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 פסק דין 
 

]"  הקבוצהמכבי חיפה ]" "[ פנתה לוועדת הליגה והגביע בבקשה להקדים את משחק הליגה, נגד הפועל רעננה 

. הבקשה סורבה ומכאן העתירה לפנינו שתכליתה מתן פסק  7.12.2021, ליום  26.12.2021"[ שנועד ליום  רעננה

 דין שמורה להקדים את המשחק.

 

שא בימים אלה עונש הרחקה מששה  הטעם לבקשה הוא שבשורות הקבוצה נרשם השחקן הזר גלן רייס  שנו

משחקי ליגה; חמישה מהם כבר מאחוריו ונותר עוד משחק אחד בלבד. הקבוצה מבקשת להקדים את משחקה  

גלן רייס לא ישותף במשחק זה ולאחר מכן ניתן יהיה לשלבו בכל משחק רשמי אחר ובכלל זה  שעם רעננה כדי  

 שחק ההרחקה האחרון.  משחק גביע נגד הפועל רמת גן שבלי ההקדמה יהיה מ

 

הקבוצה מסבירה שמשחק גביע הוא משחק מכריע שבניגוד למשחקי הליגה מכשלת ההפסד בו היא מעוות שאינו  

)ליום   המשחק  להקדמת  מסכימה  שרעננה  מאחר  לתקון.  האליפות  7.12.2021יכול  משחקי  שתקנון  ומאחר   )

ה גם שהקבוצה נמצאת נפגעת מן העונש שספג  מאפשר שינוי במועד המשחק, אין כל סיבה לדחות את העתירה; מ

 (.  16-21רייס בגין עבירה של התנהגות בלתי ספורטיבית בשורות קבוצה אחרת )ראו עתירה  
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האיגוד מתנגד לבקשת העותרת, התנגדות שנשענת על מגבלת שינוי מועד המשחק שקבועה בתקנון. התקנון מתיר  

שינוי כלשהו אם    לא תאשר  אולם ועדת הליגה והגביע "  ות שינוי מסוים במועדו של משחק, בהסכמת הקבוצ

גורם לתופעה לא ספורטיבית עלול השינוי להוות  )ב( של תקנון  6סעיף    41]פרק    "עפ"י שיקוליה הבלעדיים 

 משחקי האליפות[ 

 

שהדריכו את פנייתה אינם  שיקולים ספורטיביים אלא "שיקולי העדפה עצמית" של המשחק  שיקולי הקבוצה  

 הנוח לקבוצה שממנו ייעדר שחקנה של הקבוצה בשל עונשו. 

 

 בא כוח האיגוד מוסיף  שהיעתרות לקבוצה עלולה לפגוע בקבוצות אחרות.  

 

ן לשאת את עונשו כסדרו. כל ניסיון  שהבקשה נשענת על שיקולים בלתי ספורטיביים. על השחקהשקפתנו היא  

לפני הוגנות משחקי האליפות.   לשנות את מועדו של משחק מסוים מטעמי העדפה של הקבוצה חותר מתחת 

מהלכים מתחכמים )מניפולציות( שמקומם לא יכירם במערכת  קבלת העתירה תפתח פתח ל"מחשבי ִקִצין" ול

 ספורטיבית שוויונית.  

טבלת  'מיוחדים' של מצב קבוצה במכניס במסגרת שיקוליו נתונים  כלל הוא שבית הדין בפסיקותיו איננו  נוסיף כי  

אין מקום לפסיקות שונות בתחילת עונת  לכן  מתחייבת אחידות בשיקולי הענישה ושהרי    הליגה או במשחקי גביע

 (, במהלך העונה או לקראת סיומה  או במשחקי גביע )משחקים 

 

 נדחית העתירה 

 

 ( ויישלח לצדדים בדוא"ל2021דצמבר,  6) ' טבת, תשפ"בבניתן היום 
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