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 : השופט )בדימוס( פרופ' עודד מודריק  לפני 

 פרופ'  לימור עציוני            

   שרון סתיו עו"ד           

 

   הפועל מגה אור חבל מודיעין   :עותרתה

 בא כוחה באיגוד הכדורסלע"י                    

 נ ג ד                                

 איגוד הכדורסל בישראל          :המשיב

 היועץ המשפטי ועו"ד עדי בר-עו"ד דן שווץ ע"י                       

                      

 פסק  דין

בקשה .1 מצויה  זו  עתירה  ב  במוקד  החלטה  לאפשר  לקבלת  מנת  על  התקנון  מהוראות  סטייה 

   לאחר תום "תקופת ההעברות"מקבוצה לקבוצה העברת שחקן 

 

 העתירה ונסיבותיה 

2. "( מודיעין  חבל  אור  מגה  ""  העותרת הפועל  מודיעיןאו  הליגה    ("  חבל  במשחקי  משתתפת 

 הלאומית גברים.  

במהלך משחק שקיימה העותרת  23.4.2021ביום   .3 עמירם    ,  ,  יריב  " נפצע השחקן    ("השחקן) 

 משך חודשים רבים.  באורח קשה למדיי שעלול להשביתו ממשחק 

הוא גורם רב חשיבות עבור הקבוצה והיעדרותו יוצרת חלל שלא ניתן לגשר עליו,    השחקן  כיון ש .4

 מתהווה צורך בשחקן מחליף. 

חל  .5 לאחר  שחקן  חילופי  עברה.  חלפה,  ההעברות"  ש"תקופת  הוא  אינם  הקושי  התקופה  וף 

לפי התקנו העליון היאאפשריים  הדין  בית  אל  מודיעין  של חבל  עתירתה  לפיכך  להשתמש   ן. 

   .החלטה מעבר לשורת הדין  בסמכותו לקבל 

 

 תגובת האיגוד

תקנון משחקי האליפות מגביל את האפשרות להעביר שחקן ישראלי מקבוצה לקבוצה לתקופת   .6

ון נקבעה הוראה פרטנית לעניין העברת שחקן בשל  זמן מסוימת )"תקופת ההעברות"(. בתקנ 

 : פציעת שחקן משחקניה של קבוצה בליגה הלאומית 
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בליגת   שחקן   –קבוצה  רשום  שבשורותיה  גברים  ולאומית  נשים  על 

ישראלי שנפצע פציעה אשר הועדה הרפואית של איגוד הכדורסל אישרה  

של   לתקופה  "להשבתתו"  תגרום  זו  פציעה  לפחות    30כי  תוכל   ...יום 

עד המועד האחרון להחלפת שחקנים    ...להחליפו בשחקן ישראלי אחר  

 ( של תקנון משחקי האליפות[ 2ב) 18]סעיף  באותה הליגה

 

  13.4.2021ם" שהפיק האיגוד לקראת עונת המשחקים הנוכחית מצביע על יום  "ספר המשחקי .7

 כמועד הסיום של תקופת ההעברות ביחס לליגה שבה חבל מודיעין משחקת.  

תקופת   .8 של  התקין  הסר  מן  מודיעין,  חבל  בעניין  לסטות,  מצדקת  סיבה  שאין  סבור  האיגוד 

שאליו    ההעברות. חלקלק"  "מדרון  של  ראשיתו  להוות  עלולה  העותרת  לבקשת  היעתרות 

נון. שכן קבוצות רבות עלולות, מטעמים שונים ומשונים, לבקש החלטה  תתדרדר הוראת התק

 חריגה שתאפשר להן העברת שחקן לאחר תקופת ההעברות. 

 

 פסק דין

אפשר להבין את מצוקת העותרת ששחקן מפתח שלה נפצע בשלב שבו נחיצותו לקבוצה גדולה   .9

 אינו דין שבית דין זה יתערב בהחלטה  בניגוד לתקנון.  במיוחד. אולם נוכח המציאות התקנונית  

אפילו   .10 ולעתים  דומות  שנסיבותיהן  השנים  הדין במהלך  בית  של  לפתחו  הונחו  רבות  עתירות 

. אין לבית הדין רשות להעדיף עתירת קבוצה אחת על  עניינה של העותרת  מקשות יותר מאשר

פני עתירת קבוצה אחרת. לכן היענות לפנייה אחת, תגלגל לפתחו של בית הדין עתירות רבות  

 אחרות שאי אפשר יהיה לדחותן. כך יהיה היוצא מן הכלל לכלל והכלל ייעלם כלא היה.

 .(ראו פסיקה דומה בתגובת האיגודאין תמה שהעתירות הקודמות נדחו ) .11

אפילו שחקן מפתח שבה לא יסבול פציעה ופגיעה. על הקבוצות  ובוצה ערובה ששחקן  לקאין   .12

באמצעים שביד הקבוצה.    מצבי מצוקה זמניים  להתנהל בלהיערך לאפשרות כזאת מראש או  

 צעות פסיקה.  אין דרך אחרת זולת שינוי התקנון. אין משנים תקנון באמ

 . העתירה נדחית  .13

 

 ויישלח לצדדים בדוא"ל   (2021מאי,   9)  "ז אייר, תשפ"א כ  ניתן היום
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