
 

     TEL AVIV /52/60/1תל אביב   
 בתשובה נא להזכיר                                                                                              

 222/71' מס                                       
 לכבוד

 
 חולוןהפועל 

 
 ליגת על גברים-חולוןהפועל : נגד

 
פגיעה על ידי ,התפרעות אוהדים,של אוהדים י ספורטיביתות בלתהתנהג :בגין

 תיגרה ותקיפה,התפרעות,אוהדים
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                 רויזןד "עו האוזנרד "עו      :  בהרכב
 

 ליגת על גברים-חולוןהפועל   :מתהנאש
 

 
 חלטהה

 
 

כתב האישום מתייחס לאירוע קטטה שארע באולם הפועל חולון דקות רבות לאחר תום המשחק כאשר 
 .ואותם אוהדים אוהדים והקטטה בין אותם מאבטחים 56-נכחו בכותלי האולם אך ורק מספר מאבטחים וכ

 
צפינו בסרטונים שהוצגו בפנינו ושמענו את העד דניאל אשל מנהל ,לאחר ששמענו את טענות הצדדים

 :הגענו למסקנות כדלקמן, האחזקה של האולם שבו נערך המשחק
 
התרשמנו . מאבטחים 5תחילתו של האירוע בדחיפה של אוהד שעמד מאחורי אחד הסלים על יד  .א

 .י המאבטח"והד לא ביצע שום פעולה שחייבה את דחיפתו עמדבריו של מר אשל שהא
. בה השתתפו מאבטחים נוספים וחלק מאוהדי חולון רבתית בעקבות דחיפתו של האוהד פרצה תגרה .ב

וש מהועף כסא פלסטיק לבן ונעשה שי,במהלך התגרה וכפי שנצפה בסרטונים הוחלפו מהלומות
י "התגרה נעוצה באותה דחיפה של האוהד ע אנו קובעים כי הסיבה להתרחשות .באמצעות מקלות

 .אנשי האבטחה
שהפועל חולון קשורה  ה אשר אינם חברת האבטחה הקבועה נציין כי מדובר באנשי אבטחה של חבר

 .ברת האבטחה הקבועהחי "מדובר בחברה אחרת שנלקחה כקבלן משנה ע, אלא בהסכם עימה
שקיים לאורך העונה בין הנהלת  משנה לא מעורה במרקם היחסיםהקבלן אנו מקבלים את הטענה כי 

 .חולון לבין חברת האבטחה הקבועה ולבין האוהדים
מובן שאיננו . משנה הציתה את הפתיל שגרם לתגרההקבלן כנראה שהעדר גישה נכונה של אנשי 

ת אולם אנו ניקח בחשבון את השתלשלו, מנקים את אוהדי הפועל חולון מהשתתפותם בתגרה
 .הענייניים כפי שתוארו לעיל

 
 .עד כאן לגבי האישום העיקרי בתיק זה

דבר שהביא , י אוהדים בפתח המשחק"אישום נוסף שהוגש נגד חולון מתייחס לזריקת גלילי נייר ע
 06-הנאשמת בדקה ו מדובר בכמה דקות ואליבא, א המשקיףאליב לעיכוב קל בפתיחת המשחק

 .שניות 



 

 .לתקנון המשמעת( 11()יב)55ם את הנאשמת בעבירות על פי סעיף אנו מרשיעי -אשר על כן
בבואנו לגזור את העונש אנו לוקחים בחשבון כי בעצם זריקת . אין מקום להרשעה ביתר הסעיפים

כן באופן שלא היה גורם לעיכוב במשחק או עושים גלילי הנייר לא היינו רואים עבירה לו האוהדים 
 .לא היה מעמיד לדין את הקבוצה, ר כי לו כך היהלהפרעה במהלכו וגם התובע איש

 
לאור העובדה כפי שקבענו כי תחילת התגרה במעשי המאבטחים ולא האוהדים וכאשר כל האירוע 
 .התרחש זמן ניכר לאחר תום המשחק איננו רואים לנכון לגזור עונש שיש בו לפגוע בקהל האוהדים

 
סכום זה כולל בתוכו ,₪  12.666קנס כספי בסך ל "האירועים הנ 5אנו גוזרים על הנאשמת בגין 

 .5.1.10הפעלת עונשי קנס על תנאי התלויים ועומדים על הקבוצה שנגזר על הנאשמת ביום 
 
 .אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון. הקנס ישולם תוך חודש מהיום       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     רויזןד "עו( -)   האוזנר                  ד "עו (   -)        
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