
 

 

                                       TEL AVIV 19/06/19 תל אביב   
                              

  להזכיר  בתאריך                                                                                                לכבוד 
             197/19  

 הפועל חולון
 
 

 ליגת על גברים-הפועל חולון : נגד
 ליגת על גברים-הפועל חולון-איתן לנציאנו         
          

 
התפרצות לשדה המשחק,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים,זריקת :   בגין

 חפצים,התנהגות בלתי הולמת,הפרת סדר,התפרעות אוהדים
 

 9102/00921  מתאריך: משמעתי בית דין                                                            
 

 עו"ד לוין עמיאלעו"ד        :       בהרכב
 
 
 

 ליגת על גברים-הפועל חולון :הנאשמים
 ליגת על גברים-הפועל חולון-איתן לנציאנו                        

 
 
  

 
 החלטה

 
קים נגד מכבי ראשון קבוצת הפועל חולון הועמדה לדין בגין אירועים שאירעו בשלושת המשח

 לציון במסגרת הגמר סל.
 החלטתנו תתייחס לשלושת המשחקים.

הינו על כך שלאחר סיום המשחק עם רדת  -בחולון 25/5/19 -שנערך ב אישום לגבי המשחקה
השופטים לחדר הלבשה התפרץ לעברם אוהד הנאשמת והחל לקלל אותם, יו"ר הקבוצה איתן 

אתם בושה" בנוסף נטען  בדו"ח השופטים כי  -ים "בושהלנציאנו הטיח לכאורה לגבי השופט
 נזרק עט  לשדה המשחק.

 
הקבוצה לא הכחישו את דו"ח השופט ולפיכך אנו  יאשר למיוחס לאוהד וזריקת העט , נציג

 קובעים שהמעשים נעשו.
 

מר לנציאנו הכחיש התנהגות זו ואף ביקש את שופטי המשחק,  -אשר למיוחס למר לנציאנו
טענת מר לנציאנו שצעק את הדברים לעבר ינו כי הצעקות הופנו כלפיהם ולא כו בפנאלא העיד

 יו"ר מכבי ראשון לציון. 
נקטע בדיוק באותו מועד שבו נטען שהדברים נאמרו כך שהוא לא הקבוצה סרטון שהציגה ה

 יכול לסייע בבירור הדברים.
 



 

 

לפניהם והדגישו כי לא היה  שני השופטים חזרו ותיארו בפנינו את האמירות של מר לנציאנו
אדם אחר ממכבי ראשון לציון לידם כדי לבסס את הטענות של מר לנציאנו שהצעקות הופנו 

 כלפיו.
באופן שלא זוכר לנציאנו היה בסערת רגשות כזאת  אנו מקבלים עדות זאת ומניחים כי מר

 במדויק את האירוע.
בעבירות המיוחסות להם בכתב  אנו מרשיעיםאת הקבוצה ואת מר לנציאנו   אשר על כן

 האישום.
 

ין כי אוהד הנאשמת נעמד על קו בדו"ח  השופט מצו -בחולון 30/5/19 -משחק שנערך בלגבי 
ף בידו בצורה מאיימת. הקבוצה הודתה במיוחס תחום המגרש, החל לצעוק כלפי השופט ונופ

 לה ומסרה את שם האוהד ואנו מרשיעים אותה בעבירות המיוחסות לה.
 
רקו את ך שאוהדיה פיהקבוצה הועמדה לדין על כ – 2/6/19 -גבי המשחק חוץ שנערך בל

בין האוהדים למגרש, דבר שאף גרם לאיחור  שטח סטרילי המחסומים שהוצבו כדי ליצור
משחק וכן מהומות שגרמו בפתיחת המשחק וכן בשל כך שאוהדיה זרקו נייר טואלט בתחילת ה

 השנייה. רו את פתיחת המחציתאוהדיה שאיח
 

פשרה כניסה של מספר וענו לגבי פירוקי המחסומים כי הדבר נבע מכך שאנציג הקבוצה ט
 אוהדים רב ליציע מעבר למותר והדבר יצר לחץ על אותם אוהדים שעמדו ליד המחסומים.

 
מנהל הוצג בפנינו ע"י בפנינו מנהל האירוע שטען שלא הייתה חריגה במספר האוהדים.  הופיע

אוהדים מפרקים את המחסומים ולא עקב דוחק כפי שטענה ן ובו ראינו רטוסגם האירוע 
 הנאשמת.

 
 ₪ . 35,000ולון אנו גוזרים קנס כספי בסך על הקבוצה הפועל ח

 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
 

גרשה הביתי וזאת על תנאי ק"מ ממ 75בנוסף עונש של עריכת משחק בית אחד ברדיוס של 
 למשך שנה מהיום.

 
שהינו הפעלה של העונש ₪  2500)מתוך זה ₪   4000על מר לנציאנו אנו גוזרים קנס כספי בסך 

 למשך שנה מהיום.₪  3000על תנאי התלוי ועומד נגדו( וכן עונש על תנאי של קנס כספי בסך 
 

לכל ₪  400ומנו לבקשתה בסך של כמו כן, תישא הקבוצה בהוצאות השופטים לדיון היום שז
 יום מהיום. 30שופט, סך זה ישולם תוך 

 
 
 
 
 

 עו"ד לוין  (-)         עמיאל(  עו"ד -)         
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