
 105439תיק :                                                                                  בית הדין המשמעתי
 בפני הדיין הראשי ישראל שמעוני, עו"ד                                                                   ההתאחדות לכדורגל בישראל

 
 

  
 בעניין :

  

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 )המאשימה(

 
 -נגד  -

 
 . קב' הפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל, ליגה נוער יזרעאל1

 . שחקן עבד אל כרים חסדיה, קב' הפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל2
 . פעיל פאדי מרעי, קב' הפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל3

 . פעיל שוקרי ורקאני, קב' הפ' בני פרדיס מ. עבדאלעאל4
  

 )הנאשם/ים( 
  
  
  

 פרוטוקול
 22/05/19ישיבה מיום 

  
 נוכחי/ים :יצחק יצהר, שופט המשחק

  
. לפיכך ביה"ד ייגבה את עדות שופט 17:00ואין הופעה של הנאשמים אשר זומנו לשעה  17:30: השעה ביה"ד

 המשחק בהעדרם.
 

בני פורדיס ואני כתבתי את הדו"ח.  בין מכבי עוספיא להפועל  11.5.19מר יצחק: אני שפטתי את המשחק ביום 
אני מאשר את תוכן הדו"ח. אבקש להוסיף כי קבוצת פרדיס החלו בביטויים הגזעניים לא רק לאחר המשחק אלא 

( ובה ניתן גם לראות צילום של צוות 1למחרת פורסמה בפייסבוק תגובת פרדיס  אותה אני מצרף )ת/
 (2קיפאח גרבא עוזר השופט "יא גזעני" )סומן  ת/השיפוט.בהמשך בפייסבוק אחד השחקני כינה את 

 
הקריאות הגזעניות לעברי תוך כדי ירידתי לחדר ההלבשה היו "יהודי שבא לדפוק אותנו" מצד הקהל שפרץ 

 למגרש והמאמן המאמן קרא לי "יהודי מסריח". זה לא מופיע בדו"ח שהגשתי. 
 

ודיעה כי הנאשמים הגיעו לביה"ד בנשר, אשר אינו פועל ]בשלב זה רונית, מזכירת ביה"ד נכנסה לאולם ביה"ד וה
 היום[.

 
הקוראים צעקו לעבר עוזריי שהם ערביים "גזענים"כל הקריאות הגזעניות החלו עם שליפת האדום השני. התנפל 

עלי השחקן שאיים והקהל פרץ למגרש, הספסלים חדרו למגרש, אתה לא יכול בדיוק להבחין במה שאמרו לך. אני 
ששמעתי את  100% -ד ביואת הביטוי "מסריח" איני יכול להג "הגיד בודאות ששמעתי את הביטוי "יהודיםיכול ל

 שני הביטויים במאוחד )כביטוי אחד(. 
 

 לנו גזענים וגם למבקר המשחק.  אמאמן פרדיס צילם אותנו בוידיאו. הוא קר
 

ך זו עילה להפסקת המשחק. לפני הפסקתי את המשחק כי הרגשתי מאויים. ברגע ששחקן יורק על עוזר של
אנשים. ואז כל הספסלים  5-10 -אדום להערכתי נכנסו לכר הדשא מהיציע ככרטיס הה לסיום, עם הנפת הקהשרי

 הקבוצות.  2 -אנשים מ 10יו ההגיעו אלי ואני מעריך כי אלה 
 

ועצרו אותו.  אין איני מאשים את עוספיא בהפסקת המשחק. שחקני עוספיא זינקו על השחקן שבהיה באמוק 
 להם חלק בהפסקת המשחק הם נהגו בספורטיביות.

  
  

 ת בינייםהחלט
 

לאחר שנמסר לי כי הנאשמים התייצבו לדיון בביה"ד בנשר, אני מורה לזמן אותם להמשך הדיון באולמי במועד 
 הדיונים הבא של ביה"ד.

  
 22/05/19ניתן בהעדר הצדדים, היום: 



  
  
  

  ____________________ 
 ישראל שמעוני, עו"ד

 דיין ראשי
 

 פרוטוקול
 29/05/19ישיבה מיום 
 

 
 פאדי מרעי: כנאשם וכנציג הקבוצה )מאמן נוכחי/ים :

 עבד אל כרים חסדיה, שחקן
 שוקרי ורקאני, איש משק.

 
 7שחקנים.  התחלנו חימום,  12כבוד. באתי עם מר מרעי: אני מאמן את הקבוצה ואני מחנך את השחקנים שלי ל

שחקנים שאינם רשאים לשחק בהעדר כרטיס. אמרתי לו שהם  3דקות לפני המשחק השופט בא וציין 
 3רשומים בהתאחדות. ביקשתי להביא כרטיסיהם עד המחצית, רק שישחקו. לפי דרישתו הוצאתי את 

 שחקנים. 9 -השחקנים, והתחלנו את המשחק ב
 

קנו. השחקנים שלי קיבלו אדום בצדק. כרים הרים את הקול על הקוון אך המשקיף היה מעוספיה. שיח 
שחקנים. ואז הוא שרק לסיום. ואמר לי כי הוא שורק לסיום כי נותרנו  2לא קילל ולא ירק. הוא הרחיק 

(. הוא בא אלי 12שחקנים. אני נכנסתי למגרש אך זאת כדי להוציא את הבלם שלי שהורחק )מס'  7עם 
 הוא חימם את האוירה. וביקש שארגע.

 
עם הסיום נכנסתי לחדר ההלבשה והתנצלתי ולחצתי ידיים. אני צילמתי את השופטים עם הסיום וגם  

 הרמתי את הקול. נכון שאמרתי להם "הרסתם את המשחק" אבל לא אמרתי "חובבנים".
 

 שחקנים ולא והעמדו לדין. 10 -עוספיה שיחקו ב 
 

ם לא בצדק. צעקתי על הקוון, כי אני צם וחם וכל שניה אופסייד. אבל לא עבד אל כרים חסדיה: קיבלתי אדו
קיללתי. לא ירקתי בכלל. צעקתי והרמתי קול אבל לא ירקתי. אחרי שהורחקתיאחרי ההרחקה צעקתי 

 גם על השופט אבל לא ירקתי ולא קיללתי.
 

לא צעקתי ולא השתוללתי. אני  מר ורקאני: השופט הגיע טעון למשחק. זו פעם ראשונה שאנחנו מכירים אותו.
המשקיף הוא מעוספיה והוא השפיע גם על אנשי עוספיה וגם על מכיר את המשיקף ושיחקתי איתו. 

 השופט. נכו שהיה קצת זעם של השחקנים בגלל הרמדאן אבל באנו לשחק.
 
 

 ההחלט
 

טוען כי חש מאוים, דגו"ח ועדות השופט הינם מבולבלים בכל הנוגע בהפסקת המשחק טרם זמנו. מחד הוא 
מאידך הוא טוען כי היריקה לעבר הקוון היא שהובילה להפסקת המשחק, בעוד שאין הוא מבהיר מדוע דוקא 

דומני כי העדות  היריקה לעבר הקוון הובילה להפסקת המשחק בעוד שלגרסתו השחקן רדף אחריו ואיים עליו.
 שחקנים בלבד. 7 -שחקני פורדיס והותירם במ 2שנשמעה בפני כאן לפיה השופט שרק למשחק לאחר שהרחיק 

 
בהתנהגות בלתי ספורטיבית )הגעה עם מספר מצומצם של שחקנים  1אשר על כן אני מרשיע את הנאשמת 

מורשים(אשר גרמה להפסקת המשחק וכן בהב"ס שחקנים בגין הקללות לעבר צוות השיפוט עם הריקה לסיום. 
 לעוספיה. 3:0מיתר האישומים. תוצאת המשחק  ש"ח. אני מזכה אותה 2,000 -וקונס אותה ב

 
 משחקים. 4 -אני מרשיע את עבד אל כריס חסדיה בהעלבת שופט ומרחיק אותו מ

 
 ש"ח. 750 -אני מרשיע את פאדי מרעי ושוקרי ורקאני כ"א בהתנהגות בלתי הולמת קונס כ"א מהם ב

  
 29/05/19ניתן בהעדר הצדדים, היום: 

  
  
  

  ____________________ 
 ישראל שמעוני, עו"ד

 דיין ראשי



 


