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                                       TEL AVIV 17/04/22תל אביב  
  161/22ר להזכי נא                                                                                          

 
 לכבוד

 
 הפועל נהריה

 
 לאומית גברים-הפועל נהריה  נגד: 

 
 

העלבת שופטי המשחק, התנהגות בלתי ספורטיבית, התפרצות לשדה , הולמתהתנהגות בלתי : בגין
 המשחק

 
 22/04/14  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
 

                            עו"ד לוין                                          רויזןעו"ד  בהרכב:
  

 לאומית גברים-הפועל נהריה   :יםהנאשמ
 

 הפועל נהריה -צביאל רובין
 
   

 חלטהה
 
 

רובין והן מהשופט שמואלי אין מחלוקת כי הוא הורחק. הנאשם מתלונן  על פי העובדות ששמענו מצביאל
לשיקול דעת השופט ואינה עניין לדיון בבית הדין נתונה  על עצם ההחלטה להרחיק אותו אולם החלטה זו

 למשמעת.
 

שבו עלינו להכריע הינו לגבי תגובת הנאשם לאחר ההחלטה שהורתה לו לעזוב את תחומי המגרש  ןהעניי
 ות ליציע.ולעל

 הנאשם מכחיש מכל וכל כי אמר את המילים שאדאג שהשופט לא ישפוט יותר.
לעומת זאת השופט שמואלי בדיון בפנינו חזר ואמר שהוא עומד על כך חד משמעית כי מילים אלו נאמרו 

 ין זה.יוהוסיף כי הנאשם אמר לו שהוא יפנה בתלונה לעמירם הלוי לענ
 

מטילים בה ספק הרי גם מדברי הנאשם אם היינו גם השופט לעניין אך אנו נוטים לקבל את גרסתו של 
ציגי קבוצה נעולה כי אמר דברים החורגים בגדר התנהגות מקובלת של נציגי הקבוצה ובוודאי מפי 

 היושבים על ספסל הקבוצה ובוודאי לא מפיו של יו"ר הקבוצה כלפי שופט המשחק.
 

 4-רובין בעבירה המיוחסת לו וגוזרים עליו עונש הרחקה ל אשר על כן אנו מרשיעים את מר צביאל
 מהיום בגין התנהגות בלתי הולמת של יו"ר קבוצה.לשנה משחקים על תנאי 

 

בדו"ח מיוחסת גם התנהגות בלתי ספורטיבית מצד מר אביטן, רו"ח הקבוצה שלא רשום באיגוד כב"כ 
 הקבוצה ולכן הוגש כתב אישום כנגד הקבוצה.

 

מר אביטן עצמו ולאחר שצפינו בסרטון ווידאו לעניין המיוחס אליו נוצר אצלנו ספק לאחר ששמענו את 
 אם ההתנהגות הגיעה לכדי התנהגות בלתי ספורטיבית ולפיכך אנו מחליטים לזכות את הקבוצה הנאשמת.

 

 ישולמו תוך חודש מהיום ע"י הפועל נהריה.₪  400ת השופט שמואלי לדיון בפנינו בסך והוצא
 
 

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