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הנאשם/הנאשמים :הפועל נס ציונה עמוס-ליגה ב''
עומר דמתי-הפועל נס ציונה עמוס-ליגה ב'
תומר אברמוביץ-הפועל נס ציונה עמוס-ליגה ב'
פריטור אלכס-אליצור חשמונאים
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אלון אזולאי-אליצור חשמונאים

החלטה
לאחר שקראנו את כתב האישום,מכתבי הקבוצות ומכתבי השחקנים דמתי ופריטור,צפינו
בסרטון האירוע ,שמענו את השחקנים ונציגי הקבוצות וכן את השופטים ,הגענו לכלל
מבצעים עובדתיים כדלקמן:
 השחקן אזולאי אלון דחף את השחקן דמתי-שופט המשחק מר סגל שהעיד בפנינו
אמר כי ראה היטב דחיפה זאת והחליט שאין מקום לשרוק בגינה עבירה,להבנתו
תוצאת הדחיפה שהיא נפילתו של דמרי לפרקט נבעה מתגובת יתר של דמתי(פלופ).
בנסיבות אלו מצאנו לנכון לזכות מחמת הספק מהעבירות המיוחסות לו.
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השחקן טולדנו אביעד ,השחקן הודה בכך שבעט בראשו של השחקן דמתי שהיה
שרוע על הרצפה ,לטענתו לא התכוון לפגוע בראשו של דמתי .אנו דוחים גרסה זאת
וקובעים כי מדובר בתקיפה חמורה מאוד של שחקן שהיה שרוע חסר אונים על
הר צפה במגרש ומסביבו שחקנים נוספים שאינם מאפשרים לו אפילו לנסות
להתגונן בפני בעיטה שכזאת.
חומרה זאת תמצא את ביטוייה בפרק העונש ולכן אנו מרשיעים אותו בעבירות
המיוחסות לו.
השחקן אלכס פרייטר-השחקן לא התייצב לדיון ושלח מכתב ,לטענתו זרק את
הכדור על דמתי בלהט האירוע,כפי שעולה בבירור מהסרטון השחקן פרייטר
התרחק מהאירוע ולאחר מכן התקרב עם הכדור לשחקן דמתי שהיה שרוע בו על
הרצפה והטיח בו את הכדור בחוזקה.
גם כאן מדובר באלימות חמורה ואנו מרשיעים אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב
האישום.
השחקן עומר דמתי-כאמור השחקן הזה נפל על הרצפה לאחר מגע של אלון
אזולאי ,בתגובה לכך בעט באלון אזולאי בחוזקה בהמשך לכך הותקף ע"י השחקן
טולדנו ופרייטר ובעודו שרוע על הרצפה וכן היה מוקף בשחקנים נוספים לרבות
אזולאי ,אכן השחקן דמתי פגע בשחקני הקבוצה האורחת שהקיפו אותו אך אנו
מאמצים בעניין זה את גרסת השופט סגל -כך גם התרשמנו מהסרטון-מדובר
בהתנהגות שברובה הינה בגדר הגנה עצמית בעודו שרוע על גבו ובכל אופן בתגובה
לסיטואציה מאוד קשה ובעייתית אליה נקלע השחקן,צעיר בן  ,11בנסיבות אלו
מצאנו להרשיע אותו בעבירה של פגיעה בשחקן אזולאי ומזכים אותו מחמת הספק
והמיוחס לו בכתב האישום לגבי האירועים הנוספים.
לגבי אברמוביץ תומר-אומנם בכתב האישום מבוקש לזכות את השחקן אך כפי
שעלה מהסרטון ומעדות השופט סגל ,השחקן דחף בשני אירועים שונים שחקני
קבוצה יריבה ועל כך אנו מרשיעים אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

בהתייחס לאמור לעיל אנו מטילים על השחקנים את העונשים כדלקמן:
 על השחקן א ביעד טולדנו אנו גוזרים עליו עונש הרחקה עד סוף העונה בפועל
מהיום-המדובר בהתנהגות אלימה באופן קיצוני אשר הייתה עלולה לגרום לפגיעה
גופנית קשה מאוד ואולי אף למעלה מכך.
 על השחקן אלכס פרייטר אנו גוזרים עונש הרחקה ל 5-משחקים בפועל מהיום וכן
הרחקה ל 2-משחקים על תנאי למשך שנה מהיום על עבירות אלימות .על הקבוצה
להעביר מיד את כרטיס השחקן לאיגוד.
 על השחקן תומר רבינוביץ אנו גוזרים עליו עונש הרחקה ל 2-משחקים על תנאי
למשך שנה מהיום.
 על השחקן עומר דמתי אנו גוזרים עליו עונש הרחקה ל 2-משחקים נוספים בפועל
החל מהיום-העונש בתוקף לגבי משחקים בליגה ב' וכן עונש הרחקה ל 2-משחקים
על תנאי למשך שנה מהיום .מצאנו לנכון להקל עם השחקן לאור התקופה הקשה
שעבר בהמשך לעבירה שביצע.
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 לגבי הקבוצה – אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה ואנו גוזרים
עליו קנס כספי בסך . ₪ 1200
הקנס ישולם ת וך חודש מהיום .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
לעניין האחריות להפסקת המשחק הרי שכפי ששמענו מהשופטים החלטתם נבעה משילוב
של האלימות הקשה בשדה המשחק ומפריצת האוהדים מהיציע .בינתן שהאלימות הקשה
במגרש נעשתה ע"י שחקני הקבוצה האורחת ופריצת האוהדים הייתה של אוהדי המארחת
הרי שאין לזקוף לחובת קבוצה מסוימת את הפסקת המשחק ובנסיבות אלו אנו קובעים
משחק חוזר כשאנו גם מקווים שהנהגת שתי הקבוצות תדע להיערך בהתאם כדי שמשחק
זה יתנהל ברוח ספורטיבית ויסייע בהפגת המתיחות בין  2הקבוצות.
הוצאות השופטים סך  ₪ 400לשופט סה"כ  ₪ 100יחולו שווה בשווה על שתי הקבוצות.
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