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 החלטה
 

בדו"ח השופט מתואר אירוע שבו החלה קטטה בין השחקן נועם רבינוביץ מרמת השרון 
 לשחקן אופק אוקנין מגני תקוה "אשר התפתחה להחלפת מהלומות קשות".

בחוזקה את  "חיבק"רמת השרון תומר אקסברד ,נכנס לשדה המשחק ודו"ח מאמן העל פי 
 השחקן אוקנין ובהמשך לכל פרצו שחקני גני תקוה מהספסל והחלו להכות את המאמן.
 בהמשך לכך התפרצו כל השחקנים משתי הקבוצות והתפתחה תגרה במשך זמן קצר.

 לאחר שנרגעו הרוחות החליט השופט על הפסקת המשחק.
 

שניתן לצפות רק בתחילת עקא -דע הציגה בפנינו סרטון של המשחק תקוהקבוצת גני 
השחקנים ולאחר מכן רק במאבק שבין מאמן רמת השרון לשלושת שחקני גני  2התגרה שבין 

 נקודה זאת.מתקוה ובהמשך האירועים 
המשחק והאינטראקציה  שדהחקנים וכן אירוע פריצת המאמן להש 2החלפת המהלומות בין 

 השחקן אופק אוקנין לא נקלטה ע"י המצלמה)אשר עקבה אחרי תנועת הכדור(. בינו לבין
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שמענו באריכות את נציגי הקבוצות,השחקנים והמאמן הנאשמים, אמו של השחקן אופק 
 אוקנין וכן השופט.

 
ביקשה להציג בפנינו גם קטעים ערוכים מהסרטון של המשחק ומאחר  התקווקבוצת גני 

ואילו בשל  תית י,סברנו שהם לא יוסיפו מבחינה ראי עים אלו לפני הדיוןוצפינו כבר בקט
 יגרעו. עריכתם

 
 -הגענו לכלל מסקנות כדלקמן:

שני השחקנים הודו כי החליפו  ניהםיאשר לשחקנים: כאמור בסרטון נראים תחילת הקטטה ב
א מדגיש מהלומות אחד עם משנהו והשופט חזר בפנינו על תיאור הדברים תוך שלשאלתנו הו

 שראה את האירוע מקרוב ובאופן רציף.
 

יצוין כי השופט תיאר כי השחקן אוקנין חבט באופן קשה בשחקן רבינוביץ, הדבר גם מתיישב 
עם דברי השחקן אוקנין שמסר לנו כי בשלב מסוים אכן נהג באלימות. כפי שעולה מהסרטון 

הקבוצות מתקוטטים  2 הרי שלאחר שהשחקן רבינוביץ הלך לספסל קבוצתו בעוד שחקני
בשדה המשחק לקח השחקן רבינוביץ בקבוק מים מלא שהיה על הספסל וזרק אותו בחוזקה 

 לעבר שחקני גני תקוה ואף פגע בראשו של אחד מהם.
 

זמן קצר לאחר מכן נטל השחקן רבינוביץ בקבוק מים נוסף וגם אותו זרק לעבר שחקני 
על כן אנו  ,ביץ הודה בפנינו בזריקת הבקבוקיםהקבוצה היריבה אך לא פגע. השחקן רבינו

 השחקנים בעבירות המיוחסות להם. 2מרשיעים את 
 

 2מדובר באלימות חריגה שאין כל מקום להשלים איתה, לא מצאנו להבחין בין  -אשר לעונש:
חמור יותר ובהמשך זרק השחקן רבינוביץ  באשר בחלק הראשון חלקו של אוקנין השחקנים

 כמתואר לעיל. הבקבוקים 2את 
 

משחקים בפועל מהיום)כולל העונש  7-אנו גוזרים על כל אחד מהשחקנים עונש הרחקה ל
 משחקים על תנאי לשנתיים. 3האוטומטי שעדין לא בוצע( וכן 

 
המאמן איננו מכחיש כי נכנס לשדה המשחק וכי תפס את השחקן -המאמן תומר אקסברד

יח אגרופים באופק אוקנין והשחקן העיד על כך, אוקנין, קבוצת גני תקוה טענה כי המאמן הט
קבוצת גני תקוה טענה כי בסרטון רואים את המאמן מכה את השחקן אוקנין,השופט 

ק אחז בשחקן הקבוצה היריבה ין זה חזר על עמדתו כי המאמן ריכשהתבקש להתייחס לענ
 שחקני גני תקוה שתקפו אותו. 3כה אותו ולאחר מכן התגונן מפני ולא ה

 
לבטנו רבות בשאלה אם הייתה בפנינו תשתית ראייתית מספיקה לקביעה אם המאמן הת

היכה שחקן משחקני הקבוצה היריבה תוך מתן משקל לדברי השופט אשר היה קרוב לאירוע, 
החלטנו שיש ספק אם אכן המאמן היכה שחקן משחקני הקבוצה היריבה ולפיכך איננו 

 מקבלים טענה הזו.
 ירה המיוחסת לו בכתב האישום.אנו מרשיעים אותו בעב
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המאמן הצדיק את כניסתו לשדה המשחק ותפיסת השחקן היריב בכך שהיה  -אשר לעונש:
 מדובר באלימות קשה, איננו סוברים שיש מקום להתנהגות מעין זו.

 
קבוצה הנאשמת וכן בשבועות בפועל מהיום  3-ש הרחקה לאנו גוזרים על המאמן עונ

 ₪ . 500אי למשך שנתיים מהיום, בנוסף קנס כספי בסך לשבועיים על תנ
 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

 
לתגרה בה שותפים כל שחקני והשחקנים הנאשמים  2כאמור מהתגרה של  -לגבי הקבוצות:

ימת יש אחריות גדולה לקבוצה מסולקבוע כי הקבוצות ולפי מה שהובא בפנינו לא ניתן  2
הקבוצות  2בנסיבות אלו אנו מרשיעים את אחרת, ה קבוצהל ר להפסקת המשחק מאשר יות

ותוצאת המשחק ₪  1500קבוצה קנס כספי בסך  כל בעבירות המיוחסות להם ואנו גוזרים על
 ללא נקודות. 0:0הפסד טכני כפול לשתי הקבוצות 

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

 יחולו שווה בשווה על שתי הקבוצות.₪  400הוצאות השופט לדיון בפנינו בסך 
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