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בתשובה נא להזכיר
מס' 84361/

לכבוד
בית"ר כפר יונה
נועם אלחדיף(בית"ר כפר יונה)
הפועל עכו
טל אבוטבול(הפועל עכו)
נגד:

בית"ר כפר יונה
נועם אלחדיף(בית"ר כפר יונה)
הפועל עכו
טל אבוטבול(הפועל עכו)

בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית ,התפרעות תיגרה ותקיפה ,עבירה על תקנון
האיגוד או הוראה מפורשת ,אחריות שילוחית להפסקת משחק ע"י שחקן
הקבוצה ,פגיעה בשחקן יריב ,השתתפות בקטטה ,הפרת סדר ,התנהגות
בלתי ספוטיבית של אוהדים.
בית דין משמעתי מתאריך3360361/:
בהרכב:

עו"ד עמיאל

הנאשמים :בית"ר כפר יונה
נועם אלחדיף(בית"ר כפר יונה)
הפועל עכו
טל אבוטבול(הפועל עכו)
החלטה
דו"ח השופט מתאר שני מעשי אלימות של שחקנים ,הראשון -תקיפה של
השחקן טל אבוטבול מקבוצת הפועל עכו את שחקן הקבוצה היריבה.
המקרה השני – אירוע חמור מאוד בו תקף השחקן נועם אלחדיף מבית"ר
כפר יונה את השחקן טל אבוטבול ולאחר שהכה בעוצמה בפניו ,המשיך לבעוט
בעוצמה בראשו עת שטל שוכב על הרצפה ,דבר שגרם לשחקן טל לאיבוד

הכרה במשך מחצית השעה.
כפי שנמסר השחקן טל הובהל לבית החולים ,התברר שלסתו נשברה ולאחר
אשפוז של יומיים שוחרר לביתו לתקופת החלמה קשה וארוכה.
השופטים הרחיקו את השחקן טל אבוטבול עוד לאחר שתקף את שחקן כפר
יונה ,וכן שרקו להרחקתו של נועם אלחדיף לאחר שתקף כאמור את טל
אבוטבול.
בהמשך לתקיפה החמורה של אלחדיף החליטו השופטים כי אין מקום להמשיך
את המשחק.
לאחר שתי התקיפות האמורות החלה מהומה בה משתתפים שחקני שתי הקבוצות
כולל שחקני הספסל ,ובנוסף קהל הקבוצה המארחת הפועל עכו שנכנס למגרש,
לטענת נציגי הקבוצה מדובר ב  8-63אוהדים אשר נכנסו מתוך התעניינות לשלומו
של טל אבוטבול.
נציגי הקבוצה אישרו בדבריהם בפניי את האמור בדו"ח השופט כמתואר לעיל.
לעניין השחקן טל אבוטבול -כאמור שחקן זה חבט בעוצמה בפניו של שחקן יריב,
ולפיכך יש מקום להרשיעו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
לשחקן זה עבר מכביר שכן בשנת  2362הורשע בעבירה של שחקן יריב.
אני מרחיק את השחקן ל 0 -משחקים בפועל החל מהיום וכן  2משחקים על תנאי
למשך שנה מהיום.
כפי שנאמר ע"י נציגי הקבוצה תקופת החלמתו של השחקן תעלה על  1שבועות
כך שברור לי כי העונש בפועל איננו מעשי אך בנסיבות העניין גם הקלתי עם השחקן,
וגם סביר שאין הוא צריך להיפגע ,שהתקיפה שבה הותקף לאחר מעשיהו שללה ממנו
את האפשרות לחזור לשחק.
אשר לשחקן נועם אלחדיף  ,כמתואר לעיל – מדובר בהתנהגות אלימה מאוד שקשה
להפריז בחומרתה ,השחקן לא התייצב לדיון ואף לא שלח תגובה בכתב.
אשר על כן אני מרשיע את השחקן בעבירות המיוחסות לו.
נציגי הקבוצה הסתייגו ממעשיו והוקיעו את התנהגותו ,תוך שהם מבהירים שאין
בכוונתם לשתפו באימוני או משחקי הקבוצה.
לשחקן עבר מכביר – בשנת  2366הורשע בעבירה של פגיעה בשחקן יריב.
אני גוזר על השחקן עונש הרחקה עד תום עונת  2361/6/בפועל.
כמו כן אני גוזר עליו קנס כספי בסך .₪ 6033
הקנס ישולם תוך חודש מהיום אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

המדובר בהתנהגות חמורה ויש לנקוט ביד קשה כלפי עבירות אלימות ובפרט שהתוצאה
קשה מאוד וככל הנראה האלימות של השחקן הייתה יכולה לגרום אף לפגיעה
קשה יותר עת בעט בראשו של השחקן טל אבוטבול כשהוא שוכב על הרצפה
ונבצר ממנו להגן על עצמו.
אשר לקבוצות בית"ר כפר יונה – הקבוצה עומדת לדין בגין אחריותה השילוחית
להתנהגות השחקן אלחדיף.
נציגי הקבוצה טענו שמדובר בהתפרצות אלימה שלא ניתן היה לחזות אותה מראש
ולא ניתן היה למנוע אותה ,התפרצות שכמובן הם מגנים מכל וכל.
ולכן אין מקום להטיל עליהם אחריות שילוחית בשל כך.
גישתם של נציגי הקבוצה מובנת לי ,אך לא זהו הדין מבחינת ההיבטים המשמעתיים
קבוצה אחראית באחריות שילוחית להתנהגות אלימה של שחקן בשעת משחק.
לפיכך אני מרשיע את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום – ואני גוזר
עליה קנס כספי בסך  ,₪ 0333מתוכם 2033ש"ח בפועל.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
ו ₪ 6033-על תנאי לשנה מהיום בגין עבירת אלימות של שחקן או של קהל אוהדים.
כפי שציינתי לעיל ,השופטים ציינו כי הפסקת המשחק היא בגין התנהגות של
השחקן אלחדיף שכאמור הקבוצה אחראית לה ובנסיבות אלו לקבוצת כפר יונה
יקבע הפסד טכני במשחק.
אשר לקבוצת הפועל עכו – נציגי הקבוצה טענו שאין לזקוף לחובתה את כניסת
הקהל לאחר פציעתו של טל אבוטבול עד לכדי אבדן הכרה ,אינני מקבל טענה
זאת ,אכן מדובר באירוע חמור שמעטים כמותו אך עדיין לא היה מקום שהקהל
ייכנס לשדה המשחק.
לפיכך אני מרשיע את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה וגוזר עליה קנס כספי בסך
.₪ 033
הקנס ישולם תוך חודש מהיום אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
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