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לכבוד
הפועל חולון
נגד :הפועל חולון-ליגת על גברים
בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים ,פגיעה ע"י אוהדים ,התפרעות אוהדים,
קריאות גזעניות ,זריקת חפצים.
בית דין משמעתי מתאריך1/9619161/ :
בהרכב:

עו"ד האוזנר

עו"ד רויזן

הנאשמים :הפועל חולון-ליגת על גברים
החלטה
קראנו בעיון את כתב האישום ,את דוחות השופטים והמשקיף ,שמענו את עדות
נציגי חולון וכן ראינו סרטון המתייחס לאישום בדבר זריקת חפצים למגרש-במקרה
שלנו מדובר בשקית גרעינים ככל הנראה פתוחה ובקבוק קטן של מים שלא הוכח
האם היה מלא או ריק באופן מלא או בחלקו.
לאחר שבחנו היטב את הנסיבות והגענו למסקנה הנתמכת בסרטון לפיה אכן
הושלכו החפצים הנ"ל למגרש אך איננו מקבלים את גישת התובע לפיה הייתה כוונה
לפגוע בשחקני ירושלים או בשופטים.
מעבר לדרוש נציין כי בעת השלכת החפצים הקבוצה שלאזור בו עמדה הושלכו
החפצים הייתה ברובה מורכבת משחקני חולון וכללה רק שחקן אחד מירושלים
והשופט ובעת זריקת הבקבוק הגיע שחקן נוסף  22של ירושלים אשר הרים את ידו
וקלט את הבקבוק בעת מעופו.
לדעתנו השלכת החפצים במקרה הספציפי הזה נועדה להביע מחאה של האוהדים
ואילו גם תסכול.
אנו קובעים כי אכן הושמעו נהמות מצד אוהדי חולון לעבר שחקני ירושלים שחומי
העור.
עמדת בית הדין בנושא הנהמות ידועה וזה מכבר קבענו שאין לתופעה זו כל מקום
במהלך משחק ספורט.

-2אשר על כן אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות של התנהגות בלתי ספורטיבית של
אוהדים ,ובקריאות גזענות וכן זריקת חפצים(סעיף  22ט"ז ד').
אנו מזכים את הקבוצה מהאישומים עפ"י סעיף (22טו)-עבירה של פגיעה ע"י
אוהדים.
כנגד הנאשמת תלויים ועומדים מספר עונשים על תנאי בסכום כולל של  21אלף ₪
באופן מצטבר בגין עבירות קודמות.
אנו גוזרים על הנאשמת קנס כספי בסך  ₪ 22,000בפועל בגין העבירות בהם
הורשעה הנאשמת כשעונש זה כולל את הפעלת העונש על תנאי המצטברים בסך
כולל של . ₪ 20,000
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות
התקנון.
כמו כן אנו גוזרים על הנאשמת עונש כספי על תנאי בסך של  ₪ 10,000למשך שנה
מהיום בגין עבירות שבהם הורשעה הנאשמת בתיק זה.

( )-עו"ד רויזן

( )-עו"ד האוזנר
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