
 

 

 TEL AVIV /13/50/3תל אביב   
 בתשובה נא להזכיר                                                                                             

 /20281מס'                                        
 לכבוד 

 
 לב השרוןהפועל 

 הפועל נהריה
 
 

 נוער-הפועל לב השרון מקי :נגד
 נוער-הפועל לב השרון מקי-יובל אהרוני        

 נוער-הפועל נהריה        
 נוער-הפועל נהריה-הרץ עמרי        

 
 

התפרצות לשדה המשחק,התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים,פגיעה ע"י  :בגין
 אוהדים,התפרעות אוהדים,פגיעה בשחקן יריב,השתתפות בקטטה,התפרעות,תיגרה ותקיפה
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 עו"ד האוזנר                                  ויזןרעו"ד :                        בהרכב 

 
 

 

 נוער-הפועל לב השרון מקי : הנאשם
 נוער-הפועל לב השרון מקי-יובל אהרוני                  
 נוער-הפועל נהריה                 
 נוער-הפועל נהריה-הרץ עמרי                 

 
 

 החלטה                                        
 

נציגי דיונים. בדיון הראשון בנוכחות נציגי לב השרון ונציג התביעה.  2בכתב האישום שלפנינו קיימנו 
סרטונים המראים את השתלשלות האירועים במשחק באותו פרק זמן אליו  2הקרינו בפנינו הצדדים 

שניות לסיום המועד  46ק את המשחק להחלטתם להפסימתייחסים השופטים בדו"ח ואשר הביא 
 החוקי.

 
היה כי בהתחשב באירועים המתוארים בדו"ח  רכזי בדו"ח השופטים להפסקת המשחקהנימוק המ

 "החלטנו שאין יותר ערך ספורטיבי למשחק וסגרנו הטופס".
 

 החלטנו ,לאחר ששמענו את הצדדים לזמן את השופטים לדיון נוסף.
רו השופטים את עמדתם לגבי הסיבות שגרמו מבחינתם להפסקת המשחק טרם סיומו בדיון זה הבהי

המעורבים בתיגרה וניתן היה להבין כי הם עשו זאת לאור מדיניות שיפוט לפיה אין לתת לצדדים 
 להמשיך ולקיים את המשחק.חמורה 

 
של ענישה ויותר מכך בעדותם בדיון הושם דגש  רהשופטים ציינו בפנינו כי אכן החלטתם הייתה בגד

על כך שהפסקת המשחק נבעה מעצם התגרה ולא מכך שלמשחק לא היה יותר ערך ספורטיבי כפי 
 שקבעו בדו"ח.



 

 

 
-2- 

 
לאחר שבחנו את כל הטענות וצפינו בסרטונים הגענו למסקנה כי אכן מדובר באירוע חמור של תגרה 

נים של הקבוצה הביתית ונקט באלימות פיזית הן כלפי מלווי שבמהלכה התפרץ אחיו של אחד השחק
 46 וזאתדקות  2-כולו הסתיים בפחות מ האירועזאת  עם-הקבוצה האורחת והן כלפי שחקן נוסף

 שניות לפני מועד סיומו החוקי של המשחק.
 

ם אול ת הדין מתערב בשיקול דעת השופטים במהלך המשחק,אנו ערים לכך שרק לעיתים נדירות בי
לא היתה הצדקה לסיים המשחק בשל אובדן ערכו הספורטיבי לפני מועד סיומו בנסיבות המקרה 

כאשר באותה עת הרוחות נרגעו, הקהל המועט שהתפרץ לשדה המשחק חזר ליציעים וכל קבוצה 
 .הפנתה לספסל

 
 ים.לא למותר לציין כי כדברי השופטים המשחק עד אותה עת, התנהל כרגיל וללא אירועים מיוחד

 
יחולו  למשחקנהריה כל הוצאותיו כולל הוצאות הנסיעה של בנסיבות אלו אנו קובעים משחק חוזר ש

 המשחק החוזר יהיה ללא קהל. על הפועל לב השרון.
 

אשר לאישומים כלפי השחקנים אנו מרשיעים כל אחד מהם בעבירות המיוחסות להם וגוזרים על כל 
משחקים על תנאי למשך שנתיים  2-החל מהיום ו משחקים בפועל 3-אחד מהם עונש הרחקה ל

 מהיום.
ובמשחק החוזר שני השחקנים הנאשמים  רוצהשטרם יובהר כי עונש זה כולל את העונש האוטומטי 

 לא רשאים לשחק.
 

 03-ו 01-00-02אשר להפועל לב השרון, אנו מרשיעים אותם בעבירות המיוחסות להם בסעיפים 
 בכתב האישום.

מנע מהאוהד שפרץ למגרש והכה את המלווה ושחקן נוסף כאמור בפנינו כי ת הקבוצה התחייבה
 כניסה לכל משחקיה הביתיים של הנאשמת.

 
משחקים ביתיים ללא קהל בפועל כולל המשחק החוזר וכמו  4אנו גוזרים על הקבוצה עונש של עריכת 

 ₪ . 2111קנס כספי בסך כן 
 במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס 

 
 ₪ . 511אנו מרשיעים את הפועל נהריה בגין התנהגות המלווה וגוזרים עליה קנס כספי בסך 

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

 נר(    עו"ד האוז-)                                   ויזןר( עו"ד -) 
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