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ביה"ד הקריא לנאשם/ים את גיליון ופרטי האישום אשר הוגש/ו בעניין זה ווידא כי הנאשם/ים הבין את המעשים 
 תוכן האישום.המיוחסים לו ו

  
 מר רגב:

הייתי במשחק אני לא יודע מי זרק אותו לדעתי זה לא מהיציע שלנו. צריך להיות  – 87 -בקבוק המים בדקה ה

 זורק כידון בשביל זה.

במקרים אחרים הרחקנו שני  בשטח. אמרתי שאני אעשה הכל כדי למגר את התופעה הזאת. אנחנו עושים מעשים

אוהדים לחודש. אני בשיתוף פעולה עם אוהדים והמשטרה בנושא. האתגר הוא גדול יותר. מבין שלל העבודות 

שיש לי לקחתי על עצמי בעיקר את נושא מיגור האלימות. לגופו של עניין בשבוע האחרון הייתי בקשר עם מנהל 

התמונות לא מספיק ברורות עשינו הצלבה עם צילומי  .בטחההאירוע של נשר ביקשנו את צילומי מצלמות הא

הטלויזיה אני מעריך שאולי נצטרך להביא מצלמות שלנו למשחקי חוץ. זאת אסטרטגיה שלא הייתה קיימת עד 

היום לכל הקבוצות הגדולות לקח להם זמן רב. מבקש מביה"ד לראות את התחלת העבודה שלנו כתהליך. לשאלת 

יציע של נשר לגבי זריקת החפצים זה אכן קרה לא נכנס לענייני מס' רב או מועט. אבקש שהכל ביה"ד אני ישבתי ב

 את המלחמה שלנו באלימות.-יילקח בחשבון 

 החלטה
  

 לעניין ההרשעה:

הנאשמת עמדה לדין בגין שורת מעשים אותם ביצעו אוהדיה לכאורה במשחק נגד נשר ובהם השלכות של חפצים 

. הדיון אשר אמור היה להתקיים בשבוע שעבר בנושא זה נדחה עקב פגעו אף בעוזר השופטאשר חלקם שונים , 

 בקשת בא כח הנאשמת לדחות את מועד הדיון על מנת להשיג ראיות לגבי זהות אותם משליכים. 

 

 השבוע הגיע כנציג הקבוצה המנכ"ל מר רגב אשר טען כי עדיין לא הצליח להשיג ראיות המפלילות פורע חוק זה

או אחר אולם בד בבד שטח בפני ביה"ד זה, בשפה רהוטה,  את המאמצים הרבים אותם משקיעה הקבוצה 

במלחמתה במעשי האלימות הנ"ל וניסיון מיגורם על ידי ראשי הקבוצה. עוד הוסיף מר רגב כי הינו מבקש 

 של הנאשמת. שביה"ד ייראה בכך התחלתו של תהליך מיגור וייתחשב בדברים שנאמרו עת ייגזר עונשה 



על כן בשלב ראשון ומאחר ולו הובאו בפניי ראיות מפריכות מכל סוג שהוא, ולא הוכחשו המעשים המיוחסים 

 לאותם פורעי חוק, הרי שהנני מרשיע את הנאשמת בעבירות המיוחסות לה בגיליון האישום.

 
 לעניין העונש:

ד כה ע"י נציגי הקבוצה ומלחמתם כנגד כאמור ביקש מר רגב את התחשבותו של ביה"ד זה בכל אשר נעשה ע

אדגיש בטרם אגזור את עונשה של הנאשמת כי זוהי העמדתה אותם פורעים ובאותו תהליך אשר החל בנושא זה. 

ורק לשם ההשוואה הרי שבכל העונה  ונה בגין מעשיה של אוהדיהלדין הרביעית של הנאשמת מתחילת הע

פעמים בכל העונה בגין מעשיי  5מדה לדין הקבוצה "רק" הקודמת בה היה מצבה של הנאשמת קשה מאד, ע

 . פעמים בגין מעשיי אוהדיה 4אוהדיה. כאמור מצויים אנו בתחילתה של עונה זו וכבר עמדה לדין הקבוצה 

 

בגין מעשיי אוהדיה אולם  3.10.17עומד עונש של משחק רדיוס אחד מיום  אמנם עוד אוסיף כי כנגד הקבוצה

והורשעה  סעיף העמדת הנאשמת לדין מראה כי ככל הנראה כתוצאה מטעות לא הועמדהבדיקה שערך הח"מ ל

באותו האירוע  ( כפי שהיה מתחייב1ט 20ישום של התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים )הנאשמת בסעיף א

 ט'(. 20הורשעה בסעיף אישום של התנהגות בלתי הולמת )סעיף עמדה לדין ואלא רק  בגינו עמדה לדין

  

ועם זאת ניכר כי קיים גרף הולך ועולה במעשיי האלימות מצד אוהדי הקבוצה.  נו מצויים בתחילתה של עונהא

וניכר כי אין כל חשש  ן של קברניטי הקבוצה בנעשה ביציעי אוהדיה של הנאשמת נראה כרגע כי אבד במעט הרס

במקרה זה לפגוע בעוזר השופט. ואף  ולנקוט באלימות קיים מצד אותם פורעי חוק להשליך חפצים לכר הדשא

של המשחק על כל המשתמע מכך ואז היו נאלצים קברניטי  אגב פגיעה מעין זו הייתה יכולה אף לגרום להפסקתו

 .הנאשמת להתמודד עם אירוע בסדר גודל חמור בהרבה

  

ון לשלב זה דבריו של בא כח הנאשמת על אף שהיו דברים אשר באו מעומק ליבו, לא הביאו עימם כל תוצאה נכ

מלחמה בפורעי חוק יש לקיים  וכאמור ניכר כי כיום אין כל חשש מצד אוהדי הקבוצה לנהוג כפי שהינם נוהגים.

במעשים וכולי תקווה כי אותם צעדים עתידיים אותם מתכוונת הקבוצה לנקוט יישאו פרי בעתיד הקרוב מאד, כי 

סופה כי תופנה לשחקני ו אשר לא תגדע באופן חד, הנאשמת הרי שאלימות מעין ז כפי שאף אמרתי לנציגאחרת 

 . בזמנים קשים, וכבר היו דברים מעולם ולצערנו עוד יהיו וקברניטי הקבוצה

 

בהעמדתה לדין הרביעית של הנאשמת בגין מעשיי כשאלו הם פני הדברים ובהתחשב בכך כי מדובר כאמור 

הרי שהחלטתי לגזור על  ובפגיעה בעוזר השופט כמו גם באי תפיסת אותם פורעים,  אוהדיה תוך זמן קצר מאד,

 הנאשמת את העונשים הבאים:

 

איסור עריכת משחקים במגרש הביתי למשחק אחד בפועל )כאמור לעיל, אין מדובר בהפעלת עונש  .א

אחר מזה בו מאחר והינו מיוחס להרשעה בסעיף אישום  3.10.17הרדיוס שנפסק כנגד הקבוצה ביום 

 עמדה הקבוצה לדין כיום(

 ₪. 10,000קנס כספי בפועל של  .ב

 

, פגיעת החפצים אותם השליכו אותם אדגיש שוב כי עצם העמדתה לדין במספר פעמים כה רב מתחילת העונה

ואי יכולתה לתפוס את אותם פורעי חוק, היטו את הכף במקרה זה לעונש הלא קל אותו  פורעים בעוזר השופט,

 .  קווה כי מעתה ינקטו קברניטי הקבוצה בצעדים מעשיים אשר ימגרו את התופעות הנ"לבת ספגה

        



 

 25/10/17ניתן בהעדר הצדדים, היום: 

  

  

  
  ____________________ 

 נעם ליובין, עו"ד
 דיין

  


