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 לכבוד
 

 הפועל ר"ג/גבעתיים
 גןמכבי רמת 

 
 הפועל ר"ג/גבעתיים-עומר כהן   נגד: 

 גןמכבי רמת -חן שניידרמן           
 

 
 ספורטיבית, השתתפות בקטטה, התנהגות בלתי הולמתהתנהגות בלתי : בגין

 
 22/03/16  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
                            עו"ד לוין          האוזנרעו"ד  בהרכב:

  
 

 הפועל ר"ג/גבעתיים-עומר כהן: יםהנאשמ
 גןמכבי רמת -חן שניידרמן                  
 

 חלטהה
 

, המשקפים את האירועים מושא התלונות וקראנו את כל החומר שהוגש לתיק ולאחר לאחר שצפינו בסרטונים
גדי גליצקי, החלטנו להרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות  הפועל רמת גן ששמענו את הנאשם עומר כהן ונציג 

 להם בכתב האישום.
 יצוין כי עומר כהן  אף הודה בפנינו כי נהג שלא כדין.

הסרטון לגבי האירוע הראשון כי חן שניידרמן  חצה את המגרש לאורכו ונופף בידו תוך שהוא נציין כי התרשמנו מ
זה  בשלב יסות מטר אוחז במסמכים לעבר הקהל ביציע בתנועות שאנו נוטים לפרש אותם כתנועות שנחזו כתנועות

וליצור סוג של  ידרמן הגיע הנאשם עומר כהן שחצה את המגרש לרוחבו והליכתו הצביע על כוונה להגיע למר שני
 תרעומת על רקע התנהגותו של מר שניידרמן.

 
כתפו של שניידרמן ואז הנאשם שניידרמן הגיב באופן לא מידתי לחלוטין, הניף את ידו עם  הנאשם כהן נגע קלות

 בחוזקה והדף לאחור את הנאשם עומר כהן.
 

 ממנו להמשיך בקטטה. בהמשך נצפה הנאשם עומר כהן שהוא נאחז בידי אנשים אחרים שמנעו
לגבי אי מתן כדורים לקבוצה האורחת אנו רואים בסירובו של עומר כהן לתת לקבוצה האורחת כדורים התנהגות 

 בלתי ספורטיבית. זה דבר שלא יעשה גם אם קיימת יריבות כזו או אחרת בין קבוצות.
 

משחקים בפועל מהקבוצה בליגה  2-וכן עונש הרחקה ל ₪  1000אנו גוזרים קנס כספי בסך על הנאשם עומר כהן 
 הלאומית.

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

משחקים על תנאי למשך שנה מהיום  2-וכן עונש הרחקה ל₪   750בסך בפועל על חן שניידרמן אנו גוזרים קנס כספי 
 וללא הרשעות קודמות. וזאת בהתחשב בכך שעברו נקי

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

 (עו"ד לוין-)                                             האוזנר( עו"ד -)      
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