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החלטה
לעניין הקבוצה – הקבוצה הועמדה לדין על כך שבמשחק הביתי שנערך ביום  90.01.0/נזרקו מספר
מציתים,לקראת תום הרבע השלישי נזרק מצית אחד שהשופטים מציינים שכמעט שפגע בראשו של
השופט שמואלי,כדקה לאחר התחלת הרבע הרביעי נזרקו מציתים נוספים.
אין חולק שאירועי זריקת המציתים אירעו והמציתים הושלכו ע"י אוהדי הנאשמת.
נציגי הקבוצה ובכ' טענו בפנינו כי בשל תקרית בין האוהדים לחברת האבטחה שאירעה במחצית נמנע
מהנהלת הקבוצה וכן אנשים נוספים שמטרתם להרגיע את האוהדים להגיע ליציע ולנסות למנוע השלכת
מציתים נוספים .בהגינותם טוענים נציגי הקבוצה שטענה זו לא חלה לעניין זריקת המצית הראשון
לגביה אין לקבוצה טענת הגנה.
איננו סבורים שיש מקום לקבל את טענות הקבוצה ,גם אם נקבל את הטענה שמסיבה כזו או אחרת לא
התאפשר לנציגיה להגיע ליציע אין בכך כדי לשנות מההתנהגות הבלתי ראויה של קהל האוהדים ולפיכך
השלכת כל המציתים הינה בגדר עבירה משמעתית.
התובע טען כי לגבי השלכת כל המציתים יש להרשיע את הקבוצה גם בעבירה של פגיעה ע"י
אוהדים(סעיף  99ט"ו) שכן מדובר בניסיון לפגוע בשופטים נוסח סעיף  - 99ניסיון לבצע עבירה כמוהו
כעבירה.
מבחינה משפטית אנו מקבלים את הטענה שנכון כמוהו כעבירה יחד עם זאת רק לגבי המצית הראשון
צוין בדו"ח השופטים שהוא נזרק כך שכמעט פגע בראשו של אחד מהם ולגבי המציתים האחרים לא צוין
כי הם פגעו בסמוך למי שהיה על הפרקט – אשר על כן אנו מרשיעים את הקבוצה בהתנהגות בלתי
ספורטיבית של אוהדים והתפרעות אוהדים ביחס לזריקת כל המציתים ובעבירה של פגיעה ע"י אוהדים

-1ביחס לזריקת המצית הראשון שכמעט ופגע בראשו של השופט שמואלי.
אשר לעונש  -ביום  02/01/0/אושר על ידינו הסדר טיעון לגבי משחקה של הקבוצה ביום 01/01/0/
אשר גם בו נזרקו מציתים(ובנוסף גם כפכפים) ע"י אוהדי הנאשמת במשחק ביתי.
כפי שנכתב בהסדר הענישה הייתה שקולה "עד מנת לתת לקבוצה הזדמנות נוספת ואחרונה לפעול
לעקירת מעשים כאלו" במסגרת העונשים הוסכם על עונש על תנאי של קיום משחק ביתי ברדיוס של
 011ק"מ וכן קנס כספי על תנאי בסך . ₪ 01.111
יצוין כי כנגד הקבוצה הוטל בעבר עונש על תנאי של קיום משחק רדיוס וכן קנס כספי נוסף בסך
 ₪ 91.111אשר הצדדים חלוקים לגבי תוקפם.
נציגי הקבוצה פרטו בפנינו את הפעילות שנעשתה על ידם אחרי משחק זה וכן מסרו לנו כי עשו מאמצים
ניכרים לאתר את משליכי המציתים אך הדבר לא עלה בידם.
כן ביקשו כי למרות שבהסדר הטיעון מיום  02/01/0/נאמר שזאת הזדמנות אחרונה לא ימוצה איתם
הדין ותינתן להם הזדמנות נוספת לגרום לכך שאוהדי הקבוצה יתנהגו באופן ספורטיבי.
התובע ביקש להטיל על הקבוצה עונש של  9משחקים ברדיוס של  011ק"מ אך לא להפעיל עונש על
תנאי ולא להטיל עליה קנס כספי.
שקלנו את הדברים והגענו לכלל מסקנה כי יש מקום להעלות את רף הענישה כלפי הקבוצה ולהעביר
מסר ברור לאוהדים שיש להפסיק לאלתר את התנהגותם החמורה.
בכלל זה מצאנו כי יש להטיל על הקבוצה עונש של קיום משחק ביתי אחד בפועל ברדיוס של  011ק"מ
ממגרשה הביתי החל מעוד  /ימים ולא סברנו שיש מקום להחמיר ולהטיל עונש של קיום  9משחקי רדיוס
מתוך רצון לתת להנהלת הקבוצה הזדמנות נוספת וכדי שהעלאת הרף תהיה מדודה ומידתית ,בנוסף אנו
מטילים על הקבוצה קנס כספי בסך . ₪ 01.111
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
כדי למנוע כל מחלוקת בעתיד אנו קובעים כי כל העונשים על תנאי שתלויים ועומדים כנגד הנאשמת ככל
שיש כאלו מבוטלים ובמסגרת החלטה זו אנו מטילים על הנאשמת עונשים על תנאי כדלקמן:
*עונש של עריכת  9משחקים ביתיים ברדיוס של  011ק"מ למשך שנה מהיום וקנס כספי בסך
 ₪ 01.111למשך שנה מהיום.
*לגבי רמי כהן -אנו מרשיעים אותו בעבירות המיוחסות לו וזאת על פי הודאתו באמירה המיוחסת לו,
איננו מקבלים את עמדתו כי מדובר בביקורת לגיטימית שמופנית לשופטים -אין כל מקום כי אדם כלשהוא
ואל אחת וכמה יו"ר הקבוצה ילווה מי מהשופטים לחדר ההלבשה ויעביר ביקורת על השיפוט ובודאי שלא
יפעל כך מר כהן שפנה לשופט בדברים בוטים ועולבים.
אנו גוזרים על רמי כהן קנס כספי בסך  ₪ 9111וכן קנס כספי בסך  ₪ 0011על תנאי למשך שנה.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
( )-עו"ד לוין

()-

עו"ד עמיאל

