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                                       TEL AVIV 24/04/22תל אביב  
  174/22ר להזכי נא                                                                                          

 
 לכבוד

 
 ראשון לציוןמכבי 

 הפועל גליל גלבוע
 

 על גברים-מכבי ראשון לציוןנגד: 
 על גברים-מכבי ראשון לציון-גודווין ארצי        
 על גברים-הפועל גליל גלבוע        

 
 

, התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים, התפרעות, תיגרה ותקיפה, התפרצות לשדה המשחק: בגין
שופטי המשחק, אי ציות להוראות שופטי המשחק, התנהגות בלתי הולמת,  התפרעות אוהדים,העלבת

 פגיעה ע"י אוהדים
 

 22/04/20  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              
 

 
                            עמיאלעו"ד                                           רויזןעו"ד  בהרכב:

  
 על גברים-מכבי ראשון לציון  :יםהנאשמ

 על גברים-מכבי ראשון לציון-גודווין ארצי         
 על גברים-הפועל גליל גלבוע         

 
 
 

 חלטהה
 
 

 יף והסרטון שראינו.קהקבוצה ע"פ הודאתה, דו"ח המשאנו מרשיעים את  מכבי ראשון לציון: 
לעונש : המדובר באירוע חמור מאוד של פגיעה של אוהדי הנאשמת בשחקן הקבוצה היריבה וכן  אשר

התפרצות של אוהדים רבים לשדה המשחק. הקבוצה מקבלת אחריות מלאה על האירוע, מגנה אותו, 
 והבהירה כי היא בניגוד לדי אן אי הספורטיבי שלה.

אוהדים נחקרו ע"י  4-כזה שבאופן המשטרה כן מציינת הקבוצה כי שיתפה פעולה באופן מלא עם 
לת הקבוצה לאורך המשטרה וכן היא בעברה עניין ההתנהלות של אוהדים מעיד על פעילות מרסנת של הנה

 השנים כך שמדובר באירוע חריג מאוד.
 

ות האוהדים במשחק גבוצה פעלה נכון לאורך שנים עם אוהדיה וכי גינוי התנהקהתרשמנו כי הנהלת ה
 אמיתי וכי תפעל למניעת הישנות התודעה.וינו כן הנדון ה

יחד עם זאת המדובר במחדל אבטחתי בצירוף אי שליטה מספקת על אוהדים שהובילה כאמור לאירוע 
 הרבה יותר. החמור מאוד שיכול היה להסתיים בתוצאה קש

 
 לפיכך הגענו למסקנה כי העונש ההולם במידתו הנו כדלקמן:

כך הל שעונש זה ירוצה ק"מ ממגרשה הביתי עם ק 50משחקים ביתיים ברדיוס של  3קיום  א. .1
    .2022/2023משחקים על תנאי עד לתום העונה הבאה  2מהיום ו שמשחק אחד יהיה בפועל

על תנאי עד תום עונת ₪  40.000-בפועל ו₪  30.000מתוכו , ₪  70.000נס כספי בסך ק .ב
2022/23. 

 הקנס ישולם תוך חודש מהיום . אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון. 
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הפועל גליל גלבוע: אנו מרשיעים את הקבוצה ע"פ הודאתה החלקית, דו"ח המשקיף והסרטון  .2
 שצפינו. 

לעניין העונש: התחשבנו בדברי נציג הקבוצה כי בתחילה נכנסו אוהדי הקבוצה כתגובה לפגיעה 
בשחקן הקבוצה. להשקפתנו אין הצדקה לכניסת האוהדים לשדה המשחק וכלל זה חל גם לעניין 

נו , בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שמדובר בקבוצה אורחת ובמספר קטן של אוהדים אנו שלפני
 .2022/23על תנאי עד לתום עונת ₪  3000-בפועל ו₪  3000מתוכם ₪  6000מטילים קנס כספי בסך 

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

גודווין ארצי : אנו מרשיעים את השחקן ע"פ הודאתו בדו"ח השופטים, התרשמנו כי  השחקן .3
 מתוכם₪  15.000השחקן התנצל התנצלות כנה על מעשיו ואנו גוזרים עליו קנס כספי בסך 

 על תנאי למשך שנה מהיום בגין עבירה של העלבת שופטים.₪  5000-בפועל ו₪  10.000 
 אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון. הקנס ישולם תוך חודש מהיום . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמיאל(עו"ד -)                                             רויזן( עו"ד -)      
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