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תל אביב TEL AVIV 00/12/11
לכבוד
הפועל חולון
נגד :הפועל חולון-ליגת על

בגין :התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים ,אי מתן הגנה לשופט

בית דין משמעתי מתאריך0083183/ :
בהרכב:

עו"ד האוזנר

עו"ד עמיאל

הנאשם8הנאשמים :הפועל חולון-ליגת על

החלטה

א .הקבוצה הועמדה לדין על כך שבמשחקה הביתי ביום  11/11/11נגד הפועל גלבוע גליל
אירעו  2אירועים כדלקמן:
.1אוהד הקבוצה שרק במשרוקית והפריע למשחק.
.2קומץ אוהדים שישב מאחרי שולחן המזכירות השמיע כלפי שופטי המשחק והמשקיף ביטויים
כגון "שתשרפו"" ,שתקבלו סרטן אתה והמשפחה שלך".
ב .הקבוצה מאשרת כי אכן אוהד הקבוצה שרק במשרוקית אך המדובר בשריקה בודדת,
בהמשך לבקשת המשקיף נפסקו השריקות ,בכך למעשה מודה הקבוצה במיוחס לה ואנו
מאשימים אותה כאמור בכתב האישום.
ג .הקבוצה טוענת כי גם אם יש לגנות את הקללות שהוטחו בשופטים ובמשקיף הרי שאין
הדבר מהווה עבירה משמעתית שכן "אין שום איסור תקנוני לקלל".
אין בידינו לקבל טענה זו.
בלא מעט החלטות כבר קבענו שחופש הביטוי של הקהל איננו בגדר חופש הביזוי וכי יש
רף שמעליו יותר -וכן מתחתיו מהווה התבטאות הקהל בגדר התנהגות בלתי ספורטיבית,
בפרט אמורים הדברים באמירות קשות לגבי שלמות גופם של השופטים והטחות לעניין
פגיעה בחייהם.
לכן אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה בכתב האישום.
ד .אשר לעונש-:
בגין השריקה על ידי האוהד אנו מטילים על הקבוצה קנס כספי בסך ₪ 0000
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

-2כמצוין בכתב האישום המדובר בתופעה שבמשחק הראשון העונה התרחשה,והתובע הסתפק
בהתראה ולפיכך יש להחמיר עם הקבוצה שלא השכילה שתופעה פסולה זו תחזור.
אשר להתבטאויות הבוטות כלפי השופטים אנו גוזרים קנס כספי בסך  ₪ 12.000מתוכם ₪ 0000
בפועל  ₪ 0000 +על תנאי למשך שנה מהיום ,המדובר בתופעה מכוערת ואנו מצפים כי הנהלת
הקבוצה תנקוט באמצעים למניעת הישנותה במיוחד כעת משלא יכול להיות כל ספק בדבר
פסלות קולות כאלו ודומות להן.
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