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                                       TEL AVIV 06/02/22תל אביב  
  48/22ר להזכי נא                                                                                          

 לכבוד
 

 ביתר כפר יונה
 

 ליגה ארצית-ביתר כפר יונה   נגד: 
 

 אי קיום חובות הקבוצה הביתית, עבירה על תקנוני האיגוד ו/או על הוראה מפורשת: בגין
 

 22/02/03  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              
 

 לויןעו"ד      רויזןעו"ד בהרכב: 
 

 ליגה ארצית-ביתר כפר יונה  :יםהנאשמ
 

 
 חלטהה

 
 קבוצת ביתר כפר יונה עומדת לדין על כך שלא הכינה כראוי את אולמה הביתי,  כתוצאה מכך

 דלפו מי גשם לכותלי האולם והשופטים נאלצו לא לקיים את המשחק בכפר יונה.
והקבוצות, השופטים והצוותים הנלווים הוסעו הקבוצה לא הכינה מבעוד מועד מגרש חלופי 

שגם באותו האולם נפלה תקלה ולוח השעונים חדל אקה  -דה בנתניה אך  לופילאותו המגרש הח
 לפעול. בנסיבות אלו השופטים החליטו על הפסקת המשחק.

 
 3שמענו את נציגי הקבוצה, מתברר כי תקלת דליפת המים במגרש הינה תקלה חוזרת כאשר 

 דם לכן בעת משחק אחר כבר דלפו מי גשמים לאולם דבר שגרם להפסקת המשחק.וק שבועות
 
מקרה ההוא לא הכינה הנאשמת מגרש חלופי. לאחר האירוע הראשון פנתה הקבוצה לקבל ב

אך בחרה ₪   160.000הצעות לתיקון מקור הדליפות, הקבוצה קיבלה הצעה לביצוע התיקון בסך 
 בדיעבד ברור כי התיקון שבוצע לא היה ראוי.₪ .  16.000בסך  לקבל הצעה חלופית מאותו הקבלן

 
תקלה של אפשרות להקבוצה הביתית אחראית לתיקון המביש ובעצם העובדה כי היא הייתה ערה 

, בבוא הזמן מצביעה על כך כי הייתה ערה לאפשרות שתהיה אולם חלופי שלא הכינהחוזרת בכך 
באפשרות התיקון שעלותו עשירית מהעלות של התיקון דליפה חוזרת למגרש, מה עוד שבחרה 

 הראוי.
 כקבוצה הביתית אחראית הקבוצה גם לאחריות השעונים באולם החלופי ולקבוצה לא הייתה

 כל ידיעה על מצב התקינות של שעונים אלו.
 

₪   1500לפיכך אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה וגוזרים עליה קנס כספי בסך 
 והפסד טכני.

 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
 
 

 לוין( עו"ד -)         רויזן( עו"ד -)
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