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                                       TEL AVIV 19/06/22תל אביב  
  220/22ר להזכי נא                                                                                          

 
 לכבוד

 
 חולוןהפועל 

 
 על גברים-חולוןהפועל  נגד:

  
 התפרעות אוהדים: בגין 

 
 22/06/16  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
 

                            עמיאלעו"ד                                           לויןעו"ד  בהרכב:
  

 על גברים-חולוןהפועל   :יםהנאשמ
 

 חלטהה
 

 09/06/22 -ו 30/05/22בגין התנהלות אוהדיה במשחקי הבית בתאריכים  הקבוצה הועמדה לדין משמעתי
 .06/06/22 -ו 02/06/22ומשחקי החוץ בתאריכים 

 
לכיוון שדה המשחק כשעל פי דו"ח השופט כוסות  במשחק הראשון הנ"ל היו מספר אירועים של השלכת

פגעה בשחקן הקבוצה היריבה עת היה בתנועה לכיוון הסל. בשלושת המשחקים האחרים מדובר היה 
 תואר בדו"ח השופטים והמשקיפים.כמבהפעלת אמצעים פירוטכניים למינהם, הכל 

 
המשחקים הנוספים נגד בני  עוד יצוין ששני המשחקים הראשונים נגד הפועל ירושלים היו חצאי גמר ושני

 , גם באולם וגם בטלוויזיה.הרצליה היו משחקי סדרת הגמר כך שצפו בהם אוהדי כדורסל רבים
נציג הקבוצה שהופיע בפנינו מר דבורה רועי, אישר את האמור בדו"ח השופטים למעט מהות החפץ שפגע 

 יין זה אנו מקבלים את עמדתו., הייתה חולצה ולא כוס. לענ30/05/22-בשחקן דוברת במשחק שנערך ב
 

 כתבי אישום שהוגשו נגדה. 4-אנו מרשיעים את הקבוצה בעבירות המיוחסות לה ב
המדובר בהתנהגות חמורה מאוד של קהל אוהדיה הן לעניין שיבוש הנוהל התקין של המשחק והן לעניין 

 נם מסוכנים בעליל.ישר הכדי תנועה לסל ובפרט שימוש באמצעים פירוטכניים אהפגיעה בשחקן יריב תוך 
 

נציג הקבוצה עמד בפנינו ובאופן מפורט, סיפר על קשיי הנהלת הקבוצה במניעת התופעות האמורות ועל 
המלכוד בו מצויה הנהלת הקבוצה לגבי האפשרויות השונות לפעול נגד האוהדים אף אם זהות מבצע 

 הדברים ידועה לקבוצה.
ו יכולים למצב בו הנהלת קבוצה איננה אחראית להתנהלות אנו ערים לקשיים אלו, יחד עם זאת איננ

 האוהדים.
על הנהלת הקבוצה לפתח אמצעים ו"חירות לחימה" כלפי תרחישים צפויים כך שאפשר יהיה לאכוף 

 התנהלות ראויה של אוהדים ולמנוע התנהגות שיכולה לגרום לאסון.
 

ל הנהלת הנאשמת כמו גם הנהלות ענין השימוש באמצעים פירוטכניים התעורר לאחרונה שוב, וע
תרתי -הקבוצות האחרות להיערך לקראת העונה הבאה כדי למנוע תופעה שתתפשט כאש בשדה קוצים

 משמע.
 

כמובן שאיננו מומחים לדבר אך ברור לנו שהמדובר בהתנהלות משולבת הן של הנהלת האגודה והן של 
 הגורמים האחרים כגון: כוח אבטחה, כוח משטרה.
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ליגת העל לצורך הערכות משולבת כדי למנוע  תאת תשומת לב איגוד הכדורסל ומנהל בנוסף אנו מפנים
המדובר בדיני נפשות ובעניין שהוא בנפשה של המשך הפעילות -ע"י קהל שימוש באמצעים פירוטכניים

הסדירה של הכדורסל, מוטב להקדים ולנקוט בצעדי מנע כדי למנוע אסון מאשר לאלץ לנקוט באמצעים 
 כאלו או חמורים יותר אם חס וחלילה יתרחש אסון.

 
 מן:כדלק התיקים 4-בשים לב לכל האמור לעיל החלטנו להטיל את העונש ב

 
שחקים המ 3-שורות ראשונות ביציע המערבי וזאת ל 8סגירת עונש של אנו גוזרים על הקבוצה  .1

 בליגה ובגביע המדינה. 22/23ראשונים בפועל החל מתחילת עונה ה

 22/23משחקים וזאת אם הקבוצה תעבור בעונת  2-עונש על תנאי של סגירת היציע המערבי כולו ל .2
 לים אלו.עבירה מהעבירות בהם הורשעו בחו

 ₪ . 50.000קנס כספי כולל בסך   .3
 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

תעבור עבירה מסוג העבירות בהם  וזאת אם הקבוצה₪  30.000אי בסך נת בנוסף קנס כספי על
 .22/23הורשעה לעיל בעונה 

 
שהוטל על תנאי בהחלטתנו מיום ₪  10.000קנס בסך מובהר כי העונש בפועל כולל עונש הפעלת 

10/4/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמיאל(עו"ד -)                                             לוין( עו"ד -)      
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