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                                                                                                                   29.10.19 
 
 
 

 עתירה לדחיית מועד ישיבת ההתאחדות לכדורגל  –הנדון                           
 החלטה – 30.10.19הקבועה ליום                                         

 
 

 העובדות והרקע
 
 
.  בפניי עתירתו של עו"ד שמעון טננבלט, שהינו חבר הנהלת ההתאחדות בדעה 1

ישיבת הנהלת  מועד (,להורות על דחייתהעותר –מייעצת, ללא זכות הצבעה )להלן 
, כשעל הפרק עומדת בחירתו של יו"ר חדש 30.10.19ההתאחדות הקבועה ליום 

המועמד היחיד לתפקיד הוא מר אורן חסון, ששימש בעבר  להנהלת ההתאחדות.
 (.המועמד –ו"ר ומנכ"ל מנהלת הליגות בכדורגל )להלן י
 
א' הראל וג' בכר, טענות מטענות שונות  .  בעתירה מעלים ב"כ של העותר, עוה"ד2

לגבי הפרוצדורה שקדמה לקביעת ישיבת ההנהלה, ואשר לטענתם, עומדת בניגוד 
להוראות התקנון. בין היתר, לא איפשרה ההתאחדות הגשת מועמדויות נוספות 

לא עמדה בפרקי הזמנים שנקבעו  למעט זו של מר אורן חסון; לתפקיד היו"ר,
הנהלת חברי מועד הבחירות לאחר התפטרות היו"ר; לא ניתן לת בתקנון לענין קביע

 יר לגבש עמדתה לגבי המועמד היחיד.ההתאחדות פרק זמן סב
 
עוד נטען בעתירה כי מר חסון לא היה חבר הנהלה בזמנו, וכי מינויו כחבר הנהלה .  3

לא קיימה ההתאחדות את הוראות סעיף כמו כן,  , נעשה שלא כדין.23.10.19ביום 
יום טרם  60 -לתקנון היסוד, הדורש כי מועמדויות תוגשנה לא יאוחר מ 1.1ב.5

שליד ב"כ העותר מפנים בענין זה לפסיקת ביה"ד העליון  המועד שנקבע לבחירות.
, שם הוחלט (23.7.18)ניתן ביום ההתאחדות לכדורגל  נ. פרלמןערן בענין ההתאחדת 

לאפשר הצגת מועמדויות נוספות יום, על מנת  60לדחות את מועד הישיבה למשך 
 לתפקיד.

 
 
לוח הזמנים בפרשה זו הוא, בקצירת האומר, כדלהלן: מר שינו זוארץ, היו"ר  . 4

. התפטרותו נכנסה 17.1.19היוצא של ההתאחדות, הודיע על התפטרותו ביום 
. לפני מספר שבועות פורסם בתקשורת כי מר אורן חסון הוא 20.6.19לתוקף ביום 

ביום בישיבת ההנהלה שתתכנס  ומועמדותו תוצג ,קיד יו"ר ההתאחדותמועמד לתפ
נשלחה לחברי ההנהלה הזמנה לישיבת הנהלה ביום  3.10.19. ביום 30.10.19
נשלח לחברי ההנהלה  23.10.19רק ביום  , מבלי שצוין על גביה סדר היום.30.10.19

ן, כי מועד הישיבה יצוי סדר היום לישיבה, כשעל הפרק הנושא של בחירת יו"ר חדש.
 נקבע זמן רב קודם לכן.

 
לחברי הנהלת  ,. בחוות דעת שמסר היועמ"ש להתאחדות, עו"ד עמית פינס5

, תחת הכותרת "נוהל בחירת יו"ר במקרה של התפטרות 23.10.19התאחדות ביום 
, הוא מחווה דעתו לגבי הליכי הבחירה לתפקיד היו"ר, האמורה להיערך "יו"ר

 .(חוות הדעת –)להלן  30.10.19, הקרובהבישיבת ההנהלה 
 



2 
 

 

 
 כדלהלן: בין היתר, ,בחוות דעתו קובע עו"ד פינס .  6

לתקנון היסוד במקרה של התפטרות יו"ר  1.1ב.5למרות שבהתאם לסעיף  -
יום ממועד ההתפטרות, הרי במקרה דנן  90ההנהלה, יש לקיים בחירות תוך 

מאז הודיע מר זוארץ, על התקופה, ולמעשה חלפו כבר כעשרה חדשים חלפה 
אשר על כן, אין מנוס מלקיים את הבחירה  התפטרותו, או כוונתו להתפטר.

 עתה.
 

כל חברי ההנהלה שמונו עד למועד הקובע, שהוא מועד קיום ההצבעה,  -
ומינויים היה כדין, זכאים להציג מועמדותם בישיבת ההנהלה ביום 

, ומינויו היה 23.10ביום . מר חסון מונה כדין לשמש חבר הנהלה 30.10.19
 כדין, ועל כן הוא רשאי להיבחר לכהונת יו"ר ההנהלה.

 

, זר היועמ"ש להתאחדות על עמדתו בחוות הדעת הנדונהולעתירה זו, ח .  בתגובתו7
ומבקש לדחות את העתירה מכל וכל. מוסיף וטוען עו"ד פינס, כי לעותר, עו"ד 

אחדות, בהיותו במעמד משקיף טננבלט, אין כל מעמד בנושא בחירת יו"ר ההת
בלבד, ללא זכות הצבעה כלל. לפיכך, אף הוגשה העתירה בחוסר סמכות, שכן 

רשאי רק "חבר הנהלה" לתקנון בית הדין העליון ו. 4בהתאם להוראות סעיף 
שהביא  לאחר, וזאת רק נשיאות ביה"ד)והעותר אינו כזה( להביא נושא להכרעת 

  נעשה במקרה דנן. את תלונתו בפני ההנהלה, מה שלא

עוד נטען, כי טענת העותר שלא ניתן לחברי ההנהלה פרק זמן מתאים כדי לגבש דעה 
אינה ישימה לגבי העותר, אשר ממילא אינו זכאי  –לגבי המועמד ליו"ר ההנהלה 

מדובר במועמד שהוא דמות מוכרת בחוגי הכדורגל כמו כן, להשתתף בהצבעה. 
ומנכ"ל מנהלת הליגות בכדורגל, ואף נכח בעבר בישיבות במדינה, שימש בעבר כיו"ר 

 הנהלת ההתאחדות, מתוקף תפקידיו אלה.

ב"כ ההתאחדות מדגיש עוד, כי במהלך כל התקופה מאז התפטרותו של מר . 8
זוארץ, במשך למעלה מתשעה חדשים, לא הוצגה שום מועמדות לתפקיד היו"ר 

עותר עצמו, או מטעמו, ועל כן לא מקרב חברי ההנהלה הנוכחיים, לרבות לו מצד ה
 היה מנוס מחיפוש מועמד חיצוני.

 ב"כ ההתאחדות מסכם עמדתו בזו הלשון:

"...העתירה אינה אלא ביטוי בוטה לעסקנות קטנונית, המבקשת לקושש 
לעצמה תשומת לב ודקות ספורות של אור זרקורים תוך גרימת נזק במודע, 

 .העותר"על ידי הכפשת המוסד שעל טובתו מופקד 

                                          
 דיון והכרעה

 
 
לא  –.  לאחר שבחנתי ביסודיות את נימוקי הבקשה ואת תגובת ההתאחדות 9

נוהליים,  -כל כולה על טיעונים פרוצדורליים מצאתי כל ממש בעתירה זו, המבוססת
 . מגלים עילה של ממש, ואין הם שאין מאחריהם כל טיעון מהותי, לגופו של ענין
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מעמדו של העותר בפרשה דנן מפוקפק, בעיניי וספק רב אם יש לו זכות  -ראשית 

אינו חבר הנהלה מן המנין, בעל מעמד של משקיף בלבד  ד טננבלטעמידה, כלל. עו"
ו. לתקנון 4בדיוני ההנהלה, ואין לו זכות הצבעה בהנהלה. בהתאם להוראות סעיף 

לנשיאות ביה"ד, וגם  לפנות בתלונה או בסכסוך חבר הנהלה ביה"ד העליון רשאי רק
שפנה להנהלת ההתאחדות עצמה, דבר שלא נעשה במקרה זה )גם  לאחרזאת רק 

 (.בהנחה שהעותר הוא חבר הנהלה
 

בעתירה  בעל ענייןאו  בעל זכות עמידהכי הוא  יתרה מזאת, העותר לא הוכיח.  10
ישיבת ההנהלה תתקיים במועדה. הוא לא ו היה , אם בכלל,זו, ואיזה נזק ייגרם לו

הציג את מועמדותו לתפקיד, לא הציע מועמד אחר לתפקיד, ואף מצהיר חגיגית כי 
 48)סעיף כיו"ר החדש"  "שום ענין אישי כנגד מר חסון או רצונו לכהןאין לו 

הפרחת סיסמאות בעלמא, כגון  על מה הוא מלין. לי כלל לא ברורכן  עללעתירה(, ו
"שמירה על הממשל התאגידי של ההתאחדות" או "חיזוק התהליכים הדמוקרטיים 

 .הנדוןוממן הענין לענין  , בכל הכבוד,בקרב ההתאחדות", אינם
 

, בו הציג פרלמן בפסק דיןבכך שונה המקרה דנן תכלית השינוי מהמקרה שנדון 
בקבלת  ענין אישי , אפואההנהלה, והיה לוהעותר דשם את מועמדותו לתפקיד יו"ר 

 העתירה.
 

, הן בחוות דעתו לתקנוני ההתאחדות פרשנותו של היועמ"ש להתאחדות -שנית .  11
סבירה בעיניי, ואין כל מקום לקבוע  והן בתגובתו לעתירה ,23.10.19להנהלה מיום 

הן לענין קיום הבחירות ומועדן, והן לענין  –כי נפלה שגגה כלשהי בפרשנות זו 
כשירותו של מר חסון להיבחר כחבר הנהלה במועד הקובע. יכול שאין זו הפרשנות 

אולם מה  –היחידה האפשרית, ותיתכנה גם פרשנויות אחרות לסעיפי התקנון 
ים דעתו של היועץ המשפטי, האמון ובקיא בהוראות התקנונ שקובע היא חוות

 של היועמ"ש פרשנותוויודגש,  נותו מחייבת את מוסדות ההתאחדות.השונים, ופרש
 לחלוטין.עליי  ומקובלת, סבירה בחוות הדעת כאמור

 
הינו ההיבט הציבורי בפרשה זו. מאז הודעתו של  –ולא פחות חשוב  –.  שלישית 12

, מתנהל מוסד חשוב ומרכזי חדשים מתשעהלמעלה מר זוארץ על התפטרותו, מזה 
הספורט במדינת ישראל, ללא יו"ר קבוע, במשרה מלאה, הממלא את בחיי זה 

תפקידו כיאות וכנדרש. במהלך כל התקופה עלו ופורסמו מועמדים שונים לתפקיד, 
אולי זמן  -ניין בתפקיד, נמשכו וארכו זמן רב והחיפוש אחר מועמד מתאים, המעו

היה העותר להציג . בתקופה ארוכה זו, אגב  יכול ללא הצלחה – רב יתר על המידה
לתפקיד, לו רצה בכך, או לחפש מועמד מתאים, לטעמו. אולם שלו את מועמדותו 

שלושה , אלא התעורר קט על שמריו כל אותה תקופה ארוכה ולא עשה דברהעותר ש
כאשר מועמדותו של מר חסון פורסמה כבר וזאת לפני ישיבת ההנהלה, בלבד  ימים

בהתנהלותו האמורה לא פעל העותר ולא עשה דבר אין ספק, כי . לפני מספר שבועות
וחבל  - ", כטענתו"לחיזוק התהליכים הדמוקרטיים בקרב ההתאחדות וחצי דבר

 שכך.
 

 אף מדבריאושר ע"י הוועדה, כשש ראוי,רק עתה, משנמצא סוף סוף מועמד . 13
מעלה העותר טענות פרוצדורליות, שרובן  –העותר משתמע כי הינו מועמד ראוי 

טענות סרק, מבלי שיש דבר אחד מהותי בטיעוניו מלבד הרצון אולי, לשבש את 
 הליכי בחירת היו"ר החדש.
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כי בית המשפט אינו  -ולא פעמיים  פעםלא  -.  וכבר פסקו בתי המשפט בישראל 14
 ליסטי, כזה או אחר.רמנוהג לקפח את זכותו המהותית של צד לדיון אך בשל פגם פו

  
 :479, בעמ, 477( 3פ"ד כ) ,ששון נ. קדמה 189/66בע"א העליון כדברי ביהמ"ש 

 
"הפרוצדורה אינה מיטת סדום... הפרוצדורה היא מסגרת רחבה וגמישה 

להשגת המטרה  למדיי...לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצעי
האמצעי למטרה בפני הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את 

 עצמה".
 

ולא  –, כזה או אחר, בפרשה זו איזוטרי גם אם נפל פגם פרוצדוראלי .  סוף דבר,15
היורד לשורשו של ענין, ואין בו כדי  אין מדובר בפגם מהותי,  –שוכנעתי כי היה כזה 

 .30.10.19ראיה, לבקשה לדחיית מועד הבחירות, הקבוע למחר, לשמש, ולו ראשית 
 

 במועדן. תתקיימנההעתירה נדחית, והבחירות לתפקיד יו"ר הנהלת ההתאחדות 
  

 ש"ח. 3,000בסך  זו, עתירההעותר ישלם להתאחדות הוצאות 
 

 ויישלח לצדדים ע"י המזכירות. 29.10.19ניתן היום, 
 

       

 אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

 נשיא בית הדין העליון


