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                                       TEL AVIV 30/01/22תל אביב  
  39/22ר להזכי נא                                                                                          

 לכבוד
 

 אליצור רמלה
 אליצור רחובות

 
 נוער-אליצור רמלה   נגד: 

 נוער-אליצור רמלה  -דאיריצחק            
 אליצור רמלה-דוד דוד)מאמן(           
 נוער-אליצור רחובות           
 אליצור רחובות-אלי בלול)מאמן(           
            

 
תיגרה ותקיפה, התפרעות אוהדים, התפרעות,  ,התנהגות בלתי ספורטיבית: בגין

התנהגות בלתי הולמת, התנהגות אי מתן הגנה לקבוצה אורחת, אי ציות להוראות שופטי 
 המשחק, הפרת סדר

 
 22/01/27  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
 לויןעו"ד      רויזןעו"ד בהרכב: 

 
 נוער-אליצור רמלה :יםהנאשמ

 נוער-אליצור רמלה  -דאיריצחק                  
 אליצור רמלה-דוד דוד)מאמן(                 
 נוער-אליצור רחובות                 
 אליצור רחובות-אלי בלול)מאמן(                 

            
 

 חלטהה
 

לאחר ששמענו באריכות הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום  כלאנו מרשיעים את 
מאליצור רמלה ולאחר  דוד דודואת המאמן הנאשם  קראבןאת נציגי אליצור רחובות והשחקן דוד 

דאי רשקראנו את דו"ח השופט ואת כל המכתבים שהוצגו בפנינו לרבות מכתבי הנאשמים יצחק 
 ואלי בלול.

 
אשם בהתנהגות בלתי ספורטיבית ולמעשה הוא גם מודה בכך, לנאשם אין דאי מורהשחקן יצחק 

הרשעות קודמות ובהתחשב בכך ובהודאתו, אנו גוזרים עליו עונש הרחקה למשחק אחד בפועל 
 משחקים על תנאי למשך שנה מהיום בגין עבירה הקשורה באלימות. 2מקבוצת הנוער ו

 
הגות בלתי ספורטיבית של קהל אוהדיה קבוצת אליצור רחובות מואשמת בעבירות של התנ

בשירה במיוחד המדובר באירוע של הקנטה של הקבוצה היריבה כאשר משחקיה וקהל אוהדיה פנו 
זו וגוזרים עליה קנס כספי גות תנהבה אנו מרשיעים אותה ".לכו הביתה"היריבה לכיוון הקבוצה 

 ₪ . 750בסך 
 במועד יהווה פרת הוראות התקנון.הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס 
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 שלה. וקבוצת אליצור רמלה מועמדת לדין על התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדיה 
 כותלי המגרש.במיוחד יצוין אירוע של התפרצות אלימה של אוהד הקבוצה ל

 ₪ . 750אנו גוזרים על הקבוצה קנס כספי בסך 
 במועד יהווה פרת הוראות התקנון. הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס

 
התנהגות בלתי באשמים בעיקרו של דבר  דוד דודמר ו אלי בלול מר אמני הקבוצה מ שני הנאשמים

 הולמת.
 

 על המאמן אלי בלול עונש הרחקה לשלושה שבועות על תנאי למשך שנה מהמיום.אנו גוזרים 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              לקולה.    חריגה על המאמן דוד דוד אשר התרשמנו כי התנהגותו היתהו

 אנו גוזרים עונש הרחקה לשבוע על תנאי למשך שנה מהיום.
 
 
 
 

 לוין( עו"ד -)         רויזן( עו"ד -)
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