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» ראשי תוצאות וידאו עוד
חדשות וסטטיסטיקה לוח משחקים לוח שידורים כדורגל ישראלי כדורגל עולמי כדורסל ישראלי כדורסל עולמי ספורט אחר
טבלאות פרשנויות ודעות גליצ'ים טוטו ווינר תמונות מהשטח
עתירה נגד ההתאחדות :פרסמו הדוחות הכספיים
בארגון "היציע" טענו כי ההתאחדות לא פרסמה דוחות כלכליים מלאים של קבוצות הכדורגל הבכירות .המנהלת לא תצטרף
לדיונים שהחלו היום .זליכה יעיד
מאת אסי ממן 10:12 28/01/2016

)שי גולוב ,יו"ר ארגון "היציע" )יניב גונן

בעקבות אי פרסום דוחות כלכליים מלאים של קבוצות הכדורגל הבכירות ,היום )חמישי( נפתחו הדיונים בעתירה שהגיש
ארגון האוהדים "היציע" כנגד ההתאחדות לכדורגל בבית המשפט המחוזי בתל אביב .הדיון המקדים נערך בראשות השופטת
.עינת רביד
הגלריה  -בית לאירועים «

gallery-event.co.ilזאב ליאונד ,דור ליאונד ואסף סקרבניק מכיוון שההתאחדות לכדורגל לא עמדה
ארגון האוהדים הארצי עתר באמצעות עו"ד
חתונה באוירה אינטימית ומיוחדת ,חתונה עד  300איש .פרטים באתר שלנו «
.בסעיפי התקנון המחייבים אותה לדאוג לכך שהקבוצות בשתי הליגות הבכירות יפרסמו דו"חות מלאים על פעילותן הפיננסית
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:עוד באתר
לחצו כאן :ממלאים פרטים ואולי טסים לאולימפיאדה בריו
ג'ורדי רוצה להחזיר את שרן ייני :הוא חסר לנו
נבחרת ישראל צפויה לצאת למשחקים בארה"ב

)עו"ד דור ליאונד )יניב גונן
האוהדים טענו כי ההתאחדות אמנם פרסמה את הדוחות ,אך הקבוצות לכאורה נמנעו מלספק פרטים אלמנטריים אודות מצבן
הפיננסי וגובה השקעת הבעלים .בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות הועמדו לדין אמש הקבוצות מכבי חיפה ,מכבי תל
אביב ,הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים שחלקן התנגדו בתוקף לפרסום היקף השקעת הבעלים וטענו כי מדובר ברכילות
זולה ובמהלך שעשוי יהיה לפגוע בעסקיהם הפרטיים של בעלי קבוצות כמו מיץ' גולדהאר ואלונה ברקת .בנוסף ,הן הודיעו
.בדיון כי המנהלת כבר העבירה שינוי תקנוני בנושא זה
מטעם ההתאחדות הופיעו בבית המשפט עו"ד אפרים ברק ,יניב פרידמן ואמיר נבון ,שביקשו לצרף גם את מנהלת הליגות
.לדיונים ,אך בקשתם נדחתה ע"י השופטת
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)עו"ד אפרים ברק )יניב גונן
העותרים גם ביקשו לזמן בהמשך את פרופ' ירון זליכה למסירת עדות ,כמי שעמד בעבר בראש הוועדה שמונתה ע"י שרת
הספורט לימור לבנת לבחינת המבנה הניהולי של הכדורגל בישראל .כזכור ,הדו"ח של זליכה עסק בנושא השקיפות ובפרסום
דו"חות כספיים לציבור .עו"ד אפרים ברק התנגד לכך ,במיוחד כאשר לא נמסר מצידו תצהיר מראש ,והשופטת הסכימה
והחליטה כי מן הראוי שזליכה אכן יגיש תצהיר .יחד עם זאת ,זליכה לא מחוייב לעשות זאת אך אז הוא יצטרך להעיד פעמיים
 .הן בחקירה ראשית והן בדיון נוסף שבו הוא ייחקר נגדית .בכל אופן ,זליכה יופיע בבית המשפט ב 3במארס
!אתם עדיין לא עוקבים אחרינו באינסטגרם? הגיע הזמן

כתבות נוספות
התביעה של דור רפאלי מבליינדספוט – זעקתו של"
"הקוזאק הנגזל
TheMarker

מרחבי הרשת

תופעה :משקיעים ישראלים בוחרים להשקיע בחיפה
גלובס
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