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   10-20עתירה         

 

   אח' 16-פרדריק בורדיון ו    :יםהעותר

   עו"ד רועי רוזן ועו"ד ערן נוימןי  ע"                    

 

 מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים  . 1     :יםהמשיב

 ע"י עו"ד חגי אשלגי ועו"ד מאיה בקר                              

 . ארגון שחקני הכדורסל בישראל  2                       

 ע"י עו"ד שי אליאס                              

 כדורסל בישראל איגוד ה. 3                       

   דן שווץ ועו"ד עדי ברע"י עו"ד                      

              

 פסק דין

בין    , 28.9.2019, ביום  מעשי להסכם שנכרת  מייישוהאם תינתן גושפנקה מכשירה ותוקף   .1

שבו התגבשו  "[,ההסכם]" מנהלת ליגת העל לגברים לבין ארגון שחקני הכדורסל בישראל

)בעיקר במחלקת נוער(    ככדורסלןשגדל והתפתח    אזרח ישראלהבחנות מסוימות בין שחקן  

לבין  (    Home Grown Player)  שפ"ם  – )שחקן פיתוח מקומי    במועדון כדורסל בישראל

גלומה בו פגיעה  האם    ?מהי תכליתו של ההסכםזה מקרוב?    שהתאזרחשחקן אזרח ישראל  

יסוד ובעקרונות  אזרח  הפגיעה    בזכויות  האם  חוק    תמידתיחוקתיים?  על  ומושתתת 

 שתכליתו ראויה? שאלות אלה הן מעיקר נושאי הבירור בעתירה זו.  

 

 הנסיבות הצריכות לעניין יעיקר

 הצדדים לעתירה 

שחקני כדורסל מקצועניים שבעת הגשת העתירה נמנו עם סגלי קבוצות ליגת      - העותרים   .2

  מכוח בה  והתאזרחו  רוב מקרב העותרים הם יהודים שעלו לישראל  העל והליגה הלאומית.  

כל  ומיעוטם זכו באזרחות ישראלית מכוחה של עילה אחרת שבחוק האזרחות.    1"שבות" 

 

  1952 –של חוק האזרחות תשי"ב   2סעיף  1
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שניהע פחות מארבע  של  קודם להגשת העתירהותרים התאזרחו בתקופה  שחקנים  ]"  ם 

 [2" מתאזרחים

היא    -(  "המנהלת ")    (חל"צ)  ( בע"מ2002מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים )  -  1המשיבה   .3

הציבורחברה   בי  לתועלת  חוזה  במסגרת  בישראל.  הכדורסל  איגוד  ידי  על  ן  שהוקמה 

לבין   הועברה  הכדורסל    איגודהמנהלת  היתר  למנהלת,,  הניהול    ,בין  על  האחריות 

 3לגברים המקצועי, הכלכלי והמסחרי של ליגת העל בכדורסל 

שבה "[, עמותה  ארגון השחקנים]" בישראל  שחקני הכדורסל  שחקניות וארגון    –  2המשיבה   .4

ה פעילות כנציג, סוכן  כלולתכליות העמותה  בין  מאוגדים מאות שחקני כדורסל בישראל.  

 או נאמן של שחקני הכדורסל בישראל לשם קידום מטרות העמותה.  

]"   -3המשיב   .5 בישראל  הכדורסל  הכדורסלאיגוד  "    איגוד  או  שלא   –  "[האיגוד"  תאגיד 

. האיגוד הוא הגורם המוסמך על  בישראלהכדורסל    את ענףמייצג  למטרות ריווח, המרכז ו

לאסדר את הפעילות בענף באמצעות תקנונים והוראות נוהל שמחייבים   פי חוק הספורט  

 את הקבוצות, השחקנים ושאר בעלי התפקידים שפועלים בענף או בזיקה אליו.  

 

 שתלשלות העניינים שהוליכה לעתירה ה

מתקיים מתח מתמיד בין    מסגרת ההתנהלות של ליגות הכדורסל המקצועניות בישראלב .6

 ארגון השחקנים לבין האיגוד, מועדוני הכדורסל והמנהלת בהקשר לשילוב שחקנים זרים 

מתאזרחים בישראל    או  הכדורסל  שהתפתחו  בקבוצות  ישראליים  שחקנים  שילוב  מול 

 מועדוני הנוער בישראל. מקצועית ב 

על שביתת שחקנים. בעקבות    2017על רקע המתח האמור הודיע ארגון השחקנים, בקיץ   .7

משרד  מנכ"ל  בראשות  ועדה  הקמת  רגב(  מירי  )אז,  והספורט  התרבות  שרת  יזמה  זה 

יוסי שרעבי לבחינת דרכים לשילוב מוגבר של שחקני כדורסל  הספורט   שהתפתחו  עו"ד 

לבן" כלשון ההתייחסות  -שראליים "כחול  יבמחלקות נוער במועדונים בישראל )"שחקנים  

 של השרה ויו"ר הוועדה( בליגות המקצועניות.  

ב  .8 המלצותיה  את  פרסמה  שרעבי  במספר   .2.12.2018-ועדת  שינויים  כללו  ההמלצות 

נוער  שחקני  שילוב  פרטני,  משחק  בכל  בקבוצות  שיירשמו  הישראליים  השחקנים 

גדול יחסית של שחקנים ישראליים   בוגרות, תגמול לקבוצות שישתפו מספר הבקבוצות  

 

הביטוי "מתאזרח" מיוחס בדרך כלל בעולם הספורט לספורטאי שמצוי בתהליך התאזרחות. בענייננו הביטוי משקף    2
ישראל    אזרח )מדינת  בהסכם  הנקובה  ההמתנה  תקופת  את  השלים  המרוכך  4שלא  במתווה  או    להלן שיוצג    שנים( 

 )שנתיים(  
ת הזכות לפעול אך ורק בעניינים המנויים  האיגוד ממחה בזה למנהלת א"  נקבע, בין היתר, ש   2002בהסכם משנת    3

להלן:)א(   הפעלה, ניהול, ארגון, פיקוח, והסדרת ליגת העל במסגרת האיגוד, והכל בכפוף לתקנוני האיגוד, למוסדותיו  
 ..."השיפוטיים ועפ"י כל דין.)ב(   ניהול מקצועי, כלכלי, ושיווקי של ליגת העל
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  Home Grown Playerשל הביטוי    4סר טעם   "תרגום"לבן" שהוא  -גדרת "שחקן כחול  וה

( HGP). 

לשחקן   .9 משחק  דקות  יתר  יקנה  ההמלצות  שמימוש  סברה  את ם"שפהוועדה  יגביר   ,

יגביר את ההשקעה בקבוצות הנוער, ייטיב את היכולת המקצועית של הנבחרת הלאומית ,  

ו הנבחרות  ועם  הקבוצות  עם  האוהדים  קבוצות  מ  ש  יהזדהות  מול  התחרות  כושר  את  ר 

 באירופה בלי לפגוע בזהות הישראלית של הקבוצות.  

המתווה שהומלץ בידי ועדת שרעבי אושר בדירקטוריון המנהלת. בעקבות זה התנהל מו"מ   .10

ל פרנקל ויו"ר ארגון  לת שמואחתמו יו"ר המנה  28.9.2019עם נציגי ארגון השחקנים וביום  

על   אלון  ניר  .ההשחקנים  בעונת    הסכם  החל  עונות  חמש  במשך  לחול  נועד  ההסכם 

 . עיקרי ההסכם הוטמעו בתקנון המנהלת. 2020-21המשחקים 

המשפט    22.4.2021ביום   .11 לבית  פתיחה(  המרצת  של  )בהליך  תובענה  העותרים  הגישו 

דיונים מקדמיים וכן ניסיונות הידברות    משך כחודשיים התנהלו .  יפו-המחוזי תל אביב

לאחר שהצדדים   בידי השופט ארז יקואלהתובענה נמחקה  בין הצדדים. בסופו של דבר  

 הודיעו שתוגש עתירה לבית דין זה.  

 ההסכם קבעה ש, לאחר קיום דיון מקדמי, ניתנה בידינו החלטת ביניים ש5.8.2020ביום   .12

השלכות ההסכם יוקפאו בכל מה  אולם    ,עד לפסק הדין שיתקבל בעתירה  יעמוד בתוקפו

 .  31/07/20שקשור לעותרים ולכל שחקן שקיבל את אזרחותו עד יום  

הכדורסל   .13 הסתיימה   שזה  20-21עונת  להחלטת   מקרוב  )כפוף  ההסכם  בסימן  התנהלה 

 ההקפאה(. ביני לביני התנהלו מגעים בין הצדדים אך לא הושגה הסכמה מלאה.  

לנסות לעבד קוים דיון בגוף העתירה.    4.5.2021ביום   .14 בעקבותיו ביקש בא כוח המנהלת 

הצעה למתווה חדש הועברה בידי המנהלת  יתר את הצורך בפסק דין.  מתווה מוסכם שי

להצעה זו לא ניתנה הסכמת שאר .  "['מרוכך'ה  מתווהה]"  22.6.2021לעיון בית הדין ביום  

 הצדדים.  

.  13.7.2021מתווה המרוכך, כונס דיון נוסף ביום  לפי שניכרה שונות בהתייחסות הצדדים ל .15

המקורי   המתווה  פי  על  שההסכם  לכך  הבנה  הצדדים  כל  הביעו  ומוטב    בעייתיבדיון 

עה גם הסכמה כללית לכך שריכוז הדיון לקראת מתווה  מ. נששיגובשו הסדרים מוסכמים

מוסכם יינתן בידי צוות מומחים שיגובש בידי האיגוד. אלא שהמנהלת גורסת שעד לגיבוש  

עם המנהלת אך ההסדר המוסכם צריך לחול המתווה המרוכך. ארגון השחקנים מסכים  

 

משחקן ישראלי שנולד או גדל  איננו פחות "כחול לבן"    מדינהוהשתקע ב   קיבל אזרחות  ,שחקן יהודי שעלה לישראל  4
מדינת ישראל כונסת את אלה ואת אלה תחת דגלה והוא כחול ולבן. שחקן, אדם, אינו "סחורה" או "מוצר"  בישראל.  

התפתח    שיש שחקן שנולד או   ברור ין בהם בין "כחול ולבן" ל"תוצרת חוץ".  ח שאפשר לשקף את מקום ה"ייצור" ולהב
 ]"שפ"ם" ח בישראל  פתשהתכשחקן בישראל ויש שחקן שהגיע ארצה כשחקן בוגר. אנחנו מציעים להבחין בין שחקן  

 לבין שחקן "מאוזרח".  
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הביע אדישות    מוסיף שיש להחיל את המתווה המרוכך גם על הליגה הלאומית. האיגוד 

לשאלה איזה הסדר יחול עד לגיבוש ההסדר המוסכם בהובלת האיגוד. בא כוח העותרים 

גורס שעד לגיבוש ההסדר המוסכם צריך לבטל את תחולת ההסכם ואין מקום גם למתווה  

 המרוכך.  

וביקש מ"ש לממשלה  ענעיר שבשלב מוקדם של הליכי עתירה זו פנה נשיא בית הדין ליו .16

ה לשקול  בעתירה. ממנו  שמתעוררות  חוקתיות  בסוגיות  עמדה  הבעת  או  לדיון  צטרפות 

יישקל אם   הדבר  מצדו.  בנקיטת עמדה  צורך  רואה  הוא  אין  זה  הגיב שבשלב  היועמ"ש 

 תהיה התפתחות שתחייב שקילה מחודשת זו.  

 בנסיבות אלה מתבקשת הכרעה שתצא מבית דין זה.  

 

 עיקרי ההסכם 

)א(   .17 פרקים:  שלושה  שחקנילהסכם  שיתוף  )ב(  זרים;  שחקנים  שיתוף  פיתוח    מגבלות 

 מתאזרחים  ; )ג( שיתוף שחקנים מקומיים 

 מגבלות שיתוף שחקנים זרים 

"[ אולם לא ניתן לשתף זריםחמישה שחקנים בעלי נתינות זרה ]"ניתן לרשום בקבוצה עד   .18

בכל רגע נתון במשחק יותר מארבעה זרים. קבוצה שתסתפק ברישום שלושה או ארבעה  

 כספי.   היטליוטל קבוצה שתרשום חמישה זרים על בהטבה כספית )בונוס(.  זרים תזכה 

 

 י פיתוח מקומייםשיתוף שחקנ

 ניתן לרשום שנים עשר שחקנים בטופס המשחק.  .19

 ; ם"שפקבוצה שתרשום בטופס שלושה זרים תחויב לרשום ששה  .20

 ;ם"שפקבוצה שתרשום בטופס ארבעה זרים תחויב לרשום חמישה 

 . ם"שפקבוצה שתרשום בטופס  חמישה זרים תחויב לרשום ארבעה 

 

 שיתוף שחקנים מתאזרחים 

ב  .21 ועוד    200,000  היטל של  קבוצה תחויב  ש"ח    300,000ש"ח עבור שיתוף מתאזרח אחד 

 5עבור שיתוף מתאזרח שני. כל מתאזרח נוסף שיירשם יבוא על חשבון מכסת הזרים 

 

  ם"שפלשחקנים בטופס ומאפשרויות החלוקה שבין זרים    12. מן האפשרות לרשום  כל עיקר.הוראה זו אינה ברורה    5
שחקנים מתאזרחים. בגין שניים מהם מוטל משא כספי    3נובע שנותר "מרווח" לשיתוף  שחקנים(    9-)שכולן מסתכמות ב

על חשבון מכסת    שכל שחקן מתאזרח מעבר לשניים הראשונים יבוא  נוסף. לא נאמר דבר בהסכם לגבי השלישי זולת זה  
זרים   בין  מפורשת  חלוקה  אפשרויות  שלוש  מצינו  הרי  כך?  למה  לשלושה    ם"שפלהזרים.  מקום  מותירות  שכולן 

ש לסברה  מקום  אין  האם  הזרים?  ממכסת  שלישי  מתאזרח  שיתוף  יגרע  מדוע  משלושת  שיתוף  מתאזרחים.  אחד 
   יחייב את הקבוצה במשא כספי כלשהו?  המתאזרחים לא
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 ועדת חריגים 

תקום ועדת חריגים מורכבת משני דח"ץ חברי דירקטוריון המנהלת ונציג ארגון השחקנים  .22

שחקן בגין  מתשלום  קבוצה  להחריג  מוסמכת  חתום    שתהיה  בחוזה  שמחזיק  מתאזרח 

 שלאחר מועד חתימת ההסכם. לעונות המשחקים 

 

 עיקרי המתווה המרוכך 

 עיקריים במתווה ההסכם: שני שינויים לערוך המתווה המרוכך מציע  .23

)ת   כמתאזרחתקופת ההמתנה בה ייחשב שחקן    .א ( לעומת הקבוע 50%קוצץ במחצית 

   שנתיים.במקום ארבע שנים,  –בהסכם הקיים 

)עד תום שנתיים  .ב ביחס לכל אזרח ישראלי חדש  סכומי ההיטל שיוטלו על הקבוצות 

 ( לעומת הקבוע בהסכם הקיים. 50%ממועד התאזרחותו( יקוצצו במחצית )

 

 עיקר טענות העותרים 

כוללות מספר פרקים אך ניתן      6נגד ההסכם, לרבות המתווה המרוכך    טענות העותרים .24

בטלות בשל ; )ב(  ובטל מעיקרהסכם  נעדר תוקף ו: )א(  7לערוך אותן בשלושה ראשי עיקר 

 . בשל חוסר סבירות ושיקולים  בטלות גיעה בזכויות יסוד חוקתיות; )ג( פ

 

 רוהסכם נעדר תוקף ובטל מעיק 

בהתאם להוראות חוק הספורט. האיגוד הוא הגורם המאסדר את התנהלות ענף הכדורסל    .25

רה באמצעות תקנונים ובראשם תקנון  דחוק הספורט הסמיך את האיגוד לקיים את האס

 פיתוח   -מגדיר את תכליותיו העיקריות של האיגוד  )ב([-)א( ו2  סעיף]תקנון היסוד היסוד. 

וניהולו ריכוזו  בישראל,  הכדורסל  ענף  ידי     .וקידום  על  תושג  חוקות,    התכלית  קביעת 

 .  תקנונים, תקנות, נהלים וסדרים בענף הכדורסל והתאמתם לחוקות ולתקנות פיב"א

האיגוד   .26 את  מסמיך  היסוד  ונ  מ  להקים    תקנון  השונות,  לליגות  את   ת והמחלהלות    להן 

  )ג([2]סעיף  את אותן ליגות מבחינה כלכלית/שיווקית בלבד, הזכות לנהל

הסמיך ואישר הוקמה המנהלת וזו "נגסה" בסמכויות האיגוד מבלי שהאחרון    2002בשנת   .27

 . המנהלת עיגנה בתקנונה את הסמכויות שנטלה מן האיגוד.  הסתייגותאך גם מבלי שהציג  

 

 ימת שאין סיבה להבחין, הביטוי "הסכם" ייוחס לשני ההסדרים  להלן כל א 6
גוף דו מהותי ושהיא אינה חסינה מביקורת שיפוטית    7 פרקים נוספים אינם נתונים במחלוקת. כגון שהמנהלת היא 

 לרבות במסגרת עתירה לבית דין זה.
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ההסכם הוא פועל יוצא של התבנית המעוותת הזאת. אין לו כל תוקף מפני שהאיגוד מעולם  .28

לא הסמיך שום גורם לבצע מטלות שחוק הספורט ותקנון היסוד הניחו אותן באופן בלעדי  

 סמכות.בידי האיגוד. ההסכם חסר תוקף גם משום שהמנהלת גיבשה אותו ללא כל 

 

 חוקתיותגיעה בזכויות יסוד פ

בלי שמתקיימים  פוגע  ההסכם   .29 חוקתיות  ואדם  אזרח  זכויות  של  בשורה  ממשית  פגיעה 

חוק   מכוח  בזכויות  פגיעות  הן  כאלה  כאמור.  פגיעה  שמאפשרים  החוקתיים  התנאים 

 ונגזרות שונות של זכויות חוקתיות אלה.  השבות, חופש העיסוק, עקרון השוויון 

 

 חוק השבות 

השבות,   .30 לכל 1950–תש"יחוק  להשתקע  יהודי מעניק  רצונו  את    זכות   בישראל  שהביע 

, לקבל מייד עם העלייה אזרחות  1952  -ובשילוב עם חוק האזרחות תשי"ב    לעלות לישראל

 ישראלית. 

חוק השבות הוא הביטוי המרכזי לכך שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.    .31

- חוקרש תקומת מדינת ישראל עוגנה זה מקרוב, יחסית, ב מע  8הזכות שהוקנתה לכל יהודי 

 . 9"[חוק הלאום]"   מדינת הלאום של העם היהודי –יסוד: ישראל 

משמעותה   .32 הראשונה.  המעלה  מן  תשתיתית  זכות  היא  השבות  בחוק  המוקנית  הזכות 

העקרונית היא שלמן העלייה ארצה מוענק לעולה מעמד של אזרח במלוא המובן ובמלוא  

מדינת ישראל אינה מבחינה בין "סוגי אזרחים" או בתכניי המעמד  ההיקף של מעמד כזה.  

המגולם   והחובות  הזכויות  היקף  אזרח.  האזרחים.  של  לכל  שווה  אזרח  הכוח  במעמד 

 הריבוני של המדינה מאפשר להבחין, לצרכים שונים, בין אזרחים, אין כל אפשרות ליצור 

שלי אדם  על  אותו  לכוף  צדדים שמבקשים  שני  בין  בהסכם  כזאת  צד  הבחנה  שאינו  שי 

 להסכם. 

פוגע בעיקרון שעליו מושתת חוק השבות   .33 בו הבחההסכם  בין שני סוגי  בכך שנערכת  נה 

אזרח   מיצוי    ם"שפאזרח.  לשם  המתנה  בתקופת  כשחקן  ואזרח  תעסוקה  אפשרויות 

 כדורסל. 

 

 חופש העיסוק

חוק יסוד: חופש העיסוק מעיד על עצמו שתכליתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק   .34

של חוק היסוד[.   2יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ]סעיף  

 

 משפחה מסוימת ליהודי   הביטוי המושגי "יהודי" שבחוק השבות הורחב גם לזכאים שמתקיימת בהם קרבת 8
 של חוק היסוד[ 5" ]סעיף המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" 9
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היא:   בחוק  היסוד  עיסוק,   " קביעת  בכל  לעסוק  זכאי  המדינה  של  תושב  או  אזרח  כל 

 וק[. של הח  3" ]סעיף  יד מקצוע או משלח 

והטלת היטל שמייקרת את העסקת שחקן    ם"שפ הענקה כספית מיטיבה להעסקת שחקן   .35

וממילא מהווה    מתאזרח מבחינה בין אזרחים שווים, פוגעת ביכולת לקיים תחרות חופשית

 פגיעה בחופש העיסוק. עמד על כך בית המשפט העליון: 

ביסוד הזכות לחופש העיסוק, זכותו של אדם לבחור לעצמו את העיסוק   
ביסוד חופש זה עקרון השוויון בינו .המדבר ללבו, וזו בחירתו החופשית

אין לשלול ממנו את שמעניקים לאחר ואין להגביל אותו  לבין השווים לו;  
עיקר חשוב בזכות היסוד הזו הוא ביכולת  .ום שאין מגבילים את האחרמק

על פרטים.  בין  החופשית  על  כן,  -התחרות  המגינה  שלטונית  פעילות 
פוגעת בחופש   -מתחרה זה או אחר דווקא ושוללת תחרות חופשית מהאחר

משום כך, הפליה בין שווים לעניין האפשרות לעסוק במקצוע   העיסוק.
זה בחופש  פוגעת  פלונית  מלאכה  אחד  .או  לפרט  הניתנת  סובסידיה 

מפרט  וממילא  ונשללת  התחרות  בחופש  פוגעת  בחופש   אחר  פוגעת 
. מתן מונופול לפלוני שולל את יכולת העיסוק של אזרח פלמוני  העיסוק

 10  ]ההדגשות של בית הדין[ העיסוק כן יש בו משום פגיעה בחופש-ועל

 

כל רשות  על     לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב חוק היסוד מחיל את החובה   .36

של חוק היסוד[. בכלל זה באות הרשויות המנהליות לסוגיהן    5]סעיף    מרשויות השלטון

דו 11ולגווניהן  ציבוריים  כגופים  והמנהלת  האיגוד  חופש -.  כיבוד  בחובת  חבים  מהותיים 

 העיסוק , ככל רשות מנהלית.

מגביל את בזכות היסוד לחופש העיסוק אפשרית רק בחוק או מכוח חוק. ההסכם שפגיעה  

על ידי מענקים מיטיבים )"סובסידיה" ( ובעיקר היטלים, אינו שואב העסקת המתאזרחים  

התקנה   סמכויות  לאיגוד  בעקיפין.  לא  גם  אך  במישרין  לא  ודאי  כלשהו;  מחוק  כוחו 

הספורט מחוק  כוחן  ששואבות  את  ואסדרה  לכרות  המנהלת  את  הסמיך  לא  האיגוד   .

 ההסכם שמפר את חובת כיבוד חופש העיסוק. 

שההסכם   .37 בהינתן  הוא  גם  אין  האיגוד,  של  האסדרה  מסמכויות  בעקיפין,  כוחו,  שואב 

מקיים את תנאי פסקת ההגבלה שבחוק היסוד. לאמור, הפגיעה בחופש העיסוק מושתתת, 

שמשרת את התפתחות    ם"שפלכאורה, על "תכלית ראויה" )קידום מקצועי של שחקנים  

בפרט(  הכדורסל  ענף  ואת  בכלל  בישראל  לקידום   הספורט  מועילה  אינה  הפגיעה  אולם 

 טרה כל עיקר.   מה

דקות משחק    200זרים. דהיינו מכלל    4ההסכם מאפשר בכל רגע נתון של המשחק לשתף   .38

. שיעור זעום זה עשוי להותיר  ם"שפ נחלקות בין שחקני    40)של כל חמשת השחקנים( רק  

 

 ]השופט דב לוין[ כלל חברה לביטוח בע"מ נ' שר האוצר 726/94בגץ  10
 גור אריה נ' הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה 01-1514בג"ץ  11
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רוב הזמן על הספסל. איזו תרומה יש, אם כן, לקידום שחקני כדורסל    ם"שפשחקן  ת  א

 שצמחו בישראל ולהתפתחות ענף ספורט זה במדינת ישראל?

נשמע מכך שלבד מהטלת מעקשים על דרכם של השחקנים המתאזרחים עד כדי חסימת  .39

אל   העל דרכם  ליגת  בקבוצות  מהעסקתם(  שילובם  שנגזרת  הגבוהה  העלות  אין  ,  )בשל 

 בהסכם כל תועלת.  

  

   עקרון השוויון

אין צורך להכביר מילים על מקומו החשוב של עקרון השוויון כ"זכות בת" שנגזרת מ"זכות   .40

הא כבוד  יסוד:  בחוק  שנטועה  האדם  לכבוד  וחירותו.  האם"  השוויון  דם  בעקרון  פגיעה 

הבחנה בין אנשים  מטעמים לא ענייניים. משקפת הפליה פסולה. הפליה פסולה מקורה ב 

 הובלט בפסיקת בית המשפט העליון:הדבר 

הפליה פסולה פירושה יחס שונה אל שווים; פירושה יחס בלתי שווה 
 ... ובלתי הוגן למי שראויים לאותו יחס 

ההפליה, להבדיל מהבחנה בין פלוני למשנהו, משמעותה מנהג שרירותי  
בשל הצדקה  לו  שאין  ואיפה,  איפה  משמעותי   של  הגיוני  שוני  העדר 

 12ן האחד למשנהו בנסיבות בי
 

ההסכם פוגע פגיעה קיצונית בעקרון השוויון שכן אין כל הצדקה ואין כל בסיס להבחנה   .41

 לבין שחקנים מתאזרחים.  ם"שפכל כך בוטה בין אזרחים במדינה; בין שחקני 

נחוץ ומבורך. אין כל הכרח לעשות לקידום כזה על    שפ"םעידוד וקידום השחקן הישראלי  .42

להעניק תמריצים  ישראלי אחד למשנהו. אפשר  בין שחקן  וסרת טעם  בוטה  ידי הפליה 

השקעות    במשך דקות משחק רבות. אפשר להשקיע  ם"שפ ה  לקבוצות שישתפו את שחקני

תועיל במאומה  כספיות במחלקות נוער וכיוצא בזה. אין כל צורך במדיניות מפלה שלא  

 להשגת התכלית המבורכת כשהיא לעצמה. 

שמקצת  .43 מס  והטבות  זכויות  על  המפלה  המדיניות  לצורך  להיסמך  למנהלת  לה  אל 

העותרים, כעולים שזה מקרוב באו, זכאים להן. הטבות אלה משקפות את מדיניות עידוד  

להיטלים  בה  העלייה של מדינת ישראל. אין מקום לשקלל אותן כמין גורם שמאזן בין ההט

המוטלים בהסכם. יש למדינת ישראל עניין רב בעידוד העלייה. אם "יקוזזו" הטבות המס 

, לא תהיה תוחלת למדיניות עידוד   )שממילא לא חלות על כל העותרים( כנגד ההיטלים 

 העלייה.  

 

  

 

 )השופט תיאודור אור(  נ' שר האוצר כפר ורדים  678/88בגץ  12
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 זרים  בטלות בשל חוסר סבירות ושיקולים 

שמחסור   .44 ברי  העין.  מן  שנסתרים  זרים  שיקולים  מצויים  ההסכם  מאחורי  הנראה  ככל 

אשר  בינוניים  להישגים  מוליך  צעיר  מגיל  מצטיינים שמטופחים  מקומיים  בספורטאים 

משתרשרים לחוסר עניין ציבורי ומחסור בדמויות לחיקוי עבור ספורטאים צעירים. על כן  

צמיח לעידוד  בפעולות  לנקוט  הראוי  אולם  מן  מקומיים.  מצטיינים  כדורסל  שחקני  ת 

 ממין זו שגלומה בהסכם, שום תועלת לא תצמח ממנה.   משננקטת דרך טיפוח משונה 

בנסיבות אלה העותרים חוששים שמאחורי ההסכם ניצבים אינטרסים של גורמים שונים   .45

עניין   להם  יכולים  שיש  אינם  אלה  זרים  שאינטרסים  ודאי  במתאזרחים.  דווקא  לפגוע 

 לבסס מתן תוקף מאסדר )רגולטיבי( להסכם.  

 

 המתווה המרוכך

ל .46 גם  יאה  למעלה  שנסקרה  רוא ההנמקה  לא  העותרים  המרוכך.  בהקטנת  מתווה  ים 

בחופש   בשוויון,  פגיעה  ההפליה,  לביטויי  "תרופה"  ההמתנה  תקופת  ובקיצור  ההיטלים 

 העיסוק ובתוכן המהותי שנוצק לזכות המגולמת בחוק השבות. 

 

 עיקר טיעוני המשיבים 

חזית ההתגוננות כנגד העתירה אינה עשויה מקשה אחת. היא נחלקת לשניים; המנהלת   .47

 גוד, מזה.  מזה והאי  ,וארגון השחקנים

 

 טיעוני המנהלת וארגון השחקנים

 ההסכם אינו פוגע בעקרון ה"שבות " 

לעלות   .48 זכות  למתאזרחים  השבות.  עקרונות  ועם  "יהדות"  עם  וזיקה  דבר  להסכם  אין 

 לישראל, להתאזרח ולהנות מזכויות אזרח במלוא היקפן. ההסכם אינו גורע כמלוא הנימה  

בכלל זה הזכות לעסוק בכל מזכויות עולה ומזכויות האזרח המוקנות לעולה עם עלייתו.  

 פורטאי וככדורסלן במסגרת הליגות בישראל. עיסוק או מקצוע לרבות פעילות כס

העותרים   .49 כלפי  מניעה  ושום  )סנקציה(  הכבדה  שום  מגבלה,  שום  לשחק  אין  המבקשים 

העותרים   מן  אחד  כל  בישראל.  רמה  כדורסל  בכל  ישראלית  קבוצה  בכל  לשחק  חופשי 

 שחפצה בשירותו.  

שחקן ישראלי אחד, אינה  החובה הנובעת מן ההסכם לשתף בכל רגע נתון במשחק, לפחות   .50

 גורעת מאומה משיתופם של מתאזרחים שכן אלה בחזקת "שחקן ישראלי". 

י ה השימוש בחוק השבות כטיעון נגד ההסכם הוא קול   .51 ֲאנ  י ה וַּ ֲאנ  שאין בו כל ממש ולפיכך    תַּ

    הוא דוקר את העין ומקומם את הלב
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 להסכם תכלית ראויה 

הוראות ההסכם אינן מטילות הגבלה כלשהי על שחקנים מתאזרחים. ההוראות מכוונות   .52

. מעל או מתחת לרף שיתוף מסוים של ם"שפ אל קבוצות ליגת העל על מנת לעודדן לשתף 

 . ם"שפ   שיתוף שחקני   , הקבוצות זכאיות להטבות או חבות בהיטל בגין שיתוף או אים"שפ

אחת   .53 תכלית  של  ויחידה;  להסכם  התפתחותם  וקידום  ממהלכים    ם"שפעידוד  כחלק 

 כוללים של פיתוח הספורט בישראל.  

  תכלית עידודם של שחקנים מקומיים היא נושא שליגות אירופאיות שונות דנות בו וגובשו  .54

 .בהן פתרונות שונים בהם מחמירים יותר מזה של ההסכם 

זה   Home Grown Playerהמונח   .55 בהסכם.  לראשונה  ולא התייסד  בישראל  הומצא  לא 

אין מדינה חפצת ספורט שמסכינה עם הדרת ביטוי שגור בכל הליגות המקצועניות בתבל.  

אזרחים חדשים שהגיעו זה מקרוב. גם מסגרת הליגה האירופאית  לטובת    ם"שפ שחקני  

ULEB  .גיבשה הנחיות מנחות לעניין זה 

הגל .56 שהאסדרה  מתבקש  המצורף  חשובה  מן  לבעיה  ראוי  פיתרון  משקפת  בהסכם  ומה 

 ולאינטרס ראשון במעלה בעולם הספורט בכלל ובענף הכדורסל בפרט.  

אינו מגביל ואינו פוגע בשחקנים  המשיבים משוכנעים שהרעיון העקרוני המגולם בהסכם   .57

לגיטימי של קבוצות הצמרת של   עידוד  המתאזרחים כדוגמת העותרים. ההסכם משקף 

 בחזקת   הכדורסל הישראלי לגדל, לשלב ולשתף שחקני כדורסל ישראלים מקומיים שהם

Home  Grown Player[s] . 

 

 המתווה המרוכך  –אצבע על הדופק" "

סיכומי טענות המנהלת מציינים את מורכבותו ורגישותו של הנושא שנדון בעתירה. לפיכך   .58

גישות ותמורות מאזנות היא גישה . ר13העניין עבר שינויים והתאמות שונות במהלך השנים 

 מבורכת. לפיכך ראוי להחזיק "אצבע על הדופק".  

מבחינת המנהלת "נאה דורש נאה מקיים". מייד לאחר ואולי במהלך הדיון לפנינו הגיעה   .59

שהוצגה לבית הדין  נת המקורית  ו לתמורה. ההסכם במתכהמנהלת למסקנה שהגיעה עת  

 צע המתווה המרוכך. עלול להיתקל בהסתייגות רבה. על כן הו

עקרונות המתווה המרוכך זהים לעקרונות ההסכם. השוני נעוץ בהיקף ההיטלים ובאורך   .60

ההמתנה.   מסוימת תקופת  במידה  ש"מתנגשת"  ראויה  תכלית  שההסכם משקף  בהנחה 

בעיקרים של חופש העיסוק ושל שוויון בין אזרחים, ההסדר המרוכך עשוי להוות "פגיעה  

 שמקיימת איזון הולם בין הזכויות והאינטרסיםמידתית" 

 

 )בתהליך אזרוח(, "החוק הרוסי" והוראות אחרות.  הכוונה, כנראה, לתמורות השונות בעניין שיתוף זרים ומתאזרחים    13
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בהחלת   .61 המנהלת אך מתנה את הדבר  של  המרוכך  המתווה  ארגון השחקנים מקבל את 

 הליגה הלאומית. המתווה גם על 

המשיבים קיבלו על עצמם, לפי הערות בית הדין, לבצע במתווה שני תיקונים שמתייחסים   .62

הו  שבהרכב  הוא  האחד  התיקון  החריגים.  ציבורי  לוועדת  משקל  בעל  גורם  ישולב  ועדה 

שאינו משתייך לגורמים השותפים להסכם. התיקון השני הוא הצעת רשימה לא ממצה של  

 תבחינים שישמשו את החלטות ועדת החריגים. 

  

 עיקרי הטיעון של האיגוד

האיגוד מדגיש שאיננו צד להסכם ולא שותף, אפילו לשם עדכון, בשום שלב משלבי גיבוש  .63

 . 14ההסכם 

  האיגוד סבור שיש מקום לגבש מערך כללים מסוים שיאזן בין האינטרסים השונים ויבטיח .64

 .15שמעמד האזרחות לא ינוצל לרעה 

, מבקש האיגוד להניח  כיון שסמכות האסדרה של הנושא מסורה, לפי חוק הספורט, לאיגוד .65

העניין   בעלי  הגורמים  ברור שכל  גיבוש הכללים.  את מטלת  מומחים מטעמו  צוות  בידי 

בכללים הללו ישולבו בדיוני הצוות. לצד מערך הכללים תכונן גם ועדת חריגים נטולת זיקה  

 לצד כלשהו.  

הסמיך .66 שהאיגוד  תאמר  האציל  אפילו  את או  הסתייגות,  מהלכי  נקיטת  בלי  למצער   , 

זכות "לשאוב" בחזרה את המנהלת לקבוע את   בידי האיגוד  כללי ההסכם, החוק מניח 

 הסמכות המואצלת. זה הדבר שהאיגוד מבקש לעשותו. 

האיגוד סבור שנוכח מורכבות הנושא ורגישותו הרבה יש צורך בפרק זמן של כחצי שנה   .67

 ללים כדבעי.  ככדי לעבד את מערך ה

קיים עד לגיבוש הכללים והוא סומך את שתי ידיו על ביני לביני האיגוד אדיש להסדר שית .68

 כל הסדר שיקבל גושפנקה מאשרת בידי בית הדין.  

 

 דיון והכרעה

 תקומה ושבות ואינטרסים לאומיים

של העם היהודי היא לכל הפחות ראשית ההגשמה של חזון  ישראל כמדינת הלאום  מדינת .69

הדורות. יסוד מוסד בהגשמת החזון הוא התכנסות בני העם היהודי מכל ארצות הפזורה  

 

" )שאיננו ההסכם(. אין  בא כוח האיגוד מבהיר את זיקת האיגוד, בדיעבד, להסכם שמכונה "הסכם המתאזרחים  14
 לדבר השלכה על עתירה זו.  

הכוונה, כך נראה, לנסיבות שבן מתאזרח שהשיג בזכות אזרחות ישראלית, שוהה בישראל משך עונה אחת או אפילו   15
 על מנת לשחק בקבוצות זרות בין השאר עוזב את המדינה, לעתים לצמיתות, מטעמיו האישיים פחות ו
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במעלה של חזון התקומה. למן    ן הם מרכיב ראשואל מדינת ישראל. ה"עליה" ו"השבות"  

ועד למשורר העממי   16"ושבו בנים לגבולםשנים לאחור " 3000דברי הנבואה המפורסמים 

" התקומה  דור  בה"בן  ולהיבנות  לבנות  ארצה  באנו  את   17אנו  וממללים  מפללים  הכל 

של החוק[    1" ]סעיף  כל יהודי זכאי לעלות ארצה"המילים האלמותיות של חוק השבות  

 ומייד מצטרפת לכך הזכות מכוח שבות  להתאזרח מיידית בהתאם לחוק האזרחות.  

לאוזנינו בא כוח העותרים דברים שאמר ראש הממשלה הראשון דוד בן  לא בכדי הביא   .70

 גוריון בהציגו את הצעת חוק השבות: 

ישראל. הוא מכיל ייעוד מרכזי  -השתיה של מדינת - הוא מחוקיחוק השבות  
של מדינתנו, הייעוד של קיבוץ גלויות. חוק זה קובע, שלא המדינה מקנה  

זו טבועה בו באשר הוא  לארץ זכות להתיישב במדינה, אלא זכות  - ליהודי חוץ
יהודי, אם רק יש ברצונו להצטרף לישובה של הארץ... זהו חוק ההתמדה  
של ההיסטוריה הישראלית, חוק זה קובע העקרון הממלכתי, אשר בכוחו 

   18. ישראל-הוקמה מדינת

 הוסיף על כך המשנה לנשיא בית המשפט העליון מישאל חשין:   .71

המאפיין העיקרי של הזכות הוא הנחרצות שבה, זכות שהיא כמעט זכות 

דעת אם תעניק,  - אין להתנות על הזכות ואין לרשות שיקול  ...אבסולוטית

 19ואם לא תעניק זכות של שבות ליהודי המבקש לעלות ארצה

 נה הזכות לשבות בחוק הלאום כחוק יסוד.  כיאה לאחד מחוקי השתיה עוג .72

גם לא לוועדה נכבדה בראשות מנכ"ל משרד  –אין לשום רשות  כפי שהורנו המשנה לנשיא   .73

שיקול דעת אם להעניק או להגביל את   -ממשלתי או לכל מאסדר של פעילות ספורטיבית  

 זכות השבות.  

והארגון   .74 ההמנהלת  ולעניין  השבות  לזכות  מה  בתמיהה,  כלום  שואלים  בעתירה?  נדון 

נשיב, הגיעו   זכות השבות של מאן דהוא מכוח הוראה כלשהי בהסכם? אף אנו  הוגבלה 

שמקבל עולה  בעצמכם. לו יתואר שבשער הכניסה למדינת ישראל ניצב שליח משרד הפנים  

פלוני בברכה על מימוש זכות השבות ובו זמנית מבשר לו שהכניסה לישראל תעלה לו כך 

 ין. האין זו הגבלה או שימת מקלות בגלגלי השבות?  וכך טבין ותקיל

המסקנה   .75 מן  להימלט  תוכל  ולא  המפולפלים  ובניסוחיו  ההסכם  בהוראות  והפוך  הפוך 

זכות   את  לממש  שמבקש  כדורסל  שחקן  פלוני  אצל  שתתגבש  התובנה  בדבר  הברורה 

שחקן   להיות  מבקש  שפלוני  בהנחה  כבדה.  בעלות  להסתכם  עלול  שהמימוש  השבות, 

העל בליגת  למעסיק  בקבוצה  משמעותית  יקרה  תהיה  שהעסקתו  מהרה  עד  יבין  הוא   ,

 

 ז ט"-ט"וירמיהו, ל"א,  16
 המשורר מנשה רבינא   17
 (:2037-2036, 2035)תש"י(  6ד"כ  18
 סטמקה נ' שר הפנים  97-3648בג"ץ  19
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. פער העלות הוא כעין "מס עליה". אם אין עמו הגבלת הזכות לא  ם"שפמהעסקת שחקן  

 ידענו הגבלה מהי.  

נוכל, כמובן,   .76 לרבות שחקני    ,להתעלם מכך שהעולה, כל עולהאחרי שאמרנו את זה לא 

יחיד "בן  אינו  שונים  כדורסל,  מצרכים  צרכים  לשקלל  צריכה  המדינה  במדינה.   "

. לעתים מוליכים צרכי השקלול להבחנות בין אזרח לאזרחשחיוניותם אינה מוטלת בספק.  

 20יהיו אלה "הפליות מתקנות" או הבחנות של עידוד וקידום תחומי פעילות מסוימים 

אינט .77 ספק  בלי  הוא  ישראל  במדינת  לספורט  והחינוך  הספורט  בעל  קידום  לאומי  רס 

רבה. אין לך  ענף ספורט ראוי לשמו אם לא משקיעים בהתפתחותו מן הגיל הרך   חשיבות

ועד לבגרות המקצועית. אין לך ענף ספורט ראוי לשמו אם כולו או רובו או אפילו חלק  

צומחת    ,משמעותי ממנו מבוסס על "יבוא" ספורטאים. תשתית ספורטיבית, ככל תשתית

 ע.  מאדנים נטועים בקרק

לא למותר לציין שיש או כבר היו מי שניצלו את הזכות להתאזרח ואת ההטבות שנובעות   .78

 , מייד לאחר קבלת ההטבות.ממנה ביחד עם חופש היציאה מישראל

הגורמים   .79 אצל  שקיננה  והיא  המלצותיה  אלי  שרעבי  ועדת  את  הוליכה  הזאת  המחשבה 

 שחתמו על ההסכם. אין זו מחשבת שווא שיש להתעלם ממנה.  

 

 איזון אינטרסים 

כאשר על כף המאזניים מונחים זכויות יסוד מצד אחד ואינטרסים חיוניים מצד שני ואין   .80

איזון. לעתים אין מנוס מזהות תכליתית אחת שנובעת מהם, מתבקשת מלאכ איזון  " ת 

האינטרסים המתנגשים ומעדיף את האחד על פני משנהו.  שקובע מדרג היררכי בין    "אנכי

לעתים ניתן לערוך "איזון אופקי" שגורע מעט מכל אחת מכפות המאזניים עד שמתקבל  

 "מתכון" מאזן מידתי.  

שעורכי ההסכם   .81 שפגיעדומה  ומידתי  מאזן  מתכון  לרקוח  של  ביקשו  היסוד  בזכויות  תו 

 "שבות", "חופש עיסוק" ו"שוויון" תהיה מידתית. הקושי במלאכה שנעשתה הוא משולש. 

הוראות וכללים שיש בהם כדי לצמצם זכויות יסוד חוקתיות, ראוי שייקבעו בחוק  ראשית,   .82

או מכוח חוק. אין בסיס נורמטיבי שמאפשר את עיגונן בהסכם שתחולתו כלפי מי שאינו  

 כם. צד להס

 

 המשךב והטבלאות .9-8  את הטבלה בעמודים, שערכה יחידת המחקר של הכנסתראו למשל מחקר  20

-80da-e711-12b3-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b53f1706

d651_11_10718.pdf00155d0a-80da-e711-12b3-00155d0ad651/2_b53f1706 

 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b53f1706-12b3-e711-80da-00155d0ad651/2_b53f1706-12b3-e711-80da-00155d0ad651_11_10718.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b53f1706-12b3-e711-80da-00155d0ad651/2_b53f1706-12b3-e711-80da-00155d0ad651_11_10718.pdf
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לקבוע .83 לו  מאפשר  לאיגוד  שמוקנה  האסדרה  שכוח  לומר  ייתכן  כל  שנית,  שקילת  תוך   ,

האינטרסים הגלומים בדבר, כללים שמצמצמים זכויות יסוד למען קידום אינטרס לאומי  

שמגולם בפיתוח ענף הכדורסל. כוח אסדרה זה לא הואצל כדין למנהלת והיא מימשה את  

ן הארגון כגורם בעל זיקת עניין חד צדדית, בלבד. לא  מהלכי האסדרה תוך דיון בינה לבי 

 ; זה הדרך

כערכא .84 שלנו  עילית  הסתכלות  מנקודת  הוראות    השלישית,  תקינות  את  לבחון  סמך  בת 

שהן משקפות איזון אופקי מידתי. בוודאי אין לומר זאת על  ההסכם, איננו משתכנעים  

דומה שהוא יכול לשמש בסיס  מצריך אף הוא עיון חוזר, אך  המתווה המרוכך  .  ההסכם

   לתקופת ביניים קצרה שבמסגרתה יגובש הסדר בסיסי הולם חדש.  להסדר מידתי

ש .85 אולם ברי  המתאזרח.  הכדורסלן  לפני  בישראל  קליטה  קשיי  מציב  המרוכך  המתווה 

והוא   למדיי  מוגבל  היא    מצטמצםהקושי  מימוש השבות  לבדוק אם  לתקופה שתאפשר 

)מניפולטיבי( של  מהלך של אמת או של "דלת   ניצול מערים  זכות    מסתובבת" שמהווה 

 השיבה.  

 

 הכרעת דין

 לנוכח מכלול השיקולים שהוצגו למעלה הגענו אלי ההכרעה הבאה  .86

איגוד הכדורסל יגבש בתוך פרק זמן של חצי שנה מתווה שקול שבו יינתן ביטוי למכלול   .א

זו.   בעתירה  שנדונו  והאינטרסים  הגורמים  השיקולים  כל  את  בדיוניו  ישלב  האיגוד 

 בעלי הזיקה לעניין הנדון ויתבסס על עמדות מומחים מקצועיים. 

ה .ב לגיבוש  הקרובה  מעד  המשחקים  עונת  ובמשך  האיגוד  בידי  יחול  21-22)  תווה   )

בשינויים מסוימים שיפורטו להלן.      -  21ליגת העל גברים בלבד על    –  המתווה המרוכך

 : שבית הדין מאשרו אלה יסודות המתווה

 ;  שנתיים  של תהיה תקופת ההמתנה בה ייחשב שחקן כמתאזרח  (1)

יים  סכומי ההיטל שיוטלו על הקבוצות ביחס לכל אזרח ישראלי חדש )עד תום שנת  (2)

 ( לעומת הקבוע בהסכם. 50%ממועד התאזרחותו( יקוצצו במחצית )

מתאזרח יחיד. ההיטלים יוטלו על שיתוף שניים  לא יוטל היטל כלשהו בגין שיתוף   (3)

 ושלושה מתאזרחים  

לגבי נסיבות של שילוב מתאזרחים נוספים או בחירת קבוצה   (4) הוראות המתווה 

 נם. ישלא לשלם היטלים, יישארו בע

 

 "מאחורי גבו" של האיגוד שמתנגד לכך בשלב זה אין מקום להחלת המתווה על הליגה הלאומית  21
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המת (5) שנקראהוראות  מתאזרח  שחקן  על  יחולו  לא  פעמיים, ווה  הפחות  לכל   ,  

המנהלת תציג לבית הדין בתוך שבועיים ימים    להשתתף באחת מנבחרות ישראל

 הצעה להסדרת פסקה זו על שחקן שהוזמן לנבחרת בעיצומה של עונת משחקים  

נציג ציבור שאין לו זיקה לארגון השחקנים או למנהלת או  ועדת החריגים תכלול   (6)

. המנהלת תגבש הצעה  לקבוצה שמשתתפת במשחקי ליגת העל והליגה הלאומית 

 ימים  10מור בתוך לשילוב גורם כא

בתוך   (7) תגבש  החריגים  10המנהלת  ועדת  את  שישמשו  תבחינים  רשימת  .  ימים 

 . הרשימה תותיר פתח של גמישות

תאפשר   (8) היא  הטבעי.  הצדק  כללי  קיום  ותוך  בשקיפות  תפעל  החריגים  ועדת 

לשחקן את הזכות להישמע, לרבות על ידי בא כוח, והחלטותיה יפורסמו באתר  

 המנהלת או האיגוד. 

המנהלת תמציא, בתוך שבועיים,  לבית הדין לאישורו כחלק מפסק דין זה את תוצאות  .ג

 ( שלעיל.  7) -( ו6)(, 5ה בעקבות פסקות )י תולופע

העתירה מתקבלת באופן חלקי בלבד שמקנה תוקף כפוף להשלמות שהתבקשו מן המנהלת   .87

 )ב(.  86למתכונת שגובשה בסעיף  

 

 שלה העתק פסק הדין יישלח ללשכת היועץ המשפטי לממ

 ויישלח לצדדים בדוא"ל (  2021יולי,  22) "ג אב, תשפ"אי ניתן היום

 

 

 

         (- )        (- )            (-  ) 

 שרון סתיו, עו"ד               מנואל סלע, עו"דע    , שופט )בדימוס( עודד מודריק פרופ' 

 חברת בית הדין                      חבר בית הדיןאב בית הדין                                              

 

 

 

 


