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 109675תיק :                                                                                  בית הדין המשמעתי
 בפני הדיין נעם ליובין, עו"ד                                                                   ההתאחדות לכדורגל בישראל

 
 

  
 בעניין :

  

 ההתאחדות לכדורגל בישראל
 )המאשימה(

 
 -נגד  -

 
 . קב' הפועל דיר חנא, ליגה ג' גליל תחתון1

 . שחקן אחמד דחאברה, קב' הפועל דיר חנא2
 . קב' הפ' בני ד.א. אסד, ליגה ג' גליל תחתון3
 . שחקן מחמוד נעמה, קב' הפ' בני ד.א. אסד4

 . שחקן עלי אסדי, קב' הפ' בני ד.א. אסד5
 ת'אאר סנעאללה, קב' הפ' בני ד.א. אסד. שחקן 6

  
 )הנאשם/ים( 

  
  
  

 פרוטוקול
 10/03/21ישיבה מיום 

  
 נוכחי/ים :

 אסדי עלי, שחקן, הפ' בני ד.א. אסד

 דחאברה אחמד, שחקן, הפועל דיר חנא

 נעמה חוסין, מנהל הקבוצה, הפ' בני ד.א. אסד

 נעמה מחמוד, שחקן, הפ' בני ד.א. אסד

 שחקן, הפ' בני ד.א. אסדסנעאללה ת'אאר, 

 אחמד עאבס, מנהל דיר חנא

 אסאדי פאהם, מנהל

 מוחמד עאסדי, מנהל העמותה

 עומר אוחייון, קוון

 שי ביטון, שופט

  

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

 המיוחסים לו ותוכן האישום.
 

 דחאברה:מר 

 שרק לנו לפנדל , התחיל באלאגן, לא הייתי במהומה, לא נגעתי בשופט המשחק. 

 

 מר נעמה:

 אני קיבלתי את האדום לא באירועים, אני נכנסתי לראות מה עם השחקנים, אבל לא הייתי שותף לשום קטטה.

 

 מר עסדי:

 תי ולא ניסיתי לתת אגרוף. לא היה . שרק פנדל רצתי אליו, דחפתי אותו קצת אבל לא רציני , לא נת
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 מר סנאעלה:

 ויצאתי ליציע לא השתתפתי באף קטטה. 30קיבלתי אדום דקה 

  

 

 מר ביטון:

. השוער עלי רץ אלי בספרינט , דוחף אותי ואז ניסה לתת לי אגרוף לפנים ומישהו משך 85אני שורק לפנדל דקה 

עקות מכל הכיוונים, ניסיתי לדבר עם עומר ולא נתנו אותו ולכן הוא לא פגע. אחרי זה שתי הקבוצות לחצו עלי וצ

לי לעבור. מישהו מהספסל של דיר חנא ניסה לדבר איתי ועומר אומר שהוא לא ראה יותר מידי, באתי לשרוק לכיוון 

 הפנדל ולתת צהוב ולא אדום ואז דיר חנא התחילו להשתולל והתחילו קטטות בכל המגרש, שרקתי לסיום.

. בחדר הלבשה אמרה עוזרת השופטת כי הלכו מכות  10ה בראש. המאבטח אמר שזה היה מס' ואז עומר קיבל כאפ

 בחוץ אלו שקיבלו אדום מדיר אל עסאד. הייתי צריך לשרוק לסיום כשהוא ניסה לתת לי אגרוף. 

 

 

 עומר אוחיון:

 לא ראיתי מי נתן לי מכה. 

  

 מר אסאדי:

 אני מציג את הסרטון 

רואים את השוער דוחף את השופט. אין אף אגרוף. הקפטן שלנו ניגש לשופט ואומר לו מראה בסרטו את העבירה. 

ללכת להתייעץ עם הקוון. אין כל מניעה של השופט ללכת להתייעץ עם הקוון, רואים בסרטון. רואים שחקן שלנו 

בטל את הפנדל מרים לקוון את הדגל. ואז רואים את השופט לעוד סבב התייעצות עם הקוון ואז מחליט השופט ל

 והשחקנים חוגגים אבל שחקני דיר חנא מתאספים מסביב לשופט . רואים 

 

 בשלב זה נקרא השופט להתעמת עם הסרטונים

 

 מר ביטון:

נותן מכה לקוון. לאירוע  10העימות ראשית העימות ברחבה היה בהתייעצות השנייה. רואים בסרטון את מס' 

כאילו ביטלתי את הפנדל, זה לא נכון . ראיתי כאקט מרגיע להגיד שלא בטוח שיש יש טענה מדיר אל עסד  -הפנדל

פנדל אבל זו לא ההחלטה הסופית. שחקני דיר חנא קפצו כי חשבו גם שביטלו את הפנדל. מי שגרם לי להפסיק את 

 המשחק זה האירוע עם השוער, ואז ראיתי את ההתקוטטויות וראיתי שאני מאבד את זה. 

אני לא ראיתי אותה. וזה היה אחריי השריקה. נתתי שריקה לסיום מאבטח ניסה להזיז אותנו ואחרי  המכה לעומר

 השריקה עומר קיבל את המכה.

 

 החלטה:

 הסרטונים יומצאו למזכירות ביה"ד בהקדם ולא יאוחר מיום ראשון.

 

 מר דחאברה:

 בסרטון שמרים את היד לכיוון הקוון 10לשאלת ביה"ד זה אני מס' 
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 ר עאבס:מ

אני מצטער להיות פה. דיר עאסד זה בית בשבילי . צורת המשחק של דיר אל עסד הייתה ברוטלית. הסיבה העיקרית 

הייתה שריקת הפנדל וההתנהגות של השוער של דיר אל עסד. אני אמרתי לו לשרוק וללכת הבייתה. הסיטואצייה 

וק. דחאברה לא יישאר אצלי אחריי מה שראיתי. הייתה קשה. הם היו בסכנה. כשהשוער תקף הוא היה צריך לשר

 אני מבקש ניצחון טכני.

  

 החלטה

 

 לעניין ההרשעה:

 מבוא:

. 85 -שתי הקבוצות עמדו לדין בגין שלל אירועים המתוארים בדו"ח השופט, ובגינם הופסק המשחק בדקה ה

כראייה מכרעת הגיש מר  במהלך הדיון נשמעו עדותיהם של הנאשמים, שופטי המשחק ונציגי הקבוצות. כאשר

 אסדי מוחמד סרטונים של הנעשה במגרש באותן הדקות. 

את הסרטונים ראה מס' פעמים הח"מ, השופט ונציגי דיר אל עסד ודיר חנא. מאחר ומדובר בראייה חשובה, 

 ביקשתי כי הסרטונים יומצאו אל מזכירות ביה"ד עד ליום ראשון הקרוב למען יהיו חלק מחומר הראיות.

 

נראה כי מדובר באירועים חמורים שאיני מקל בהם ראש, אולם ישנו מרחק בין חלקים מדו"ח  -יין אך זאתאצ

השופט לבין המציאות כפי שהשתקפה בסרטונים. כך לדוגמה מתאר שופט המשחק כי לכשבא להתייעץ עם 

הרי שעוזר השופט עוזר השופט, נחסמה דרכו ע"י שחקני שתי הקבוצות אולם זאת לא קרה ולא רק שלא קרה, 

והשופט מצאו עצמם מתייעצים פעם נוספת , גם אז ללא כל הפרעה המתוארת בדו"ח השופט. בסופו של יום 

וכפי שיתואר להלן אף פגיעה הרי שדחיפות וקטטות היו גם לפני וגם לאחר שריקתו של שופט המשחק לסיום, 

 גופנית בעוזר השופט וניסיון לפגוע בשופט המשחק עצמו.

 

ין כי כל הנאשמים הכחישו כל קשר לאירועים או "הפחיתו" בחלקם, אשר על כן אפרט את גירסאות אצי

 הנאשמים אחד אחד ואנתח את הדברים:

 

 דיר חנא: –אחמד דחאברה  2הנאשם 

הוגש כתב אישום בגין פגיעה גופנית בשופט המשחק. הנאשם הכחיש כל קשר וטען כי כלל לא היה  2כנגד הנאשם 

האירוע, אולם מצפייה בסרטון ותשובת הנאשם לשאלת ביה"ד ומזיהוי הנאשם את עצמו כשהוא מכה את באיזור 

אציין כי טרם לכן נראה  -עוזר השופט, קשר עצמו הנאשם לאירוע ולכן הנני מרשיע אותו. לא זאת אף זאת

בהם. כאמור בסופו של  הנאשם כמי שרץ לכיוון צוות השיפוט בריצת אמוק כמי שמיודע מראש כי בכוונתו לפגוע

 יום פגע הנאשם בעוזר השופט.

 

 מחמוד נעמה , ת'אאר סנעאללה, דיר אל עסד: 6והנאשם  4הנאשם 

הנאשמים הואשמו כי בתום המשחק השתתפו אף הם במהומה שהייתה במגרש וזאת ע"פ דבריה של עוזרת השופט 

ק מציין כי הוא עצמו לא ראה את המתואר ע"י דברים שצויינו בדו"ח השופט עצמו , כאשר יודגש כי שופט המשח –

עוזרת השופט. מאחר ואת זאת אין הסרטונים מראים או שוללים, ומאחר ומדובר בדברי עוזרת השופט שהיא חלק 

 מצוות השיפוט , החלטתי כי הנני מרשיע את הנאשמים במיוחס להם.  

 

לו עם עוזרת השופט, אולם אותם סירבתי אציין כי מר אסאדי טען כי בידיו הודעות ווטסאפ של התכתבות ש

לראות ולו עקב העבודה כי אין זה לגיטמי ואף אסור כי מי משחקני או אנשי צוות הקבוצה ייצור קשר מעין זה עם 
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מי מצוות השיפוט, לא בטרם ובוודאי שלא לאחר המשחק, דבר אשר יכול להתפרש בין היתר כלחץ אסור ואף 

 .מעבר לכך על מי מצוות השיפוט

 

 עלי אסדי דיר אל עסד: 5הנאשם 

הכחיש כל קשר לאירוע מלבד דחיפה שנתן לשופט המשחק. אולם גם במקרה זה ניתן לראות את  5גם הנאשם 

מוזר הוא הדבר כי שופט ולאחר מכן התרשמתי כי אכן ניסה להכותו.  דוחף את שופט המשחקהנאשם בסרטון 

עם  הכרטיס האדום, ואף לא הפסיק את המשחק לאחר מכן.  את 5המשחק לא שלף מיידית לכיוונו של הנאשם 

 זאת כאמור ניסיון פגיעה אכן היה ולכן הנני מרשיע את הנאשם בעבירה של ניסיון פגיעה בשופט המשחק.  

 

 דיר אל עסד: – 3דיר חנא והנאשמת  -1הנאשמת 

אל עסד, לאחריה ולאחר שריקת  , שוער קבוצת דיר 5למעשה על פי הסרטונים שהוצגו הרי שבמהומה החל הנאשם 

בעדותו  כי האירוע  הסיום ניתן להיווכח כי אכן אירועו קטטות בין שחקני הקבוצות. אדגיש כי שופט המשחק טען 

 עם שוער דיר אל עסד ולאחריו הקטטות שפרצו גרמו לו להפסיק את המשחק. 

נוהל סיג ושיח בין השופט לעוזר השופט,  לאחר האירוע עם שוער דיר אל עסד במשך דקות ארוכות -אדגיש אך זאת

ונראה היה כי המשחק נמשך ולכן איני רואה דווקא באירוע זה כאירוע שגרם להפסקה )למרות שלעניות דעתי 

מתחייב היה כי המשחק יופסק לאחר ניסיונו זה של השוער לפגוע בשופט המשחק אלא הדחיפות ההדדיות, כניסות 

ם משתי הקבוצות שכלל לא אמורים להיות על כר הדשא אשר מצאו את דרכם שני הספסלים למגרש ושלל אנשי

 פנימה.

על כן הנני רואה בשתי הקבוצות כאחראיות באופן הדדי להפסקתו של המשחק והנני מרשיע את שתיהן בעבירה 

  בגינן עמדו לדין. 

 

 

 לעניין העונש:

 :3והנאשמת  1הנאשמת 

 ₪. 1500קנס כספי בפועל בסך  הנני גוזר על שתי הנאשמות עונש זהה של

 

ללא  0:0מאחר ואחריות שתי הקבוצות לסיום המשחק טרם זמנו הינה שווה, הרי שתוצאת המשחק תיקבע על 

 נקודות.

 

 דיר חנא: –אחמד דחאברה  2הנאשם 

 שיקר בעדותו בביה"ד . 2הנאשם 

בסוף מכה את עוזר השופט, ועל נראה בסרטונים כאמור כמי שרץ במטרה לפגוע במי מצוות השיפוט ול 2הנאשם 

 .31.12.21כן הנני קובע כי על הנאשם ייגזר עונש של הרחקה בפועל עד ליום 

 

 מחמוד נעמה , ת'אאר סנעאללה, דיר אל עסד: 6והנאשם  4הנאשם 

משחקים כולל עונש ההרחקה האוטומטית. אילו היה  3 -הנני גוזר על הנאשמים עונש זהה של הרחקה בפועל מ

 ח השופט מפורט יותר בנקודה זו, יכול ועונשם היה כבד הרבה יותר.דו"
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 עלי אסדי דיר אל עסד: 5הנאשם 

ניסה להכות את שופט המשחק ולמעשה דחף אותו אולם משום מה על זאת לא הועמד לדין. זוהי הפעם  5הנאשם 

לבד אותה דחיפה, דבר אשר הראשונה בה עומד הנאשם לדין, אולם כאמור אף הוא הכחיש כל קשר לאירוע, מ

משחקים כולל עונש ההרחקה  8 -התברר כלא נכון, ועל כן הנני גוזר על הנאשם עונש של הרחקה בפועל מ

 האוטומטית. 

 

  
 10/03/21ניתן בהעדר הצדדים, היום: 

  
  
    

____________________ 
 נעם ליובין, עו"ד

 דיין
  


