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 ההתאחדות לכדורגל בישראל   בעניין :
 )המאשימה(

 
 -נגד  -

 
 פעיל ג'קי בן זקן, קב' מ.ס.ע. אשדוד

 )הנאשם/ים( 
  
  
  

 פרוטוקול
 24/04/19ישיבה מיום 

  
 בהעדר התייצבות נוכחי/ים :

  
 החלטה

 
אשר אין להם דבר וחצי דבר עם ואותם ציין  מטעמים אישיים, וביקש דחייה 17.4.18לדין ליום  הנאשם זומן .1

ודחה לבקשה סופו של דבר הח"מ ואשר ספק רב אם הצדיקו דחיית הדיון. חרף כך נעתר ההתאחדות מפעלי 
 את הדיון בעניינו של מר בן זקן למועד הדיונים הבא.

 
 הפעם  ו, גם)חול המועד סוכות( הגיש הנאשם בקשה נוספת לדחיית 24.4.19שנקבע ליום הדחוי לקראת הדיון  .2

. ביה"ד דחה את שאין הם דבר עם מפעלי ההתאחדות מטעמים אישיים )רצונו לבלות עם בני משפחתו(
 הבקשה בהנמקה הבאה:

 

"אילוצי ביה"ד אינם מאפשרים לו לנהל את יומנו לפי חופשות הנאשמים או תכניותיהם 

דייני ביה"ד  המשפחתיות. גם אם היו מעדיפים לבלות בחוג בני משפחותיהם בתקופת החגים,

מתעתדים להתייצב לדיונים בחול המועד, משיקולים של העדפת טובת המערכת. אשר על כן, 

הבקשה נדחית. מיותר להזכיר כי אין על הנאשמים חובת התייצבות ושמורה להם הזכות להגיש 

 "הגנתו בכתב.

  
 היום העביר הנאשם את הודעה הבאה באמצעות נציג המועדון:   .3
 

 "רונית שלום

 לא יגיע לדיון היוםי.ש.( -)השיבוש במקוררי ג

 בשל חופשה משפחתית

 כפי שהודענו כבר בשבוע שעבר

  בכל מקרה אם ויתקיים הדיון

 אנו נערער לבית הדין העליון

 תודה וחג שמח"
 

אין זו חובתו של מר בן זקן להתייצב בפני ביה"ד ובאשר לערעור, ככל שתעמוד לו הזכות התקנונית לעשות כן  .4
הטלת מובן כי פתוחה בפניו הדרך ואולם אני מבקש למחות בזאת על תוכן ההודעה אשר בה יש בה משום 

 דופי שלא לאמר צל צילו של ניסיון להטלת מורא על ביה"ד.
 

בנוגע  17.4.19בוצה לא הטמיעה את הדברים אשר כתב חברי הדיין לובין בהחלטתו מיום לצערי דומה כי הק
 לכתב ההגנה אשר הגישה הקבוצה בגין אישומים שיוחסו לה באותו משחק, לאמור: 

 
אציין כי בפעם הבאה כדאי ומומלץ כי ינהגו ראשי הקבוצה בסגנון קצת יותר מכובד  "

בהתאחדות לכדורגל. לא נאה ובוודאי לא יאה ולא בכתב הגנתם כלפיי ממלאי תפקידים 
 מוסיף כל כבוד לקבוצה ולראשיה." 

 
 וממלאי התפקידים זה. אני מקווה כי האמור לעיל יזכה ל"אוזן קשבת" אצל הקבוצה



 סוף דבר לעניין זה יישפט מר בן זקן בהעדרו. .5
 

את  13.4.19לגופו של עניין, דו"ח השופט מציין בנוגע למשחקה של מ.ס.ע. אשדוד כנגד בני סכנין מיום   .6
 הדברים הבאים:

 

עם סיום המשחק, בדרכנו לחדר השופטים )עוזרי השופט ואנכי(, מר ג'קי בן זקן אשר עמד   "...

מאחורי גדר הנמצאת בסמוך לכניסת חדר השופטים "קיבל את פנינו" במחיאות כפיים הפגנתיות, 

 מזלזלות וצעק לעברי "יאפס, תודה רבה, אפס אחד".

השופטים, ובהיותו מוקף אנשי תקשורת, לאחר מכן הנ"ל התקדם לפאתי כניסת המסדרון של חדר 

חברי הנהלת קבוצת מ.ס. אשדוד, שחקנים ואנשים נוספים, שוב הסתכל עליי ועל חברי לצוות 

"מודים לך מאוד, ברקורד שלך הורדת מועדון ליגה, לא  -השיפוט והוסיף לדבריו הקודמים 

 שדוד ליגה"ההנהלה, לא מאמנים, ולא שחקנים. אוראל גרינפלד הוריד את מ.ס. א
 

בהעדר גרסה או ראיות לסתור אני מאמץ את גרסת השופט כלשונה, ולמקרא הדברים אין ספק כי הם עולים  .7
 .הללו הולמת ולפיכך אני מרשיע את מר בן זקן בשתי העבירותלכלל העלבת שופט והתנהגות בלתי 

 
יפוטי הרי לצד דו"ח אשר לסעיף האישום השלישי המיוחס לנאשם, עבירה של אי קיום החלטת מוסד ש

 זה לאמור:אירוע השופט ראוי לציין את העדות המשלימה המובאת בדו"ח המשקיף לעניין 
 

עם ירידת השופטים לחדר ההלבשה התייצב מולם ג'קי בן זקן, מחא כפיים בהפגנתיות וצעק לעבר "

 ..."השופט הראשי "הורדת אותנו ליגה לבד, כול הכבוד
 

חודש אשר השית ביה"ד על הנאשם ביום  1עונש הרחקה של לכאורה אי קיום האישום מיוחס לנאשם נוכח 
שכן עונש ההרחקה שהושת עליו אין ספק כי בכניסה לכר הדשא הפר הנאשם את עונש ההרחקה ; 27.3.19

כולל איסור להמצא באופן פיזי בתחומי שדה המשחק ו"המתחם הסטרילי". נוכח כך אני מרשיע את הנאשם 
 גם בעבירה זו.

 
אשר לעונש הרי בשים לב לעברו המשמעתי, ובראש ובראשונה לעובדה כי העבירות נעברו תוך הפרה מפורשת  .8

ש"ח ע"ת לשנה בכל הרשעה חוזרת  10,000ש"ח +  3,500של עונש ההרחקה, אני משית על הנאשם קנס של 
 בעבירה של אי קיום החלטת מוסד שיפוטי.

 
 
 
 

 24/04/19ניתן בהעדר הצדדים, היום: 
  
  
  

  ____________________ 
 ישראל שמעוני, עו"ד

 דיין ראשי
  


