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דן טל-הפועל נס ציונה-על גברים
החלטה
לגבי השחקן טל דן:
השחקן טל דן מואשם כי עבר עבירות של פגיעה בשחקן יריב והתנהגות בלתי ספורטיבית וזאת
לאור אירוע לקראת סוף משחק חצי גמר גביע המדינה בין הפועל נס ציונה להפועל נהריה כאשר
הנאשם פגע בראשו ("ראשיה") של שחקן יריב .הנאשם מודה בעובדות המיוחסות לו ולמעשה גם
באישומים המיוחסים לו-השחקן התנצל ולפיכך אנו מרשיעים אותו בעבירות המיוחסות לו.
על האירוע עצמו להגנתו טוען כי שחקן הקבוצה היריבה שנפגע על ידו (וולטרס) הקניט אותו כל
מהלך המשחק .כנגד דן טל תלוי ועומד עונש הרחקה ל 2-משחקים על תנאי בגין עבירה של פגיעה
בשחקן יריב ,המדובר בעונש שהוטל עליו אך בחודש נובמבר שנה חולפת ,התובע מבקש להטיל עליו
הפעלת העונש האוטומטי כך שיורחק ל 2-משחקים בפועל בנוסף לעונש ההרחקה האוטומטי
שטרם בוצע ,קנס כספי בסך  ₪ 24.000ועונשים על תנאי למשך שנתיים מ 3-משחקים רשמיים וכן
קנס בפועל על תנאי בסך . ₪ 24.000
צפיתי יחד עם הנאשם בסרטון הוידאו של האירוע ,התרשמתי כי אכן הנאשם כפי שהודה פגע
בראשו של שחקן יריב אך התרשמתי כי הפגיעה הייתה יחסית קלה ומבלי שגרמה לפגיעה גופנית
כלשהיא לשחקן.
כמו כן ,התרשמתי מהתנצלותו של השחקן ,עם זאת עברו של הנאשם באירוע אלימות מכביד (יש
לו גם הרשעה קודמת משנת .)2008
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-2בהתחשב בכל אלו אני גוזר על הנאשם עונש הרחקה ל 2-משחקים בפועל החל מהיום ,עונש זה
כולל גם את העונש האו טומטי שעדין לא בוצע .עונש זה כולל הפעלה חלקית של העונש על תנאי
התלוי ועומד כנגדו.
כמו כן אני גוזר עליו קנס כספי בסך  ₪ 24.000כפי שמבוקש ע"י התביעה ובנוסף גוזר
עליו עונש הרחקה ל 2-משחקים על תנאי למשך שנתיים מהיום על כל עבירת אלימות,עונש זה כולל
הארכת יתרת העונש בתנאי שתלוי ועומד כנגד הנאשם(משחק אחד).
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
בנוסף אני גוזר עליו קנס כספי על תנאי של  ₪ 24.000למשך שנתיים מהיום בגין עבירת אלימות.
לגבי ג'רל מקניל:
השחקן נאשם בכך שלקראת סיום משחק חצי גמר גביע המדינה בין קבוצתו הפועל נהריה לבין
הפועל נס ציונה ,כאשר הבחין כי שחקן הקבוצה היריבה טל דן פוגע בראשו של שחקן קבוצתו
וולטרס ,הוא פרץ לכיוון השחקן טל דן והפילו ארצה בחוזקה .בעקבות כך השחקן נאשם
בהתנהגות בלתי ספורטיבית ופגיעה בשחקן יריב.
צפיתי בסרט האירוע יחדיו עם השחקן ,השחקן הנאשם מודה בעובדות המיוחסות לו וממילא
מודה גם באישומים ,השחקן התנצל על מעשיו וטוען כי הגיב אוטומטית וכי לא הייתה לו באמת
כל כוונה לפגוע בשחקן יריב ,הוא גם מודה שבמעשיו גם החמיר את כל האירוע ,אשר על כן אני
מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו.
לשחקן הרשעה קודמת מ 12/2017 -בגין עבירות של אלימות ,התובע מבקש כי בית הדין ייטול כל
הנאשם קנס כספי בסך  ₪ 18.000אשר בנוסף לקנס האוטומטי של  ₪ 12.000מגיע לקנס של
. ₪ 30.000
כמו כן מבקש התובע שיוטל עליו עונש הרחקה ל 2-משחקים על תנאי למשך שנתיים מהיום וכן
קנס כספי על תנאי בסך  ₪ 30.000וכן עונש חינוכי של התנצלות פומבית במסיבת העיתונאים של
היום.
נראה לי כי התביעה מקלה יתר על המידה עם הנאשם ,מדובר בשחקן מקצוען שהתפרץ לעבר
שחקן קבוצה יריבה ומשליכו ארצה ללא כל סיבה סבירה .האירוע עצמו כפי שנצפה היה אלים
וגרם להפלת השחקן היריב לרצפת המגרש -ראוי היה לדעתי במקרה זה להרחיק את הנאשם
בפועל לפחות למשחק אחד אם עם זאת אינני מוצא לנכון בעניין זה להטיל עונש חמור מן המבוקש
ע"י תובע האיגוד.
בנוסף ,ראיתי את הנאשם וכן את טל דן במבואות אולם בית הדין ,הבחנתי לדעתי כי הם
ידידותיים זה לזה ,שוחחו ולחצו ידיים.
בהתחשב בכך אני גוזר על הנאשם עונשים כדלקמן:
קנס כספי בסך  ₪ 30.000הכולל בתוכו את הקנס האוטומטי של . ₪ 12.000
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
עונש הרחקה על תנאי ל 2-משחקים רשמיים למשך שנתיים וכן קנס כספי על תנאי לשנתיים בסך
. ₪ 30.000
אשר לעונש החינוכי ,אני מורה כי השחקן ג'רל מקניל יופיע במסיבת העיתונאים בתאריך 12.2.20
וימסור את התנצלותו הכנה על המעשה שביצע.
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