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בית הדין המשמעתי
ההתאחדות לכדורגל בישראל

בעניין :

ההתאחדות לכדורגל בישראל
(המאשימה)
 נגד -קב' בית"ר פרדס חנה  ,ליגה ב' צפון ב'
(הנאשם/ים)

פרוטוקול
ישיבה מיום 27/12/17
נוכחי/ים :חוואשי נעים ,מנהל הקבוצה ,הפועל בני פרדיס מ .עבדאלעאל.
ג'קי שושן ,יו"ר פרדס חנה
עו"ד בריה מוחמד ,חבר הנהלה פרדיס
ביה"ד הקריא לנאשם/ים את גיליון ופרטי האישום אשר הוגש/ו בעניין זה ווידא כי הנאשם/ים הבין את המעשים
המיוחסים לו ותוכן האישום.
מר שושן  :התחלתי עונה שהתחילה ברגל שמאל ,הייתי אמור לעלות ליגה בעונה שעברה ,ובגלל החלטה
שהתקבלה בדקה התשעים העלייה נקבעה ברגע האחרון ,לא הספקתי להתארגן לא כלכלית ולא מקצועית ,ומכאן
כל הקשיים העונה.
קשה לי להתחרות בקבוצות אחרות ,השחקנים בורחים לקבוצות אחרות ואני לא מסוגל להתמודד.
אני כספורטאי פניתי לנציג הנהלת פרדיס וביקשתי לשחק בשעה  ,10:00תאריך נוסף שהצעתי גם לא התאים,
ולכן בסופו של דבר לא התייצבתי למשחק וגם לא הייתה הסכמה לקיום המשחק במועד אחר.
במקרה קודם שהייתי בבית הדין עם ריינה ,הוחלט על משחק חוזר לאחר שהצלחנו להגיע להסכם ,אני מבקש גם
במקרה זה שיתחשבו בי ובית הדין יקבע משחק חוזר.
מר בריה  :אנחנו לא מסכימים למשחק חוזר .לפי תקנון ההתאחדות אי הופעה למשחק גוררת ניצחון טכני
לקבוצה היריבה .לא שמעתי שום הסבר סביר שמצדיק סטייה מהנוהל והתקדימים .המשחק אליו מפנה נציג
הנאשמת הוא משחק שנקבע לאחר הסכמת הצדדים .שיקולים כלכליים לא אמורים להוות שיקול למשחק חוזר,
כל הקבוצות בליגות הנמוכות בעלות קשיים כלכליים .קבלת טענה מסוג זה ,תפתח פתח לקבוצות אחרות שלא
להזמין משחק על רקע כלכלי.
מבקש לקבוע ניצחון טכני לטובת פרדיס.
החלטה
המקרה אליו הפנה נציג הנאשמת אינו דומה למקרה שלפנינו ,שם הקבוצות הגיעו להסדר והסכמה על קיומו של
משחק חוזר.
על בסיס הודאת נציג הנאשמת אני מרשיע אותה בעבירה של אי הופעה למשחק.
התלבטתי לא מעט באשר לעונש הראוי .נציג הנאשמת גולל בפני את הקשיים הכלכליים והמקצועיים עמם הוא
מתמודד .זוהי הפעם השנייה ברציפות שבה הנאשמת אינה מופיעה למשחק .הטענות אותן טענות והקשיים כך
נראה אותם קשיים.
נציג הנאשמת הציג בפני מכתב לפיו מרכז בית"ר מתכוון להעביר סכום כסף על מנת לעזור לקבוצה .המכתב אינו
מפורט ונראה כי מדובר במעט מידי ומאוחר מידי.

נוכח האמור אני גוזר על הנאשמת את העונשים הבאים :
א .קנס בסך .₪ 1,000
ב .בהתאם לתקנון אני מורה על הפסקת פעילות הנאשמת.
ג .תוצאת המשחק תעודכן  3:0לטובת פרדיס.
ניתן בהעדר הצדדים ,היום27/12/17 :

____________________
צחי נמירובסקי ,עו"ד
דיין

