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 החלטה

 
קו המאחד אותם הוא שהם קיבלו אזרחות ישראלית, רובם, כנראה מכח השחקנים ש 11קבוצה של 

ת גהשבות וחלקם מכח חוק האזרחות עתרה לבית דין זה במגמה לפסול הסכם, שנערך בין מנהלת לי
בין העל לבין ארגון שחקני הכדורסל במגמה לגרום לביטול ההסכם, שנערך במנהלת ליגת העל ל

 .20/02/12ארגון השחקנים ביום 
 המשיבים לעתירה, מנהלת ליגת העל, ארגון שחקני הכדורסל ואיגוד הכדורסל בישראל.

ה מעוררת שאלות מורכבות של משפט ומדיניות משפטית על רקע חוקי יסוד וחקיקה במדינת רהעתי
 ישראל.

ות מתקשות להתארגן קבוצות כדורסל השונ שבמסגרתהעתירה מוגשת בתקופה מאתגרת מאד, 
 לעונת המשחקים הבאה, בעיקר בהיבטים תקציביים וגם בגיוס שחקנים הולמים.

 כל זה כשלפחות בשלב הזה לא ברור אם יהיה קהל לצפות במשחקים ולכך יש השלכות רבות,
לפיכך כינסנו את הצדדים לדיון היום בניסיון לבחון אפשרות לאיזשהו הסדר ביניים שיאפשר, מצד 

, השחקנים וגורמי ניהול הליגה ומצד שני יניח בידינו פסק זמן ת יחסית עבור הקבוצותודאאחד ו
 לקיים עיון מעמיק בנסיבות המורכבות של העתירה.

 פני הדיון הוצגו לנו הצעות שונות מן הצדדים בכתב והדיון היום ניצב על ההצעות הללו.ל
 
 

          /...2 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
- 2 - 

 
העתירה  נושאהיא אומרת כי ההסכם  –ליגת על והעותרים מסכימים  הצעה אחת באה ממנהלת

)בין אם הם נמנים עם  31/01/20אך יוקפא לכל השחקנים שהתאזרחו עד  ידלתוקפו מ ייכנס
 העותרים או לאו( ההסכם והשלכותיו יחולו על כל מי שקיבל אזרחות, לאחר המועד האמור.

 
עתירה מעוררת לגבי חוקיות ההסכם, כל החלטה שבית בית הדין ידון, במהלך העונה, בסוגיות שה

 .2021/22הדין יקבל, תחל או תיכנס לתוקף לקראת עונת המשחקים 
נשמעה מפי ב"כ ארגון השחקנים, הצעה אומרת שההסכם ייכנס לתוקף מיידי ויורחבו  –הצעה שניה 

תוכל לדון בפניות שחקנים, בלי מגבלת  נה לפי ההסכם, באופן שהיאנסמכויות ועדת החריגים שכו
 המועד שמקובע בהסכם.

 .טוריון ארגון השחקניםניר אלון הבהיר שהצעתו זקוקה לאישור דירק
ם המנהלת, ניתח לפנינו את התוצאות הצפויות מקבלת הצעת שאמר עוד שעו"ד חגי אשלגי, ביי

ום ולאור העובדה שמס' של קיימות היהרטיות קשהנסיבות הקונ הראההביניים שהוגשה על ידו ו
שחקנים ישראליים, המשחקים בליגת על, כבר החליטו לשחק בעונה הבאה בקבוצה בחו"ל או בליגה 

 לאומית.
 

חות או לגריעה משילובם של שחקנים ישראליים במשחקים ילפלא יגרום ההסדר המוצע על ידו, 
דקות המשחק של שחקנים קבוצות ליגת על לא צפויה הצפה של מתאזרחים שיחתרו מתחת לפני 

 ישראלים שגדלו במחלקת הנוער בארץ
 העותרים מקבלים עמדתו של עו"ד אשלגי.

ארגון השחקנים חולק על הניתוח של אשלגי והוא חושב שההקפאה המוצעת תשליך על אפשרות 
שילוב שחקנים מקוריים במשחקי הליגה ויפגע בהתפתחות השחקן הישראלי ובעיקר בדקות המשחק 

 שלו.
 

 איגוד הכדורסל השאיר לשיקול דעתינו באיזו דרך לנהוג.
סבורים שכובד המשקל של השאלות שהעתירה מעוררת  אנחנו העבריםשקלנו את הטענות מכל 

מסודר ומעמיק והבהרות שצפויות להתקבל מהממשלה שישקפו  וןות מצדיקות עייוההשלכות הרוחב
 את עמדת מדינת ישראל ומשרד הספורט, בפרט.

 
 לנו שלא ניתן לקיים את הדיון בצורה רצינית ולקבל החלטה בפרק זמן של ימים.ברור 

 
 לא במקומה בעת הזו. יאאנו סבורים שקביעת עובדות שאינם הפיכות גם ה

 
 ת העל, שנתמכת ע"י העותרים, ומחליטים כדלקמן:גלפיכך אנו מקבלים את ההצעה של מנהלת לי

 לפסק הדין שיתקבל בעתירה.עד קף , בתו20/02/12ההסכם, בין הצדדים, מיום  .א
השלכות ההסכם יוקפאו בכל מה שקשור לעותרים ולכל שחקן שקיבל את אזרחותו עד יום  .ב

31/01/20. 
 ואילך. 01/00/20ההסכם יחול על שחקנים שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר  –לשם הבהרה  .ג
 ה זו אינה גורעת מאפשרות הפעולה של ועדת החריגים, לגבי ההסכם.טהחל .ד
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