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שלחו להדפסה

עוד הפסד להפועל פ"ת ,הפעם בבית המשפט

ליגת העל

עוד לפני המשחק נגד הכח עמידר ר"ג ,חוייב המועדון לחשוף פרטי רכישת הקבוצה
מ 1996-ולשלם גם את עלויות המשפט לאוהדים התובעים
עדי סרדס
דבר כזה עוד לא היה .קבוצת כדורגל נוצחה ע"י אוהדיה בבית המשפט וחויבה לשלם להם את הוצאות
המשפט .כך נקבע השבוע ,הרבה לפני המפגש החם מול הכח עמידר רמת גן ) ,18:00האורווה(.

בינתיים הקבוצה מתכוננת למשחק :לחמן שוכנע להישאר
בית המשפט המחוזי בתל אביב נעתר לבקשת אוהדי שיוצגו ע"י עורך הדין דור ליאונד ממשרד זאב ליאונד
ושות' ,וחייב העמותה המנהלת את הקבוצה לחשוף את המסמכים המקוריים של הסכם רכישת הזכויות
משנת  ,1996וכן את פירוט כל השינויים שנעשו בקרב חברי העמותה מאז הרכישה ,וזאת תוך  45יום .כן
חויבה העמותה לשאת בהוצאות המשפטיות של האוהדים בסך של  7,500שקל בצירוף מע"מ.
רונן אלעד צילום :ערן
קמינסקי
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

העמותה באמצעות עו"ד בן-נתן התנגדה
לבקשת האוהדים ,שטענו כי יש להם אינטרס בניהולה התקין של הקבוצה והוסיפה כי אין די בסקרנותם
כביכול של האוהדים ,כדי לחשוף את הסכם רכישת הזכויות.
בית המשפט קיבל את טענת עו"ד ליאונד חרף עמדתה של העמותה ,כי אוהדי הכדורגל אינם בעלי עניין.
השופט אורנשטיין קבע כי די בכך שהעמותה טוענת לבעלות יחידה בקבוצה ובניהולה בהתבסס על ההסכם
לרכישת זכויות ,כדי להקנות לאוהדים זכות לעיין במסמך האמור.
יחד עם זאת נתן בית המשפט היתר לעמותה למחוק מן ההסכם פרטים מסחריים .ההחלטה ניתנה במסגרת
תביעתם העיקרית של האוהדים נגד ההתאחדות לכדורגל והפועל פתח תקווה ,על מנת לפעול לאלתר
למינוי נציגי ציבור חיצוניים בקבוצות כמתחייב מתקנון ההתאחדות שלא יושם עד כה בשום קבוצה.
ההחלטה על העניין צפויה בחודשים הקרובים.
אוהדי הקבוצה יפגינו במהלך המשחק מול הכח עמידר רמת גן מחוץ לאצטדיון כנגד ההנהלה .האוהדים
מעוניינים מאוד לראות את הקבוצה עוברת לידיים אחרות .איש העסקים יגיל מנוביץ' שעשוי לרכוש את
הקבוצה לא הגיעה לצפות במשחק.

קו הספורט של  054-7500500 - ynetעדכוני ספורט בזמן אמת ,שליחת טפסי  winnerוחידונים נושאי
פרסים.

חזרה

1/1

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3387709,00.html

