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הנאשם  :גלן רייס-הפועל חולון-ליגת על
החלטה
בתאריך  24.5.18אישרנו הסדר טיעון -יש לומר המתוקן לבקשתנו -שבין תובע האיגוד לבין השחקן
הנאשם גלן רייס,שחקן הפועל חולון אשר שהה אז בחו"ל.
בהסדר טיעון זה הודה השחקן שתקף באלימות פיזית קשה את חברו לקבוצה מר גיא פניני וגרם
לפציעתו.
במסגרת הסדר הטיעון הורשע השחקן בעבירות המיוחסות לו כמפורט לעיל.
בין היתר נקבע באותו הסדר טיעון -עונשו של השחקן כדלקמן:
"על הנאשם יוטל עונש הרחקה ל 2-משחקים בפועל-עונש שיכנס לתוקפו החל ממועד שבו ישוב
הנאשם לישראל ולקבוצתו (ההדגשה לא במקור) הפועל חולון בה הוא עדין רשום בעונה הנוכחית
(עונת  ,) 2017/18הנאשם ו/או סוכנו מר אורי ברנע מתחייבים לעדכן את רכז הליגות באיגוד או את
תובע האיגוד מיד עם שובו של הנאשם לישראל ולקבוצתו הפועל חולון כאמור".
נציין כי על השחקן לא נגזר גם קנס כספי כפי שראוי במקרים אלו  ,לאור פניית הפועל חולון מיום
 3.5.18כדלקמן-:
"בהמשך לשיחתי עם תובע האיגוד ולאור ייחודיות המקרה להלן בקשתנו מבית הדין להימנע מקנס
כספי שלפי השחקן מהמניעים הבאים:
על פי התקנון כל עונש כספי המושתת על הפרט הנו באחריות הקבוצה ,אין לקבוצה אפשרות לחייב
ולגבות תשלום מהשחקן שנמצא בביתו בארה"ב.
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מתן קנס כספי לשחקן ,יהפוך לעונש בפועל על הקבוצה (שממצב של מתלוננת תהפוך לנענשת הלכה
למעשה) ולכן אנו מבקשים להענישו בדרכים אחרות.
אמנם השחקן עדין רשום באיגוד תחת הפועל חולון ,משום שלא נתבקשנו לשחררו לקבוצה אחרת,
אך הוא לא יחזור לשחק העונה בשורות המועדון" (ההדגשה לא במקור)
הסדר טיעון זה כאמור אושר על ידינו ככתבו וכלשונו.
הליגה המשיכה כסדרה .ביום שלישי  ,5.6.18הודיע סוכן השחקן מר ברנע לתובע האיגוד כי השחקן
רכש כרטיס טיסה לישראל וכי הוא נמצא בדרכו לארץ .ההודעה נמסרה בערב של יום בו נערך משחק
של הפועל חולון .בפועל ,השחקן הגיע לישראל ביום חמישי  7.6.18מספר שעות בלבד לפני משחק
נוסף של הפועל חולון.
תוצאת משחק אחרון זה היתה כי קבוצת הפועל חולון עלתה לחצי גמר הפיינל פור.
בתאריך  8.6.18בשעות הצהרים התקבל במשרדי בית הדין בקשה מטעם השחקן ובהסכמת הפועל
חולון להורות כי השחקן מילא את חובת ההרחקה ע"פ הסדר הטיעון -היינו כי ממועד הודעת הסוכן
בדבר שובו הצפוי של השחקן ארצה נערכו כבר  2משחקים -אחד ביום  5.6.18והשני ביום 7.6.18
ולפיכך לטענת השחקן הוא ריצה את עונשו.
על פי הודעת התובע מיום  8.6.18שהועברה לקבוצה ולסוכן עמד התובע על דעתו כי הסדר הטיעון
מתנה כי השחקן יהיה נוכח פיזית בישראל ,וכי מכל מקום אף הציע כי הסוגיה תבוא לבחינה בפני
בית הדין.
במוצאי שבת  9.6.18התקבלה פנייה של הפועל חולון באמצעות ב"כ עו"ד איתן ארז להצטרף
להליכים שבין השחקן לבין האיגוד כאשר הנימוק בתמצית הוא שככל שלא נאפשר לשחקן להשתתף
במשחקים הדבר יגרום לפגיעה ממשית וקריטית לקבוצה אשר השקיעה סכומי עתק בהערכות לעונת
המשחקים המצויה לקראת שיאה.
(נציין כי העמדת השחקן לדין מקורה בתלונת הפועל חולון מיום .)....17.4.18
לאור טיעוני הצדדים הענייניים והברורים לא מצאנו צורך לקיים דיון בנוכחות הצדדים.
נאמר מיד-אין זה בסמכותנו לפרש את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ובוודאי אין בסמכותנו
להתייחס להפרה עתידית צפויה לכאורה של הסדר הטיעון.
אנו נסתכל על הבקשה כבקשה "להבהרת פסק דין" -
כאמור אישרנו את הסדר הטיעון ככתבו וכלשונו ולפיכך ריצוי ההשעיה מ 2-משחקים מתחילה אך
ורק מן המועד בו נכח השחקן פיזית בישראל והתייצב אצל קבוצתו ולא בשום מועד לפני כן.
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