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לכבוד
הפועל אבו סנאן
הפועל עראבה
נגד :הפועל אבו סנאן – נשים
מיכאל גליל -הפועל אבו סנאן
הפועל עראבה – נשים
עמאר עסאללה – הפועל עראבה נשים
חטיב בושרה -הפועל עראבה נשים
מוחמד נאסר -הפועל עראבה נשים
בכרייא עלאא -הפועל עראבה נשים
בגין:

התנהגות בלתי ספורטיבית,מעשה בלתי ספורטיבי.
בית דין משמעתי מתאריך1111616:

בהרכב:

עו"ד רויזן

עו"ד עמיאל

הנאשמים :הפועל אבו סנאן – נשים
מיכאל גליל -הפועל אבו סנאן
הפועל עראבה – נשים
עמאר עסאללה – הפועל עראבה נשים
חטיב בושרה -הפועל עראבה נשים
מוחמד נאסר -הפועל עראבה נשים
בכרייא עלאא -הפועל עראבה נשים
החלטה
שמענו את דברי השופט אסף ברדוגו ואת מנהל מרחב הצפון מר יוסי שקד ,ואת הנאשמים
עמאר עסאללה ומוחמד נסאר ,כן קראנו את מכתבו של מיכאל גליל יו"ר הפועל אבו סנאן,
החלטנו לזכות את מאמנת קבוצת הפועל עראבה חטיב בושרא וכן את ב"כ הקבוצה
בהפועל עראבה בדריא עלאא ששוכנענו שלא היו מעורבים באירוע נשוא כתב האישום
כפי שעולה מדברים שהובאו בפנינו ,הרי שנציגי שתי הקבוצות מיכאל גליל מאבו סנאן

-/ועמאר עסאללה מהפועל עראבה מילאו טופס משחקן על פרטי פרטיו ,על אף שלא
התקיים המשחק .
לא נכריע בהחלטתנו על מידת מעורבות השופט בשלב מילוי הטופס ,אך השופט מאשר
כי היה מודע לכך שהמשחק לא שוחק וכי ,הטופס פיקטיבי ואף על פי כן חתם עליו-
לטענתו מחשש  ,הרגיש מאויים.
נוסיף ונציין כי מספר דקות לאחר מכן השופט דיווח לרכז השופטים כי חתם על הטופס
למרות שלא שפט את המשחק.
אשר למר מוחמד נאסר יו"ר הפועל עראבה ,הוא מעיד שמר עמאר עסאללה סיפר לו יומיים
לאחר המשחק על הפרשה וכי כעס עליו מאוד ,הוא אף גינה את המעשה בפנינו ,בהמשך לכך
הוא התקשר לרכז השופטים ,אך לא מסר לו על כך שטופס המשחק הוא פיקטיבי ,הוא אף
ניסח את פניית עמאר עסאללה לרכז השופטים במייל שנשלח לאחר השיחה הטלפונית שגם
בה כלל לא נזכר עניין ומילוי חתימת הטופס.
יצויין כי עמאר עסאללה הודה כי היה שותף בעריכת הטופס הפיקטיבי ,וקיווה כי השופט
שנכח לטענתו באירוע זה יעצור את הכנת הטופס ,מר מיכאל גליל הודה אף הוא במיוחס לו
והתנצל על כך.
אשר על כן ,אנו מרשיעים את שתי הקבוצות בעבירות המיוחסות להם של מעשה בלתי
ספורטיבי והתנהגות בלתי ספורטיבית.
אנו מרשיעים את מיכאל גליל ועמאר עסאללה שערכו את הטופס המזוייף ,אנו מרשיעים
בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי והתנהגות בלתי ספורטיבית.
אנו מרשיעים את יו"ר הפועל עראבה מוחמד נאסר אשר ידע בדיעבד על הטופס הפיקטיבי
אך לא מסר על כך למנהל האיזור על אף ששוחח איתו על המשחק ועל אף שכתב את גירסת
עמאר עסאללה.
אנו מרשיעים בעבירה של התנהגות בלתי הולמת.
אנו מצפים כי מנהל בקבוצה ועל אחת כמה וכמה  ,יו"ר ידווח על מעשה בלתי ראוי בסדר גודל
כזה ובוודאי שלא התעלם ממנו עת שהוא מדבר עם מנהל האיזור של איגוד השופטים.
אשר לעונשים:
הקבוצות :התובע סבור כי יש להטיל עונש מרתיע בדמות הפסקת פעילות הקבוצות לתקופה
ממושכת – איננו סבורים כי יש מקום להעניש את שחקניות שתי הקבוצות בעונש שמשמעותו
כה קשה עבורן -המדובר בכישלון חמור של שני אנשים – אחד מכל קבוצה ,ואין מקום
שהשחקניות יהיו אלו שישלמו את המחיר .הן לא היו שותפות כהוא זה למעשים החמורים
ואם ידעו עליהם וספק בעינינו ,הרי זה היה בדיעבד.

-3לפיכך אנו גוזרים על כל קבוצה קנס כספי בסך של  ₪ 0555לכל קבוצה ,מתוכן  ₪ /055בפועל.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
ו ₪ /055-על תנאי למשך שנתיים מהיום על אותן העבירות .תוצאת המשחק היא הפסד טכני
כפול  5:5ללא נקודות.
מיכאל גליל ועמאר עסאללה:
שני נאשמים אלו חברו לעשות מעשה חמור מאוד – יחד עם זאת מצאנו להבחין ביניהם
לעניין העונש ולהטיל על מיכאל גליל עונש כבד יותר ,והתרשמנו כי עמאר עסאללה נגרר
אחרי מיכאל גליל שהוא היה הדומיננטי לעניין זיוף הטופס ,ושלקבוצתו אבו סנאן נוצר
יתרון בכך שלא ספגה הפסד טכני.
לפיכך אנו מטילים על מיכאל גליל עונש הרחקה לעונת  /59/29/ועונת  /59/29/וכן קנס כספי
בסך .₪ /05
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
על המאמן עמאר עסאללה אנו גוזרים עונש הרחקה לשנה בפועל מהיום ,וקנס כספי
בסך .₪ 055
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
על יו"ר הפועל עראבה מוחמד נאסר אנו גוזרים עונש הרחקה לחודשיים בפועל מהיום.
כמו כן תישא הפועל אבו סנאן בהוצאות יוסי שקד לישיבה בסך  ₪ 055שישולם תוך
חודש מהיום.
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