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                                       TEL AVIV 19/06/22תל אביב  
  219/22ר להזכי נא                                                                                          

 
 לכבוד

 
 ירושליםהפועל 

 
 על גברים-ירושליםהפועל  נגד:

  
 , עבירה על תקנוני האיגוד ו/או לעל הוראה מפורשתהתנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים: בגין 

 
 22/06/16  מתאריך: משמעתי בית דין                                                                              

 
 

                            עמיאלעו"ד                                           לויןעו"ד  בהרכב:
  

 על גברים-הפועל ירושלים  :יםהנאשמ
 

 חלטהה
 

הקבוצה הועמדה לדין בגין התנהגות קהל אוהדיה בשני משחקי חצי הגמר נגד חולון שנערכו בתאריך 
 בית(.)משחק  02/06/22-)משחק חוץ( וב30/05/22

 

, במשחק השני הפעילו אוהדיה צופרי אוויר מאחורי אמצעים פירוטכנייםבמשחק הראשון הפעילו אוהדיה 
 ספסל חולון וכן קריאות "גיא פניני מת".

 

 נציג הקבוצה שהופיע בפנינו הודה במעשים המיוחסים בכתב האישום.
 

טען נציג הקבוצה כי מתפקידה של המשטרה וחברת האבטחה של הקבוצה  30/05/22לגבי המשחק ביום 
 המקומית למנוע אירועים פירוטכניים ליציע.

 

ע"י הקבוצה למנוע את הקריאות  משמעותיסיון יטען נציג הקבוצה כי נערך נ 02/06/22לגבי המשחק ביום 
נגד של אוהדי הקבוצה להתנהלות אוהדי חולון במשחק האחרות וענין צופרי האוויר הייתה תנועה 

 .30/05/22שהתקיים ביום 
 

החלטנו להרשיע את הקבוצה בכל העבירות המיוחסות לה. לענין האמצעים הפירוטכניים הרי שהקבוצה 
 לייתן לכך משמעות. אחראית על התנהלות אוהדיה גם במשחקי חוץ, אם כי לעניין העונש יש 

 

 הקבוצה את העונשים הבאים:החלטנו להטיל על 
 ₪  20.000אנו גוזרים על הקבוצה קנס כספי בפועל בסך  30/5/22 -בגין אירוע ב .1

 קנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.ה
עבירה שעניינה הפעלה  22/23הקבוצה בעונת תעבור וזאת על תנאי אם ₪  15.000וכן קנס כספי בסך 

 באמצעים פירוטכניים ע"י אוהדיה.
חלטתנו מיום ההקבוצה  שהוטל על₪  12.000הפעלת קנס כספי בסך לעיל כולל  העונש שהוטל  יצויין כי

11/11/21. 
 

 בפועל.₪   10.000אנו גוזרים על הקבוצה קנס כספי בסך  02/06/22-בגין אירוע המשחק שנערך ב
 הקנס ישולם תוך חודש מהיום. אי תשלום הקנס במועד יהווה הפרת הוראות התקנון.

 .22/23על תנאי בגין ביצוע עבירות דומות בעונת ₪  6000וכן קנס של 
 

 .10/05/22בתאריך ₪  4000על הפעלת עונש קנס על תנאי בסך הוא מצוין כי עונש קנס בפועל שהוטל 
 
 

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