
 

 

                                       TEL AVIV 22/00/21תל אביב  
  081120 רלהזכי נא                                                                                          

 לכבוד
 

 הפועל חולון
 

 ליגת על גברים-הפועל חולון   נגד: 
 

 אי הופעה למשחק בגין :
 

 12010122  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              
 

 לויןעו"ד      רויזןעו"ד בהרכב:   
 
 

 ליגת על גברים-הפועל חולון: הנאשם
 

 החלטה
 

 

ם שהתבטא קבוצת הפועל חולון מועמדת לדין בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של קהל אוהדי
עדים לקבוצה והתנהגו בקהל רב של הקבוצה אשר התייצב בצידי המעקה של היציעים המיו

 מעצורים תוך הטחת קללות ואף הכאה של אנשי אבטחה. בהתנהגות חסרת
 

לא התקיים בפועל המיוחס ת מיוחס לקהל אוהדיה טוענת כי מרביהקבוצה מודה במקצת מן ה
משטרת ישראל שלא נקטו באמצעים  חה של האולם והן עלהן על חברת האבטומלבד זאת מלינה 

עוד כי קהל הקבוצה ידוע כקהל  חוצים למניעת התפרעות של קהל אוהדיה כמצוין בדו"ח מההנ
 " שמתנהג בקולניות רבה, ואז לפעמים גם באלימות."חם

 

ונה ואת קראנו את תלונת חברת האבטחה, שמענו את נציג קבוצת חולון וכן את נציג הפועל נס צי
 מנהל חברת האבטחה.

 כמו כן, צפינו בסרטונים המתארים את האירועים המיוחסים לאוהדי הקבוצה.
במכתב חברת האבטחה התקיים בפועל, קהל אוהדים התפרע ונקט  נראה לנו בבירור כי כל הנאמר

, כך גם התנהגות  ו שחלק מאנשי האבטחה הוכו או נדחפואלימות רבה בצידי המעקה ואף הבחנ
 הקהל כלפי חלק מהשוטרים שנכחו במקום וניסו למנוע את התפרעות הקהל.

 

אין אנו חושבים שיש להטיל פגם כלשהוא כלפי חברת האבטחה או כלפי המשטרה לאור 
 ההתנהגות הפרועה של קהל אוהדיה. שום תוספת סבירה כלשהיא לא הייתה משנה את המצב.

 

הרשעות רבות בגין התנהגות לקבוצה עבירות המיוחסות לקבוצה ,אנו מרשיעים את הנאשמת ב
 בלתי ספורטיבית של קהל אוהדיה בגין התפרעות,תקיפה ובגין פגיעה ע"י אוהדים.

 

 נראית סבירה בעניינו.₪  10.000בנסיבות אלו עתירת התובע להטלת קנס בסך 
ן קנס כספי על תנאי בסך וכבפועל  ₪  10.000אנו גוזרים על הקבוצה הנאשמת קנס כספי בסך 

 לתקופה של שנה מהיום בגין עבירה של התנהגות קהל אוהדיה.₪  10.000
 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

 
 

 לוין(עו"ד -)         רויזן( עו"ד -)
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