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 2-22 תיק מס'      איגוד הכדורסלבבית הדין העליון של 

 יין שבין: בע

 מועדון כדורסל אליצור רמלה

  'ע"י ב"כ עו"ד צבי יפה ו/או איל יפה ואח    

 64369תל אביב  25 ובמרח' דוב

  03-6967593  פקס   03-6963683  לט   

        jaffeco@jaffe.co.ilדוא"ל: 

  העותרת

  

 :בין ל 

 514706779שים בכדורסל חל"צ ית לליגה המקצועהמינהלת  .2

 ושות'בלום נבו קידר ע"י ב"כ משרד עו"ד ונוטריון 

 ו/או אח'א ו/או אורי כה קידרעוה"ד אורי    

 תל אביב 18  מגדל פסגות קומה 3 מרח' רוטשילד   

  03-5667665ס: פק :  03-5668665:   ןטלפו   

   ukahana@knklaw.com דוא"ל:   

  מכבי אשדוד 2.  

 אליצור לייקה חולון 3.

  ות הרצליהב 4.

  י רמת גןמכבי עירו 5.

    יקס חיפהמכבי הפ 6.

 המשיבות

 פסק דין

 

 העתירה

לתת צו לבית הדין בבקשה עותרת "( אליצור"או "; העותרת)להלן: "אליצור רמלה )נשים( העותרת  .1

לה "לקבל את הצעת העותרת או כל החלטה אחרת שתאפשר את סיום משחקי הליגה כולל המורה 

לשחק את המשחקים באופן  2-6", בנוסף על כך, ''צו המורה למשיבות 29/4/2021גמר סל עד ליום 

 החלטת שיורה על ביטול ''. למעשה מבוקש צו 29/4/21שסיום הליגה וגמר סל יהיה לא יאוחר מיום 

שהתקבלה ביום  ("המינהלת""; המשיבה: "ובהתאמה נשים בכדורסל )להלןהעל לליגת  מינהלת

לפיה,  "(ההחלטה)להלן: " 22/2/2021בה אימצה את המלצות הוועדה המקצועית מיום  23/2/2021
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לדאוג לכך  1. בעיקרם של דברים העתירה היא להורות למשיבה 12.5.2021סיום העונה יהיה ביום 

 .29/4/2021ולל גמר סל( יסתיימו לא יאוחר מתאריך שמשחקי הליגה )כ

מחצית חודש מאי בבסיס העתירה עומדת הטענה כי על פי ההחלטה, מועד סיום משחקי הליגה יהיה ב .2

מתנגש עם העובדה שבשורות העותרת משחקות שחקניות זרות מארה"ב אשר נאלצות שדבר , 2021

על מנת שתוכלנה  2021אפריל  לארה"ב עד סוף חודשלעזוב את הקבוצה )ואת מדינת ישראל( ולשוב 

 ( .WNBAלהיערך לפתיחת משחקי ליגת הנשים בארה"ב )

העובדה שהשחקניות הנ"ל תיגרענה מסגל הקבוצה בפרק הזמן המכריע של שהיא טענת העותרת  .3

הגישה הצעה כי, העותרת  טוענתלפיכך  הכרעה בדרך שאינה ספורטיבית.משחקי הליגה תגרום ל

 ה שתיתן מענה סביר ללוח המשחקים.סביר

 ותעמדת המשיב

ובנוסף מעלה טענות שונות לגוף  ,מתנגדת לקבלת העתירה, בראש ובראשונה בטענת שיהוי 1המשיבה  .4

לרבות  ,ואשר בעיקרן מתייחסות לכך שבעקבות אילוצי לוח זמנים מתחילת העונה ועד היום ,העניין

השפעות של מגפת נגיף הקורונה, לא מתאפשר ללכת לקראת העותרת מעבר למה שנעשה עד היום 

 .נעשה הרבה( – 1)ולטענת המשיבה 

במועד בשל קושי מסוים  הגיבהלא  5הביעו התנגדות לקבלת העתירה. משיבה   6-ו 2-4המשיבות  .5

 שהתעורר אצל נציגה. 

דוד מבהירה את טעמי ההתנגדות שעשויים להשפיע על כל מכבי אש  2המשיבה  תגובתה המפורטת של .6

 הקבוצות:

משחקים בשבוע. זה עומס חריג ביותר שעלול לסכן את  3העתירה מכוונת למצב שיצור עומס של  .א

 לנוכח הסגלים ה"קצרים" של הקבוצותבריאות השחקניות, במיוחד 

נערכו שינויים בלו"ז  קאפ-בשל השלכות הקורונה ובשל השתתפות העותרת בתחרויות היורו .ב

אין ערך ספורטיבי לשינוי נוסף שמתרחש לאחר שנסגר חלון ההעברות.  ובמתכונת המשחקים.

מפני שהבינה את  WNBAשקלה את המציאות והחליטה לוותר על גיוס שחקניות  2 המשיבה

הקושי שעלול להיווצר לשחקניות הללו. טריפת הקלפים כעת בהתאם לרצונה של העותרת אינו 

 הוגן.

נכנסה להוצאות שנובעות מן ההחלטה שהליגה תסתיים באמצע מאי )כגון שכירת  אשדודמכבי  .ג

יוחד דירות מגורים לשחקניות(. גם בהקשר זה עשויה ההיעתרות לעותרת להיות לא הוגנת במ

נוכח העובדה שלעותרת היה זמן למכביר להגיש עתירה במועד. היא נמנעה מעשות כן עד שהודחה 

 קאפ. -ממשחקי היורו

 פתח ואחרית דבר

 החלטנו לדחות את העתירה.  .7

 .לדחיית העתירה להלן עיקרי טעמינו .8

 גבולות התערבות בית הדין בהחלטות המנהלת. -לגוף העניין 

 תקנון בית הדין העליון, הקובע:, בבקשתה לדחות את העתירה, נסמכת בין השאר על 1המשיבה  .9

 . סמכויות בית הדין העליון4

 ב. לדון ולפסוק בערעורים כדלקמן



3 
 

. על החלטות הנהלת האיגוד, נשיאות האיגוד, מנהלת ליגת על גברים ונשים בכל 4
 אופי ניהולי.סמכויותיהם ותפקידיהם, פרט להחלטות בעלות 

המשיבה טוענת שמדובר בהחלטה "בעלת אופי ניהולי" ומשכך בית הדין העליון מנוע מלדון ולהחליט  .10

לעת מצוא, ואולם  זאתונשאיר  ?,מהי "החלטה בעלת אופי ניהולי" עתהבה. איננו נדרשים להכריע 

מכך שבתאריך  ברור לנו היטב שההחלטה נשוא עתירה זו היא החלטה מקצועית גרידא. הדבר ברור

 התקיימה ישיבת דירקטוריון המינהלת בה הוחלט:   10/2/2021

 עדה מקצועית במנהלת אשר תדון בנושאים מקצועיים שיעלו מעת לעת".החלטה: תוקם ו"

מכאן ברור שההחלטה )בעקבות המלצת הוועדה המקצועית( הינה החלטה מקצועית ולא ניתן לראות  .11

 בה "החלטה בעלת אופי ניהולי"

של רשות שהיא בסמכותה החלטה נבחנת עתירה כנגד ההחלטה כשם שבפסק דין זה נבחן את לכן  .12

  .מנהלית

 שיהוי -טענות סף 

שיהוי של כחצי שנה, פרק  –הראשון . משני טעמיםהמשיבה טוענת שהעתירה הוגשה בשיהוי, וזאת  .13

חודשים לאחר פרסום  וחמישה וחצי) 24/9/2020יום בהחלטת דירקטוריון המינהלת הזמן שחלף מאז 

 .(24/5/2021וסיומה ביום  30/11/2020ם הרשמי בו נקבע כי תחילת הליגה תהיה ביום  לוח המשחקי

)בה אומצה   23/2/2021ביום בישיבת דירקטוריון המינהלת החלטה פרק הזמן שחלף מאז ה – השני

 (. 22/2/2021מיום הוועדה המקצועית המלצת 

כבר בחודשים מסקנתנו היא שמדובר בשיהוי משמעותי שהרי  ,ענייננושיהוי נבחן לפי נסיבותיו. ב .14

והתקבלו החלטות בעניין עונת המשחקים ולוח המשחקים.  ,התקיימו דיונים 2020ספטמבר -אוגוסט

אכן לקראת פתיחת העונה תשומת הלב ניתנה במיוחד למועד פתיחת העונה, ובעניין זה, וכפי שיובהר 

מנהלת לקראת העותרת כאשר התחשבה במשחקיה באירופה, ואולם בה בהמשך פסק דין זה, הלכה ה

כבר באותה עת  ולכן היה עליה,  WNBAבשורותיה תשחקנה שחקניות  ,היה ברור כילעותרת במידה 

 להתייחס למועד סיום העונה.

, כאשר במועד זה כבר 23/2/2021כך גם מדובר בשיהוי ממועד קבלת ההחלטה בישיבת הדירקטוריון ב  .15

ה ברור שמתקיים לחץ זמנים אמיתי. נציג העותרת נכח בישיבת הדירקטוריון כך שכל המידע הי

ולא מיד ואם סברה שהיא נקלעה למצב קריטי היה עליה לפעול לעותרת, הרלוונטי והנדרש היה ידוע 

 להמתין.

להשלמת התמונה נדון כאן במספר . לפיכך הגענו למסקנה שדין העתירה להידחות מחמת שיהוי .16

 היבטים נוספים.

 העותרת יוצגה בכל הדיונים המקדימים כאשר נציגה היה שותף מלא להחלטות.

מאפיינים להם לפני תחילת עונת המשחקים קיים דירקטוריון מינהלת הליגה דיונים בהם נדונו  .17

( נסים רוןמר  )בה השתתף גם נציג העותרת 24/9/2020בישיבה מיום  על מועד פתיחת הליגה. השלכות

 . 2021ותסתיים באמצע מאי  30/11/2020ם כי עונת המשחקים תפתח בתאריך סוכ

בפרוטוקול אותה ישיבה  .(נסים רון מרהתקיימה ישיבת דירקטוריון )בה השתתף  10/22021בתאריך  .18

 נכתב: 

 ".עדה מקצועית במנהלת אשר תדון בנושאים מקצועיים שיעלו מעת לעתהחלטה: תוקם ו"



4 
 

אלא אף דרש , 23/2/2021נסים רון לא רק שהשתתף בישיבת הדירקטוריון ביום מר נציג העותרת  .19

 וכך נרשמו דבריו בפרוטוקול:, לקבל את המלצות הוועדה המקצועית

נסים רון )רמלה(. אני דורש לקבל את המלצות הוועדה המקצועית במלואן. מדובר בעסקת 
 ל.גם אעמוד על כך בהנהלת איגוד הכדורסחבילה.  אני 

 
 . , ויש בכך משום השתקהחלטהלור כי בנסיבות אלו, נציג העותרת היה שותף מלא בר .22

 התחשבות המנהלת בעותרת

הגענו למסקנה שההחלטה כפי שהתקבלה היא, בין השאר, גם פועל יוצא של התחשבות המינהלת  .21

כאן נביא  .23/2/2021הדבר עולה בצורה ברורה מפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מתאריך בעותרת. 

 מדברי היו"ר:

.. בנושא קיצור הליגה, ההחלטה שהתקבלה היא לקצר חלקית את העונה באמצעות קיצור של ".
סדרת חצי הגמר כך שתשוחק בשיטה של הטוב משלושה משחקים במקום הטוב מחמישה 

כפי שפורסם  24.5.2021במקום ביום  12.5.2021משחקים, מה שיאפשר לסיים את העונה ביום 
. מדובר בחריגה של שבועיים בלבד מהמועד שפורסם בחודש אוגוסט, וזאת אוקטוברבחודש 

שבועות בפעילות הספורט במדינה בגל השני של  6גם עם הפסקה של למרות שהתמודדנו השנה 
וגם עם שתי פגרות שנועדו לאפשר לאליצור נווה דוד רמלה לשחק בגביע אירופה  הקורונהמגפת 

ויים לשינויים במידה ורמלה תעפיל לרבע הגמר אבל לנו גם מרווח מס בשתי  "בועות". זה משאיר
  .אם היא תעפיל מעבר לכך נידרש לדחייה נוספת של המשחקים

לחזור להכנות לפתיחת העונה בארה"ב אבל כפי   WNBAאני מודעת לצורך לאפשר לשחקניות  ה 
שמיד אני אסביר לכם, יש לי גם שיקולים אחרים ואני לא יכולה לנהל את הליגה הישראלית לפי 

 "שעדיין לא ברור מתי תתחיל השנה. WNBA המועדים של ה 
 

שקיים  , בפתיחת העונה כמו גם בסיומה, והעובדההתחשבה בעותרתמהאמור לעיל עולה כי המנהלת 

 צורך להתחשב גם בגורמים נוספים אינה גורעת מכך.

 החלטה מסיימת

 אנו קובעים שדין העתירה להידחות מחמת שיהוי. .22

הלכה היא כי בית משפט )וכך גם בית דין זה( בבואו לבחון החלטה של רשות באשר לשאר ההיבטים,  .23

ואינו שוקל מהי ההחלטה שהוא היה מקבל אילו הוא היה אותה רשות  ,מנהלית לא שם עצמו בנעליה

 מנהלית, אלא מסתפק בבחינה האם החלטת הרשות סבירה, מידתית ואינה נגועה בשיקולים זרים.

סבירה, מידתית, הוגנת ענו למסקנה שההחלטה מנומקת כדבעי, אחרי בחינת העתירה והתגובות לה הג .24

 חשבה במכלול הנסיבות הרלוונטיות. אינה נגועה בשיקולים זרים והת

מצביע על ניסיון ללכת ככל שניתן הדיון רציני ומעמיק קיום פרוטוקול הוועדה המקצועית מלמד על 

כך גם (, לקראת העותרת. כך סדרת חצי הגמר צומצמה לטוב משלשה משחקים )במקום חמישה

התקיים היה רציני ומקצועי, לכל מלמד שהדיון ש 23/2/2021פרוטוקול דירקטוריון המינהלת מתאריך 

נסים  התייחסותו של נציג העותרת מר, ולא למותר לציין את המשתתפים ניתנה האפשרות להתייחס

 כפי שנרשמה בפרוטוקול: רון

נסים רון )רמלה(. אני דורש לקבל את המלצות הוועדה המקצועית במלואן. מדובר בעסקת 
 ל.הכדורס גם אעמוד על כך בהנהלת איגודחבילה.  אני 

 סוף דבר

 על יסוד הדברים שהובאו לעיל אנו מחליטים לדחות את העתירה. .25
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   בנסיבות העניין אין צו להוצאות. .26

 

 ( ויומצא לצדדים בדוא"ל21אפריל  19 )  ' אייר, תשפ"אז ניתן היום 

 

____________           _________________            _______________________ 

                                       נתן מינקוביץעו"ד      עו"ד עמנואל  סלע       השופט )בדימוס( פרופ' עודד מודריק   

 אב בית הדין                                   חבר בית הדין            חבר בית הדין                  

 

 

 


