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 בעניין :

  

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 )המאשימה(

 
 -נגד  -

 
 . קב' הפ' עירוני בקה אל גרבייה, ליגה ארצית לנוער צפון1

 . שחקן כרם בדראן, קב' הפ' עירוני בקה אל גרבייה2
 . פעיל חסן פדעוס, קב' הפ' עירוני בקה אל גרבייה3

 . פעיל מוחמד עמראנה, קב' הפ' עירוני בקה אל גרבייה4
  

 ים()הנאשם/ 
  
  
  

 פרוטוקול
 29/05/19ישיבה מיום 

  
 נוכחי/ים :עמראנה מוחמד, בעל תפקיד

 פדעוס חסן, בעל תפקיד
 2אגברייה ג'מאל, עוזר שופט 

 ג'קי שריקי, מאמן מטה אשר
 1מחמיד מוחמד, עוזר השופט 

 סדי זינגר, מנהל מטה אשר
  

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

 
. אני ראיתי את 4.5.19מר שריקי: אני מאמן מטה אשר. אני נכחתי במשחק בין מטה אשר לנאשמת ביום 

שחק ספורטיבית, משחק אחרון העונה. תוצאת המשחק  מהאירועים שהובילו להפסקת המשחק. התנהל 
 לא היתה חשובה לאף קבוצה. עד לאירוע הפסקת המשחק, לעניו דעתי השיפוט היה בסדר גמור.

 
, במחצית המגרש שלהם. שחקני בקה יושבים על הדשא 4או  3 -צית הבחנתי בחהמדקות לפני ה  מהכ 

שניות אולי חצי דקה. לא שמעתי הוראה  20 -מהרגע שהם התיישבו ועד שהשופט שרק לסיום ארך כ
י מספסל בקה לשבת. הישיבה על הדשא נראתה לי כסף יאוש של השחקנים. אני מבין ערבית ולא שמעת

מהספסל מישהו קורא לשבת. מי שהיה על הספסל זה הוא _העוד מצביע על פדעוס(. האוירה היתה 
עם .. לטובתנו. זה קרה אחרי הגול השני. המשחק חודש אחרי הגול 2:0ספורטיבית. התוצאה הית 

 נים התיישבו על כר הדשא.הרחקת שחקן של בקה השחק
 

דקות למחצית. עד אז השופט ניהל את המשחק ביד רמה והכל היה בסדר. ידו היתה קלה על  3-4 נותרו 
 ההדק.

 
לא מצאתי עילה מוצדקת להפסקת היו מעט מאוד הורים ביציע, כולם שלנו. מבקה לא היו הורים. 

 ל לא באופן שהשפיע על התוצאה.היתה לי תחושה כי השופט מעט החמיר עם בקה, אב המשחק.
 

שר אותה. אני בקש לציין אני מנהל הקבוצה ונכחתי במשחק. שמעתי את העדות של מר שריקי ואני מאמר זינגר: 
שחקנים שלהם  2-3אכן כי האוירה היתה טובה. הם נתנו לנו מגיני עצם כדי ששחקן שלנו יוכל לשחק. 

ישבו על הדשא. אנחנו נתנו שם משחק ענק והיתה תחושה שיהיו עוד גולים ויש לי תחושה שבגלל זה הם 
 אני ביקשתי מהשופט שימשיך במשחק.  התייאשו.

 
 לא נצליח לארגן סגל למשחק חוזר. 

 
 מר פדעוס: אין לנו התנגדות שהתוצאה תהיייה לטובתם.

 
 



המשחק לא הגיע לסיומו על הטרדת השופט שהוא הפסיק את  : אני הייתי עוזר השופט במשחק.אגברייהמר 
ע עם שחקן. הוא שלף לו כרטיס אדום, השחקן יצא. שמתי עין על השחקן. תוך כמה המשחק. היה קט

 דקות המשחק הופסק. לא יודע למה. לא ראיתי במגרש אירוע שהצדיק הפסקת המשחק. 
 

נים מבקה, קללות והם ליוו אותנו קחשעם השריקה לסיום הלכתי לצד השופט, היו כמה קטעים עם  
 שום דבר עם הקהל. יצאנו בשקט בלי שהיה דבר. לחדר השופטים. לא היה

 
. כי השופט אמר שהיה משחק לא 38חק. המשחק הופסק בדקה משמר מחמיד: אני הייתי עוזר השופט ב

השופט  38ספורטיבי. אני ראיתי משחק רגיל בלי אלימות ובלי איומים. על המגרש הכל היה בסדר. דקה 
כי המשחק היה לא ספורטיבי. והלכנו לחדר השופטים. לפני בא אלי ואמר לי שצריך לעצור את המשחק 

שהוא שרק לא ראיתי איש על הדשא. אף אחד לא ישב על הדשא, כולם עומדים ומשחקים רגיל. לא 
 ראיתי איש על הדשא.

 
הוא שרק לסיום וירדנו לחדרי ההלבשה. בירידה לחדר ההלבשה לא שמעתי כל קללות. איש לא איים  

 עלינו. 
  

 החלטה
 

לבין הפועל מטה אשר, אשר אין חולק כי   1התקיים משחק בליגה לנוער בין הנאשמת  4.5.19ביום  .1
 ות להלן:טרם מועדו החוקי, בנסיבות כמתואר בדו"ח ומועתקהופסק 

 
למשחק, לאחר שהונף לעברו של שחקנה של בקה אל גרבייה, בדראן  68-בדקה ה"

( הכרטיס האדום עקב כך שקילל אותי)פירוט על האדום נמצא בפרטי 315050633כרם)

(, 28253565הכרטיס האדום(, התעצבן מנהל הקבוצה של עירוני בקה אל גרבייה, חסן פדעוס)

ולתת למטה אשר להניע כדור וטען גם כי "שופט  וצעק לכל שחקניו לשבת על הדשא ולא לשחק

בושה וחרפה שיפוט מסריח, לא ניתן לו לשפוט את המשחק הזה, שבו כולם על הדשא לא לזוז, 

 תנו להם להניע קצת כדור".

דקות כדי לראות אם שחקניה של עירוני בקה אל גרבייה יקומו  2נתתי למשחק להמשיך עוד 

-הם שום כוונה להמשיך לשחק, שרקתי לסיום המשחק בדקה המהדשא, ולאחר שראיתי כי אין ל

 עקב אי ספורטיביות מצד קבוצת עירוני בקה אל גרבייה. 38

אנשים מהנהלת בקה אל גרבייה שבאו אליי לחדר  15לאחר שריקתי לסיום היו מאחוריי לפחות 

חרפה, גם השופטים וכולם עם המצלמות פתוחות בטלפונים שלהם וכולם צועקים ברקע "בושה ו

 "שופט חרא וגם שורק לסיום במחצית הראשונה, הכל יועבר להתאחדות"
 

 .להד"ם יטענו כעדים(  2)הנאשמת בעדותו שבוע שעבר דבק השופט בגרסתו, בעוד שנציגי   .2
 

 הקבוצה היריבה.את עוזרי השופט ונציגי נוכח פערי הגרסאות, זימנתי לעדות  .3
 

ובראש ובראשונה עדותו בפני , את עיקר האמור בדו"חהעדים שנשמעו היום בפני מפריחות  4עדויות כל  .4
שחקני בקע ישבו ושכבו על הדשא והמאמן המורחק והמנהל על  אי אפשר היה להמשיך במשחק כי כל כי "...

דקות התייצתי עם הקוון והחלטנו לשרוק  2הספסל צעקו להם לא לקום ולתת ליריבה להניע את הכדור, אחרי 

 ". לסיום
 

הדשא עם הרחקת שחקן יו אכן בודדים משחקני בקה התיישבו על אני מגיע לממצא לפ מהעדויות שבפני .5
. כל העדים למעט השופט היו לפרק זמן קצר כאשר השופט מזדרז ושורק לסיוםהקבוצה, אך היה זה 

 ועים שהצדיקו הפסקת המשחק.לא אירעו כל אירתמימי דעים: 
 

 עוזרי השופט לא ידעו להסביר ולהצדיק את החלטת השופט.  2יודגש כי 
 

, ישיבה על הדשא ע"י שחקנים כאשר משחק משוחק, אפילו אם זה באופן כן מתוך "יאוש" מהאופן אכן .6
בו מתנהל המשחק הינו חוסר ספורטיביות, אולם הפסקת המשחק אינו הדרך הבלעדית להתמודד עם 

   תופעה כזו.
 

, כיצד השופט לא משחקני בקה התיישבו על הדשא 2-3אני מתקשה להבין את התנהלות השופט: אם אכן 
  צהוב או אדום כדי לתמרץ אותם לקום ולשחק. התרה בהם לקום או אפילו עשה שימוש בכרטיס

 



 מצלמות פתוחות וצעקותעם השופטים חדר אנשים מהנהלת בקה אשר באו ל 15תיאור של לזאת ועוד,  .7
אנשים מבקה  15שבפני מלמדות כי לא היו אין אישוש באף אחת מהעדויות שבפני. נהפוך הוא, העדויות 

על הספסל והיציע יחדיו. למעשה כנראה כי לא נכח אף אוהד מבקה במשחק. ומכאן כי עסקינן בתיאור 
 כוזב על פניו.

 
ל אני מזכה את הקבוצה מעבירה של סירוב להמשיך בנמשחק ומהתנהגות בלתי הולמת, ואך סוף דבר בכ .8

 2ש"ח. בהתאם לעמדת נציגי  1,000 -פק בהרשעתה בהתנהגות בלתי ספורטיבית וקונס אותה בתסמ
 לטובת מטה אשר. 2:0הקבוצות, תוצאת המשחק 

 

 משחקים. 2 -ש"ח + הרחקה מ 1,000 -מוחמד: אני מרשיע אותו בהעלבת שופט, קונס אותו ב הנעמרא .9
 

 דעוס מוחמד: אני מזכה אותו מהאישום המיוחס לו.פ .10
 

 משחקים. 3 -כרם בדראן: אני מרשיע אותו בהעלבת שופט ומרחיק אותו מ .11
 

התנהלותו של השופט הראשי הן במישור ינת אני מורה להעביר החלטתי זו לאיגוד השופטים לשם בח .12
מסולפים )נוכח דו"ח ועדות  עתימהמקצועי )הפסקת המשחק בנסיבות האמורות( והן במישור המש

  (לכאורה
 
 

 29/05/19ניתן בהעדר הצדדים, היום: 
  
  
  

  ____________________ 
 ישראל שמעוני, עו"ד

 דיין ראשי
  


