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החלטה

הנאשמת הועמדה לדין בגין האירועים הבאים שהתרחשו במהלך משחק הדרבי מיום .12.5.19
 .1תקרית שארעה ברבע הראשון בין אוהדי הנאשמת לבין שחקן מכבי תל אביב קיין ( השחקן
קיין הועמד לדין והורשע על חלקו בתקרית זו) ,במסגרתה ירק הקהל לעבר השחקן יריקות
שפגעו בשופט צחי הבדלי שעמד בסמוך וכן זרקו לפרקט חפצים ביניהם מקלות מקרטון
וכוסות שתייה.
 .2מספר מקרים נוספים בהם הושלכו מקלות מקרטון מאותו יציע וכן במהלך הרבע השלישי
הושלך מצת מידי אוהדי הפועל.
 .3אירוע בו אוהד של הפועל תל אביב פגע פיזית בפיזיותרפיסט של מכבי תל אביב שעמד סמוך
לספסל הקבוצה.
 .4קריאת נאצה כנגד שמעון מזרחי ורגב פנאן וכן סומנו תנועות תליה כלפי רגב פנאן.
קראנו את דו"ח השופטים ,המשקיף ,את שני מכתביו של תובע האיגוד לרבות סרטי הוידאו שצורפו
לו ,את מכבי תל אביב על צרופותיה ,ואת תגובת הפועל תל אביב על צרופותיה.
שוכנענו מעבר לכל ספק כי כל האירועים הנ"ל בגינם הועמדה לדין הנאשמת ,אכן התרחשו.
נציין כי רובם של המעשים המתוארים הינם מבחינת "שידור חוזר" לאירועים בגינם הועמדה
הנאשמת בשנים האחרונות מספר רב של פעמים – אירועים שארעו במשחקים שונים ובמיוחד
במשחקי דרבי.
נתנו בעבר החלטות ארוכות ומפורטות בהם התייחסנו אחת לאחת לתשובותיה של הנאשמת אשר
חוזרת על אותן תשובות מחד ומבטיחה כי תעשה כמיטב יכולתה למנוע התנהגות בלתי ראויה של
קהל אוהדים מאידך.
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צר לנו כי מהתגובה הנוכחית של הנאשמת לא יכולנו לקבל את הרושם כי אכן נעשים מלוא המאמצים
אשר יש לעשות.
ההודעה שפרסמה הנאשמת באתר ערב המשחק ובה ביקשה את האוהדים ,להתנהג כראוי בדרבי,
הינה צעד חיובי אבל ודאי שאין בו מספיק.
בפועל הקבוצה לא מנעה התקהלות של אוהדים סמוך לספסל מכבי תל אביב ,התקהלות שאפשרה
לאוהד יואב אמיר המוכר לנאשמת היטב כשור מועד ,להגיע עד לפיזיותרפיסט מכבי תל אביב ( לפגוע
בו פיזית גם אם כוחות הסדרנים שנכחו באותו אירוע לא עשו די כדי להפסיק את התקרית באופן
מידי).
גם בתקרית מול השחקן קיין ( ואנחנו לא ממעיטים בחלקו של השחקן קיין בתקרית ) לא התרשמנו כי
נעשה די כדי למנוע את התפרעות האוהדים והראייה כי לאחר אותו אירוע היו אירועים נוספים בו
נזרקו חפצים למגרש.
לפיכך אנו מרשיעים את הנאשמת בכל האישומים המיוחסים לה.
כאמור לנאשמת עבר מכובד ביותר בהתייחס להתנהגות קהל אוהדיה ותלויים נגדה עונשים על תנאי.
בעבר התרצינו להאמין להבטחות הנאשמת שתעשה כמיטב יכולתה למנוע מעשים דומים ולכן דחינו
את העונשים על תנאי או הפעלנו אותם באופן חלקי בלבד.
נראה לנו כי הגישה המקלה של בית הדין שבאה מתוך רצון לאפשר לנאשמת לפעול בעצמה למניעת
מקרים כאלו לא צלחה ,אשר על כן אנו גוזרים על הנאשמת את העונשים הבאים:
א .אנו מפעילים את העונשים על תנאי בסכום כולל של  ₪ 70,000התלוי ועומד כנגד הקבוצה.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום ,אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
וכן מטילים קנס על תנאי של  ₪ 50,000נוספים במקרה של עבירה דומה וזאת למשך שנתיים
מהיום.
ב .על הקבוצה גם תלוי ועומד עונש על תנאי של עריכת  2משחקים ביתיים ברדיוס של  100ק"מ.
שקלנו אם להפעיל את התנאי והגענו לכלל מסקנה כי ענישה יעילה יותר תהיה ענישה מסוג
שהטלנו על הנאשמת כבר בעבר של סגירת יציע ועל כן אנו גוזרים על הנאשמת עונש של סגירת
כל היציע המערבי ל 2-משחקים בפועל החל מהיום וכן עונש של סגירת  5שורות ראשונות
ביציע המערבי ל 6-משחקים נוספים בפועל החל מסיום העונש של סגירת היציע .כמו כן יסגרו
 3שורות ראשונות מאחורי ספסל הקבוצה האורחת ל 3-משחקים בפועל .למען הסר ספק
העונש של קיום משחקי רדיוס על תנאי ממשיך להיות תלוי ועומד.
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