום שב 02.04-אמר סלע שההחלטה על הפסקת פעילות עומדת בתוקפה ,אם באמת ובתמים ההתאחדות
הייתה מאמצת את הדבר הזה ב 02.04-אזי ב 05.04-לא היה מתקיים משחקה של בני ריינה נגד גוש חלב .אלו שלושת
המשחקים שהיו :ב 29.03-נגד מכר ,ב 01.04.08-נגד חצור וב 05.04-נגד גוש חלב.
ההחלטה על הפסקת פעילות עומדת בתוקפה ולמרות זאת שלושה ימים לאחר מכן שולחת ההתאחדות לכדורגל שופט .שהוא
דיבר עם אבי לוי ועם דפנה הם אמרו לו שהעונש מותנה.
על ההחלטה הזאת לא צריכה בית״ר נהריה להפסיד.

החלטה
1 .1בפנינו ערעורן של מכבי בני ריינה (להלן "ריינה”) ובית״ר נהריה (להלן "נהריה”) ,על החלטת ועדת הליגה והגביע מיום ה-
 ,01.05.08לפיה מתבטלים כל משחקי "ריינה” בעונת המשחקים הנוכחית ,בגלל החלטת ביה״ד המשמעתי על "הפסקת
פעילות” של ריינה ,החל מיום ה( 25.03.08 -להלן " -פסק הדין הבסיסי”) .תוצאתו המעשית של "פסק הדין הבסיסי” הייתה
"בטול כל תוצאות המשחקים בהם השתתפה ("ריינה”) מתחילת העונה ,כאילו לא השתתפה כלל במשחקי הליגה" (לשון תקנה
 12י' ( ,) )2וזאת משום שלאחר "פסק הדין הבסיסי” נותרו יותר משישה משחקי ליגה עד לסיום העונה.
2 .2בגלל טעות חמורה בהקלדה ,ונשלח "פסק הדין הבסיסי” הנ״ל ל"ריינה" וכן פורסם בפרסומיה הרשמיים של ההתאחדות בנוסח
שלא תאם את ההחלטה המקורית "שבספק הדין הבסיסי" .ושלפיו כאילו עונש "הפסקת הפעילות" לא הוחל מידית (מיום מתן
"פסק הדין הבסיסי”) ,אלא צוין (בטעות) כי העונש של "הפסקת הפעילות” הינו "על תנאי” בלבד.
כתוצאה מטעות קשה זו ,המשיכה "ריינה”  -מצידה ,בתום לב ,ולפי הפרסום הרשמי אליה לקיים עוד שלשה משחקי ליגה (להלן
 "המשחקים המוטעים”) בלי שההתאחדות שמה לב לטעות בפרסום ולעובדה כי הפעילות של ריינה לא הופסקה בפועל (כדבר"פסק הדין הבסיסי”) .ההתאחדות המשיכה לשגר שופטים לשלשת "המשחקים” ,שנוהלו ,כסידרם ,על כר הדשא .כפועל יוצא
מכך נהגו כל הצדדים (ההתאחדות ,הקבוצות ,איגוד השופטים וכו') כאילו קבוצת ריינה הינה קבוצה פעילה לכל דבר.
3 .3רק באקראי נודע דבר הטעות .באחד "המשחקים המוטעים” שותף שחקן של "ריינה” "שלא כדין”  -והקבוצה הועמדה לדין
משמעתי .כשהיקשה הדיין ,בדין זה ,הא כיצד שיחק שחקן "שלא כדין” במשחק שלא היה אמור כלל להתקיים ,נתגלתה
הטעות ,אפשר לומר ,הקריטית ,מבחינת השלכותיה על משחקי הליגה.
4 .4הוצבה בפנינו קושייה קשה ואפילו ,במידת מה ,נדירה :מחד גיסא ,לא נחשיב כלל את "המשחקים המוטעים” במניין ששת
המשחקים שלא היו אמורים להערך  -והא לכם ששה משחקים "מוחסרים” שמוליכים למסקנת התקנון לגבי ביטול כל משחקי
הליגה של "ריינה” בעונה זו .כן נחשיב את "המשחקים המוטעים” במניין המשחקים ששוחקו בפועל  -והא לכם דווקא סעיף  12י'
( ,)1לפיה "הפסקת פעילות” הינה רק בפחות מחמישה משחקים עד לסיום העונה שמשמעותה אי בטול כל משחקי העונה של
ריינה אלא רק הפסד  2:0לאותן קבוצות יריבות מולן לא הופיעה ריינה.
5 .5בהכרעה שעלינו להכריע בין שני המצבים שתואר לעיל נוטה הכף לצד קיום המצב שאינו מבטל תוצאות של ריינה ב23 -
משחקי ליגה קודמים ,כאשר ביטול טוטאלי כזה עלול להביא למהפכה שלמה ולרעידת אדמה בטבלה .זאת ,לעומת קביעה
"טבעית” של  2:0לחובת "ריינה” רק באותם משחקים בודדים (פחות מ )6-שנותרו עד לסיום הליגה.
ברצוננו לציין כאן ,כי במקרה אחר ,שהובא לפנינו בעונה הקודמת ואשר גם בו התעורר ספק דומה  -פסקנו שם ברוח הכלל
הנקוט בבית הדין של ההתאחדות מימים ימימה ,לפיו מותירים ,ככל האפשר ,תוצאות שהושגו בשדה ,אם אלה הושגו במאבק
ספורטיבי נטול ספקות.
6 .6זאת ועוד זאת :אישור כל התוצאות שהושגו בשדה הם על ידי ריינה ,הן על ידי נהריה והן על ידי קבוצת דיר אל אסד (שהייתה
צד לדיון בפנינו ואשר הביעה עמדה בעד החלטת ועדת הליגה והגביע לבטל את כל תוצאות ריינה העונה)  -מוליך להכרעה
הצודקת ביותר בפתרון המקרה הקשה שהוצב לפתחינו.
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7 .7היננו פוסקים ,אפוא ,על פי נטיית הכף ,לאמור לעיל ,כי לא יבוטלו תוצאות משחקים ששוחקו לאורך כל הליגה לא יבוטלו גם
"המשחקים המוטעים”.
8 .8לא התעלמנו מהטיעונים ,ההגיוניים כשלעצמם ,מצד פרקליטי ההתאחדות ,שביקשו מאיתנו לראות את "המשחקים המוטעים”
כאילו לא התקיימו ,כיוון  -כך נטען  -שאך בטעות נערכו ואך בשגגה "באו לעולמם” של ליגה ג' (גליל עליון) ,היא הליגה בה
עסקינן .אבל ,מה לעשות "במשחקים המוטעים” כן נתקיימו בפועל ,ואם לנקוט בשפת הדיין בבית הדין המשמעתי ,הם נערכו
"בחסות” מלאה של ההתאחדות לכדורגל ועל פי פסק דין (מוטעה ,אומנם)  -שהובא לידיעת "ריינה” בפרסום רשמי?
9 .9אי אפשר שלא להעיר ,לגבי שרשרת הטעויות המנהלתיות שליוותה את הפרשה הנדונה (כגון ,פרסום שגוי ,או גזר דין
משמעתי של "הפסקת פעילות”  -וזו לא פסקה !) .נקווה ,שילמד הלקח וטעויות שנפלו כאן לא יחזרו על עצמן ,בעתיד.
1010העונשים שהוטלו על ריינה ושחקניה בבית הדין המשמעתי בישיבותיו מיום ה 25.03.08-ומיום ה - 13.04.08-ישארו בעינן וזה
כולל את עונש הפסקת הפעילות עד לסיום העונה (כמובן ,יוצאו מעונש זה שלושת "המשחקים המוטעים” שכבר שוחקו) .ועדת
הליגה והגביע תיישם ,הלכה למעשה ,את ההחלטה.
ניתן היום 07.05.08 -

()-
______________________
השופט בדימוס דוד בר-אופיר

()-
______________________
עו״ד עמי פזטל  -אב״ד

- 60 -

()-
______________________
עו״ד אורטל קליין
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בבית הדין המשמעתי
ההתאחדות לכדורגל בישראל
בפני הדיינים :עו״ד חיים אלחדיף  -אב בית הדין
עו״ד דוד לב
עו״ד עמנואל סלע

בעניין:

ההתאחדות לכדורגל בישראל
(המאשימה)
-נגד-

קבוצת בית״ר ירושלים
(הנאשמת)

החלטה
א .כתב האישום והפסקת המשחק
1 .1בתאריך ה 13.04.08-התקיים משחק במסגרת ליגת העל בין הנאשמת  -בית״ר ירושלים ובין מכבי הרצליה במגרשה של
הנאשמת ,למשחק הגיעו כ 15-אלף צופים.
אין מחלוקת שבדקה ה 87-הופסק המשחק כאשר התוצאה בשדה היא  0-1לטובת הנאשמת.
2 .2שופט המשחק ,אלון יפת כתב בדו״ח השיפוט שלו כדלקמן“ :פיצוץ המשחק”.
“בדקה ה 87-התפרצו אוהדי קבוצת בית״ר ירושלים לשדה המשחק וירדנו הקבוצות וצוות השיפוט לחדר ההלבשה .בחדר
ההלבשה הודעתי לאנשי צוות השיטור והקבוצות שניתן יהיה לחדש את המשחק לאחר שיעלו את הקהל ליציעים ,כמו כן
הובהר להם שלא ניתן יהיה לחדש את המשחק כאשר קהל יהיה על המגרש מעבר לקווי האורך מאחורי עוזר השופט .לאחר
כ 20-דקות עליתי מחדר ההלבשה לבדוק אם ניתן יהיה לחדש את המשחק אך התברר שהקהל עדיין היה על המגרש מעבר
לקווי האורך בצורה כזו שלא ניתן היה להמשיך ולקיים משחק בעל ערך ספורטיבי וביקשתי שוב להעלות את הקהל ליציעים.
לאחר מספר דקות של נסיונות מצד כוחות השיטור בשיתוף עם אנשים קבוצת בית״ר ירושלים לפנות את הקהל אל היציעים
פרצו האוהדים שוב למגרש וכתוצאה מכך הודעתי לאנשי הקבוצות שלא ניתן יהיה לחדש את המשחק והודעתי על הפסקת
המשחק”.
3 .3ב״כ הנאשמת עו״ד אלעד אייזנברג הודה בשם הנאשמת שהייתה התפרצות לשדה המשחק ,עבירה על סעיף  20יא’ לתקנון
המשמעת וטוען שהחלטת השופט על הפסקת המשחק לא הייתה במקומה מאחר והקהל פינה את כר הדשא ועמידתם של
חלק ממנו מעבר לקוים לא הייתה צריכה למנוע את חידוש המשחק .יחד עם זאת כופר ב״כ הנאשמת בעבירה של התפרעות
אוהדים (סעיף  20טו’) ובעבירה של הב״ס אוהדים (סעיף  20יב’) .
4 .4חזרנו וראינו את שידור הטלוויזיה המתאר את השתלשלות כל הדקות החל מהדקה ה 87-עת פרץ קהל אלפים למגרש וגרם
להפסקת המשחק ועד להחלטה הסופית על סיום המשחק ,לעניין זה שמענו גם את דבריו של מנהל הקבוצה מר איציק קורנפיין
וכן קיימנו שיחת טלפונית עם שופט המשחק אלון יפת שחזר והסביר את השתלשלות האירועים כפי שנחזו בשידור הטלוויזיוני
ועמד בתוקף על דעתו כפי שמצאה ביטוי בדו״ח השיפוט על הנסיבות שחייבו אותו להפסיק את המשחק ,לטענתו הוא לא היה
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מסוגל לחדש את המשחק למרות שהביע את נכונתו לכך כל עוד עומדים חלק מקהל האוהדים בסמוך לקוים ולא עלו חזרה
ליציעים .עמדתו הברורה היא שעוזריו אינם יכולים לנוע מעבר לעומדים על קוי האורך ושלל כל טענה מצד הנאשמת כי הושפע
בהחלטתו זו מסירובה של קבוצת מכבי הרצליה לעלות לכר הדשא .טענתו ,שאותה חזר והדגיש הייתה ,שבמצב שנוצר
במגרש הוא לא היה מוכן לחדש את המשחק ללא קשר לעמדתם של מכבי הרצליה והחלטה על הפסקה סופית של המשחק
הייתה החלטתו .העולה מכל אלה שאנו קובעים כממצא עובדתי שהמשחק אכן הופסק בדקה ה 87-בשל התפרצות קהל אוהדי
הנאשמת למגרש ובתנאים שנוצרו הייתה החלטתו של השופט סבירה ולא לנו להתערב בשיקוליו כל עוד הממצאים בשטח
הצדיקו את החלטתו .לפיכך אנו מרשיעים את הנאשמת בעבירה של התפרצות לשדה המשחק בניגוד לסעיף  20יא’ לתקנון
המשמעת הן על פי הודאתה של הנאשמת והן על פי העובדות שעלו בפנינו וקובעים שהפסקת המשחק נבעה מהתפרצות זו.
בהמשך נתייחס לשתי ההאשמות הנוספות שהנאשמת אינה מודה בהם.
ב .סעיפי אישום נוספים
1 .1התובע מבקש כאמור לעיל להרשיע את הנאשמת בשני סעיפי אישום נוספים לאמור :התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי
ספורטיבית של אוהדים.
2 .2אין חולק שעבירות המיוחסות לקהל הנאשמת לא הסתיימו ואינן יכולות להסתיים בהתפרצות הטכנית לשדה המשחק .לשם
כך צריך שהעובדות יראו שפרט להתפרצות גופא ולהתקהלות בשדה לא הייתה שום תוספת שהיא .אך העובדות כפי שנחזו
ונראו מראות דברים נוספים בעליל :הקהל תפס את שחקניו האהובים והחל “מקלף” מהם את בגדיהם ,מעלה אותם על כתפיהם
למרות שהיה ברור שהמשחק עדיין לא הסתיים והשחקנים אמורים עוד להמשיך ולשחק.
3 .3זאת ועוד :אחד הדברים המפליאים ביותר בהתפרצות זו היה שנראה בעליל שקיימת יד מכוונת וחשאית המובילה את המוני
המתפרצים לתוך השדה כבמטה קסם בדקה שהיא עדיין רחוקה מדקת הסיום ובאותה מידת “תכנון” חזרו חזרה ליציעים ולשולי
המגרש .אי אפשר שלא להתרשם שזו איננה התפרצות ספונטנית בלבד אלא פעולה של שבירת כל הכלים .לחיזוק דברים
אלה אנו מסתמכים על העדויות ששמענו מנציגי הנאשמת שהיו ידיעות מוקדמות על דבר כוונה ברורה לפרוץ לשדה המשחק,
הנאשמת מתוך כוונה למנוע התפרצות זו רצתה לאפשר לאוהדים להיכנס לתחומי המגרש אחרי סיום המשחק ולצורך זה
אף הכינה כרוזים לקהל אלא שלטענתה נמנע ממנה הדבר ע״י המשטרה .מכאן אתה למד שהאוהדים החליטו ליטול את הדין
ולהיכנס בזמן שנוח להם ושוב אינך יכול להימנע מההתרשמות שמעשים אלה נעשו במתוכנן ובהתרסה כנגד החלטה שלא
לאפשר להם להיכנס לשדה המשחק בסיומו .כל המעשים הללו שקרו חורגים הרבה מהתפרצות לשדה המשחק ומהווים
התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים.
4 .4אין ספק שחסד עשתה המשטרה עם האוהדים שלא מנעה מהם את ההתפרצות ,וזאת ככל הנראה מתוך כוונה לחסוך
בפגיעות פיזיות .אילו עשתה כן כפי שעשתה במקרים אחרים היה נוצר עימות בינה לבין האוהדים וההתפרצות הייתה לובשת
אופי נוסף של התפרעות ,במקרה שלנו נמנעה ההתפרעות בשל חופש הכניסה של המתפרצים ,לפיכך לא נרשיע הנאשמת
בעבירה של התפרעות אך התנהגותם של האוהדים במגרש וכל הנסיבות של ההחלטה המאורגנת להיכנס למגרש מוכיחים
כאלף עדים על התנהגות בלתי ספורטיבית כאמור לעיל.
לפיכך אנו מרשיעים את הנאשמת גם בעבירה של התנהגות בלתי ספורטיבית .התוצאה היא איפוא שהנאשמת מורשעת בשתי
עבירות של התפרצות לשדה המשחק והתנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים ומזוכית מעבירה של התפרעות אוהדים.
ג .תוצאות המשחק
ב״כ המאשימה ציין בדבריו כי בתנאים רגילים היתה מתבקשת קביעת הפסד טכני לבית״ר ירושלים וניצחון טכני למכבי הרצליה.
ואולם  -כך התובע המלומד ,בנסיבות המיוחדות של תיק זה הוא מבקש מבית הדין לפסוק על קיומו של משחק חוזר.
לשאלת בית הדין מהן אותן נסיבות מיוחדות השיב התובע שמכבי הרצליה מתמודדת כנגד הירידה ,ולמאבק זה שותפות מספר
קבוצות נוספות אשר יש להן עניין בתוצאות משחק זה.
טענה זו של התובע מחייבת דיון בעניין.
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הרקע המשפטי
א .סעיף  12לתקנון האליפות שעניינו תוצאות משחקים ,קביעת המיקום בטבלאות הליגה ושיטת העליות והירידות קובע:
ט .תוצאות משחקים במקרה של הפסקת משחק
קבוצתה אשר באשמתה לא הסתיים משחק ,תפסיד את  3נקודות המשחק והמשחק ירשם בתוצאה
 0:2לזכות הקבוצה היריבה.
....
ב .סעיף  7לתקנון המשמעת הקובע:
א .סמכויות בית הדין:
....
 .9קביעת תוצאות משחק.
לאשר ,לבטל או לקבוע תוצאת משחק ,אשר האירועים בו נידונו בפני בית הדין ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין אם קויים המשחק ובין אם לאו ,הכל לפי העניין.
לקבוע תוצאת משחק באופן הקבוע בתקנוני ההתאחדות ,או להחליט על קיום משחק חוזר ותנאי
קיומו ,בין אם הועמדה הקבוצה לדין בגין אירועי המשחק ובין אם לאו ,בין אם הורשעה ובין אם
זוכתה.
היחס בין התוצאה של נצחון/הפסד טכני (כקבוע בסעיף  12בתקנון האליפות) לסמכות בית הדין המשמעתי לקבוע תוצאת משחק
(כקבוע בסעיף  7א’ לתקנון המשמעת) נדון במספר מקרים בבית הדין העליון .ההלכה כפי שנקבעה באותם מקרים היא שההוראה
בסעיף  12ט בתקנון האליפות  -הגם שמהווה הוראה למצבים “רגילים (מעין “ברירת מחדל”)  -אינה הוראה מחייבת שאין לסטות
ממנה והתקנון העניק לבית הדין המשמעתי שיקול דעת בעניין קביעת תוצאת המשחק אף במקרה של הרשעת הקבוצה .כך גם
בעניין עבירה של שיתוף שחקן שלא כדין (אשר כפי שצויין לעיל ,הוראת סעיף  12לתקנון האליפות מתייחסת אליה באותו אופן)
קובעת ההלכה ששיקול דעתו של בית הדין יכול שיבוא לביטוי בקביעת ניצחון (או הפסד) טכני ,בקיום משחק חוזר ,1בהשארת
תוצאת המשחק (כפי שהושגה במגרש) על כנה ,2בקביעת תוצאת תיק”ו ( )0:0וכיוצ״ב .הכל כמובן תוך התחשבות בנסיבות
העניין.
בית הדין העליון אף קבע שבין השיקולים יש לשקול גם את תום ליבה של הקבוצה היריבה הזכאית לניצחון הטכני וכן את האינטרס
שיש לצד שלישי בתוצאת המשחק.3
לעניין זה  -לאחר ששמענו את עדותו של שופט המשחק מר אלון יפת ,אנו קובעים שלא נמצא כל דופי בהתנהגותה של הרצליה,
שלא היתה לה כל “תרומה שלילית” לאי-חידוש המשחק ,ואנו קובעים שהמשחק הופסק (או לא חודש) אך ורק באשמתה הבלעדית
של הנאשמת.
נותר לנו להתייחס לטענתו של תובע ההתאחדות בדבר ההשפעה של תוצאות המשחק על קבוצות אחרות בליגה.
השפעה של תוצאת המשחק על קבוצות אחרות בליגה
התובע המלומד ביקש מאיתנו לפסוק על קיומו של משחק חוזר .הוא נימק את בקשתו לקיום משחק חוזר בעובדה שאנו נמצאים
עניין בית״ר כפר יונה ,ערעור מס׳ 95 - 17/94
1
עניין בית״ר כפר יונה ,ערעור מס׳ 95 - 17/94
2
ולא למותר לציין כי לתוצאת משחק יש השפעה ישירה על שתי נקבוצות המתמודדות ואולם תמיד  -במיוחד במסגרת האליפות  -קיימת השפעה
3
מסויימת ,במידה כזו או אחרת ,ולעיתים אף מכרעת ,גם על קבוצות נוספות בליגה .במספר מקרים דן בית הדים העליון במקרים כאמור :ראה הפועל באר-יעקב
ערעור מס׳  95 - 37/94ב׳; עניין בית״ר נס טוברוק ערעור מס׳  96 - 61/95עניין מכבי שפרעם ערעור מס׳ .95/96 18-
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לקראת סיום עונת המשחקים ,ולמספר קבוצות השותפות יחד עם מכבי הרצליה במאבק נגד הירידה מליגת העל יש עניין בתוצאת
המשחק.
איננו מקבלים טענה זו .בשיטה של משחקי ליגה ,יש לתוצאת כל משחק השלכה ישירה לא רק על שתי הקבוצות המתמודדות,
אלא גם על קבוצות נוספות ,לעיתים אפילו מכרעת ,ותמיד קיימת האפשרות שקבוצה תפגע כתוצאה מתוצאת משחק זה או
אחר שהיא לא היתה שותפה לו .לפיכך נדון כאן בקצרה במעמדן ובזכויותיהן של קבוצות צד ג’ בתוצאות משחק בין שתי קבוצות
אחרות.
תשובה לכך ניתן למצוא הן בהוראות התקנון והן בהלכות שנקבעו בבית הדין העליון.
תקנון המשמעת
הוראת סעיף  7א’ לתקנון המשמעת שעניינה סמכויות בית הדין קובעת:
 .3זימון צד מעורב
לזמן לדיון כל פרט או קבוצה שהשתתפו או היו מעורבים באותו משחק או אירוע ,גם אם לא היו צד
להליך המשמעתי ,בין כעדים ,בין כנאשמים ,ובין כצד מעוניין( .ההדגשה לא במקור)
נציין שסעיף זה הוא הבסיס התקנוני לנוכחותו של יו״ר מכבי הרצליה והשתתפותו בדיון זה.
מכלל הן אנו שומעים על הלאו .תקנון המשמעת לא מצא לנכון להרחיב את מעמדו של “צד מעורב” לקבוצות אחרות צד ג’ גם אם
יש להן עניין טבעי בתוצאות המשחק .לעניין זה תהיה הרחבה בהמשך ההחלטה.
פסיקת בית הדין העליון
בית הדין העליון בפסיקותיו בעניין “הפסד טכני” קבע שאין דומה מעמדה של קבוצה שהיתה צד במשחק מסויים למעמדן של קבוצות
4
צדדים שלישיים .ראוי לצטט כאן מתוך פסק הדין של בית הדין העליון בעניין בית״ר נס טוברוק.
“ ...אולם נתנו את הדעת לכך שקביעת “הפסד טכני” כנ״ל עשויה להקנות יתרון לקבוצה הזוכה בנצחון
על פני קבוצה או קבוצות אחרות בליגה שלא היו שותפות למשחק ואשר נצרכו ,לשם השגת נקודות,
להזיע כהוגן בשדה המשחק .במיוחד יש חשיבות להשפעה על צד שלישי כשהדבר קובע מיקום
משמעותי בטבלה (עליה ,ירידה ,נטילת חלק בטורניר מסויים) ומשנה סדרים שנקבעו מזה זמן ניכר.
סברנו שיש ליתן משקל להשלכות הללו ושהן עשויות להצדיק שימוש בשיקול הדעת המוקנה לדיין
לקבוע כראות עיניו (על פי טעמים מצדיקים) את תוצאות המשחק.
אולם בד בבד הדגשנו שנתינת הדעת להשלכות כלפי צד ג’ הוא מהלך שיש לקיימו רק כאשר מסתבר
שהקבוצה שזכתה בניצחון תרמה תרומה מכוונת או רשלנית לשיתוף בלתי חוקי של שחקן....
הרציונל בפסיקה זו ברור .קביעת הפסד טכני היא “ברירת המחדל” וסטיה מהוראה תקנונית זו תתקיים אך ורק כאשר ימצא פגם
ממשי של “תרומה מכוונת או רשלנית” בהתנהגות הקבוצה השניה.
אנו מבקשים להבהיר .קביעת “הפסד טכני” במצב כזה ,גם בשלב זה של הישורת האחרונה לקראת סיום העונה ובעיצומם של
מאבקי קבוצות לשפר את מצבן בטבלא  -מי כנגד ירידה ומי במטרה להשתלב בטורניר זה או אחר ,אינה פוגעת בעיקרון הצדק.
לטעמנו צדק נעשה גם נעשה ,אלא שבמסגרת של מחזור שלם של משחקי ליגה צדק נמדד לא במונח רגעי ונקודתי אלא לאורך
זמן .אנו מודעים לכך שתשומת הלב ניתנת במיוחד בסיום העונה ,ואולם על הכל לזכור שאת המיקום בטבלא קובע מספר הנקודות
הכולל שצברה קבוצה במהלך כל העונה  -מתחילתה ועד סיומה ,ומספר נקודות זה הוא פועל יוצא של כלל הגורמים כגון :הבקעת
שערים; ספיגת שערים; טעויות והחמצות של שחקנים ,מנהלים ומאמנים; טעויות שיפוט; פציעות; פסיקות בית הדין (הרחקות
שחקנים; הפחתת נקודות; משחקי רדיוס; משחקים ללא קהל וכיוצ״ב) .הגיון זה עלה לא אחת בפסקי דין ,ולאורך כל הדרך הקפיד
4

תיק מס׳  61 - 95/96אמנם עניינו של תיק זה הוא שיתוף שחקן שלא כדין אך העיקרון זהה.
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5

בית הדין לפי עיקרון “הצדק המתמשך” כפי שתואר לעיל.

ברוח זו נפסק לא אחת על-ידי נשיא בית הדין העליון המנוח דב לוין ז״ל ,שאל לא לבית הדין לפסוק ענשים או תוצאות משחק תוך
כדי פזילה לטבלת הליגה.
מן הכלל אל הפרט  -סוף דבר לעניין תוצאת המשחק
סיכומו של דבר  -אנו קובעים שאוהדי בית״ר ירושלים הם אלה שפרצו לשדה המשחק וגרמו להפסקתו ולאי-חידושו ,ולא מצאנו
שנפל פגם כלשהו בהתנהגותה של מכבי הרצליה ,איננו מקבלים את טענת הנאשמת שהרצליה סירבה לחדש את המשחק ,ולכן
אנו קובעים שלמכבי הרצליה לא הייתה כל תרומה שלילית לאי חידוש המשחק.בנוסף אין אנו מקבלים את טיעוני התובע שמדובר
במצב חריג המצדיק סטייה מהוראת התקנון בדבר הפסד טכני בגלל העובדה שאנו נמצאים בסיום העונה בשיאם של מאבקים נגד
הירידה ובמאבקים אלה מעורבות מספר קבוצות.
התוצאה היא שאנו קובעים את תוצאת המשחק כקבוע בסעיף  12בתקנון האליפות לאמור  2:0לחובת הנאשמת ולטובת מכבי
הרצליה.
ד .לעונש
1 .1תובע ההתאחדות מבקש מאיתנו להטיל על הנאשמת עונשים מצטברים כדלקמן :הפעלת העונשים המותנים התלויים ועומדים
כנגד הנאשמת דהיינו  6משחקי רדיוס ללא קהל ובנוסף לכך להטיל על הקבוצה עונש של הפחתת  2נקודות ותשלום קנס בסך
 .₪ 30,000יחד עם זאת טוען ב״כ התביעה שבמידה והנאשמת תורשע בעבירות שאינן מוגבלות בענישה מקסימלית עפ״י
סעיף  22יא’ חופשי בית הדין לפסוק את העונש הראוי והנוסף עפ״י נסיבות המקרה.
2 .2ב״כ הנאשמת טרח רבות להוכיח שבעבר נעברו עבירות דומות ע״י אגודות נוספות על התפרצות קהל אוהדים בעיקר
במשחקי אליפות והעונשים שהוטלו לא היו חמורים כפי שנדרשנו להטיל על הנאשמת.
ראשית עלינו לציין שבכל המקרים שהובאו לפנינו דובר במשחקים שמסיבה זו או אחרת החליט השופט לסיים אותם .לא לנו
להיכנס למניעיהם של השופטים באותם המשחקים אך וודאי שיש השלכות שונות למשחק המגיע לסיומו מול משחק שאינו מגיע
לסיומו כמו במקרה זה גם אם דין אחד לכל התפרצות ללא קשר לתוצאת המשחק.
3 .3אך בענייננו מדובר בקבוצה אשר יש לה עבר משמעתי חמור מאוד ,מבט על גיליון ההרשעות הקודמות של הנאשמת החל משנת 2005
ואילך מראה למעלה מ 20-הרשעות קודמות שעניינן בנושאי התנהגות התנהגות אוהדים :לרבות התנהגות בלתי ספורטיבית של
אוהדים ,קריאות גזעניות ,התפרעות אוהדים ,התפרצות לשדה המשחק וחוזר חלילה באופן שאין למצוא דוגמתן אצל אגודות אחרות.
שמענו בתשומת לב מירבית את תלונתו של ב״כ הנאשמת “שתופרים” לקבוצה האשמות רבות רק בשל היותה פופולרית
מאוד ובשל תקשורת מירבית .אנו לא מסכימים לכך ,גיליון ההרשעות הקודמות של הנאשמת הוא כה חמור ,כה מלא וכה מדבר
בעד עצמו עד שאין לעלות על הדעת שניתן להמשיך במסכת ארוכה זו של התפרעויות אוהדים.
תחושתנו היא שהנהלת הקבוצה נאלצת פעם אחר פעם להתנצל בשם האוהדים אך אינה מצליחה למגר את הנגע עד כדי
כך שב״כ הנאשמת “מתגאה” שבעונה האחרונה הורשעה הנאשמת “רק” בעבירות הבאות 26.08.07 :התפרעות אוהדים
שבו נקבע קיום משחק ביתי רשמי ללא קהל במקרה של עבירה חוזרת תוך שנה 12.12.07 .הרשעה בגין קריאות גזעניות,
 05.01.08קריאות גזעניות 03.02.08 ,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים.
4 .4מאידך התחשבנו בעובדה כי ביציעי הנאשמת היו כ 15-אלף איש וכמחציתם הינם אוהדים ממושמעים שהסתייגו מהמעשה ,כמו
כן לקחנו בחשבון כי למרות האירוע החמור למרבית המזל לא היו נפגעים בגוף בקרב האוהדים ,השחקנים או אנשי המשטרה,
שמענו גם את דברי נציג הנאשמת על המאמצים שהם השקיעו ,שכירת כוחות משטרה וכוחות עזר אם כי הנאשמת לא הביאה
בפנינו אפילו בדל ראיה לכך שהיא עצמה נקטה בצעד כלשהו על מנת לזהות את המתפרעים ולמסור שמותיהם למשטרת
ישראל.
5 .5בהתחשב בכל אלה אנו מטילים על הנאשמת בגין האישום של התפרצות לשדה המשחק בניגוד לסעיף  22יא’ הפחתה
של  2נקודות ליגה ממאזנה בעונה זו וקנס כספי בסך  .₪ 30,000לא היינו מהססים להטיל על עבירה זו עונש חמור בהרבה
אך אנו מוגבלים ע״י הוראות הענישה המקסימלית עפ״י סעיף  22יא’ של תקנון המשמעת שכוונתו המקורית הייתה להחמיר
5

כך לדוגמא החלטתו של הדיין עו״ד שמעוני בעניין קבוצת בני סכנין  -נוער ,החלטה מתאריך  11/4/2008מצ״ב לנוחיות הקוראים.
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בעבירות של קהל אוהדים ,אך נמצא מקל כאשר העונש הראוי הנדרש עפ״י נסיבות המקרה עולה על העונש המקסימלי הקבוע
בתקנון.
6 .6עם זאת אנו רואים את עיקר ההאשמה הנגזרת מהתפרצות האוהדים בעבירה של התנהגות בלתי ספורטיבית של האוהדים
שליוותה את כל התופעה ומאפיינת את המקרה כולו ,עבירה זו היא שורש הבעיה של קהל זה שנוקט בהליכים שהם התנהגות
בלתי ספורטיבית ושולח את זרועותיו ושלוחותיו במגרשים ,על עבירה זו אנו נדרשים להטיל עונשים במלוא החומרה המתבקשת
הן מהאירוע והן מהעבר של קהל האוהדים של הנאשמת והננו מטילים את העונשים הבאים:
א .אקיום כל משחקי הליגה הביתיים שנותרו בעונה זו ועוד משחק הליגה הביתי הראשון בעונה הבאה ייערכו במגרשה
הביתי של הנאשמת וללא קהל.
ב .בבשני משחקי הליגה הביתיים הבאים בעונת ( 2008/09כלומר לאחר משחק הליגה הביתי הראשון שייערך ללא
קהל) אנו מורים לנאשמת במסגרת סמכויותנו להטלת חיוב חינוכי לסגור את הכניסה ולא להרשות את השימוש ביציע
המזרחי של המגרש אשר ממנו נגרמה ההתפרצות וממנו פרץ קהל ההאוהדים למגרש.
ג .גאנו מפחיתים ממאזנה של הנאשמת ( 4ארבע) נקודות ליגה בפועל בעונת המשחקים  2008/09וכן מטילים על
הנאשמת עונש על תנאי שבכל מקרה של הרשעה תוך שנה מהיום בעבירות הקשורות להתפרצות ו/או להתפרעות
ו/או להתנהגות בלתי ספורטיבית של קהל אוהדים שגרמו להפסקת משחק ,הפסקת פעילות מיידית ל 2-משחקים.
7 .7ב״כ התביעה ביקש מאיתנו להפעיל את עונשי התנאי שהוטלו על הנאשמת .בדקנו את ההחלטות הרלוונטיות וראינו:
א .אעונש התנאי שאושר ביום ה 15.05.07-ע״י בית הדין העליון ייוחד למקרה של התפרעות אוהדים בה היו נפגעים בגוף
בלבד .לאור ניסוח התנאי ברור כי התנאי אינו בר הפעלה.
ב .בעונש התנאי שנקבע בהחלטתו של בית הדין המשמעתי ביום  09.01.08ייוחד למקרה של הרשעה בקריאות גזעניות
בלבד גם תנאי זה אינו בר הפעלה.
בשולי דברינו:
כבוד הנשיא שאול אלוני ז״ל בהחלטתו מיום ה 15.05.07-ציין “אנחנו רוצים להוסיף עוד כמה מילים לעניין שמחת אליפות ,אנחנו
בהחלט מבינים לרוחם של האוהדים שליוו את הקבוצה בנאמנות כל השנה וזכו לראותה בראש הטבלה .אנו סבורים כי כל הגורמים
המעורבים בכך חייבים לתת את הדעת למצב זה שבו רשאים וזכאים האוהדים לתת ביטוי לשמחתם ויש להקל עליהם”
לצערנו המלצתו זו של הנשיא המנוח לא מומשה ואין עלינו אלא לחזור על כך ולהוסיף המלצתנו.
ניתן ביום ה 17.04.08-בהעדר הצדדים

()-
______________________
עו״ד עמנואל סלע

()-
______________________
עו״ד חיים אלחדיף  -אב״ד
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()-
______________________
עו״ד דוד לב

							
בבית הדין המשמעתי של
ההתאחדות לכדורגל בישראל

בפני הדיין :עו״ד עמנואל סלע

בעניין הנאשם/ים
קבוצת הפועל בני לוד רכבת ,ליגה לאומית (“הנאשמת; “הקבוצה”; “בני לוד”)
אוליבאיו אדיפימי ,שחקן בני לוד
ארנסט אטצ’י ,שחקן בני לוד
אלמושנינו אייל ,שחקן בני לוד

פרוטוקול

ישיבת ביה״ד מיום  19מרץ 2008
נוכח/ים:
איסמעיל אזברגה ,מנכ״ל הקבוצה בני לוד
אוליבאיו אדיפימי
ארנסט אטצ’י
אלמושנינו אייל
בית הדין הקריא את כתב האישום המייחס לנאשמים עבירה של שיתוף והשתתפות שחקן שלא כדין במשחק שהתקיים בתאריך
 17/3/2008בין הנאשמת לקבוצת הפועל עכו.
הנאשמים :אנחנו מבינים את האישום
מר אזברגה :אני מאשר שבתאריך  9/3/2008קיבלתי את הפקס .זה היה יום ראשון .אחרי שקיבלתי אותו ,תוך  20דקות חתמתי
עליו והחזרתי להתאחדות.
ראיתי ששלשת השחקנים צברו את הצהובים  ,לא שמתי לב לתאריך .אני  4שנים בכדורגל 99.9% ,מהמשחקים היו בשישי-
שבת ולפי מיטב ידיעתי המשחק אמור היה להתקיים בשבת ואני יודע ששחקנים מוצהבים משחקים בשבת הקרובה שאחרי קבלת
ההודעה אבל לא משחקים בשבת שלאחר מכן .באותו יום הייתה אסיפת שחקנים ואימון והודעתי למאמן ששלשת השחקנים לא
ישחקו נגד הפועל פתח תקוה בעוד שבועיים .כנ״ל הודעתי לשחקנים עצמם שהם לא ישתתפו נגד הפועל פ״ת בגלל צבירת
צהובים.
אני מודה שטעיתי ,הפקס היה מונח על שולחני במשך כל אותם ימים ויום יום אני ראיתי אותו מולי ואני אומר לעצמי “חבל שדווקא 3
השחקנים הללו לא ישחקו במשחק החשוב נגד פ״ת”.
את הפקס בעניין הצהובים קיבלתי בתאריך  .9/3/08באותו יום קיבלתי פקס נוסף שהודיעו לי שהמשחק נגד עכו יהיה ביום שני
בשבוע שלאחר מכן .מכיון שלא קראתי בפקס שהודיע על הצהובים את התאריך טעיתי בהבנת המשחק שאסור לשחקנים
לשחק.
רק כשהסתיים המשחק נגד עכו ,אחד משחקני עכו ,לא מכיר את שמו ,שאל אותי מדוע אני מחייך .אמרתי לו “בטח אני מחייך,
לקחתי פה נקודה” .הוא ענה לי“ :אתם הפסדתם את המשחק” והוא לא הסביר.
כשהתחלתי בנסיעה מהמשחק התקשר אלי אחד השחקנים שלנו שחר סימן טוב ואמר לי“ :כרגע דיבר איתי אחד משחקני עכו
ואותו שחקן של עכו אמר לי“ :הפסדתם את המשחק בגלל שחקנים שלא שותפו כדין” .אחרי ששחר אמר לי את זה אז בדיוק
הבנתי במה מדובר.
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אני אומר לבית הדין ששחר סימן טוב אמר לי את שם שחקן עכו שדיבר איתו אבל הוא ביקש ממני שלא לגלות את שמו כי הם
חברים ולכן אני לא מוכן לגלות בבית הדין את שמו.
חוץ מזה אני רוצה לציין שכבר  5דקות אחרי המשחק יו״ר עכו מר ויצמן כבר רץ לתקשורת וסיפר את הסיפור על כך ששיתפנו
שחקנים מוצהבים.
אני מבקש להגיש לבית הדין תדפיס מתוך אתר ספורט  5ממנו אפשר להבין שעכו ידעו מוקדם מאד על כך ששיתפנו שחקנים
מוצהבים.
כדי לחזק את דברי אני רוצה להגיש דו״ח על כרטיסי הטיסה של השחקן אדיפימי ממנו אפשר לראות שהוא צבר את הצהוב
החמישי מיד אחרי שהזמנו לו כרטיס טיסה ,כשחשבנו שהוא לא ישחק נגד הפועל פתח תקוה.
כחצי שעה אחרי סיום המשחק התקשר אלי שחקן שלנו חאת’ם כריים ואמר לי שבדקה ה  88ניגש אליו שחקן עכו תומר טייר ושאל
אותו“ :על מה השוער שלכם מבזבז זמן גם ככה אתם יוצאים מפה בלי נקודות” .חאתם אמר לי שבאותו זמן הוא לא הבין במה
מדובר ,ורק כשהסתיים המשחק והתגלה עניין הצהובים הבנו שעכו ידעו על עניין הצהובים עוד לפני שהסתיים המשחק.
הנאשמים :נכון ששיחקנו נגד עכו .מהנהלת הקבוצה נמסר לנו שלא נהיה רשאים לשחק נגד פתח תקוה.
אוליבאיו אדיפימי :מפני שאמרו לי שאני לא רשאי לשחק נגד פתח תקוה נעשה שינוי בהתאם בכרטיס הטיסה שלי לחו”ל.

החלטה
אני דוחה את המשך הדיון למועד שתקבע המזכירות.
בנסיבות שתוארו אני מחליט לפעול כקבוע בסעיף  7א’ ( )3לתקנון המשמעת ולזמן לישיבה הנדחית את קבוצת הפועל עכו כצד
מעורב ומעוניין.
ניתנה היום  19מרץ  2008בהעדר הצדדים.

______________
עמנואל סלע ,עו״ד
דיין
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בפני הדיין :עו״ד עמנואל סלע

בעניין הנאשם/ים
קבוצת הפועל בני לוד רכבת ,ליגה לאומית (“הנאשמת; “הקבוצה”; “בני לוד”)
אוליבאיו אדיפימי ,שחקן בני לוד
ארנסט אטצ’י ,שחקן בני לוד
אלמושנינו אייל ,שחקן בני לוד

פרוטוקול

ישיבת ביה״ד מיום  20מרץ 2008
נוכחים:
איסמעיל אזברגה ,מנכ״ל הקבוצה בני לוד
מוחמד אזברגה  -בעלים ויו״ר בני לוד
ציון ויצמן  -יו״ר הפועל עכו
חאתם כריים  -שחקן בני לוד
מר ויצמן
אני לא קיבלתי שום החלטה שמתייחסת לדיון היום.
בית הדין
הפועל עכו איננה נאשמת .החלטתי לזמן את הפועל עכו כאמור בסעיף  7א’ ( )3לתקנון המשמעת מאחר ואני רואה בה צד מעורב
ומעוניין.
מר ויצמן :אני מבקש לומר מספר מילים מקדימות .אני חושב שהחברים מלוד טעו בשוגג ולא במכוון ואני מהצד שלי יצאתי נפגע
מכיון ששלשה שחקנים בבני לוד שותפו במשחק נגדנו ,שחקנים שאמורים היו לא לשחק .מהצד של עכו אני מבקש שבית הדין יבוא
לקראתם בצורה המקסימלית .אני אפילו מעלה אפשרות למשחק חוזר .אני לא ידעתי על הצהובים של השחקנים.
בסיום המשחק ,אני לא יכול לומר במדוייק אם זה היה לפני השריקה לסיום או מיד אחריה שמעתי עיתונאים ,שמעתי גם אפסנאי
שלי שאמר לי שדיברו איתו על כך שבני לוד שיתפו שחקנים צהובים ,הקהל התחיל לצעוק ששיחקו שחקנים צהובים ,ובגלל שכמה
דיברו על העניין זה הדליק אצלי נורה אדומה .זה היה לקראת סיום המשחק .כרבע שעה אחרי סיום המשחק התקשרתי לעידן
מההתאחדות ואמרתי לו מה ששמעתי והוא אמר לי “ :תשמע ,אני שלחתי הודעה” .כמה דקות אח״כ טלפנתי לניר וניר אמר שעידן
לידו ,שמע את השיחה ,ואמר שרק אחרי שיגיע דו״ח השיפוט הם יעשו הצלבה.
נכנסתי לחדר ההלבשה ,ראיתי את השחקנים שלי עם הראש למטה ואמרתי להם“ :תרימו את הראש אני גאה בכם יש סיכוי שננצח
טכני”.
אני לא יכול לומר מידיעה אישית מה ידעו ממלאי תפקידים או שחקנים אחרים בקבוצה .יכול להיות שידעו ויכול להיות שלא ידעו .אף
אחד ממלאי התפקידים או השחקנים שלי לא אמר לי שום דבר בעניין.
אני מבקש לציין שמדובר בשלשה שחקנים בכירים בלוד שהיו מוצהבים ולכן האינטרס של הקבוצה שלנו היה שהם לא ישחקו ואם
הייתי יודע על כך מראש הייתי מעיר למי שצריך והייתי מנסה למנוע את שיתופם במשחק.
אזברגה מוחמד :נכון שקיבלנו את הפקס מההתאחדות אבל אני חושב שההתאחדות היתה צריכה לרשום לנו הערה שבגלל
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שהמשחק משוחק ביום שני אסור יהיה לנו לשתף את  3השחקנים .אני קיבלתי כ  5שיחות טלפון מאנשים שלנו שאמרו לי שאנחנו
נפסיד הפסד טכני בגלל שיתוף  3השחקנים .אני חושב שצריך להשראיר את התוצאה או לקיים משחק חוזר.
חאת’ם כריים :אני שחקן בני לוד .לפני סיום המשחק דיבר אלי שחקן עכו תומר טייר ואמר לי“ :על מה השוער שלכם מבזבז זמן,
המשחק הזה בחיים לא ייגמר תיקו” .הדקה היתה  88ואמרתי לו“ :אם אתה מנצח ,אם אתה מסוגל לתת גול  -לבריאות” .הוא לא
אמר לי שהוא יודע שאנחנו משחקים עם  3שחקנים מוצהבים.
אחרי שריקת הסיום קיבלנו טלפון על כך שהקבוצה תפסיד טכני בגלל  3השחקנים.
עידן אלטר :אני עונה לשאלת בית הדין בקשר לשינוי מועד המשחק ובעניין שיחות שלי עם ממלאי תפקידים.
בד״כ מרבית הקבוצות מבררות לפני המשחקים על השחקנים המורחקים של היריבה .כך גם היה הפעם .אני עובד מול מנהל עכו
גורש עזרא ,הוא התקשר אלי ביום חמישי וגם ביום שבת .ביום חמישי הוא שאל אם יש מורחקים לבני לוד .בדקתי מול המחשב
ואמרתי לו שמורחקים השחקנים אלמושנינו אדיפימי ואטצ’י (אם אני לא טועה עכשיו בשמות) .ביום שבת כשהייתי במשחק התקשר
אלי שוב עזרא גורש ושאל אותי שוב לגבי המורחקים של לוד ואמרתי לו“ :אני לא זוכר ,היום יום שבת .מה שדיברנו ביום חמישי
עדיין רלוונטי ,ואם אתה רוצה תתקשר אלי ביום ראשון” .זהו.
אני לא זוכר אם הוא התקשר אלי ביום ראשון ,מתקשרים אלי הרבה אנשים .זה לא דבר חריג שגורש מתקשר אלי ,כמו כל מנהל
אחר .אני מדבר איתו הרבה ,באופן קבוע.
עידן בח.נ .למר ויצמן :השיחה ביני ובין גורש היתה ברורה מאד .אני מבקש להבהיר שאמרתי לגורש את שמות השחקנים.
מר ויצמן :אני מבקש להבהיר שלי לא ידוע על קיומה של שיחה כלשהי בין עידן מההתאחדות ובין עזרא גורש .אני מניח שמידע
כזה היה אמור להגיע אלי ,ובמקרה הזה הוא לא הגיע אלי .יכול להיות שעזרא שכח ויכול להיות שלא ייחס לזה חשיבות ויכול להיות
שטעה.

החלטה
לתגובת המאשימה להצעתן המשותפת של הקבוצות לקיום משחק חוזר.
ניתנה היום  20מרץ  2008בהעדר הצדדים.

____________________
עמנואל סלע ,עו״ד
דיין
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בבית הדין המשמעתי של
ההתאחדות לכדורגל בישראל

בפני הדיין :עו״ד עמנואל סלע

בעניין הנאשם/ים
קבוצת הפועל בני לוד רכבת ,ליגה לאומית (“הנאשמת; “הקבוצה”; “בני לוד”)
אוליבאיו אדיפימי ,שחקן בני לוד
ארנסט אטצ’י ,שחקן בני לוד
אלמושנינו אייל ,שחקן בני לוד

כתבי האישום  -כללי

החלטה

בתאריך  17/3/2008התקיים במסגרת הליגה הלאומית משחק בין קבוצות הפועל עכו לקבוצת הפועל בני לוד-רכבת.
המשחק הסתיים בתוצאת תיקו 0:0
במשחק השתתפו שלשה משחקני בני לוד אשר נטלו בו חלק למרות שאמורים היו לרצות באותו משחק עונש הרחקה אוטומטי
בגין צבירת  5כרטיסים צהובים.
לפיכך הוגשו נגד הקבוצה והשחקנים כתבי אישום בעבירה של שיתוף והשתתפות שחקן שלא כדין.
רקע דיוני
לישיבת בית הדין שהתקיימה אתמול  19/3/2008התייצבו הנאשמים .נציג בני לוד מנכ״ל הקבוצה מר איסמעיל אזברגה הודה
בעובדת שיתוף השחקנים אך טען שמדובר בטעות בתום לב .בנוסף  -כך טען מר אזברגה  -לקבוצת עכו היה ידוע על כך
שהשחקנים “מוצהבים” אך היא  -מטעמים שאינם ספורטיביים  -בחרה לשתוק.
משהועלתה טענה זו מצאתי לנכון לפעול כקבוע בסעיף  7א’ ( )3לתקנון המשמעת ולזמן לישיבה הנדחית את קבוצת הפועל עכו
כצד מעורב ומעוניין.
ישיבה נדחית נקבעה להיום .לישיבה התייצבו נציגי שתי הקבוצות
טענות הצדדים
טענות המאשימה וראיותיה
לכתב האישום צרפה המאשימה את דו״ח שופט המשחק ,את הודעת הפקס שנשלחה לבני לוד בתאריך  9/3/2008ואשר
בה רשומים שמות שלשת השחקנים “המוצהבים” (הנאשמים) .בהודעה זו נרשם בעמודה המתאימה כי מדובר בהרחקה מתאריך
 .16/3/08בנוסף הציגה המאשימה מסמך נושא תאריך  9/3/2008שנשלח בהודעת פקס לקבוצות ,לרבות בני לוד ובו מובהר
קיום המשחק בתאריך .17/3/2008
מאחר והשחקנים שיחקו במשחק בתאריך  - 17/3/2008נעברה העבירה.
טענות הנאשמים וראיותיהם
בני לוד מודה בעובדת שיתוף השחקנים במשחק למרות שאמורים היו להיות מורחקים ,אך לטענת הקבוצה מדובר בטעות בתום
לב .הסברו של מר אזברגה כפי שנמסר בעדותו בבית הדין:
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אני מאשר שבתאריך  9/3/2008קיבלתי את הפקס .זה היה יום ראשון  .אחרי שקיבלתי אותו ,תוך  20דקות חתמתי עליו והחזרתי
להתאחדות.
ראיתי ששלשת השחקנים צברו את הצהובים  ,לא שמתי לב לתאריך .אני  4שנים בכדורגל 99.9% ,מהמשחקים היו בשישי-
שבת ולפי מיטב ידיעתי המשחק אמור היה להתקיים בשבת ואני יודע ששחקנים מוצהבים משחקים בשבת הקרובה שאחרי קבלת
ההודעה אבל לא משחקים בשבת שלאחר מכן .באותו יום הייתה אסיפת שחקנים ואימון והודעתי למאמן ששלשת השחקנים לא
ישחקו נגד הפועל פתח תקוה בעוד שבועיים .כנ״ל הודעתי לשחקנים עצמם שהם לא ישתתפו נגד הפועל פ״ת בגלל צבירת
צהובים.
אני מודה שטעיתי ,הפקס היה מונח על שולחני במשך כל אותם ימים ויום יום אני ראיתי אותו מולי ואני אומר לעצמי חבל שדווקא 3
השחקנים הללו לא ישחקו במשחק החשוב נגד פ״ת.
את הפקס בעניין הצהובים קיבלתי בתאריך  .9/3/08באותו יום קיבלתי פקס נוסף שהודיעו לי שהמשחק נגד עכו יהיה ביום שני
בשבוע שלאחר מכן .מכיון שלא קראתי בפקס שהודיע על הצהובים את התאריך טעיתי בהבנת המשחק שאסור לשחקנים
לשחק.
ובאשר לשחקנים  -הם עצמם מודים בעובדת השתתפותם במשחק שלא כדין אך מסבירים זאת בעובדה הפשוטה שאת ההנחיות
הם מקבלים מהנהלת הקבוצה וזו ,אחרי קבלת הודעת הפקס מההתאחדות ,הודיעה להם על כך שלא ישותפו במשחק הבא נגד
קבוצת הפועל פתח תקווה.
מכל הראיות וטענות הצדדים עד כה ברור שגם אם שיתופם של השחקנים במשחק לא נעשה בזדון ,רשלנות ,ואפילו רשלנות רבתי
ודאי שהייתה כאן.
התוצאה לעניין ההרשעה
התוצאה היא שאני מרשיע את הנאשמים בעבירה שבכתב האישום.

לעניין העונש
הקבוצה  -הפועל בני לוד
עניין לנו בקבוצה מקצוענית במסגרת הליגה הלאומית .ליגה מקצוענית בכירה לכל דבר ועניין אשר אין מקום לעבירה מסוג זה בליגה
בכירה כל כך.
מדובר בשיתופם של שלושה שחקנים שלא כדין .מחד  -ניתן לטעון שלגבי כל השלושה מדובר באותו משחק ,באותו פקס ,באותה
טעות/רשלנות ובאותן נסיבות .מאידך ,אין מחלוקת ששיתופם של שלושה שחקנים שלא כדין מעניק לקבוצה יתרון בלתי ספורטיבי
משמעותי ביותר ,קל וחומר כאשר מדובר בשלשה שחקנים שהם ככל הנראה מובילים בקבוצה .על כך ניתן ללמוד מעדותו של
מנכ״ל קבוצת בני-לוד מר אזברגה:
“ ...הפקס היה מונח על שולחני במשך כל אותם ימים ויום יום אני ראיתי אותו מולי ואני אומר לעצמי חבל שדווקא  3השחקנים הללו
לא ישחקו במשחק החשוב נגד פ״ת”.

אשר על כן ,למרות העובדה ש”הכדור הוא עגול” ,אין חולק על כך ששיתוף שלשת השחקנים הנאשמים העניק לקבוצה יתרון בלתי
ספורטיבי משמעותי באותו משחק ,והעונש חייב לשקף עובדה זו.
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התוצאה היא שאני גוזר על הנאשמת קבוצת הפועל בני לוד קנס בפועל בסך  ₪ 10,000ובנוסף ,קנס בסך  ₪ 10,000והפחתת
 2נקודות ליגה על תנאי לשנה על כל עבירה דומה.
אבהיר כי לא בלי היסוס החלטתי שלא לגזור על בני לוד עונש הפחתת נקודת ליגה בפועל ,עונש שהיה בהחלט ראוי בנסיבות שיתוף
 3שחקנים שלא כדין .החלטתי זו נסמכת על האוירה הספורטיבית שבאה לביטוי בבקשתן המשותפת של שתי הקבוצות לקיומו של
משחק חוזר כך שההכרעה תתקבל בצורה ספורטיבית בשדה המשחק.
משנתנה המאשימה הסכמתה למשחק חוזר מצאתי לנכון להשלים את האוירה הספורטיבית והחלטתי שלא לגרוע ממאזנה של
בני לוד נקודת ליגה בפועל.
השחקנים :אוליבאיו אדיפימי ,ארנסט אטצ’י ,אלמושנינו אייל,
אין מחלוקת שהשחקנים הנאשמים ידעו על העובדה שנרשמו לחובת כל אחד מהם  5כרטיסים צהובים .העובדה שהוטעו על ידי
הנהלת קבוצתם אין בה כדי לרפא את הפגם שבשיתופם שלא כדין .אוסיף ואציין ,בלשון המעטה ,ש “לא יזיק” לשחקנים בליגה
מקצוענית בכירה להכיר את הוראות התקנון כך שיוכלו לבדוק ,לבקר ואף לסייע להנהלת קבוצתם ,בפרט כאשר מדובר בנושאי
משמעת הנוגעים להם ישירות.
בנסיבות העניין הנני גוזר על כל אחד מהשחקנים הרחקה ממשחק אחד בפועל בפועל ומ  2 -משחקים על תנאי לשנה על כל
עבירה דומה (וזאת בנוסף לעונש ההרחקה האוטומטי אותו על כל אחד מהשחקנים הנאשמים לרצות).

תוצאת המשחק
הבסיס המשפטי
סעיף  10ג’ לתקנון האליפות קובע:
....
( )5ראשי הקבוצות יבדקו את רשימת שחקני הקבוצה היריבה וכרטיסי השחקן שלה.

סעיף  12לתקנון האליפות שעניינו תוצאות משחקים ,קביעת המיקום בטבלאות הליגה ושיטת העליות והירידות קובע:
ט .תוצאות משחקים במקרה של הפסקת משחק6
....
הורשעה קבוצה על ידי בית הדין המשמעתי בעבירה מהעבירות המפורטות בס״ק  4להלן ,תפסיד הקבוצה את נקודות המשחק
בהתאם למספר הנקודות שנקבע לאותה ליגה ,והתוצאה תרשם  0:2לזכות הקבוצה היריבה.
...
להלן רשימת העבירות שבגינן יחולו ההוראות המפורטות בס״ק ( ,)2( ,)1ו )3( -דלעיל:
...
כפי שיובהר בהמשך  -זה הסעיף הרלוונטי בענייננו למרות שכותרת הסעיף מתייחסת למקרה של הפסקת משחק .למעלה מן הצורך  -מן הראוי לציין שגם סעיף
6
 12י> בתקנון האליפות דן בקביעת תוצאת משחק על-ידי בית הדין המשמעתי.

- 74 -

ג .שיתוף שחקן שלא כחוק.
...
ה .שיתוף שחקן בניגוד להוראה מהוראות תקנון ההתאחדות.
סעיף  7לתקנון המשמעת קובע:
סמכויות בית הדין:
....
 .9קביעת תוצאות משחק.
לאשר ,לבטל או לקבוע תוצאת משחק ,אשר האירועים בו נידונו בפני בית הדין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם קויים המשחק ובין
אם לאו ,הכל לפי העניין.
לקבוע תוצאת משחק באופן הקבוע בתקנוני ההתאחדות ,או להחליט על קיום משחק חוזר ותנאי קיומו ,בין אם הועמדה הקבוצה
לדין בגין אירועי המשחק ובין אם לאו ,בין אם הורשעה ובין אם סוכתה.
כפי שהבהרתי קודם לכן  -את סעיף  10ג’ לתקנון האליפות שעניינו בדיקת רשימות השחקנים וכרטיסיהם יש לפרש במשמעות
הרחבה ביותר ,פרשנות שתכלול גם התייחסות למידע מוקדם (מידע ממשי או כזה הכרוך בעצימת עיניים) הנוגע לידיעתה של
קבוצה על שחקנים בקבוצה היריבה שנאסר עליהם לשחק.
עניין ההתנגשות לכאורה בין התוצאה של נצחון/הפסד טכני (כקבוע בסעיף  12בתקנון האליפות) לסמכות בית הדין המשמעתי
לקבוע תוצאת משחק (כקבוע בסעיף  7א’ לתקנון המשמעת) נדון במספר מקרים בבית הדין העליון .ההלכה כפי שנקבעה באותם
מקרים היא שההוראה בסעיף  12ט בתקנון האליפות אינה הוראה מנדטורית 7והתקנון מסר לבית הדין המשמעתי שיקול דעת בעניין
קביעת תוצאת המשחק אף במקרה של הרשעת הקבוצה .שיקול דעת זה יכול שיבוא לביטוי בקביעת ניצחון (או הפסד) טכני ,בקיום
משחק חוזר ,8בהשארת תוצאת המשחק (כפי שהושגה במגרש) על כנה ,9בקביעת תוצאת תיק״ו ( )0:0וכיוצ״ב .הכל כמובן תוך
התחשבות בנסיבות העניין.
בית הדין העליון אף קבע בין השיקולים אותם יש לשקול את תום ליבה של הקבוצה היריבה וכן את האינטרס שיש לצד שלישי
בתוצאת המשחק.10
בית הדין העליון חזר על הלכה זו וקבע:
...תקנון האליפות (סעיף  12ט’) מחייב פסיקת הפסד טכני לקבוצה ששיתפה שחקן שלא כדין ואף הפסיקה המשמעתית בעניין זה
בארץ ובעולם מאמצת את העונש של מתן הפסד טכני.
יחד עם זה לבית הדין המשמעתי הוקנתה הסמכות ושיקול הדעת לקבוע את תוצאת המשחק בין אם הורשעה קבוצה ובין אם
11
זוכתה.
מן הכלל אל הפרט
הגם שיש לראות בה משום ברירת מחדל או קו מנחה לאותם מקרים “רגילים” של שיתוף שחקן שלא כדין
7
עניין בית»ר כפר יונה ,ערעור מס> 95 - 17/94
8
עניין בית»ר כפר יונה ,ערעור מס> 95 - 17/94
9
ולא למותר לציין כי לתוצאת משחק יש השפעה ישירה על שתי נקבוצות המתמודדות ואולם תמיד  -במיוחד במסגרת האליפות  -קיימת השפעה מסויימת,
10
במידה כזו או אחרת ,ולעיתים אף מכרעת ,גם על קבוצות נוספות בליגה.

במספר מקרים דן בית הדים העליון במקרים כאמור :ראה הפועל באר-יעקב ערעור מס>  95 - 37/94ב>; עניין בית»ר נס טוברוק ערעור מס>  96 - 61/95עניין
מכבי שפרעם ערעור מס> .95/96 -18
11

עניין כפר-סמיע  -אחי עכו ,החלטה מיום  26/7/2004פורסם בפרסום ההתאחדות חוזר לאגודות מס>  574מתאריך .15/8/2004
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כאמור לעיל  -לצורך קביעת תוצאת המשחק יש צורך לבדוק את התנהגותן ותום ליבן של שתי הקבוצות המעורבות.
לגבי בני לוד
שוכנעתי שבני לוד ,הגם שעברו על הוראות התקנון וביצעו עבירה חמורה ,עשו זאת מתוך טעות שברשלנות ,ובניגוד לאינטרסים
המקצועיים של הקבוצה .אבהיר את דברי.
על השחקנים הנאשמים היה לרצות את עונש ההרחקה אחרי תאריך  .16/3/08על פי לוח המשחקים המקורי ,משחקה של בני לוד
נגד הפועל עכו שייך למשחקי המחזור ה  24אשר חלק מהמשחקים מתקיים בימי שישי ,חלק בשבת ומשחק אחד ביום שני .מכאן
שאילו היה המשחק מתקיים שלא ביום שני רשאים היו השחקנים ליטול בו חלק.
במשחק העוקב מחזור המשחקים ה  25תתמודד בני לוד מול הפועל פתח תקוה.
עיון בטבלת הליגה מלמד שבני לוד מתמודדת מול פ״ת על מקום בחלק העליון של הטבלא ואילו הפועל עכו נמצאת בחלק התחתון
של הטבלא .מכאן ,ותוך חזרה על האמת ש”הכדור הוא עגול” הדעת נותנת שלוד אכן תעדיף שלא לשתף את שחקניה האיכותיים
מול הפועל עכו (שעל הנייר חלשה יותר) ותשתף אותם מול פתח תקווה (שעל הנייר חזקה יותר) .מכאן העובדה שבני לוד לא פעלה
כך מחזקת את טענתה לטעות בתום לב.
חיזוק לכך מתקבל גם מהאישורים שנמסרו לי בעניין שינוי מועדי כרטיסי הטיסה של השחקן אדיפימי.

לגבי הפועל עכו
מהראיות שבפני ,בדגש על עדותו של פקיד ההתאחדות מר עידן אלטר (שאין חולק על כך שעדותו אובייקטיבית והוא נטול אינטרס
לטובת צד זה או אחר) ,שוכנעתי שקבוצת הפועל עכו (כקבוצה) נהגה בחוסר תום לב בולט .שוכנעתי כי לפחות לממלא תפקיד
בכיר אחד  -מר עזרא גורש היה מידע ברור ומפורט בדבר העובדה שעל שלשת השחקנים הנאשמים נאסר להשתתף במשחק
עקב צבירת  5צהובים .בנסיבות אלה ,התנהגותה של עכו היתה נגועה בחוסר תום לב בולט .היא לא עשתה דבר כמתחייב בשלב
בדיקות רשימות השחקנים ובפועל נקטה בדרך של “נמתין ונראה מה תהיה התוצאה במגרש שהרי בכל מקרה נוכל להינות מניצחון
טכני לכשתתברר עובדת שיתוף שלשת השחקנים שלא כדין” .זו התנהגות שאין לה מקום בקרב העוסקים בספורט.
סוף דבר לעניין תוצאת המשחק
סיכומו של דבר  -משביקשו שתי הקבוצות לקיים משחק חוזר ומשנתנה המאשימה את הסכמתה וברכתה לכך ,אני מורה על קיומו
של משחק חוזר .במשחק חוזר זה לא ישותפו שלשת השחקנים שהורשעו בדין ,וזאת בנוסף לעונש ההרחקה ממשחק שנגזר
עליהם כפי שהובהר לעיל.

ניתנה היום  20מרץ  2008בהעדר הצדדים.

____________________
עמנואל סלע ,עו״ד
דיין
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