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 תוצאות הבחירות להנהלת ההתאחדות לכדורגל 
שנערכו ביום 18.01.2010

בתיבת הקלפי נספרו �49 מעטפות מהן 2 פסולות. סך כל הקולות הכשרים הסתכמו ב- ��0,� קולות, מתוכם 970 לרשימה 
א’ )מכבי ת”א( ו-��� קולות לרשימה ב’ )בית”ר שמשון ת”א(.

)ו’+ז’( מספר הקולות הכשרים בחלוקה ל-29 חברי הנהלה נותן �.�8 קולות  עפ”י האמור לעיל ובהתאם לסעיף � א � �0 
הדרושים לבחירת חבר הנהלה )מנדט אחד(.

לפיכך, רשימה א’ קיבלה 2�.4�9 מנדטים ורשימה ב’ קיבלה �4.� מנדטים. לרשימה ב’ עודף קולות גדול יותר מעודף הקולות 
של רשימה א’, ולכן לרשימה א’ יהיו �2 חברי הנהלה, ולרשימה ב’ יהיו 4 חברי הנהלה.

להלן רשימת חברי ההנהלה החדשה של ההתאחדות לכדורגל:

אבי לוזון
שטרן חלובה

מוני הראל
חיה יונה

אלונה ברקת
חזי מגן

צבי וייצנר
באסם סולימן

ירון קוריס
אביב בושינסקי

ציון וייצמן 
קובי כדורי

גיל לב
חסן אבו סאלח

אריאל שיימן
אפרים גבאי

איציק קורנפיין
רחמים ריקי בכר

דודי גיל
מנדל דוידוביץ’

נתן סלובטיק
רביב ספיר

פרוספר אזגי
ויקטור יונה

אריה זייף
אבנר קופל

שמואל שניצר
שמעון מימון

עו”ד קרן נהרי
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 תיקון לתקנון היסוד- סעיף 5 ד. )2( ב. ולסעיף ד.2. )הנהלת האיגוד( 
לתקנון איגוד השופטים

נוסח קיים

מינוי יו“ר הנהלת איגוד השופטים וחברי הנהלת האיגוד ייעשה על ידי ועדה בהרכב הבא: ב. 
שופט בדימוס שאינו נמנה על מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל.  .�  

יו“ר נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.  .2  
יו“ר הנהלת ההתאחדות.  .�  

מ“מ יו“ר הנהלת ההתאחדות.  .4  
חבר נשיאות ביה“ד העליון של ההתאחדות.  .�  

נשיא כבוד של איגוד השופטים.  .6  

נוסח מוצע

מינוי יו“ר הנהלת איגוד השופטים וחברי הנהלת האיגוד ייעשה על ידי ועדה בהרכב הבא: ב. 
שופט בדימוס שאינו נמנה על מוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל.  .1  

יו“ר נשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.  .2  
יו“ר הנהלת ההתאחדות.  .3  

מ“מ יו“ר הנהלת ההתאחדות.  .4  
נשיא כבוד של איגוד השופטים.  .5  

דברי הסבר:

תיקון זה בא ביוזמת נשיאות ביה“ד ולפיו הרכב הועדה הממנה את יו“ר איגוד השופטים וחברי הנהלת האיגוד יכלול את יו“ר 
נשיאות ביה“ד העליון בלבד ללא חבר נשיאות נוסף.
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תקנון להעברת זכויות בקבוצות כדורגל

תיקון לסעיף 5 א’ - תנאים מקדמיים

נוסח קיים:

הועדה לא תאשר התקשרות אם התקיימו אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן:א.“�

התאגיד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו הורשע בעבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו � שנים, ממועד )�(
מתן פסק הדין בעבירה הנ”ל ו/או ממועד גמר ריצוי העונש שנגזר, אם נגזר - המאוחר מביניהם.

ניגוד )2( ו/או מי ממנהליו עלול להימצא, כתוצאה מרכישת הזכויות, במצב של  ו/או מי מבעליו  התאגיד 
עניינים.

לתאגיד מונה בעבר כונס נכסים או מפרק, וטרם חלפו � שנים ממועד פקיעת המינוי, כאמור.)�(

לתאגיד ו/או למי מבעליו ו/או ממנהליו יש עניין, במישרין או בעקיפין, בקבוצה אחרת הנמנית על ליגת העל או )4(
על הליגה הלאומית או על הליגה הארצית או שהיה לו עניין כזה ב- �2 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

הועדה רשאית שלא לאשר התקשרות, גם מטעמים אחרים ובלבד שינומקו בכתב”)�(

נוסח מוצע:

הועדה לא תאשר התקשרות אם התקיימו אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן:א.“5

התאגיד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו הורשע בעבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו 7 שנים )1(
ממועד מתן פסק הדין בעבירה הנ”ל ו/או ממועד גמר ריצוי העונש שנגזר, אם נגזר - המאוחר 

מביניהם.

התאגיד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו עלול להימצא, כתוצאה מרכישת הזכויות, במצב של )2(
ניגוד עניינים.

לתאגיד מונה בעבר כונס נכסים או מפרק, וטרם חלפו 5 שנים ממועד פקיעת המינוי, כאמור.)3(

לתאגיד ו/או למי מבעליו ו/או ממנהליו יש עניין, במישרין או בעקיפין, בקבוצה מקצוענית )א()4(
)“הקבוצה האחרת”( או שהיה להם עניין כזה ב- 12 החודשים שקדמו להגשת  אחרת 

הבקשה.

על אף האמור בס”ק )א( לעיל, יוכלו התאגיד או מי מבעליו או מי ממנהליו לרכוש זכויות )ב(
בקבוצה למרות שיש להם או שהיה להם ענין בקבוצה אחרת ב- 12 החודשים שקדמו 

להגשת הבקשה ובלבד שהתקיימו כל התנאים שלהלן:

ידי )1( על  אושרה  וההתקשרות  הושלמו  האחרת  בקבוצה  הזכויות  העברת  הליכי 
הועדה. 

במועד הגשת הבקשה, הקבוצה האחרת אינה נמנית על אותה הליגה עליה נמנית )2(
הקבוצה הנרכשת.

משני )3( יותר  הועברו  לא  הבקשה  להגשת  שקדמו  הרישום  תקופות  שתי  במהלך 
שחקנים מהקבוצה האחרת לקבוצה המבקשת, אלא אם לתאגיד או למי מבעליו 
ובתנאי  ההעברות  ביצוע  בעת  האחרת  בקבוצה  ענין  היה  לא  כבר  מנהליו  או 

שהתמורה בגין העברת השחקנים שולמה במלואה לקבוצה האחרת.

דברי הסבר

מטרת התיקון הינה להקל על גופים מסחריים ואנשי עסקים לרכוש זכויות בקבוצות כדורגל מקצועניות ולמנוע 
תקופת צינון ארוכה כל עוד הדבר לא קיים חשש לניגוד עניינים ו/או לפגיעה בקבוצה האחרת.

ס”ק )�( נמחק מאחר והינו זהה לס”ק )ב(.
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תקנון העברת זכויות

תיקון לסעיף 12 – הון עצמי מינימלי

נוסח קיים:

ההון העצמי המינימלי של תאגיד, בהתאם לעקרונות החשבונאים המקובלים, לא יפחת מהסכומים המפורטים להלן:  .�2
�0% מהתקציב המאושר ולא פחות מ- �.� מיליון ₪ לקבוצה בליגת העל. א.   

�0% מהתקציב המאושר ולא פחות מ- � מיליון ₪ לקבוצה בליגת הלאומית. ב.   
�0% מהתקציב המאושר ולא פחות מ- 2�0 אלף ₪  לקבוצה בליגת ארצית. ג.   

נוסח חדש:

מהסכומים  יפחת  לא  המקובלים,  החשבונאים  לעקרונות  בהתאם  תאגיד,  של  המינימלי  העצמי  ההון   .12
המפורטים להלן:

10% מהתקציב המאושר ולא פחות מ- 1.5 מיליון ₪ לקבוצה בליגת העל. א.   
10% מהתקציב המאושר ולא פחות מ- 250 אלף ₪  לקבוצה בליגת הלאומית. ב.   

דברי הסבר:

בעקבות ביטול הליגה הארצית, הוחלט לקבוע את ההון העצמי המינימלי של הליגה הלאומית כהון העצמי שהיה קבוע לליגה 
הארצית.
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תקנון רכישות ומתן זיכיונות

תיקון לסעיף 7 א’

נוסח קיים

הוראות שונות7.

ועדת המכרזים תמונה על ידי מזכירות ההתאחדות ותהא מורכבת כדלקמן:א.

הנהלת )�( חברי  יהיו  הכספים(  ועדת  ראש  יושב  )לרבות  מהם   � לפחות  כאשר  חברים,   � תמנה  הועדה 
ההתאחדות לכדורגל.

כיושב ראש הועדה ישמש יושב ראש ועדת הכספים.)2(

מזכירות ההתאחדות רשאית להורות על שינוי בהרכב ועדת המכרזים ו/או מינוי ועדת מכרזים מיוחדת )�(
לענין פלוני ו/או לסוגי עניינים, כפי שתמצא לנכון.

נוסח מוצע

הוראות שונות7.

ועדת המכרזים תמונה על ידי מזכירות ההתאחדות.)1(א.

הועדה תמנה 5 חברים, כאשר לפחות 3 מהם )וביניהם יו”ר ועדת הכספים( יהיו חברי הנהלת )2(
ההתאחדות.

)3(

)4(

מזכירות ההתאחדות רשאית להורות על שינוי בהרכב ועדת המרכזים ו/או מינוי ועדת מכרזים 
מיוחדת לענין פלוני ו/או לסוגי עניינים, כפי שתמצא לנכון.

יו”ר ועדת המכרזים יימנה על ועדת הכספים.

דברי הסבר

בתיקון המוצע נמחק ס”ק א’ )2( אשר קבע כי יו”ר ועדת המכרזים יהיה יו”ר ועדת הכספים.
מחיקת הסעיף תאפשר מינוי יו”ר שונים לשתי הועדות, כאשר בכל מקרה, יו”ר ועדת כספים יימנה על חברי הועדה.

כמו כן, בוצעו בסעיף שינויי נוסח.
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בית דין העליון
ההתאחדות לכדורגל בישראל

)הרכב מורחב(

דיון נוסף-הפועל ראשון לציון – מכבי באר- שבע
 אחווה עראבה- הפועל כפר סבא

 מכבי טמרה- הפועל טמרה 

החלטה

בפנינו דיון נוסף על החלטות בית הדין העליון בערעורן של מכבי טמרה, אחווה עראבה, הפועל ראשון לציון, להם גם   .�
הצטרפה ההתאחדות לכדורגל.השאלה היחידה העומדת לדיון הנוסף ובגינו אושר הדיון הנוסף היא השאלה של התוצאה 

של המשחק, כאשר קבוצה הורשעה בשיתוף שחקן שלא כדין.

הכלל, מקדמת דנא, קבוע בסעיף �2 ט’ לתקנון האליפות, שלשונו כדלקמן:  .2

תפסיד  להלן,   )4( בס”ק  המפורטות  מהעבירות  בעבירה  המשמעתי  הדין  בית  ידי  על  קבוצה  הורשעה  “�2ט.)2( 
הקבוצה את נקודות המשחק בהתאם למספר הנקודות שנקבע לאותה ליגה, והתוצאה תירשם �:0 לזכות 

הקבוצה היריבה.

להלן רשימת העבירות שבגינן יחולו ההוראות המפורטות בס”ק )�(, )2( ו-)�( דלעיל: �2.ט.)4( 
הופעה ללא רשימת שחקנים. א.  

שיתוף שחקן שאינו רשום בקבוצה. ב.  
שיתוף שחקן שלא כחוק. ג.  

שיתוף שחקן המצוי בהסגר, או בעונש הרחקה ממשחקים. )הרחקה ממשחקים, לצורך סעיף זה,  ד. 
כוללת גם “הרחקה אוטומטית “ בהתאם לתקנות המשמעת(.”

אכן קיימת הוראה בסע’ 7 א. )9( לתקנון המשמעת לפיה:  .�

קביעת תוצאות משחק  “7 א. )9( 
לאשר, לבטל או לקבוע תוצאת משחק, אשר האירועים בו נידונו בפני בית הדין, בין במישרין ובין בעקיפין, 

בין אם קוים המשחק ובין אם לאו, הכל לפי העניין. 
לקבוע תוצאות 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.”

גם אם נפרש סעיף זה, כעומד בפני עצמו ותחולתו יפה למקרה של הרחקת שחקן שסעיף �2 ט’ חל עליו, הרי יאמר באופן 
חד-משמעי, שיש להחילו רק במקרים חריגים יוצאי דופן מיוחדים, ששורת הצדקה לא משאירה ברירה אלא להתערב, 
לא בגלל עניינן של שתי הקבוצות היריבות, אלא עקב, השלכות קיצוניות בנסיבות העניין, על צדדים שלישיים )עליה או 

ירידה של ליגה וכיוצ”ב(.

נבקש לאזכר תקנון פיפ”א בעניין זה. גם אין לדברים תוקף מחייב, הרי וודאי מעמד מנחה יש להם. כך נאמר בסעיף ��   .4
הנוגע לעניינינו:

Article �� Forfeit:
Team sanctioned with a forfeit are considered to have lost the match by �-0.
If they goal difference at the end of the match is greatest team �-0, the result on the pitch 
is upheld. 

�.
2.
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הכלל העקרוני והיסודי הוא, קבוצה ששיתפה שחקן שלא כדין, אחת דינה לגבי תוצאות המשחק והוא הפסד טכני. כלל   .�
זה חוזר ונשנה בהחלטות בתי הדין השונים זה שנים. 

קיימנו דיון נוסף בעניין הפועל חיפה ותוצאתו הייתה אמנם אישור החלטת בית הדין המשמעתי אשר קבע הפסד טכני   .6
לקבוצת הפועל חיפה. אבל דברים שנאמרו באותה החלטה, מתברר, גרמו לאי בהירות, ניתן פירוש רחב מעבר לכוונה 
שעמדה ביסודם של דברים ותרמו להחלטות שנתנו והעומדות ביסוד הדיון הנוסף.אכן, נראה לנו כי מן הראוי להעמיד 

דברים על מכונם.

יאמר מיד, כי אין לנו כאן באף אחת מההחלטות, נושא של פגיעה בצד שלישי, ולכן עניין ההחלטה בבאר יעקב, על נסיבותיה   .7
המיוחדות, אינה עניין לכאן כלל. ההחלטות נשוא הדיון, עניינן ביחסים בין הקבוצות, הצדדים הישירים למשחק.

כידוע, רובם של המקרים הנדונים בפני בתי הדין של ההתאחדות, בסוגיה הנדונה, מקורם בטענת “תום לב” מצד קבוצה   .8
שהורשעה בשיתוף שחקן שלא כדין. כמעט ולא קיימים מקרים המובאים לבתי הדין, בעניין זה, שאין טענת “תום לב” 

בצדם )ואם יש מקרים אחרים, כגון, שיתוף במזיד של שחקן ששיתופו אסור, הרי אין מקומה בדיון הנוכחי(.

ראוי להבהיר, כי שתי המילים “תום לב” אינן מילות קסם שעצם אמירתן, ואפילו הוכחות כנכונות, מיד מקנות לקבוצה   .9
“תום לב” אינו מושג  )חרף השיתוף שלא כדין(.  המשתפת – גושפנקא לאישור תוצאות המשחק כפי שהושגה בשדה 
העומד בפני עצמו. ברובם המכריע של המקרים, השיתוף האסור, “בתום לב”, נובע מרשלנות, או מהתרשלות, של הקבוצה 
המשתפת, לאחר שלא טרחה לבדוק “בשבע עיניים” גם את מצב “אדומיו” או “צהוביו” הקודמים של השחקן, כמו גם את 
ההוראות המחייבות של התקנון לעניין ריצוי ומועד העונש )אפילו, נאמר, כי התקנון שונה רק קרוב לאירוע(.שיתוף שחקן 
שלא כדין, אף אם הדבר נעשה “בתום לב” אמיתי וכן, יש לו השפעה בלתי ספורטיבית ובלתי הוגנת על התוצאה הסופית 
של המשחק, על ידי עצם שיתופו. ואין חשיבות, מבחינה זו, לכמות הדקות בה שותף אותו שחקן. ראוי להדגיש, כי למעט 
במקרים נדירים, הרי השחקן עצמו יודע כי אסור לו לשחק במשחק מסוים מהיותו בתקופת ריצוי עונשו, והשחקן אינו יכול 

להתחמק מן הידע האישי שלו.  

כוחו של “תום לב” אינו יכול לגבור על כוח הסדר ההכרחי בליגה, על כוח ידיעת התקנון, על כוח הוודאות שבענישה,   .�0
על כוח המכנה המשותף של שוויוניות בפני האכסיומה הספורטיבית הידועה מראש לכל מתחרה והיא: שיתוף רק של 

שחקנים וספורטאים ששיתופים מותר ולגיטימי בכל משחק ומשחק, בכל תחרות, מכל מין וסוג, בכל מקום ומקום.   

עוד דבר חשוב לציון, המיוחד לאור הטענות שהתעוררו על אי קבלת הודעה על הרחקת שחקן או איחור במסירת הודעה   .��
רבים  פרטים  )בין  מופיע  בו  לכדורגל,  ההתאחדות  של  הקבוצות  פורטל  מערכת  ההתאחדות,  הנהיגה  בינתיים  כזאת. 
אחרים( לגבי כל שחקן עונש הרחקה אם קיבל, סוגו, תאריך תחילת ההרחקה ומספר המשחקים להרחקה. גם ריצוי עונש 
הרחקה מופיע ופרטים רלוונטיים אחרים. כל אשר קבוצה צריכה לעשות, הוא להיכנס למערכת הפורטל ולקבל פרטים 

אלה לגבי הקבוצה שלה והשחקנים הרשומים בשורותיה בלבד.

הייתה מאפשרת לכל  הייתה עושה ההתאחדות, אם בהסכמת הקבוצות,  ולדעתנו טוב  קיים גם אתר של ההתאחדות   .�2
קבוצה ולכל מעוניין )ולא רק לקבוצה הרלוונטית(, לראות פרטי הרחקה של שחקנים גם באתר הכללי.

נוכח האפשרויות הזמינות לקבל מידע( מצדה של קבוצה אם לא  )במיוחד כיום,  לא תוכל להתקבל טענה “תום לב”   .��
וכיוצ”ב אינן מתיישבות עם  בדקה או ניסתה לבדוק, את המצב לגבי שחקנים מורחקים שלה. רשלנות, עצימת עיניים 
טענת “תום לב”. רק באותו מקרה יוצא דופן שקבוצה תוכיח ותשכנע כי על אף שעשתה את כל המאמצים הסבירים 
לברר את עניין השחקנים המורחקים ומסיבות שלא תלויות בה לא עלה הדבר בידה, ורק כשהשחקן עצמו לא יכול לדעת 

כי  הוא מורחק, תוכל טענת “תום הלב” להיבדק ע”י בית הדין בין שאר נסיבות.

אשר לעניין חובת הבירור ע”י הקבוצה היריבה. זה עלה רק בהקשר של השפעת תוצאת המשחק על צדדים שלישיים   .�4
)ולא בין הקבוצות היריבות( וגם אז בלי לפגוע בכלל כי החובה העקרונית והראשונית חלה על הקבוצה המשתפת שחקן 
מורחק ולא על יריבתה. בתנאים של היום, זה צריך להיות מקרה קיצוני ביותר כמו למשל אי ידיעת הקבוצה המשתפת 
שחקן מורחק כאשר הקבוצה היריבה יודעת בפועל הן את עניין ההרחקה והן את עניין אי הידיעה של הקבוצה המשתפת 
שחקן מורחק. גם במקרים קיצונים כאלה, אך ורק שיש השפעה קיצונית בנסיבות העניין, על צדדים שלישיים ולכן חובת 

צדק מחייבת התערבות, תשמע טענה זו.
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סוף דבר:

לאור כל האמור לעיל, ולאחר שעיינו באופן מעמיק בכל הצדדים, כמו גם בהחלטות בית הדין המשמעותי ובעתירת ההתאחדות 
לכדורגל, על כל הפסיקות שהוגשו לנו:

אנו מקבלים את בקשתה של הפועל ראשון לציון ומבטלים את החלטת בין הדין העליון, מיום 9.�2.09 באשר לתוצאת   .�
המשחק עם מכבי באר שבע וקובעים ניצחון טכני להפועל ראשון לציון.

 יתר חלקי ההחלטה יעמדו בעינן.

אנו מקבלים את בקשתה של אחווה עראבה ומבטלים את החלטת בית הדין העליון מיום 9.�2.09 באשר לתוצאת המשחק   .2
עם הפועל כפר סבא וקובעים ניצחון טכני לאחווה עראבה.

יתר חלקי ההחלטה יעמדו בעינן.

אנו מקבלים את בקשתה של מכבי טמרה ומצטטים את החלטת בית הדין המשמעתי מיום 09.��.26 באשר לתוצאת   .�
המשחק עם הפועל טמרה וקובעים ניצחון טכני למכבי טמרה.

יתר חלקי ההחלטה יעמדו בעינן.

________________________________________________________________________

יהושע גלברד, עו”ד
אבה”ד

דוד יהב, עו”דעמי פזטל, עו”ד

הדיין עו”ד אסף הדסי:

קראתי בעיון את פסק דינם של חברי הנכבדים בנושא הדיון הנוסף.  .�

לצערי, ועם כל הכבוד, לא אוכל להסכים להלכות המוצעות, במו גם לתוצאה הסופית.  .2

לטעמי, ההלכה העקרונית אותה קבע בית דין זה פה אחד אך לפני מספר חודשים בדיון הנוסף בעניין הפועל חיפה היא   .�
ההלכה הנכונה בהיבט העקרוני, ואין מקום לסטות ממנה.

יישומה במקרים ספציפיים יכול ויהיה נתון לויכוחים כאלה ואחרים, ואולם בעקרון הלכה זו משקפת את הוראות התקנון   .4
שיתוף  לסוגיה הכאובה של  ספורטיבית  והצודק מבחינה  הראוי  הדין  גם  והנה  העליון מאידך,  הדין  בית  מחד, תקדימי 

שחקנים שלא כחוק.

לדעתי, העקרונות שאמורים להנחות את בתי הדין הינם:  .�
יש ליתן לבית הדין המשמעתי שיקול דעת לעניין קביעת תוצאת המשחק, בהתאם לסעיף 7 א’ לתקנון המשמעת,   �.�
חלף החלת ההוראה האוטומטית של הפסד טכני הקבוע בתקנון האליפות. בהערת אגב אציין כי סמכות זו של 
בית הדין מופעלת כדבר שבשגרה לגבי עבירות רבות אחרות המנויות בסעיף �2 לתקנון האליפות, החל מאי 

הופעה, וכלה בפיצוץ משחק )וראה החלטת בית דין זה בהרכב מורחב בעניין בית”ר ירושלים(.

הקריטריונים שאמורים להנחות את בית הדין המשמעתי בעיקר הינם כזכור:   �.2

תום לב – שהינו  כמובן תנאי הכרחי, ובהעדרו יש לפסוק על הפסד טכני, תוך ענישת הקבוצה בחומרה. א. 

התנהגות הקבוצה היריבה – כולל קיום חובותיה על פי סעיף �0 ג’ לתקנון האליפות המחייבות גם אותה,  ב. 
וכי כל  וכרטיסי השחקן שלה,  הקובעות כי חובת הקבוצות לבדוק את רשימת שחקני הקבוצה היריבה 
ערעור על חוקיות שיתופם של שחקנים יוגש על ידי ראשי הקבוצות לפני התחלת המשחק, או עד סיומו, 

ופרטי הערעור יצוינו על ידי שופט המשחק בדו”ח השיפוט שלו.

ההשפעה על צדדים שלישיים - ופרט שעה שמדובר במשחקי ליגה. ג. 
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הדין  בית  על  זה  בעניין  ויש לסמוך  כמובן מנסיבות המקרה הספציפיות,  נגזר  הנ”ל  כל אחד מהעקרונות  משקלו של   .6
המשמעתי אשר יפעיל את שקול דעתו על מנת לקבוע את התוצאה הראויה, תוך איזון ושיקול בין מכלול נסיבות העניין, 

לרבות מחדלי הקבוצה המורשעת והתנהגותה של יריבתה.

גישתי העקרונית הינה כי בהתקיים תום לב מצד הקבוצה המורשעת, )אשר נקבע כממצא עובדתי על ידי בית הדין(, יחד   .7
עם אי קיום חובת הקבוצה היריבה, הרי בדרך כלל יש ליתן עדיפות לתוצאה כפי שהוגשה בשדה המשחק, ואין מקום 
לתת “פרס” לקבוצה היריבה לקבל נקודות “על השולחן”, כאשר היא מצידה לא מילאה אחר חובותיה בהתאם להוראות 

התקנון, וכל זאת כמובן תוך מתן ענישה הולמת לקבוצה המורשעת.

יודגש שוב למען הסר ספק- תום לב של הקבוצה המורשעת אינו יכול לשמש כהגנה מהרשעה בפן המשמעתי, כאשר   .8
תום לב זה אינו יכול לכסות מקרים של רשלנות, עצימת עיניים וכיוצ”ב, ואולם יש בו – יחד עם יתר הנסיבות, בכדי לשמש 

שיקול מכריע לעניין קביעת תוצאות המשחק.

כל תוצאה אחרת נראית לי בלתי צודקת ובלתי רצויה, איננה מתיישבת עם רוח הספורט, ומעניקה כאמור פרס לקבוצות   .9
יריבות, אשר הפסידו בשדה המשחק מחד, ולא מילאו את חובתן על פי התקנון מאידך.

אשר לתוצאות הספציפיות של הערעורים שבפנינו, אני סבור כי יש להותיר על כנן את החלטות בית הדין העליון שניתנו   .�0
פה אחד על ידי שלושה דיינים, תוך יישום המבחנים שנקבעו בהלכת הדיון הנוסף בפרשת הפועל חיפה, ואין כל מקום 

לשנותן. ואבהיר:

גם  מעורבת  הייתה  בו  המקרה,  של  הקיצוניות  הנסיבות  הרי   – עראבה  הפועל  נ’  סבא  כפר  הפועל  בפרשת   �0.�
ההתאחדות )אשר העבירה שחקן בעונש(, יחד עם העובדה כי בינתיים שונה התקנון, בתוספת לעובדה כי התקיים 
תום לב מצד הנאשמת, יחד עם מחדל מצד הקבוצה היריבה, מצדיקות לדעתי את השארת התוצאה כפי שהוגשה 

בשדה המשחק.

ליבה הבולט של הקבוצה הנאשמת, כפי שנקבע  כי תום  – אני סבור  נ’ הפועל ראשל”צ  בפרשת מכבי ב”ש   �0.2
כממצא על ידי בית הדין המשמעתי, יחד עם מחדליה של הקבוצה היריבה, בתוספת העובדה כי השחקן ריצה 
בפועל את עונש הרחקה שהוטל עליו )אם כי במועד שגוי( מצדיקות את השארת תוצאת המשחק כפי שנקבעה 

בשדה המשחק.

בפרשת הפועל טמרה נ’ מכבי טמרה הרי נסיבותיו הקיצוניות של המקרה, כולל העובדה כי השחקן המדובר   �0.�
זוכה על ידי בית הדין המשמעתי מעבירה שלהשתתפות שלא כדין, בתוספת לעובדה כי בפועל לא הורחק כלל, 
ושיתופו במשחק היה למשך דקות ספורות, כל אלו מצדיקים לדעתי את השארת התוצאה כפי שהוגשו בשדה 

המשחק כפי שהחליט בית הדין העליון.

לפני סיום, לא אוכל שלא לחזור שוב על קריאתו של בית דין זה להתאחדות,לפעול בשקיפות רבה יותר מול הקבוצות,   .��
בצורה ההולמת את העידן האלקטרוני שבו אינו חיים, על מנת להביא לידיעת הנוגעים בדבר )שתי הקבוצות המתמודדות 

יחד עם שופט המשחק( את פרטי העונשים ומועדי ריצוי העונש לפני תחילת המשחק. 

____________
אסף הדסי, עו”ד  
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הדיין עו”ד אורי סלונים:

האגודות  נציגי  של  המפורטים  טיעוניהם  את  זה,  בנושא  העליון  הדין  בית  דיוני  בשני  לשמוע  ההזדמנות  בחלקי  משנפלה 
השונות נשוא הדיון, וכן את דעות חברי לבית הדין הנכבד, אודה כי הכרעה בנושא זה אינה פשוטה כל ועיקר. לעיתים ישנן 

בחיינו דילמות ושאלות, שבהן יש צדק והגיון בטיעוני הצדדים בשני צדי המתרס, וההתלבטות קשה מאין כמותה. 

בעניין זה, הדילמה המוצבת היא גדולה, ולכן החלטתי לכתוב את החלטתי לאיזה תוצאה מהשתים המוצעות אצטרף. הנני 
מסכים כי התוצאה הרצויה ביותר, ואולי משאלת הלב של כולנו, שכל ההכרעות הספורטיביות תתקבלנה על המגרש הירוק 
ולא סביב שולחן הדיונים, אך זו כאמור אוטופיה שקשה להשגה, ולו הייתה האפשרות היחידה בחיינו, לא היינו נזקקים לבתי 

דין משמעתיים שבהם יושבים בני אנוש, השומעים טיעונים ומכריעים הכרעות.

אני מסכים יחד עם זה, כי יש צורך בהכרעה כי דינו של משחק אשר בו שותף שחקן שלא כדין, חייב להיות על פי התקנון 
חד משמעית וללא היסוס, הפסד טכני כקובע בתקנון האליפות, וזו אמורה להיות ההכרעה העקרונית והמעשית של כל תיק 
ותיק. מסכים אני כי נושא השקיפות של מצב ה”צהובים” כל שחקן ושחקן, כפי שהובא לידיעתנו בדיון הנוסף, על ידי נציגי 

ההתאחדות קיבל משנה חשיבות בנושא זה.

תחושתי האישית, כי נושא השקיפות והנגישות של כל אחד לפורטל, אמור להביא למצב שלא התקבלנה בעתיד טענות “תום 
לב” בדרך של שיגרה, כאשר נושא הפורטל יהיה כה מוטמע, ונגיש לכל, ואני מדגיש נגיש לכל הציבור, בדרך שאיש לא יוכל 

לטעון “לא ידעתי או לא הובא לידיעתי”.

הואיל וישבתי בדין הקודם, ושמעתי בקשב רק את טיעוני הצדדים, הייתה לי ההתרשמות כי נושא הפורטל היה אמנם נגיש 
אך מוטמע ומופנם כדבעי בקרב כל העוסקים בכדורגל בישראל, נוטה אני לקבל את העיקרון המוצע בהחלטת הרוב בדיון 
זה, שהפורטל אמור לצמצם את הטענה של תום הלב על אי הידיעה על “צהובים” כמעט באופן מוחלט, אך איני יכול שלא 
לקבל את החלק בהחלטת המיעוט, אשר מבקש שלא לשלול את זכות הדיין לשמוע ולהחליט, על טיעון הכולל טענת “תום 
לב” )אשר כאמור יהיה עתה נדיר ביותר עקב השקיפות ההולכת ומתמקצעת של הפורטל והמשתמשים בו( במקרים הבודדים 

שבהם יש מקום לטיעון כזה.

הואיל ושמעתי כדיין את הטיעונים של הצדדים בדיון נשוא הערעור הנוסף באשר לתוצאות הספציפיות, אני נוטה לקבל את 
החלק הזה של החלטת המיעוט, והייתי מותיר את תוצאות כפי שנפסקו פה אחד על ידי שלושת הדיינים, ואני בהם, בדיון שם, 

מבלי לחשוש לעיקרון המקובל עלי שטיעון זה יהיה נדיר, ולא יישמע אלא בנסיבות יוצאות דופן.

גלויים  שיהיו  המידע,  כל  והטמעה מלאה של  יפעלו לשקיפות  כי  למוסדות ההתאחדות,  לקריאה  הלב,  בכל  הנני מצטרף 
לכולם, לאגודות,לשחקנים, לשופטים, ואף לתקשורת, לפני תחילת כל משחק ומשחק, שכן אז לא תוכל בעתיד להישמע 

טענת “תום לב” אלא במקרים יצאי דופן, בהם המערכת השקופה לא תפעל כדבעי.
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