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בין קבוצתו לדין  12/4/21הנאשם הועמד לדין בגין התנהגותו במשחק שהתקיים ביום  .1
 קבוצת הפועל חולון שנערך בחולון.

ך כדי הנפת ידיים במהלך המשחק נכנס הנאשם לשטח המגרש, פרץ לכיוון השופטים תו .2
י שופטי המשחק והכל כשהמשחק מתנהל. בעקבות התנהגות זו והטחת מילים כלפ

עבירות טכניות בעקבותיהם הורחק המאמן  2סק מהלך המשחק, נפסקו כנגד המאמן הופ
 .מנהלתיתהרחקה 

השופטים והמשקיף. בעקבות  כל המתואר לעיל לא זכה להתייחסות כלשהיא בדו"ח .3
 רטון החליט התובע להעמיד את הנאשם לדין.מנכ"ל הפועל חולון ולאחר שצפה בסתלונת 

 1/6/21לגבי עצם העמדתו לדין, בנסיבות אלו, ביום  קדמיותמיהנאשם העלה טענות  .4
עקרוני התובע היה רשאי להגיש כתב אישום וקבענו שאין ניתנה החלטתנו לפיה באופן 

מסמכותנו לבחון האם המקרה שלפנינו הפעיל התובע את סמכותו באופן סביר. בחינה 
עיכוב המשך הדיון  עשות ע"י בית הדין העליון בנושא זה תוךיכך קבענו אמורה לה -כזאת

עד להכרעה בעתירה. בית הדין העליון דחה את העתירה והתקיים היום דיון בפנינו בכתב 
 האישום שהוגש.

הנאשם טען שיש לזכות אותו מהעבירות המיוחסות לו בכתב האישום שכן התנהגותו לא  .5
 "זוטי דברים".  כלליהייתה לכלל עבירה משמעתית ובפרט אם מכילים את 

לאחר   שנית בסרטון המשחק וכןלות הנאשם על דרך צפייה חוזרת ונהתנהבחנו את  .6
שהנאשם העיד בעניין זה. הנאשם טען כי התנהל באופן מחושב במטרה לשנות את גישת 

השופטים כלפי קבוצתו ומתוך שסבר שתגובת השופטים להתנהלותו תהיה ענישה של 
 עבירה טכנית אחת בלבד.

 למניעי המאמן ויש לבחון את התנהגותו במגרש.לטעמינו אין נפקה מינה  .7
שכניסתו זו  בהבינולשדה  המגרש שעה שהמשחק התנהל  במקרה שלפנינו ניכנס המאמן

תגרום להפסקה זמנית של המהלך בשדה המשחק, בנוסף המאמן רץ לכיוון השופטים 
יית קבוצתו ונפנף בידיו בתקיפות ובאגרסיביות גדולה תוך שהוא מטיח בפניהם על הפל

 בשריקותיהם.
הן בעצם כניסתו לשדה המשחק והן בעשותו כן תוך -המדובר בהתנהגות חמורה של מאמן

 כדי שכך ששחקנים משחקים ובפרט ההתנהלות הבוטה והאגרסיבית כלפי השופטים.
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את הנאשם בעבירות של התנהגות בלתי ספורטיבית והפרת  מרשיעיםאשר על כן אנו  .8

 סדר.

אשם טען בפנינו כי אם נגיע למסקנה שהנאשם עבר עבירה משמעתית עדין אין ב"כ הנ .9
לדעתו הדבר מתחייב  בכך כדי להרשיעו אלא אם נקבע שהמדובר בעבירה חמורה.

מהחלטתנו בדבר השאלה אם היה מקום להגיש כתב אישום בהסתמך לא על דו"ח 
 השופטים אלה על צפייה בסרטון המשחק.

ו מדובר בעבירה חמורה המספקת כדי להצדיק הגשת כתב ראשית נאמר כי להבנתנ
אישום, שנית אנו סבורים כי גם אם היינו מגיעים למסקנה כי אם היה מדובר בעבירה לא 

את החלטת התובע להגיש כתב אישום או לזיכוי לקעקע  אין בכך כדי  עדיין חמורה 
 הנאשם.

רית ואם יתקיימו הבדיקה שנעשתה במועד הגשת כתב האישום היא בדיקה לכאו
 היסודות הלכאורים כתב האישום עומד בתוקפו.

כפי שקבענו לעיל מדובר בעבירה חמורה בין היתר שמדובר במשחק בליגת -אשר לעונש .10
 העל שמשודר ישירות בטלוויזיה.

יחד עם זאת, יש לשקול לקולה כי מדובר בעבירה ראשונה של המאמן אשר מזה עשרות 
כן יש לזקוף לזכותו את התרומה -של איגוד הכדורסל שנים נתון לשיפוט המשמעתי

המשמעותית שלו לענף הכדורסל ובין היתר הדוגמא האישית להתנהלותו כמאמן בזמן 
 משחקים שהוא מנהל.

בהתחשב באמור לעיל אנו סבורים שיש להקל בעונשו ולהסתפק בהטלת קנס כספי בסך  .11
 בגין אותן עבירות. על תנאי לשנה₪  2000-בפועל ו₪  2000מתוכן ₪  4000

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