בתשובה נא להזכיר
מס' 91/2

תל אביב TEL AVIV 01/01/2010
לכבוד
בני יהודה ת"א (נשים)
נגד :בני יהודה ת"א

בגין :הופעה למשחק בניגוד להוראות ,אי קיום חובות הקבוצה הביתית ,התפרעות ,תיגרה ותקיפה,
התפרצות לשדה המשחק ,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדי ,פגיעה על ידי אוהדים ,התפרעות אוהדים,
עבירה על תקנוני האיגוד ו/או על הוראה מפורשת ,קריאות גזענות ,אי מתן הגנה לשופט ,אי מתן הגנה
לקבוצה האורחת.

בית דין משמעתי מתאריך/11//19//2 :
בהרכב:
הנאשמים:

עו"ד רויזן

עו"ד לוין
בני יהודה ת"א

החלטה
הקבוצה מואשמת בסעיפי אישום שונים הכל בהקשר לנהמות אשר הופנו כלפי קהל אוהדים
לשחקנית שחומת עור של הקבוצה היריבה וכן להתפרצות אלימה של אוהד הקבוצה לתוך תחומי
המגרש ,סביב המזכירות ואשר בסופו של דבר גרמה להפסקת המשחק על ידי השופטים טרם
זמנו.
הנאשמת מודה בעובדות המהוות עבירות על פי התקנון – לפיכך אנו מרשיעים אותם בעבירות
המיוחסות להם בכתב האישום.
מצד אחד מדובר בעבירה חמורה ביותר של השמעת קריאת גזעניות וכן פריצת האוהדים למשחק.
בית הדין מקפיד להחמיר לגבי קריאת גזעניות כדי למגר תופעה בזויה זו ,יחד עם זאת יש לתת
את הדעת לנסיבות הספציפיות של מקרה זה – מדובר בעיקר באוהד חריג אחד אשר אחראי
למספר האירועים שהביאה להפסקת המשחק ,כאשר בעניין הנהמות הגזעניות גרר אחריו מספר

אוהדים נוספים – בני נוער ,מתברר כי הנאשמת ניסתה עוד לפני המשחק לטפל באוהד סורר זה
בגין התנהגות במשחקים קודמים ובאימונים והגישה נגדו תלונה למשטרה.
הוצג בפנינו מסמך לפיו סגרה המשטרה את התלונה נגדו ונראה כי לא נקטה שום צעד כלפי אותו
אוהד.
כמו כן מיד עם האירוע הזמינה הנאשמת משטרה למגרש ,דאגה למסור למשטרה את פרטי
האוהד ,הגישה תלונה נגדו וסייעה למשטרה לאתר את אותו אוהד.
במקרים קודמים שנדונו בפנינו הציג תובע האיגוד עמדה לפיה כאשר קבוצה נאשמת בשל מעשי
אוהדיה עליה למסור את פרטי אותו אוהד לדאוג כי ינקטו כנגדו צעדים ואז לא ימוצה הדיון עם
הקבוצה בגין מעשה אוהד ספציפי  -הנאשמת עמדה בדרישה זו והדבר יבוא בחשבון בגזירת
העונש.
מאידך – מה שעומד לרועץ לקבוצה הינה שלא נערכה מראש לכח סדרנים בידיעה כי מדובר
באוהד בעייתי ונציג הקבוצה הודה בפנינו כי עשה טעות וכי האירוע היה עשוי להימנע אלמלא
מחדלו באי הזמנת סדרנים.
אנו גוזרים על הנאשמת עונש של קיום של עריכת  1משחקים ביתיים ללא קהל בפועל החל
מהיום ,קנס כספי בסך  ₪ 20,000בפועל והפסד טכני במשחק.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום.
אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

( )-עו"ד לוין

( )-עו"ד רויזן

