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הנאשם

בקשה לאישור הסדר טיעון בתיק שבכותרת
.1

ביום  30.5.19הוגש כתב אישום נגד הנאשם (להלן גם" :מר פיק") בגין עבירה לכאורה על הוראות סעיף
(20לג) לתקנון המשמעת – "עבירה על תקנון האיגוד או הוראה מפורשת" (בקשר להוראות סעיפי תקנון
סוכני שחקנים והוראות תקנון מייצגים שחקנים) ,ו/או בגין עבירה לכאורה על הוראות סעיף (20לז) –
"עבירה על תקנון סוכני השחקנים" –
זאת לאור תלונה שהגיש מייצג השחקנים הרשום מר אבי זילברמן נגד מר פיק ,במסגרתה טען מר זילברמן,
בין היתר ,כי מר פיק אינו סוכן מורשה ורשום [במינהלת ליגת העל גברים (להלן :ה"מינהלת") ו/או
באיגוד) ,אך יחד עם זאת " פועל ועובד כסוכן שחקנים לכל דבר ועניין ,תוך שהכללים התקנוניים מעניינים
אותו כקליפת השום" ותוך שהוא (מר פיק) "פועל בצורה מבזה ,מציג עצמו ברבים כסוכן שחקנים ,משדל
שחקנים (ישראלים וזרים) לנטוש סוכנים מורשים עימם הם עובדים כדי להיות מיוצגים על ידו ומבצע
עוד כהנה וכהנה פעולות פסולות" (כפי שצוינו בתלונה ובנספחיה);

.2

הנאשם מודה בעובדות ובאשמה מושא כתב האישום ,מתחרט מעומק ליבו על שפעל כמייצג שחקנים
בעונת המשחקים  2018/19מבלי שקיבל רישיון לייצג שחקנים מהמינהלת  ,אך טוען את הדברים הבאים:
א.

כי פעל כמייצג שחקנים לא רשום במינהלת רק בעונת המשחקים  ,2018/19ולא קודם לכן;

ב.

לאור מכלול נסיבות פועלו של הנאשם ,החליט בקיץ  2018לשנות קריירה (עבד קודם לכן במשך
מספר שנים ככתב ספורט באתר האינטרנט  )ONEולבחון אפשרות לפתוח בקריירה כמייצג
שחקנים ,ובמסגרת זו ובטרם קבלת החלטה להירשם כמייצג שחקנים במינהלת ,כמתחייב
בתקנוני האיגוד ,ביצע מספר פעולות אשר מייחדות עבודת מייצג שחקנים ,ובהתחשב במצבו
האישי של הנאשם לא נרשם כמייצג שחקנים במינהלת עבור עונת ;2018/19

ג.

כי לאחרונה הגיש בקשה למינהלת לרישומו כמייצג שחקנים לעונת המשחקים  2019/20וכי בימים
הקרובים הוא אמור לקבל מהמינהלת רישיון מייצג שחקנים לעונה הקרובה;

ד.

כי אין לו הרשעות משמעתיות קודמות במסגרת האיגוד;

לפיכך ,ביקש הנאשם להגיע להסדר טיעון שלהלן:

1

.3

בנסיבות אלה ,מאחר שמדובר במקרה דנן בהחלטה תקדימית של האיגוד להעמיד לדין משמעתי (במסגרת
ביה"ד המשמעתי הנכבד) סוכן/מייצג שחקנים הגם שאינו רשום כדין כמייצג שחקנים במינהלת ו/או כסוכן
שחקנים באיגוד (החלטה שאושרה על ידי בית הדין המשמעתי הנכבד במסגרת החלטתו מיום  23.7.19עת
קבע ,בין היתר ,כי לבית הדין הנכבד הסמכות לדון באישום/במקרה זה כאמור) ,ואף לנוכח שיקולי יעילות
המערכת ,סבור ב"כ המאשימה כי ראוי לאשר את הסדר הטיעון המוצע להלן:
א .הנאשם יורשע ,על פי הודאתו ,בעבירות על הוראות סעיפים (20ג) ו(20-לז) לתקנון המשמעת.
ב .על הנאשם יוטל עונש בפועל של קנס כספי בסך של  ₪ 5,000אשר ישולם על ידי הנאשם לאיגוד ב5-
תשלומים חודשיים שווים.
ג .על הנאשם יוטל עונש על תנאי (לתקופת תנאי של שלוש שנים) של הרחקה מפעילות כמייצג שחקנים
ו/או סוכן שחקנים למשך שלוש שנים ושל וקנס כספי בסך של  – ₪ 15,000זאת במקרה של עבירה
חוזרת על הוראות סעיפים (20ג) ו/או (20לז) לתקנון המשמעת ,שעניינה התקיימות מקרה דומה
למקרה מושא כתב האישום.
ד .על הנאשם תוטל החובה להציג בפני תובע האיגוד אישור רשמי מהמינהלת לפיו נרשם כמייצג שחקנים
במינהלת לעונת  ,2019/20זאת תוך  7ימים ממועד החלטת ביה"ד הנכבד לאשר את הבקשה דנן.

.4

הצדדים סבורים כי מדובר בהסדר טיעון סביר ומידתי ,העולה בקנה אחד עם טובת הענף ,לרבות בקשר
עם ההכרח להקפיד על מילוי ועמידה בהוראות תקנוני האיגוד בכלל ,ותקנוני סוכני שחקנים ומייצגי
שחקנים בפרט ,ויש בו את האיזונים הדרושים בין נסיבות העבירות וחומרתן לבין נסיבותיו האישיות של
הנאשם.

.5

ביה"ד המשמעתי הנכבד מתבקש לכבד את הסדר הטיעון ,להרשיע את הנאשם כמוסכם ולהטיל עליו את
העונשים המפורטים לעיל.

.6

הצדדים מצהירים כי הם מודעים לכך שהסדר הטיעון אינו מחייב את ביה"ד המשמעתי וידוע להם כי
ביה"ד המשמעתי מוסמך להטיל עונשים אחרים מהמוסכם.

.7

יחד עם זאת ,אם יסבור ביה"ד הנכבד כי אין לקבל את הסדר הטיעון במלואו – יתבקש ביה"ד לזמן את
הצדדים להופיע בפניו ולהשמיע טענותיהם בעניין ,בטרם מתן החלטה.

.8

למען הסר ספק מובהר כי תוכן הסדר הטיעון המפורט לעיל הוסבר לנאשם על ידי באת כוחו ,והוא מודע
למשמעותו ולהשלכותיו.

.9

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

___________________________
עו"ד דליה בושינסקי ,ב"כ הנאשם

____________________________
עו"ד טל אור ,ב"כ /תובע המאשימה
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