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לכבוד
הפועל כפר קאסם

נגד :הפועל כפר קאסם ,שמואל מלכוב (הפועל כפר קאסם) ,עמאר נימר (הפועל כפר קאסם)
בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית ,התפרצות לשדה המשחק ,התפרעות אוהדים ,העלבת
שופטי המשחק ,פגיעה גופנית בשופטי המשחק ,הפרת סדר
בית דין משמעתי מתאריך91/11/12 :
בהרכב:

עו"ד האוזנר

עו"ד עמיאל

הנאשמים :הפועל כפר קאסם
שמואל מלכוב (הפועל כפר קאסם)
עמאר נימר (הפועל כפר קאסם)
החלטה
אשר לשחקן מלכוב שמואל – איננו מקבלים את הטענה כי אין להרשיעו כיוון שאמר את הדברים
לעבר ספסל הקבוצה.
לשחקן אסור להתבטא באופן כזה שהוא נמצא בשדה המשחק ,מה גם שהשופטים שמעו את דבריו
ולפיכך מצאנו להרשיעו.
אנו גוזרים על השחקן עונש הרחקה ל 2-משחקים בפועל ,החל מהיום ו 2-משחקים על תנאי למשך
שנתיים מהיום.
על נימר עמאר ,יו"ר הקבוצה – למעשה נימר עמאר מודה במרבית המיוחס לו בדו"ח השופטים
ובדו"ח המבקר ,פיני רימון ,למעט לגבי טענת מר רימון שמר נימר אחז בידו בניסיון להוציא ממנו את
מכשיר הטלפון.
אנו מקבלים ,בענין זה ,את עדותו של מר פיני רימון ובפרט לאחר ששמענו ,בסרטון שהוצג בפנינו,
שמר נימר מאיים על מר רימון שישבור לו את מכשיר הטלפון שלו.
לפיכך ,אנו מרשיעים אותו ואת הקבוצה בעבירות המיוחסות להם בכתבי האישום.
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 –2אשר למר נימר – המדובר בהתנהגות חמורה של פגיעה פיזית בשופט גם אם לא מדובר באחד משופטי
המשחק ,אלא בשופט מבקר מטעם איגוד השופטים הנמצא ביציע – כפי שהעיד מר נימר הוא ידע
שמר רימון הינו מבקר השופטים המשחק.
למר נימר עבד מכובד של  3עבירות של העלבת שופטי משחק בשנתיים האחרונות וההרשעה האחרונה
היתה במאי  201/ותלוי ועומד כנגדו קנס על תנאי של .₪ 2,000
לצערינו התרשמנו שמר נימר לא הפנים ,במידת הצורך ,את חומרת התנהגותו ויחד עם זאת ,אנו
מודעים לפועלו המרשים ונתחשב בכך להקלה.
אשר על כן ,אנו גוזרים על מר נימר עמאר את העונשים הבאים:
א .קנס כספי בסך  ₪ 5,000בפועל .הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה
הפרת הוראות התקנון .סכום זה כולל הפעלת הקנס על תנאי שתלוי על הנאשם עפ"י הרשעתו
במאי  201/בסך .₪ 2,000
ב .קנס כספי בסך  ₪ 3,000וזאת על תנאי למשך שנתיים.
ג .עונש הרחקה ל 3-חודשים בפועל ,החל מהיום ,מכל פעילות וכן עונש הרחקה של  3חודשים על
תנאי למשך שנה מהיום.
על הקבוצה אנו גוזרים את העונשים הבאים:
א .הפחתת  4נקודות ליגה על תנאי עד תום העונה ,על אותן העבירות.
ב .קנס כספי בסך  .₪ 1,500הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת
הוראות התקנון.
לא מצאנו לקבל את טענת הקבוצה כי השופטים טעו בשיקול דעת ,עת החליטו להפסיק את
המשחק ,משקבענו כי היתה פגיעה גופנית במר רימון ובהצטבר להתנהגות שקדמו לכך ,הרי
שהפסקת המשחק הינו במתחם הסבירות של החלטת השופטים .לפיכך ,אנו קבועים הפסד טכני
במשחק.
ג .הקבוצה תישא בהוצאות שלושת השופטים לדיון בסך  ₪ 400לכל שופט .סכום זה ישולם תוך
חודש מהיום.
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