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החלטה
הנאשם הועמד לדין בגין פגיעה בשחקן יריב וזאת על פי תלונה שהוגשה ע"י הפועל מגידו.
אין מחלוקת כי השחקן שילוח עדי נפגע בעינו הימנית בצורה קשה והשאלה שעמדה בפנינו האם הנאשם הוא זה שפגע בו.
יצויין כי במשחק היה שופט אחד בלבד אשר בעת האירוע היה עם גבו לאירוע והדריך את המזכירות.
מכיוון שהשופט לא ראה מי פגע ,הוא לא הרחיק אף שחקן.
שמענו את הנאשם ,השחקן הנפגע ושני עדים נוספים מטעם המתלוננת ושני העדים לא ראו את הפגיעה עצמה בשחקן אך
ראו את הנאשם רץ לכיוון ההיתקלות בה היה השחקן שנפגע.
הנפגע עצמו העיד כי מישהו שעמד מאחוריו נתן לו אגרוף וכשהסתובב לאחור הוא הבחין בנאשם שלידו עמדו שחקנים
נוספים משתי הקבוצות אך מבחינת הקרבה אליו היחיד שיכול היה להכותו הוא הנאשם.

גרסת הנאשם הינה שלא פגע בשחקן וככל הנראה הפגיעה נעשתה תוך כדי שהוא ביצע בשחקן עבירה אגרסיבית .עבירה
זו היא שלמעשה הולידה את ההתקהלות וההתקוטטות של שחקני שתי הקבוצות.
נתנו דעתנו לטיעוני הצדדים ושוכנענו כי הפגיעה בשחקן לא בוצעה במסגרת העבירה הבלתי ספורטיבית שבוצעה ע"י
הנאשם וכפי שהנאשם הראה לנו הוא הגיע לכיוון השחקן מצד שמאל של השחקן ואז הושיט את ידו הימנית ופגע בשחקן
לצורך הפסקת חדירתו לכיוון הסל ,תנועה כזו לא הייתה יכולה לגרום לפגיעה לעינו הימנית של השחקן.
השתכנענו מהעדות של השחקן ומ 2-העדים הנוספים כי השחקן לא נפגע בעת שבוצעה עליו העבירה בדרכו לסל אלא
באירוע המאוחר יותר בו התגודדו שחקני שתי הקבוצות.
לעניין זהות נותן האגרוף אנו מאמצים את עדות השחקן הנפגע ,אשר נתנו לה חיזוק במכלול הראיות שהיו לפנינו ולפיכך אנו
מרשיעים את הנאשם בעבירה של פגיעה בשחקן יריב בלבד.
לעניין העונש -המדובר בהתנהגות חמורה של פגיעה מכוונת באופן אגרסיבי מאידך יש לזכור כי מדובר בשחקן ותיק מאוד
עם עבר נקי בתחום עבירות האלימות ולפיכך אנו גוזרים על הנאשם קנס כספי בסך .₪ 1200
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
וכן עונש הרחקה ל 2-משחקים בפועל החל מפתיחת העונה הבאה ו 4-משחקים על תנאי למשך שנה מהיום.
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