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 ה ח ל ט ה 
עד לבירור ערעור שהוגש      7.12.2021  –ליגה שנועד להתקיים מחר  י בקשה למתן סעד זמני של דחיית משחק  לפני 

 [  "אליצור"] אליצור נתניה  תבידי המבקש

 

 הנסיבות

ג'סטין  באיגוד את השחקן הזר  רשמה    5.12.2021העותרת משתתפת במשחקי הליגה הלאומית וביום   .1

 [ "השחקן"רובינסון ] 

אמור   .2 שהיה  גן  רמת  עירוני  נגד  אליצור  של  השמינילהתקייםמשחקה  המחזור  במסגרת  ביום  ,   ,

   .7.12.2021נדחה ליום    27.11.2021

המבקשת מבקשת לשתף את השחקן במשחק שאמור להתקיים מחר אלא שבקשה מתאימה שהוגשה   .3

שחקן    "( של תקנון משחקי האליפות לאמור:  15)7נוכח הוראת סעיף  בידיה לוועדת הליגה והגביע נדחתה  

יוכל לשחק באותו מחזור במספר קבוצות שונות, אלא אם המשחק נדחה   בליגה לאומית גברים לא 

ממועדו ימים  לשבעה  ש".המקורי  מעבר  כיון  שותף  .  קבוצתו    4.12.2021ביום  השחקן  של  במשחק 

 עדת הליגה והגביע שיש מניעה לשיתופו  ור השמיני סבורה ומסגרת המחזהקודמת  ]רעננה[ ב
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ה הסיפא של הוראת התקנון האמורה וכיון שהמשחק שבו  המבקשת גורסת שעל עניינו של השחקן חל  .4

משחקי שתי  ב  למשך יותר משבעה ימים סרה מניעת שיתופו  27.11.2021הוא אמור להשתתף נדחה מיום  

 זור. קבוצות שונות באותו מח

 .  4.12.2021ליום    27.11.2021- יצוין כי גם המשחק של הקבוצה הקודמת נדחה מ .5

ולפיכך הגישה ערעור. קיום המשחק במועדו  המבקשת סבורה שפרשנו .6 נכונה  תה את הוראת התקנון 

. הדחייה מתבקשת  ש הסעד של דחיית המשחקיסכל את הערעור ויהפוך אותו לערטילאי. לפיכך מבוק

 המבקשת תמצא נכונה.   מכוח "מאזן הנוחות" ומכוח האפשרות הסבירה שפרשנות

שאין   .7 היא  כוחו  בא  סברת   . לבקשה  מתנגד  משמעות  האיגוד  שכל  השמיני  לעובדה  המחזור  משחקי 

 צמבר.בר לדבמהנדונים כאן נדחו מנו

 

 דיון והחלטה

היינו משחקמתאר התקנון  ובמצב שאות .8 א'  ;  של קבוצה  )למשל    ה  במחזור מסוים  שנועד להתקיים 

ם במועדו,  קוי 8במסגרת מחזור ואילו משחקה של קבוצה ב' ( נדחה לפרק זמן של יותר משבוע 8מחזור 

 פער הזמנים מצדיק את שיתוף השחקן בשני המשחקים.  

דצמבר.  נדחו לושניהם   ובמברבנ   8ל השחקן נקבעו למחזור  משחקיהן של שתי הקבוצות שייננו שאני.  ענ .9

יהם ולכן אין לשתף את השחקן בשני המשחקים. הלכה למעשה  ימים ויותר בינ  7לא נוצר איפוא פער של  

 מועד הנדחה.  שני המשחקים נקבעו מלכתחילה ליש לראות את המציאות כאילו 

 טעם ומשמעות כלשהם.  יתן בהוראהי אפשר ל א אם לא תאמר כך  .10

 נוכח זה נראה לי שסיכויי הערעור מועטים ביותר ולכן אין מקום לסעד הזמני.   .11

לי שהוראת    מסכימה לשתף את השחקן במשחק נגדה למרות הוראת התקנון. כשלעצמי נראה  רמת גן .12

החלטה    הסכם )הוראה קוגנטית( אולם אם ועדת הליגה והגביע תקבל את הדברכפופה ל  התקנון אינה 

   זו לא תשמש מניעה. 

 הבקשה נדחית  .13

 

 

 ישלח לצדדים בדוא"ל ת( ו2021דצמבר,  6) טבת, תשפ"ב' בהיום  נהנית
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