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קבוצת מכבי רחובות כדורסל (קבוצת הבוגרים)
קבוצת מכבי רמת גן כדורסל (קבוצת הבוגרים)
ע"י עו"ד אלדד אהרוני
נג ד
 .1איגוד הכדורסל בישראל
ע"י עו"ד רונית אמיר יניב היועצת המשפטית של איגוד הכדורסל
 .2קבוצת מכבי מעלה אדומים כדורסל

החלטה
ביום  72.2.7272החליטה ועדת החריגים של איגוד הכדורסל לקבל את בקשתה של קבוצת מכבי
מעלה אדומים ולאשר את שיתופו של השחקן קור ג'י קוקס ("השחקן") בשורות קבוצת מעלה
אדומים במשחקי הליגה הארצית .האישור ("ההיתר") ניתן בתנאים שהעיקריים הם הגבלת
ההשתתפות ל"ליגות לא מקצועניות" וצמצום משך ההיתר לתקופה של  54ימים שאם בגדרם לא
יעלה ביד השחקן להציג אישור על קבלת אזרחות ישראלית ,יפקע תוקף ההיתר ("החלטת ועדת
החריגים").
שתי קבוצות מכבי רחובות ומכבי רמת גן ("העותרות") ערכו עתירה לבית הדין העליון שתכליתה
ביטול החלטת ועדת החריגים .הנימוק העיקרי של העותרות הוא שוועדת החריגים קיבלה החלטה
שעומדת בסתירה מוחלטת להוראות התקנון ובקבלת החלטה כזאת חרגה הוועדה מסמכותה.
עם קבלת העתירה והתגובות לה (תגובה של איגוד הכדורסל ,באמצעות היועצת המשפטית ותגובת
מכבי מעלה אדומים) החלטתי ביום  22.7.7272להחזיר את סוגיית ההיתר אל ועדת החריגים לשם
שקילה מחודשת של החלטתה ולמתן הבהרות.

בית הדין העליון
The High Legal Tribunal
ביום  75.7.7272התכנסה ועדת החריגים וקיימה עיון חוזר בבקשת מכבי מעלה אדומים והשחקן.
בהחלטה מנומקת שהומצאה לי הבוקר קבעה הוועדה
"ממקרא החלטת בית הדין העליון הנכבד ולאחר דיונים נוספים בנסיבות
ובתנאים שבמקרה דנן ,הגיעה ועדת החריגים למסקנה כי לא ניתן לסמוך על כך
שבתוך  54יום יקבל השחקן תעודת אזרחות כנדרש בתקנון משחקי האליפות של
האיגוד.
משכך ,ועדת החריגים הפכה החלטתה וקבעה כי יש לדחות את בקשת קבוצת
מכבי מעלה אדומים לאפשר לשחקן קור ג'י קוקס לשחק בשורותיה וזאת עד
לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון משחקי האליפות.
ככל שתתקבל תעודת אזרחות כנדרש וככל שוועדת החריגים תתכנס במהלך
העונה בה יקבל את תעודת האזרחות ,הקבוצה תהיה רשאית להגיש בקשה
חוזרת"

כיון שוועדת החריגים ביטלה את ההיתר מתייתרת העתירה.
בנסיבות אלה העתירה נמחקת.
לא ראיתי צורך ,קודם להחלטה זו ,לקבל תגובה של מעלה אדומים כיון שכעת התהוותה החלטה
חדשה של ועדת החריגים,

ניתנה היום כ"ט שבט ,תש"פ (  75פברואר )7272 ,ותישלח לצדדים בדוא"ל
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