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החלטה
השחקן העיד בפנינו ואישר למעשה את מרבית האמור בדו"ח השופטים ובסרטון
המשחק.
לפיכך אנו מרשיעים אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
התלבטנו רבות באשר לעונש הראוי ונתנו משקל רב לעמדתו ההוגנת של התובע
לפיה בנסיבות המיוחדות של העניין ושל השחקן לא צריך למצות את הדין.
בהתחשב בכך וכן בחרטתו של השחקן ובנסיבות שלא נכנס אליהם מבחינת צנעת
הפרט אנו מסתפקים בהטלת עונש בפועל של קנס כספי בלבד וזאת בנוסף להרחקת
השחקן למשחק אחד באופן אוטומטי אותו כבר ריצה השחקן.
אנו גוזרים על השחקן קנס בסך  ₪ 10.000וכן עונש הרחקה ל 2-משחקים על תנאי
למשך שנה מהיום.
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות
התקנון.

-2השחקן הועמד לדין גם בגין אמירות שלכאורה צוטטו והתפרסמו באתר האינטרנט
"וואן".
השחקן הכחיש אמירות אלה וטען כי לא שוחח עם הכתב.
לאחר ששקלנו את הדברים ,החלטנו שלא להרשיע את השחקן ברכיב זה של
האישום ,לאור הגבוליות בהרמת הנטל להוכיח כי אכן השחקן אמר בדיוק את
האמירות המיוחסות לו.
אין באמור לעיל כדי להוות קביעה עקרונית בנושא הוכחת אמירות שהתפרסמו
באמצעי התקשורת ,אלא הכרעה בנסיבות הספציפיות שבפנינו.
לגבי הקבוצה-שוכנענו כי אוהדיה גלשו מהמבחן האסור מהתבטאות בפני השופטים
לפיכך אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה ,אנו מפעילים את העונש
על תנאי בסך  ₪ 1000התלוי ועומד כנגד הקבוצה וכן גוזרים קנס כספי נוסף בפועל
בסך  . ₪ 1000סה"כ . ₪ 3000
הקנס ישולם תוך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות
התקנון.
כן אנו גוזרים על הקבוצה עונש של קנס כספי בסך  ₪ 3000על תנאי למשך שנה
מהיום בגין עבירות דומות.
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