תל אביב TEL AVIV 81/81/8/

בתשובה נא להזכיר
מס' 965616

לכבוד
הפועל גלבוע מעיינות

נגד:

בגין:

לירן וינוקור-הפועל גלבוע מעיינות
הפועל גלבוע 6מעיינות
עבירה על תקנון האיגוד ן/או על הוראה מפורשת ,שידול שחקן להיכנס להסגר .
בית דין משמעתי מתאריך1161/616:

בהרכב:

עו"ד האוזנר

עו"ד לוין

הנאשמת  :לירן וינוקור-הפועל גלבוע מעיינות
הפועל גלבוע 6מעיינות
החלטה
בפרשה שלפנינו מתברר כי יש  3צדדים ,הפועל חבל מודיעין/כפר אורנים,מ.כ.כפר אורנים והפועל
גלבוע/מעיינות.
ממכתב היועץ המשפטי של הועד המקומי בכפר אורנים עולה כי ילדי כפר אורנים שיחקו על דעת
המועצה באגודה שהפעילה הפועל חבל מודיעין/כפר אורנים באמצעות מר משה כהן.
כפר אורנים החליטה להפסיק את שיתוף הפעולה עם מר משה כהן וחיפשה מפעיל חדש לקבוצות
הספורט בהם ייטלו חלק ילדי כפר אורנים.
המועצה בחרה בהפועל גלבוע/מעיינות ,על מנת שתוכל לרשום קבוצות ושחקנים לאיגוד הכדורסל
שהיה צורך שירשמו באגודה החדשה של כפר אורנים.
לצורך כך כינסה ישיבה של הורי הילדים על מנת להסביר להם על האגודה החדשה ובמסגרת זאת גם
הוסבר להם טכנית כיצד יכולים הילדים לעבור לקבוצה החדשה של כפר אורנים.

בישיבה זו השתתף באופן פעיל מר לירן וינוקור מהפועל גלבוע/מעיינות,
יחד עם זאת הובהר כי לא היה מדובר בשכנוע שחקנים לעבור להפועל גלבוע מעיינות ,האגודה
הנאשמת אלא לכפר אורנים והשתתפותו בישיבה הייתה בשם כפר אורנים כמי שנתן שירותי ניהול
לישוב .עוד הובהרו  2דברים:
 .8כפי שעולה ממכתב היועצ"מ של הועד המקומי בכפר אורנים קיים הסכם עם חבל מודיעין/כפר
אורנים באמצעות מר משה כהן לפיו יהיה חופש מוחלט לכל השחקנים ע"י כפר אורנים לעבור לכל
קבוצה שירצו.
 .2בפועל-לא נמסרו בישיבה טופסי העברת שחקן,לא הוחתמו הורים על טפסים כאלו ונושא הסגר
לא עלה לנושא ואף שחקן גם לא נכנס להסגר.
הנאשמת הועמדה לדין לפי סעיף  22ל'ו שכותרתו שידול שחקן שנמצא בהסגר ונוסחו "שידול
שחקן להיכנס להסגר ע"י מתן תמורה כספית או בכל דרך שהיא שבגינה נכנס שחקן להסגר
לאיגוד".
איננו סבורים כי בוצעה עבירה ע"י הקבוצה הנאשמת ובודאי לא על סעיף (22לו) לתקנון
המשמעת שהרי לא הוצג לנו ולו מקרה אחד בו שידל שחקן להיכנס להסגר ולא הוצג מקרה בו
נכנס שחקן להסגר.
אשר על כן אנו מזכים את הנאשמת מההעברות המיוחסות לה ובנסיבות אלו אין מקום גם
להרשעת לירן וינוקור הנאשם באופן אישי.
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