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                                       TEL AVIV 03/04/22תל אביב  
  139/22ר להזכי נא                                                                                          

 
 לכבוד

 
 מעלה אדומיםמכבי 

 הפועל באר טוביה
 
 

 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים  נגד: 
 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים -קרן אסף         
 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים -אבי ליאם         
 נוער ארצית-הפועל באר טוביה         

 
 

 התנהגות בלתי ספורטיבית, פגיעה בשחקן יריב, הפרת סדר, : בגין
 התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים         

 
 22/03/31  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
                            עו"ד לוין                                          רויזןעו"ד  בהרכב:

  
 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים :יםהנאשמ

 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים -קרן אסף                   
 נוער ארצית-מכבי מעלה אדומים -אבי ליאם                   
 נוער ארצית-טוביההפועל באר                    

 
 

 חלטהה
 

 לאחר עיון בדו"ח השופטים , מכתב באר טוביה ושמיעת דבריו של אלירן שטיין החלטנו כדלקמן:
טוביה שהינה הקבוצה הביתית, שוכנענו כי התנהגות הקהל שלה הייתה התנהגות קולנית -לגבי קבוצת הפועל באר .א

על כן  נמשכה אף מעבר לאולם עצמו וכך גם מציינים השופטיםואלימה כלפי שחקני ובאי הקבוצה היריבה. התנהגות זו 
אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירה המיוחסת לה בנסיבות חמורות במיוחד ואנו גוזרים על הקבוצה עונש של עריכת 

 25משחקים ביתיים ברדיוס של  2ק"מ ללא קהל מבאר טוביה וכן עונש עריכת  20משחק ביתי אחד בפועל ברדיוס של 
 וזאת על תנאי למשך שנה בגין עבירות הכרוכות באלימות של התנהגות קהל אוהדים.ממגרשה הביתי  ללא קהלק"מ 

את קבוצת מכבי מעלה אדומים אנו מרשיעים  בהתנהגות לא ספורטיבית של אוהדים בשל התנהגות של אוהד הקבוצה  .ב
 אשר נכנס למגרש בסיום המשחק ופנה ישירות לשופטים בצורה מאיימת. 

יש אחריות מופחתת במיוחד לאור האווירה במגרש ולכן אנו גוזרים עליה קנס כספי ירוע זה ור לנו שעל הקבוצה באבר
 ₪ . 500בסך 

 הקנס ישולם תוך חודש מהיום, אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.
כי מדובר בדחיפה במאמן הקבוצה והן  השחקנים הוזמנו לדיון, לא הופיעו ואף לא הגיבו בכתב לאישום כלפיהם, יצוין .ג

 בשני שחקני הקבוצה היריבה.
העליהום מצד אוהדי הקבוצה המארחת באווירת  אנו מרשיעים אותם בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום, בהתחשב

 כלפיהם דבר שאולי יש בו כדי להפחית מחומרת העבירה המיוחסת.
 שחקים על תנאי למשך שנה מהיום בגין עבירות של אלימות.מ 2-אנו גוזרים על כל אחד מהם עונש הרחקה ל

 
 

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