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  מבוא. א
או מה ההבדל (?  בישראל ראויה להתיחסות משפטית נפרדתהאם האלימות במגרשי הכדורגל. ב

  )?בין התנהגות קהל במשחק של מכבי חיפה ובין התנהגותו בהופעה של שלמה ארצי
  ? פגיעה בחופש לקרוא קריאות עידוד כחלק מחופש הביטוי–הגבלת ביטויי גזענות במגרשים . ג
  אפשרויות להסדרה המשפטית של המאבק באלימות ובגזענות של הקהל במגרשים. ד

   מניעה מוקדמת–צווי ההרחקה . 1
  הענישה הפלילית בגין עבירות אלימות וגזענות במגרשים. 2
  בעלי האצטדיונים/ ההתאחדות לכדורגל/ הטלת אחריות נזיקית על קבוצות הכדורגל. 3
  סיכום. ה

  

  מבוא. א

 נערך באצטדיון העירוני בקרית אליעזר משחק ההכתרה של אלופת המדינה 2001 במאי 26-ב

, כמנהגו מדי שבת, צפה במשחק,  ואוהד הקבוצה15ער בן נ, אמיר רנד.  מכבי חיפה–בכדורגל אז 

, ניסה המון האוהדים לחדור לתחומי המגרש, לקראת תום המשחק". שרופים"ביציע האוהדים ה

, אוהדים רבים נמחצו אל הגדר אשר הפרידה בין היציע לבין המגרש. כחלק מחגיגות האליפות

אמיר . קשה במוחו עקב היעדר אספקת חמצן אשר איבד את הכרתו ונפגע פגיעה –וביניהם אמיר 

נשאר אמיר במצב , עקב פגיעה זו. שם אובחן כסובל ממצב של מוות קליני, הובהל לבית החולים

   1".צמח"של 

, בירושלים משחק כדורגל בליגת העל" טדי" נערך באצטדיון העירוני 2001 בדצמבר 8-ב

, בטרם המשחק, במהלך דקת דומייה. ר ירושלים ועירוני אשדוד"אשר הפגיש את הקבוצות בית

צעק אוהד העונה לשם יוסף כהן קריאות , לציון מותו בפיגוע של אחד מאוהדי הקבוצה המארחת

 והורשע בעבירה 2,בעקבות זאת הועמד יוסף לדין. עם קבוצה של אוהדים נוספים, "מוות לערבים"

   3.של איסור פרסום והסתה לגזענות

מייצגים מקטע מסוים של תרבות הספורט ,  זה מזההשונים במהותם, מקרים אלו 

ובמגרשי הספורט , אלימות וגילויי גזענות במגרשי הכדורגל בפרט, בין היתר, שיש בה, בישראל

                                                 
∗

  . ה"בשנת הלימודים התשס" הארת דין"סטודנטים למשפטים וחברי מערכת כתב העת   
1

בפסקה , )7.9.2004-ניתן ב, לא פורסם (מ"החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע' רנד נ 1274/01) חיפה(א "ת   
כי תיאור מקרה זה נסמך גם על עדות אישית של אחד , נציין.  לפסק דינו של הנשיא אז לינדרשטראוס2

  . אשר שהה במרחק מטרים ספורים מהאירוע הקשה, המחברים
2

 3769/03) ם- י(פ "למקרה דומה ראו ת). 16.6.2004- ניתן ב, לא פורסם( כהן' מדינת ישראל נ 3709/02) ם-י(פ "ת   
 . טחןלהלן פרשת , )31.3.2005-ניתן ב, לא פורסם (טחן' מדינת ישראל נ

3
  . חוק העונשין: להלן, )ד(144סעיף , 226ח "ס, 1977-ז"התשל, חוק העונשין   
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כמעט בכל מדינה ) או התרחשו בעבר(ומתרחשות , תופעות אלו אינן ייחודיות לישראל בלבד. בכלל

   4.שבה משחק הכדורגל היה או עודנו משחק פופולרי

הוקמה בישראל ועדת חקירה פרלמנטרית לטיפול בתופעת , כחלק מן המאבק בתופעה זו  

 בעקבות 5.מרב עבודתה של הוועדה התמקד באלימות הגואה במגרשי הכדורגל. האלימות בספורט

 7.תיקון לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, 2005 ביולי 4- אישר המחוקק ב6,מסקנות הוועדה

בין השאר באמצעות , פל הן בתופעות האלימות במגרשים והן בגילויי הגזענותמטרת תיקון זה לט

מעונת (הארכת משך תוקפו של צו ההרחקה שאותו רשאי בית המשפט לתת נגד אוהד מתפרע 

 באמצעות מתן סמכות מפורשת לשוטר לפעול כמיטב 8,)ספורט אחת בחוק הישן לשלוש עונות

 ובאמצעות קביעת עונש של עד שנת 9, חשש שיתפרעוהבנתו נגד אוהדים מתפרעים או כשקיים

  10.מאסר בגין קריאות גזעניות במגרשי ספורט

התיקון הינו עדות לגישה הרואה בגילויי הגזענות המילוליים ובאלימות הגואה מקשה  

, לפי גישה זו ההבדל בין אלימות פיזית ובין אלימות מילולית. ומנסה לטפל בהם יחדיו, אחת

 אינו מצדיק התייחסות סלחנית למילים 11,"התנהגות תקיפה ובוטה"יעה עד כדי כשהאחרונה מג

 ננסה 13. אף אנו נדבוק בגישה זו לאורך רשימה זו12.רק מהטעם שאין בהן אלמנט פיזי של ממש

לבדוק את מידת יעילותו של התיקון החדש ואת יעילות הטיפול בתופעת האלימות ובגילויי 

  .הגזענות בספורט בכלל

                                                 
4

   ERIC DUNNING, SPORT MATTERS – SOCIOLOGICAL STUDIES OF SPORT, VIOLENCE AND 
CIVILIZATION 130 London, 1999)) להלן :Dunning .(  

5
 ;4.7.2003מתאריך , )להלן הוועדה(פרוטוקול ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט , למשל, ראו   

  . 22.7.2002מתאריך ,  מדיוני הוועדה23 פרוטוקול מספר ;26.6.2001מתאריך ,  מדיוני הוועדה6' פרוטוקול מס
6

והועבר לידינו ממשרדו של , ח שמור בידי הכותבים"עותק מהדו(ח הוועדה לאלימות בספורט "ראו תמצית דו   
 ). כ אבשלום וילן"ח

7
 .חוק הבטיחות: להלן, 381ח "ס, 2005- ה"התשס, )3' תיקון מס(חוק הבטיחות במקומות ציבוריים    
8

 ). ג)(2)(א)(ג(11סעיף , שם   
9

אוהד אשר , לת כוח סבירגם תוך הפע, כי סעיף זה אף מקנה לשוטר את הסמכות לסלק, נציין. א11 סעיף, שם   
  . מסרב להישמע להוראותיו

10
 . 2א11סעיף , שם   
11

לעומת זאת ראו דעת ). השופט ברק) (1993 (227, 221) 1(ד מח"פ, סלע חברה לביטוח' יעקב שלו נ 779/89א "ע  
ל ובין פעולה הכוללת אלמנט ש, תקיפה ככל שתהיה, המיעוט של השופט אור שיש להבחין בין פעולה מילולית

בלי שנבחנים הנסיבות , כמו כן ראו את הגישה שאלימות מילולית כשלעצמה. 235' בעמ, שם, אלימות פיזית
ראו דיון בגישה זו . לאלימות פיזית) ומקבילה(אינה מוגדרת כמייצגת , "ביטוי האלים"וההקשר שבהם נאמר ה

 Jonathan Yovel ,Rights and Rites, Initiation, Performance in law and Legal education 3בתוך 
STANFORD AGORA (2002) . 

12
 .Steven .Jכפי שמובא בתוך , ALEXANDER M. BICKEL, THE MORALITY OF CONSENT 72 (1975)ראו    

Heyman, Righting the Balance: An Inquiry Into the Foundations and Limits of Freedom of 
Expression, 78 B.U.L. REV. 1275, 1371 (1998) . בארצות הברית אף נהוג להתייחס לאלימות מילולית כאל

"fighting words" ,ראו בהקשר אחר. וכן הינם בני הפללה, ולכן ביטויים אלו אינם נהנים מהגנת חופש הביטוי :
Melanie C. Hagan, The Freedom of Access to Clinic Entrances Act and The Nuremberg Files Web 

Site: Is the Site Properly Prohibited or Protected Speech?, 51 HASTINGS L.J. 411, 433 (2000) .  
13

וכי לא יעיל לנסות , אמנם אפשר לטעון כי שאלת האלימות ושאלת הגזענות הינן שתי שאלות נפרדות לחלוטין   
 מדובר בתופעות הקשורות –חוקק אך עם זאת מסכימים אנו לגישת המ, ולטפל בהן באותה מסגרת חקיקתית

, טחןכדברי בית המשפט בפרשת , לעתים. וקשורות בטבורן לחוויית הצפייה במגרשי הספורט, קשר הדוק זו לזו
הקריאות הגזעניות במגרשי הספורט אף עלולות במקרים מסוימים להביא לידי , 11בפסקה , 2לעיל הערה 

הגזענות מחד גיסא והאלימות לשמה מאידך , על כל פנים. ים ומעשי אלימות קשים בעקבותיהןהתלהטות יצר
שעמו ניסה המחוקק " חוליגני"להיבט ה, לדעתנו,  קשורות– מקרה אמיר רנד ומקרה יוסף כהן –גיסא 

 .להתמודד
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להסדרה ) כפי שנפרט להלן( ההארה נתמקד בשלוש הדרכים המקובלות במהלך

 הענשה 14,צווי ההרחקה: המשפטית של המאבק בגילויי אלימות וגזענות של הקהל במגרשים

או /או מועדוני הכדורגל ו/פלילית של אוהדים והטלת אחריות נזיקית על התאחדות הכדורגל ו

 . בעלי האצטדיונים

 – רובן פותחו בעקבות אסון כזה או אחר – ההתערבות השונות בבואנו לבחון את דרכי

אשר , אופן ההסדרה הנפוץ בעולם הינו התערבות סטטוטורית. הניסיון ההשוואתי עשוי להועיל

 התערבות זו עשויה להיות בדמות פיקוח על האוהדים 15.שמה לה למטרה לטפל בגילויי אלימות

) כגון ההתאחדות לכדורגל(ת והרשויות הציבוריות ולחלופין פיקוח על בעלי הקבוצו, במגרשים

פירמידת " בהקשר זה ניתן לציין את 16.כדי שהם ינקטו צעדים יעילים ותקיפים למניעת האלימות

.הנורמות של המשפט והספורט בזו ,  ברמה העליונה מצויים חוקי המשחק הבסיסיים17"

, )כגון כרטיס צהוב(עבירות שמתחתיה מצויים חוקי המשחק המסדירים סנקציות במשחק בגין 

כגון בית הדין המשמעתי של (במדרגה שלאחר מכן מצויים חוקי ההתאחדות לכדורגל 

גישת ההסדרה הסטטוטורית מתמקדת .  חוקי המדינה–ברמה הבסיסית , ולבסוף, )ההתאחדות

. ומטרתה להנחיל הסדרים חוקיים כלליים יעילים ככל האפשר, זו" פירמידה"ברמה הבסיסית ב

) ספורטיבית-ולא פנים( באמצעות חקיקה כללית –השאיפה היא להיאבק באלימות שבספורט 

  .כגון המשטרה ובתי המשפט, ובעזרת מוסדות אכיפה כלליים

העניין שלנו באופן . הגילוי הנאות מחייב שנצהיר כבר עתה כי אנו אוהדי כדורגל מושבעים

ולפיכך אנו נוטים לראות ,  הוא עניין אישי,אם כן, ההסדרה המשפטית של עולם הכדורגל להיבטיו

שמבחינתנו הוא , את הסדרת תופעות הגזענות והאלימות במגרשים מנקודת מבטו של האוהד

 אך ).ולצערנו גם הנפגע העיקרי מההסדרים הקיימים שבהם נדון בהמשך(העיקרי " לקוח"ה

אינו חשוב , כחלק ממנו, נושא המאבק בגילויי האלימות והגזענות וההסדרה המשפטית, עם זאת

ולו משום , ובכלל זה גם לקהילה האקדמית, אלא לחברה בכלל, אך ורק לחובבי הספורט שבינינו

   18.שהנעשה בספורט הינו פעמים רבות השתקפות של תופעות שונות בחברה

                                                 
14

שתמש במונח של צו כשאפשר אף לה(אמנם ההבחנה בין צו הרחקה לבין ענישה פלילית איננה ברורה כל כך     
כשהכוונה היא בדרך כלל להרחקת בן המשפחה האלים מבית המשפחה , הרחקה במקרים של אלימות במשפחה

  ובמקרים שבהם מדובר –) 2004 (4, )3(2004מש - תק, פלוני' פלונית נ 28132/02) סבא-כפר(ש " ראו למשל תמ–
). 2006 (1796, )3(2006מח - תק,משרד הפנים' נגסאמה ) יפו-א"ת(מ " ראו עת–בשוהים בלתי חוקיים בישראל 

שהרי צו (אנו נתייחס אליהם בנפרד , מאחר שמדובר בעונשים בעלי משמעות ופועל אופרטיבי שונים, לעניינו
 ).הרחקה מהמגרשים שונה במהותו מענישה פלילית של הטלת קנס או עונש מאסר

15
 .18) 1981 (3 החינוך הגופני והספורט "אלימות בכדורגל הישראלי"עמירם קלאוס , מנחם אמיר   
16

 The Football (Offences and: קיים איסור דומה לאיסור הישראלי לקרוא קריאות גזעניות, למשל, באנגליה   
Disorder) Act 1999 S.3 , וראו לעומתוThe Football Spectators Act 1989 S.8-13 , המציב קריטריונים

  . קי כדורגל באצטדיונים השוניםברורים לקבלת אישור לערוך משח
17

   E. GRAYSON, SPORT AND THE LAW 23 (London, 1994) . חבר הכנסת בראכה טוען כי לפחות בעניין
כלומר ששופט המשחק יחויב לעצור את המשחק אם ייתקל , ספורטיבית- יש לקבוע גם עבירה פנים, הגזענות

להלן  (8.02.2005 וני ועדת החינוך התרבות והספורט בתאריך מדי– 397' ראו פרוטוקול מס. בגילוי גזעני מוגזם
  ).פרוטוקול ועדת החינוך

18
לניתוח מעמיק ראו גם . 35, 32) 1984 (31 סקירה חודשית" התנהגות קהל במופעי ספורט ובידור"שלמה ארד     

, סיטת חיפהאוניבר, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך (מימדית-אלימות בכדורגל כתופעה רבמירה פרבשטיין 
" המקרה של הכדורגל בישראל: אקולוגיה של אלימות בספורט"משה סמיונוב , ראו גם מירה פרבשטיין). 1987

 Erin E. Floyd , The Modern Athlete: Natural Athletic Ability or Technology ; 448) 1990) (4( לבמגמות
at Its Best, 9 VILL. SPORTS & ENT. L.J. 155, 156 (2002) . יש להודות כי לא תמיד ברור הקשר בין תופעות

מראה שאף שהחברה , למשל, הניסיון שנצבר בארצות הברית; בחברה לבין התנהגות האוהדים במגרשי הספורט
הרי קשה להצביע על תופעות של אלימות אוהדים ) לעומת חברות מערביות אחרות(האמריקנית אלימה וגזענית 
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? האם האלימות במגרשי הכדורגל בישראל ראויה להתיחסות משפטית נפרדת. ב

גות קהל במשחק של מכבי חיפה ובין התנהגותו בהופעה או מה ההבדל בין התנה(

  ) ?של שלמה ארצי

יש לבדוק תחילה אם , כשאלה מקדימה לדיון בטיפול הראוי בתופעת האלימות במגרשי הכדורגל

, אכן יש צורך בהסדרה מיוחדת של התופעה או שניתן להסתפק בכללים המשפטיים הקיימים

אולם דיוננו מתאים גם ,  דיון זה נתמקד בתופעת האלימותלצורך .החלים על כל אירוע המוני אחר

נראה כי אין הבדל , במבט ראשון). אשר היבט אחר שלה יידון להלן בחלק ג(לשאלת הגזענות 

. מהותי בין התנהגות קהל במהלך משחק כדורגל ובין התנהגות קהל במופעי בידור אחרים

ובין אירועים בעלי , רחשו במגרשי הכדורגלשהת, אין הבדל בין האירועים שתוארו לעיל, לכאורה

 ניתן 19.כגון המהומה שהביאה לידי מותם של שלושה נערים בפסטיבל ערד, אופי אלים דומה

מדובר בדרך כלל בקהל , ראשית: להצביע על כמה מאפיינים משותפים לקהל בשני סוגי האירועים

ולכן המתרחש על הבמה או , אשר עבורו ההופעה או המשחק הינם אירוע רב חשיבות, מעריצים

מה שמתרחש על הבמה או , שנית. המגרש מעורר תגובות אמוציונליות מיידיות בקרב הצופים

מכתיב את התנהגות הקהל ואת ) ולעתים התנהגות שחקנים מסוימים באירועים אלו(המגרש 

 הקהל ממוקם סמוך להתרחשות על הבמה או המגרש והקשר בינו לבין, שלישית. תגובותיו

ניתן לראות את הספורט כשווה במהותו לכל ענף ,  אחרי הכול20.המתרחש הוא קשר בלתי אמצעי

  ". תרבות פופולרית"כחלק מ, בידורי אחר

על בסיס טיעונים אלו ניתן לכאורה להסיק כי יש ממש בטענה כי אין צורך מיוחד 

ללים החלים על ויש להסתפק בכ, בהסדרה משפטית פרטנית של התנהגות הקהל באירועי ספורט

   21.מופעי בידור בכלל

שבין אירועי ספורט ובין ) החוץ משפטיים(לדעתנו התשובה על טענה זו נעוצה בהבדלים 

בחינה מעמיקה יותר . ינראה שאחד ההבדלים קשור לממד האמוציונל. אירועי תרבות אחרים

בות אחר הן לא מעלה כי התגובות של קהל אוהדי הספורט ותגובותיו של קהל צופים במופע תר

כתגובה ) 'התרגשות וכו, מחיאות כפיים(לא הרי תגובה אמוציונלית של קהל תרבות . בהכרח שוות

                                                                                                                                            
ולקים על טענה זו ומוצאים את ההסבר להיעדר תופעת האלימות במגרשים בארצות מצד אחר יש שח. במגרשים

גורם המונע מבני המעמד (כך אפשר לציין את מחירי הכרטיסים הגבוהים במיוחד . הברית בגורמים אחרים
את חוסר ההזדהות של האוהדים עם הקבוצה המקומית המקצוענית , )הנמוך להגיע למגרשי הכדורגל

ובעלי הקבוצות מעבירים לעתים את הקבוצות בין ערים שונות ברחבי , נוהלות בצורה של זיכיונותכשקבוצות מ(
המרחקים הרבים שמקשים את הגעת אוהדי הקבוצה היריבה למשחקי חוץ ואת המעטת , )ארצות הברית

ן יחסי באופ, גם בשל אופיים המקומי והקל, החשיבות של אירועי אלימות בספורט שנוקטים אמצעי התקשורת
. וגם בשל הרצון לשמר את תדמית הצפייה בספורט כבילוי משפחתי) לעומת מעשי אלימות מזעזעים אחרים(

 – PATRICK MURPHY, JOHN WILLIAMS, ERIC DUNNING, FOOTBALL ON TRIAL: ראו, לדיון נרחב
SPECTATOR VIOLENCE AND DEVELOPMENT IN THE FOOTBALL WORLD 194-215 (London, 1990) 

, אין להתעלם מכך: "יפים לעניין זה דבריו של השופט שמגר, בלי למצות את הדיון ההשוואתי). Murphy: להלן(
האלימות מזדקרת כתופעה מבהילה למי שפותח את העיתון מידי … כי האלימות היא תושב קבע במציאות שלנו

 ).ה"התשנ (44, 33 ג משפט וממשל" כבוד האדם ואלימות"מאיר שמגר , "יום
19

בנדר ' מדינת ישראל נ 7059/02פ "  ע–וכן דיון נרחב באחריות הגורמים השונים לאסון , ראו תיאור עובדתי   
 ). 20.6.2005-ניתן ב, טרם פורסם(

20
  . 33' בעמ, 18לעיל הערה , ארד   
21

   Steve Redhead, Taking Law and Popular Culture Seriously: Theorizing Sport and Law, in LAW 
AND SPORT IN CONTEMPORARY SOCIETY 14-19 (Steve Greenfield, Guy Osborn ed. London 2000).  
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 ניתן אף לגרוס כי התנהגות 22.הפסד ואף פגיעה פיזית בשחקנים, של קהל ספורט על ניצחון

 תוקפנותם היא ניסיון לחקות את, )הן מילולי והן פיזי(שלעתים היא בעלת אופי תוקפני , הצופים

 ניתן לשער כי ההבדל 23.תחרותי" מאבק"תוקפנות שמאפיינת , של השחקנים על המגרש

בהיסטוריה של תחרויות הספורט כתחליף למלחמה בין , במידה מסוימת, ל נעוץ"האמוציונלי הנ

  .בעוד מופעי אמנות אחרים לא בהכרח כוללים אלמנט אדוורסרי שכזה, שונות" שבטיות"קבוצות 

ף בין אירועי ספורט ובין אירועי תרבות אחרים נשען על תפקידם הפורמטיבי הבדל נוס

נטען כי הספורט . של אירועי הספורט בגיבוש כללי התנהגות החולשים על מצבי קונפליקט בחברה

 המכונים לעתים ערכי –" מותר ואסור"הוא למעשה אחד הכלים החשובים להקניית ערכים של 

וכן הכרה ) כצופה וכשחקן(רה בחשיבות ההשתתפות במשחק  ובכלל זה הכ–" משחק הוגן"

תודעת החוקיות של האנשים בחברה ,  לפי טענה זו24.בסמכות גופי הכרעה בחברה המודרנית

 כגון גבולות המשחק ההוגן 25,מושפעת במידה רבה מהכרת הכללים המלווים את משחקי הספורט

בדרך (פוט שמעניק הגוף המסדיר סמכות שי; המופעלת אם כללי המשחק נחצים" סנקציה"וה

" ניצחון"ואפשרות של ; "סכסוכים"שבכוחה להכריע , לשופט) כלל התאחדויות הספורט השונות

, כמובן, כל עוד(האינטואיטיבית מראה על הצד האחר " צדק"אף שלעתים תחושת ה, צד אחד

ט ובין תודעת  אם אכן קיים קשר בין הספור26").הוגנת"ההערכה היא כי באופן כללי המערכת 

, הרי לחברה המעוניינת בהגנה על תודעת החוקיות יהיה עניין בהסדרת הספורט, החוקיות

של הספורט והן ביכולתו של " נקייה"ובהסדרה משפטית שתמנע פגיעה אפשרית הן בתדמית ה

בכך שונה הסדרת הספורט מהסדרה אפשרית של . כאמור" משחק הוגן"הספורט לייצר ערכי 

ולמותר לציין , להסדרת מופעי התרבות יש כמובן משמעות משל עצמה.  מסוג אחרמופעי בידור

מהדיון הקצר ,  עם זאת27; לבין משפט הוא קשר חשובתשהקשר ההדדי שבין תרבות פופולרי

                                                 
22

   Wary Vamplew, Sports Crowd Disorder: An Australian Survey, CROWD VIOLENCE AT AUSTRALIAN 
SPORT 79, 89 (1990))  להלןVamplew .(  

23
 Bradley C. Nielsen, Note: Controlling Sportsחבה בנושא האלימות בין השחקנים על המגרש ראו להר   

Violence: Too Late for the Carrots – Bring on the Big Stick, 74 IOWA L. REV. 681, 688 (1989) .
 Stever. Gardiner, Tackling from Behind: Interventions on the Playing Field, inזה ראו גם  לעניין

LAW AND SPORT IN CONTEMPORARY SOCIETY 91 (Steve Greenfield, Guy Osborn ed. London, 
2000).   

24
    Grayson , לעניין ההשלכות החברתיות של כללי המשחק ההוגן בספורט על החברה . 402' בעמ, 17לעיל הערה

 . 14) 1994 (הספורט בראי המשפטה פלפל כולה ראו גם דרור
25

   Matthew. J. Mitten, Symposium: Sports Law as a Reflection of Society’s Law and Its Values, 38 S. 
TEX. L. REV. 999, 1000 (1997).   

26
ה ועל כן מפסידה אף שיכולת, אך בכל זאת סופגת שער, בדומה לקבוצה המשחקת טוב בהרבה מיריבתה   

יותר עלול להפסיד במשפט בשל כשל " צודק" כך גם צד –הספורטיבית עולה על יכולת הקבוצה השנייה 
 . פרוצדורלי זה או אחר

27
: ראו. כך לתרבות יש תפקיד חשוב בפיתוח המשפט, התפיסה המקובלת היא שכפי שהמשפט מעצב את התרבות   

Michael L. Richmond, Symposium: Law and Popular Culture: Preface: Law and Popular Culture 
Symposium, 22 LEGAL STUD. FORUM 1(1998) .כי התרבות לו זו בלבד שהיא מעצבת , יש אף שטוענים

" שחקנים"ומשנה את המשפט עצמו אלא היא אף משפיעה במישרין על התפיסה שתופס הציבור את ה
 Lawrence M. Friedman, Popular Legal: ראו, )המחוקקים, עורכי הדין, בתי המשפט(המשפטיים 

Culture: Law, Lawyers, and Popular Culture, 98 YALE L.J. 1579, 1597 (1989) . בספרות ניתן להצביע
הסדרה משפטית של הכלים : על שלוש גישות עיקריות לחקר הקשר בין תרבות פופולרית לבין משפט

נורמטיביים שמועברים באמצעות כלים -קר המסרים המשפטייםח, )סרטים והצגות, כגון ספרים(התרבותיים 
 Douglas J. Goodman, Approaches to Law: להרחבה ראו. ובדיקת הדימוי של המשפט בתרבות, תרבותיים

and Popular Culture, 31 LAW & SOC. INQUIRY 757 (2006) .חשוב לציין כי יהיו מקרים , מאידך גיסא
, כגון האיסורים המשפטיים לנקום נקמת דם,  יתנגש חזיתית בתרבות הקיימתרבים שבהם המשפט דווקא
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נראה שאכן יש להבחין בין התערבות משפטית ספציפית באירועי ספורט ובין המסגרת המשפטית 

הדיון בשאלת ייחוד ההסדרה המשפטית , ולבסוף. בידורי אחר-יהכללית החלה על כל אירוע המונ

של אירועי הספורט לא יהיה שלם בלי שנציין כי תופעת ההסדרה המשפטית בתחום האלימות 

של התנהגות אוהדי הספורט " משפטיזציה"במגרשים הינה חלק מתופעה עולמית כללית של 

כתחליף למאבק , כמעצב זהות קולקטיבית לנוכח ייחודו של הספורט 28).ובעיקר אוהדי כדורגל(

חשוב יהיה , ככל שתהליך ההסדרה המשפטית ילך ויגבר, שבטי וכמייצג תודעת חוקיות מסוימת

לערב את אוהדי הכדורגל בעיצוב הכללים כדי שלא ייווצרו הסדרים פוגעניים שיעוררו תחושות 

, נסב על דרכי ההשתתפותשהרי אחד מערכי המשחק ההוגן בספורט , אנטגוניזם מצד האוהדים

החברתי של הספורט הינו תיעול " תפקידו"אפילו אם כל . הכוללות גם הענקת מעמד לצופים

שיש בה (יש לוודא  שהמשפט אכן יעזור להפיק הנאה מהצפייה במשחקים , "קיטור"ושחרור 

  29.ולא יכשיל אותה) לדעתנו יתרונות חברתיים רבים

קיימים טיעונים המצביעים על , ייחודי של הספורטה" טיבו"מלבד הטיעונים העוסקים ב

היקפים ועוצמות שאינם נפוצים , הייחודיות שבהיקפה ובעוצמתה של האלימות במגרשי הספורט

   .באירועי תרבות אחרים

בתקופה האחרונה ,  עם זאת30.תופעת האלימות במגרשי הכדורגל אינה חדשה בארץ

אווירה אשר הביאה לידי , ובייחוד הכדורגל, פורטליוותה אווירה אלימה במיוחד את אירועי הס

קבע כי , כאשר נדרש לעניין,  אף בית המשפט העליון31.מיקוד תשומת הלב הציבורית בנושא

 לפי 32.ומחייבת ענישה מרתיעה מתאימה, ועל כן מדאיגה וחמורה במיוחד, מדובר בתופעה שכיחה

אלא להתחשב , שורות לנאשם בלבדבבחינת הענישה אין לשקול את הנסיבות הק, אותה פסיקה

, שליחת מסר תקיף לאוהדי הכדורגל, לדעת בית המשפט, אינטרס זה מחייב. באינטרס הציבורי

  .שמעשי אלימות במגרשים יטופלו ביד קשה בידי בתי המשפט ויגררו עונשי מאסר בפועל

                                                                                                                                            
ופרקטיקות תרבותיות , )בקבלה לאגודות חברתיות(לבצע טקסי חניכה משפילים , לקיים דו קרב בין יריבים

ראו . רבות אחרות שהיו מקובלות בעבר אך נעלמו כמעט כליל עקב התפתחות המשפט כגורם מרכזי בחברה

Francis George, Law and Culture In The United States,  48 AM. J. JURIS. 131, 140 (2003) . 
28

כמו גם איסורים ,  במגרשי ספורטםנחקקו חוקים בעניין מכירת משקאות אלכוהוליי, למשל, בארצות הברית   
 Lindsay M. Korey Lefteroff,  Excessive Hackling: ראו. סטטוטוריים של כניסת אוהדים לשדה המשחק

and Violent Behavior at Sporting Events: A Legal Solution?  14 U. MIAMI BUS. L. REV. 119, 134 
ולביקורת , שאליה נתייחס לאורך כל רשימה זו,  להרחבה בעניין התגובה בחקיקה באנגליה על אלימות.(2005)

 Geoff Beckham, The Price of Passion: The Banishment of English Hooligans from :עליה ראו
Football Matches in Violation of Fundamental Freedoms, 25 HASTINGS INT’L & COMP L. REV.41 

(2001).  
29

   Guy Osborn, Football’s Legal Legacy: Recreation, Protest and Disorder, in LAW AND SPORT IN 
CONTEMPORARY SOCIETY 51, 66 (Steven. Greenfield, Guy Osborn ed. London 2000). 

30
, שבו היו מעורבים מאות אנשים, יש אף שמייחסים את תופעת האלימות למקורו הקדום של משחק הכדורגל   

 ,GIOVANNI CARNIBELLA, ANEE FOX: ראו. ומעשי אלימות הדדיים נתפסו כחלק בלתי נפרד מהמשחק
KATE FOX, JOE MCCANN, JAMES MARSH, PETER MARSH, FOOTBALL VIOLENCE IN EUROPE (A 

REPORT TO THE AMSTERDAM GROUP) 5 (Oxford, 1996)  ,) להלןCarnibella .(  
31

 . 1' בעמ, 6לעיל הערה , ח הוועדה"תמצית דו   
32

בתי .  לפסק הדין4בפסקה , לוילהלן פרשת , )12.9.2001-ניתן ב, לא פורסם(לוי ' מדינת ישראל נ 3335/01פ "ע   
התנהגות לא נאותה הנובעת מלהט הרוחות במשחק "המשפט אינם מוכנים לפטור התנהגות אלימה במגרשים כ

 ). 5.5.2004- ניתן ב, לא פורסם(הנבוזי ' מדינת ישראל נ 3643/03) נצרת(פ "ראו ת". הכדורגל
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 האלימות במגרשים נתפסת כאחד האיומים המרכזיים על תרבות הספורט גם במדינות

 אשר בבסיס 33,איום על מטרותיה של התנועה האולימפית, למשל, תופעת האלימות מהווה. זרות

 יש 34.הקמתה טמון הרעיון לקדם את ההרמוניה הבינלאומית ואת השלום באמצעות הספורט

ובמיוחד במגרשי (לציין בהקשר זה גם את האמנה האירופית לאלימות צופים במגרשי הספורט 

 בין המדינות החברות במועצת אירופה מתוך מטרה להיאבק במשותף 1985- שנחתמה ב) הכדורגל

הרבה , התופעה נתפסת כתופעה חברתית בעלת השפעות רחבות. בתופעת האלימות במגרשים

אין מדובר ,  בניגוד למה שאפשר לחשוב35.מעבר להשפעותיה על הצפייה במשחקי הכדורגל עצמם

כפי שהודגם במחקרים על אודות תופעת . בדבתופעה המצומצמת לשולי החברה האלימים בל

הנחשבים לאלימים ולקיצונים , גם מרבית האוהדים, בקרב אוהדי כדורגל אנגלים" חוליגניזם"ה

מובטלים מעבודה או בעלי רקע משפחתי , הם לא בהכרח בעלי עבר פלילי משמעותי, ביותר

   36.בעייתי

עלולה ) וגם בקרב השחקנים(גל כי אלימות בקרב הצופים במשחק הכדור, יש אף שטוענים

   37.ולהרחקת הצופים מהמגרשים, לגרום להרס המשחק

כי טיבו של הספורט והיקף האלימות במגרשים מצריכים , מן האמור לעיל עולה

בספרות ישנה גישה אחרת . אך היא אינה נקייה מספקות, זוהי גם מסקנתנו. התערבות בחקיקה

 לפי גישה זו ניתן להשתמש 38.עניין האלימות בספורטהגורסת כי יש נטייה לחקיקה מוגזמת ב

ואין צורך בהוספת עבירות ספציפיות והנחיות סטטוטוריות , למניעת אלימות" רגילה"בחקיקה ה

חוקים . הטענה היא כי חקיקה ספציפית תביא לידי חקיקת חוקים מגבילים מוגזמים. מיוחדות

הסתפקות "ויבססו תפיסה שגויה של , אלו יפגמו בהנאה מהמשחק ובזכויות הפרט מחד גיסא

החשש הוא שהרשויות יזנחו אמצעים הכרחיים העשויים לסייע בצורה . מאידך גיסא" בחקיקה

שההגבלות בחקיקה טרם הוכחו , עוד טוענים המצדדים בגישה זו. יעילה יותר למאבק באלימות

 ולמצות דרכים נוספות יש לנסות,  וגם אם השימוש בהן נחוץ39,בוודאות כיעילות למאבק בתופעה

תעמולה תקשורתית , למלחמה בתופעה כגון חינוך) כדרכים חלופיות או בד בבד עם החקיקה(

  .  והתמקצעות האבטחה

. עלינו להיות ערים למגבלות המשפט, בבואנו לבחון את דרכי ההסדרה האפשריות, לכן

מן התופעה או להימנע מגבלות אלו אינן מביאות לכלל מסקנה כי על המשפט להתעלם , לדעתנו

ותופעת האלימות במגרשים , וזאת משום שלדעתנו הספורט אכן ייחודי, מהסדרתה המיוחדת

המאבק באלימות במגרשי הכדורגל הינו צו . מצריכה התמודדות ההולמת את מאפייני התופעה

                                                 
33

    James .A.R. Nafziger, International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends, 86 
A.J.I.L 489, 500 (1992).  

34
  . 34' בעמ, 24לעיל הערה , פלפל   
35

   European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in Particular at
  Football Matches (Strasbourg 19.8.1985) 

www.conventions.col.int/treaty/en/treaties/word/120.doc. (  
36

   GARY ARMSTRONG, FOOTBALL HOOLIGANS-KNOWING THE SCORE 287 (1998, New York). 
37

   Murphy , 26' בעמ, 18לעיל הערה .   
38

   Guy Pearson, Legislating for the Football Hooligan: A Case for Reform, in LAW AND SPORT 
IN CONTEMPORARY SOCIETY 182 (S. Greenfield, G. Osborn eds. London, 2000.(  

39
   . 197' בעמ, שם   
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 לאו דווקא, אמנם גם אמצעים אחרים. ולכן אנו סבורים כי חקיקה מיוחדת אכן רצויה, השעה

אך לדעתנו גם האמצעים המשפטיים יכולים , משפטיים יכולים להביא לידי פתרון הבעייתיות

  . כל עוד הם מידתיים ומותאמים לתופעה הייחודית של האלימות במגרשי הכדורגל, לסייע רבות

 יש לנסות 40.טרם התרחש אסון בקנה מידה גדול במגרשי הכדורגל בישראל, לשמחתנו

  . כדי שלא תהא זו מחשבה שלאחר מעשה, ובכל אמצעי חוקי,  כזהלמנוע ככל האפשר אסון

  

 פגיעה בחופש לקרוא קריאות עידוד כחלק –הגבלת ביטויי גזענות במגרשים . ג

  ? מחופש הביטוי

עולה , שיש מקום להתערבות המחוקק בסוגיית האלימות במגרשי הספורט, לאחר שקבענו

גם בתופעה האחרת שבה , ם כי בהיקף שונהא, השאלה אם יש מקום להתערבות משפטית דומה

, בהקשר זה לא ברור אם הספורט הינו ייחודי. והיא גילויי הגזענות במגרשים, עוסקת הארתנו זו

משום הקרבה שבין הספורט לבין כללי המשחק , עם זאת. שכן גם באירועים אחרים תיתכן גזענות

. הקשר לגזענות אינו מקרי, ") המנייןמן"והשאלה מי רשאי להשתתף בו כצופה או כאזרח (ההוגן 

, מאחר שכבר נדרשנו לשאלת ההתערבות המשפטית הייחודית בהסדרת התנהגות הקהל במגרשים

ואם , נעסוק כאן בשאלה מקדימה אחרת וייחודית לתופעת הגזענות והיא השאלה אם בכלל אפשר

  . שיםלהגביל את ביטויי הגזענות בקרב קהל הצופים במגר,  באיזו מידה–כן 

 דינו מאסר –הקורא קריאות גזעניות במהלך אירוע ספורט "ש, התיקון לחוק החדש קובע

,  מהותה– האחת עוסקת בענישה עצמה – הוראה זו מעלה שתי שאלות מרכזיות 41...".שנה אחת

. ובכך נעסוק בפרק הבא, הדרכים לאוכפה ביעילות והכשלים האפשריים בהפעלת הסנקציה

ה ראיית הגבלת ביטויי גזענות כפגיעה אפשרית בחופש הביטוי של הצופים השאלה השנייה עניינ

בייחוד  אם , האם ראוי להגביל את האפשרות להתבטא בחופשיות הגבלה של ממש. במגרשים

דיון בשאלת ביטוי גזעני , מטבע הדברים". הוצאת קיטור"נראה במשחק הכדורגל אפשרות ל

בלא קשר , יה של ביטויים בעלי אופי גזעני בכללבמגרשים מחייב דיון במידת ההגבלה הרצו

במוקדו של דיון כזה תעמוד הפרשנות . דיון כזה חורג ממסגרת ההארה; למגרשי הכדורגל

והיא אם ,  אנו נתמקד בשאלה צרה יותר42.השיפוטית לסעיף האוסר הסתה לגזענות בחוק העונשין

או אולי ניתן להסתפק ,  גזענותקיים מקום לעבירה ספציפית של צופי ספורט המגלים גילויי

  . בחקיקה הקיימת

                                                 
40

,  התרחש באצטדיון הילסבורו בשפילד1989בשנת . 109' בעמ, 24לעיל הערה , Grayson .בשונה מאנגליה, למשל   
. בעקבות האסון הוקמה ועדת חקירה לבדיקת התנהלות הרשויות. הדי כדורגל או96אסון שבו נהרגו , אנגליה

מסקנות ועדה זו ביטאו צורך דחוף באמצעי חקיקה ובמדיניות ממשלתית עקבית ומסודרת כדי למנוע הישנות 
תוך התמקדות באחריות המשטרה לאירוע , לדיון באירוע ובהתנהלות ועדת החקירה שבעקבותיו. מקרים דומים

 Phil Scraton, Policing with Contempt: The Degrading of Truth and Denial of Justice in theראו 
Aftermath of the Hillsborough Disaster, 26 JOURNAL OF LAW & SOCIETY 273 (1999).  

41
שנית של קריאה חוזרת ונ "–הסעיף מפרט מהי קריאה גזענית . 2א11סעיף , 10לעיל הערה , חוק הבטיחות   

, עוינות, גילוי איבה, ביזוי, השפלה, שיש בהם משום איום, יחד עם אחר או במקהלה, צלילים או נהמות, מילים
דת , והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם

  ". או למוצא לאומי אתני
42

 . 3לעיל הערה , עונשיןב לחוק ה144א וסעיף 144סעיף    
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 לצדו של 43.בישראל של המאה העשרים ואחת קיים כאמור איסור כללי להסית לגזענות

איסור ספציפי זה קיימות גם הוראות סטטוטוריות אחרות בחוק העונשין המאפשרות להטיל 

ולכן , נתפסות כרחבות מדי הוראות אלו 44.סנקציות פליליות בגין ביטויים המתפרשים כגזעניים

בלא צורך בקביעה אם אכן הביטוי פוגע (מבחן כוונת הדובר : פיתח בית המשפט שני מבחנים

בית ( ומבחן ההסתברות להתממשות הנזק שאותו המחוקק ביקש למנוע 45,)באינטרס הציבורי

ינו אף שאין כמעט ויכוח על כך שחופש הביטוי ה"). ודאות הקרובה"המשפט משתמש במבחן ה

 ובאחרונה אף יש תימוכין לגישה כי הוא חוסה תחת כנפי הזכות 46,"ציפור נפשה של הדמוקרטיה"

 ימנע בית המשפט את הביטוי הגזעני כאשר ישנה ודאות קרובה שתיגרם פגיעה 47,לכבוד האדם

ניתן לטעון כי ביטויי גזענות לסוגיהם השונים הם ,  מחד גיסא48.בשלום הציבור או ברגשותיו

אף במחיר פגיעה כלשהי בחופש , ם ביותר ויש לעשות את כל הניתן כדי למנוע אותםחמורי

על אחדות החברה ועל כבוד , הרצון להגן על זכויות מיעוטים, הטעם לכך הוא בין היתר; הביטוי

ואף לאפשר , לחופש הביטוי חשיבות עצומה ויש להישמר מכל פגיעה בו,  מאידך גיסא49.האדם

  . גם כאשר תיתכן בעקבותיו פגיעה ברגשותיו של ציבור מסוים50,ינה מוסריתביטויים מגונים מבח

קריאה גזענית במגרשי הכדורגל עשויה , ניתן לטעון כי גם בלא הוראת החוק החדשה

" הבעיה הפרשנית"הפסיקה אף התגברה על . להוות עילה להרשעה בעבירת איסור פרסום לגזענות

בקובעה כי קריאה בקול רם כמוה  ,ב לחוק העונשין144בסעיף " הפרסום"שנוצרה עקב דרישת 

   51.כדרישת סעיף ההגדרות שבחוק זה" העלאת מילים או רעיונות"כ

קיומה כיום של עבירה ספציפית מצביע על רצון המחוקק להגביל את הקריאות הגזעניות 

יבת לדעת המחוקק חומרת התופעה מחי, יתרה מזו. גם במחיר פגיעה בחופש הביטוי, במגרשים

כפי שדורש הסעיף המדובר בחוק (אף בלא דרישת מטרה , איסור ספציפי של התנהגות זו

 גישה זו 52).כגון ניסיון להתסיס( היינו מלחמה בתופעה בלא קשר לכוונתו של האוהד –)העונשין

ויש להתייחס , תואמת את העמדה שיש להפסיק להתייחס לקריאות הגזעניות כאל ביטוי תמים

                                                 
43

בשל הנסיבות , שנים רבות שררה גישה שאין להעלות את נושא הגזענות או ההסתה לגזענות על סדר היום   
הוחלט לעגן בחקיקה את איסור , משהתברר כי גישה או תפיסה זו שגויה. ההיסטוריות של הקמת מדינת ישראל

, 393 ג משפט וממשל" המשפט הישראלי אחרי רצח יצחק רבין"מאיר שמגר , ו חיים כהןרא. ההסתה לגזענות
  ). ו"התשנ (395

44
ראו .  האוסר פגיעה ברגשות דת173האוסר המרדה וסעיף , 3לעיל הערה ,  לחוק העונשין133סעיף , למשל, כך   

חשיבה ": אפשרות ההתממשות של נזק"ת חופש הביטוי ומבחן עבירות המגבילות א"לעניין זה אלון הראל 
 ). ט"התשנ (70, 69 ל משפטים" מחודשת

45
  ). 1996 (294, 221) 5(ד נ"פ ,מדינת ישראל' הרב עידו אלבה נ 2831/95פ "ע   
46

 ). 1968 (435, 427) 2(ד כב"פ, משה-בן' מדינת ישראל נ 255/68פ "ע   
47

כי במקרים מסוימים תיחשב פגיעה בחופש הביטוי כפגיעה ברורה בכבוד , קבעה השופטת דורנר, למשל, כך   
התנועה למען  6427/02ץ "בבג). 1996 (192, 136) 4( נ ד"פ, בתי הסוהר שירות ' נגולן 4463/94א "עע: האדם ראו

, אימץ בית המשפט הגבוה לצדק את המבחן שהציע הנשיא ברק) 2006) (לא פורסם(הכנסת ' איכות השלטון נ
כמו פגיעה (ולפיו פגיעה בזכויות שמשמעותה פגיעה בחופש הבחירה והפעולה , "מודל הביניים"של , תוארו דאזכ

 .של האדם תוגדר גם כפגיעה בכבוד האדם) בחופש הביטוי
48

התייחסות ). ז"התשנ (235, 223 כז משפטים" המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה"אהרון ברק    
שלפיה יש להחמיר את הענישה ,  הגזעניים ניתן למצוא גם בגישה הנפוצה בארצות הבריתמחמירה זו לביטויים

 9, 5 כא משפטים" משפט פרוטוניה"עתו -ראו הדסה בן). דתי או אתני, לאומי(אם העבירה בוצעה על רקע גזעני 
  ). א"התשנ(

49
 ).ט"התשנ (109, 105 ל משפטים" בירור הלכות הסתה לגזענות: פרשת אלבה"מרדכי קרמניצר    
50

 . 44לעיל הערה , הראל   
51

 . 2הערה  לעיל, טחן לפרשת 8ראו פסקה . כד34סעיף , 3לעיל הערה , חוק העונשין   
52

 . 16' בעמ, 6לעיל הערה , ח הוועדה"תמצית דו   
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 המסר העולה 53.עה ישירה בכבוד האדם ככל התקפה גזענית בהקשרים אחריםאליהן כאל פגי

ולעתים אף , להתנהגותם הראויה, מקריאות אלו כלפי השחקנים הוא שבלא קשר להצלחתם

וזאת בשל מוצאם ,  עדיין יהוו יעד לקריאות גזעניות ולשנאה גזעית54,לשיוכם לנבחרת הלאומית

, אינה רק לפגוע באופן אישי בשחקנים, גם אם בתת מודע, ים יהיו שיטענו כי כוונת האוהד55.בלבד

לפי ,  אין כל הצדקה56.כולה) שאליה שייך השחקן המסוים(אלא לפגוע באוכלוסיית בני המיעוטים 

 של 57"מקלים"ובתנאים ה" הוצאת קיטור"גם לא בתירוץ של , לאפשר ביטויים מסוג זה, גישה זו

ן קריאות אלו עלולות גם להביא לידי מעשים התלהטות יצרים כחלק מאירוע ספורט שכ

  58.אלימים

הרי מדובר במקרה , לא ראוי וגזעני" עידוד"לעומת זאת ישנה גישה שגם אם מדובר ב

 הטענה היא כי העידוד הקולקטיבי במשחק כדורגל 59.הראוי ליחס שונה, מיוחד של ביטוי כזה

ואף משפיעה במהלך המשחק הינו הדרך היחידה שבידי האוהדים להשתתף השתתפות פעילה 

 והוא למעשה חלק בלתי נפרד מיצירת זהות קולקטיבית בקרב קהל 60,)זאת בלא קשר לתוכן(

 רבים רואים את העידוד במגרשי הכדורגל כאמצעי לפורקן מתחים וביטוי עצמי 61.האוהדים

 מאפשר סוג של, אם כן, המגרש.  שאינם מתאפשרים להם בימים כתיקונם62")הוצאת קיטור("

גם אם הם קשים ופוגעים בקבוצה היריבה או , לעתים ביטויי העידוד, זאת ועוד. מורטוריום

ונתפסים כחלק בלתי נפרד , בלא כוונת זדון כלשהי ביסודם, הם ביטויים תמימים, בשחקניה

 בחברת תחוויית הצפייה במשחק כדורגל מספקת את הצורך ליהנו. מהמשחק ומהאווירה סביבו

והעידוד המשותף משמש כאמצעי להפקת הנאה , ות חברתית כלשהיאחרים בלא מחויב

הינה הכשלת היריב " שלילי" אוהדי הכדורגל עצמם אף טוענים כי מטרת העידוד ה63.מהחוויה

 הצורך בהתערבות סטטוטורית בשל קריאות לגזענות במגרשי הכדורגל באירופה 64.ותו לא, בלבד

וכי עצם השימוש בהן מסייע , ם מאחורי קריאות אלועלה עקב החשש כי גורמי ימין קיצוני עומדי

ולכן חלק מההצדקה ,  למיטב ידיעתנו אין חשש דומה בארץ65.לפעולות הגיוס של תנועות אלו

                                                 
53

   Steve Greenfield, Guy Osborn, When the Whites Go Marching in?- Racism and Resistance in 
English Football, 6 MARQ. SPORTS L.J (1996) 315, 335 .  

54
 בעודו ,אשר קיבל קריאות ושריקות מחאה מאוהדים, נציין בהקשר זה את שחקן נבחרת ישראל עבאס סוואן   

תקלות עם , חודש וחצי לפני אירלנד"ראו אשר גולדברג . לובש את מדי הנבחרת הלאומית ובשל מוצאו הערבי
 .10.2.2005הארץ " ההמנונים וההגנה

55
אשר רבים מהם מצויים בדרג , אמריקנים בארצות הברית-תופעה דומה עלתה במקרים של ספורטאים אפרו   

 Phobe W. Williams, Performing In a Racially Hostile Environment, 6. העליון בענפי הספורט השונים
MARQ. SPORTS L.J 287, 290 (1996) , להלןWilliams.  

56
  . 313' בעמ, שם   
57

סבלנות אין לנו סובלנות ו: "17לעיל הערה , בלוך בפרוטוקול ועדת החינוך-דבריה של חברת הכנסת מלי פולישוק   
  ". זה דבר בסיסי ביותר. בלי קשר לתנאים, לאלימות ולגזענות מכל סוג שהוא

58
 . 9' בעמ, 30לעיל הערה , Carnibellaראו בנוסף . 2לעיל הערה    
59

   Armstrong , 128' עמב, 36לעיל הערה .  
60

  . שם, שם   
61

  . 133' בעמ, שם   
62

  . 35' בעמ, 18לעיל הערה , ארד   
63

   Dunning , 25' בעמ, 4לעיל הערה .  
64

 קבלת חיבור לשם(והשיח אודותיו כשיח חינוכי , השיח החינוכי אודותיו: המזרחי המחרףאור -ענת רימון   
 . 221) 1999, א"אוניברסיטת ת, תואר מוסמך

65
    Greenfield , 323' בעמ, 53לעיל הערה. 
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 אמנם יש מתי מעט מבין צופי משחק הכדורגל שמנצלים את הבמה הזו 66.להתערבות שכזו נשמט

גם אם הם , לט מקרב האוהדיםאך אין ספק שהרוב המוח, לביטוי אידיאולוגיות גזעניות

   67.אינו מבקש לעשות כן, משתמשים בקריאות בעלות אופי גזעני

וניתן למצות את , ניתן לטעון כי אין מקום כלל לקריאות גזעניות גם במגרשי הכדורגל

טענה זו מתעלמת מהייחודיות שיש בהשתתפות , לגישתנו .ההנאה מהצפייה במשחק גם בלעדיהן

בלהט וביצרים שבאים לידי ביטוי ביציע ובאופי התחרותי הייחודי של , יםהאקטיבית של האוהד

 אין אנו 68).לעומת סוגים אחרים של מופעי בידור(משחק הכדורגל שנושא לעתים אופי של מאבק 

גורסים כי יש לאפשר קריאות גזעניות בלא כל הגבלה או כאשר ברור שמדובר בכוונה 

מוות "לגישתנו להתייחס בצורה דומה לאוהד שקורא אין , למשל, כך. סובייקטיבית להסית

 ולאוהד שמשמיע קריאה גזענית כלפי שחקן 69,במהלך דקת דומייה לזכר הרוגים בפיגוע" לערבים

לדעתנו יש להבחין בין קריאה שעלולה להביא לידי אלימות . מסוים על רקע האירועים במגרש

.  על פי הנסיבות וההקשר שבהם נאמרהזאת, ממשית ובין קריאה בעלת אופי מסוכן הרבה פחות

 אינה משתלבת 70,כפי שהיא משתקפת בסעיף המדובר בחוק, ההגבלה הכוללנית של כל ביטוי גזעני

. של מבחנים אלו" מוחלשות"או בגרסאות " האפשרות הממשית"או " הוודאות הקרובה"במבחני 

י הפוגעני במיוחד של בגלל האופ, גם אם בכל זאת יש מקום להגבלה מוחלטת שכזו, לדעתנו

אין ספק שישנם , )הבולט במיוחד כאשר מדובר בקבוצות גדולות של אוהדים(הביטוי הגזעני 

    71.היבטים בעייתיים לבחירה בענישה הפלילית למימוש הגבלה זו

חייב לשקף בצורה נכונה יותר את האיזון שבין האינטרסים , לשיטתנו, הפתרון הראוי

ושל הצורך ) כחלק כאמור מההנאה במשחק( של האוהדים במגרשים המתנגשים של חופש הביטוי

 איזון כזה יכול להתבטא באימוץ של מבחן הכוונה שהוזכר לעיל ולחלופין 72.למנוע פגיעה ברגשות

לבחינת ההשפעה של הקריאה הגזענית על , ברמה זו או אחרת, באימוץ מבחנים הסתברותיים

טוי אחר של האיזון הראוי יכול להיות בהגדרת עבירה בי. השחקנים במגרש או על האוהדים בקהל

בלא אפשרות , כגון קנס מסוים או הרחקה מהמגרשים, אך בקביעת ענישה מקסימלית, דומה

בכל מקרה נראה שלצד האיסור חייבת החקיקה . להטיל עונשי מאסר בגין הקריאה הגזענית

בלא , א את הקריאה הגזעניתלהשאיר שיקול דעת כלשהו לבית המשפט בבואו להרשיע אדם שקר

  .קביעה חד משמעית מראש של הקריאות המהוות קריאות גזעניות

  

                                                 
66

לא מצאנו כל , תוך בחינת מרבית החומר האקדמי והתיעוד העיתונאי הקיים, אף שערכנו מחקר מעמיק בנושא   
   .לתנועות קיצוניות כלשהן במגרשי הכדורגל בישראל ממשיים לגייס אוהדים תעדות לכך שנעשו ניסיונו

67
על כן האיסור המוחלט לקרוא קריאות כאלו עלול לפגוע באוהדים התמימים שבסך הכול מבקשים ליהנות    

  . 38לעיל הערה , Pearson. מחוויית הצפייה במשחק הכדורגל
68

    Armstrong , 208' בעמ, 36לעיל הערה .  
69

 - ניתן ב, טרם פורסם (מדינת ישראל' טחן נ 1252/06פ "רע: ראו גם. 2לעיל הערה , ראו המקרים המפורטים   
מה כדוג" מוות לערבים"בפסק דין זה ציין השופט לוי את הביטוי ). פ טחן"רע: להלן (1' בעמ, )23.4.2006
 ".רוח גזענית רעה ומסוכנת"מובהקת ל

70
 . 17לעיל הערה , ראו פרוטוקול ועדת החינוך   
71

 .2.ראו דיון נרחב בפרק ד   
72

  ). 2005 (44, 40 יט המשפט'?? נאצי' האם מותר לומר על גזען שהוא –תקשורת ולשון הרע , גזענות"יובל קניאל    
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אפשרויות להסדרה המשפטית של המאבק באלימות ובגזענות של הקהל . ד

  במגרשים

עד כה דנו בשתי הבעיות התיאורטיות העקרוניות אשר מתעוררות בבואנו להסדיר את המאבק 

שהן שאלת ההתערבות הספציפית בהסדרת , פים במשחקי כדורגלבאלימות ובגזענות מצד קהל צו

ושאלת הגבלתו של הביטוי הגזעני במגרש הכדורגל כפגיעה , תופעות האלימות במגרשי הכדורגל

כעת נעסוק בשלוש דרכים אפשריות להתמודדות עם תופעות האלימות והגזענות . בחופש הביטוי

בהמשך עוד נדון בשאלת . בתיקון החדש לחוקשחלקן מצויות , בקרב צופים במגרשי הכדורגל

היכולת להחיל הסדרים אלו בפועל ובשאלה כיצד הם מתמודדים עם הבעיות התיאורטיות שצוינו 

  . לעיל

  

   מניעה מוקדמת–צווי ההרחקה . 1

האפשרות הראשונה למלחמה בתופעות האלימות במגרשי הכדורגל היא בעלת אופי פלילי מונע 

 מתן צווי הרחקה לאוהדים בעלי –) שאותו המשטרה אוכפת, ל חוקשכן מדובר בהפרה ש(

המבוסס על , הרציונל. היינו אוהדים אשר נתפסו בעבר בגילויי אלימות, "בעייתי"פוטנציאל 

שלעתים אף גורמים לתסיסה במחנות האוהדים ,  הוא למנוע מאותם אוהדים73,המודל האנגלי

 המטרה היא להקטין את 74.דיוני הכדורגלאת ההגעה לאצט, ובכך להגברת מעשי האלימות

סנקציית ההרחקה היתה קיימת עוד לפני . ההסתברות להתרחשות אירועים אלימים ביציעים

 75אשר הרחיב את סמכות בית המשפט וקבע הוא זה יכול להרחיק אוהד אלים, התיקון הנוכחי

אים מגבילים כגון  בית המשפט מוסמך גם להטיל תנ76".עונות"מאירועי ספורט עד למשך שלוש 

   77.הוראה להתייצב בתחנת המשטרה בזמן משחקי כדורגל ועוד

 צווים כאלה נגד 83ניתנו , השנה הראשונה שבה נעשה שימוש בצווי ההרחקה, 2002בשנת 

רשויות האכיפה ראו כבר בתחילה בכלי זה אמצעי ראוי ויעיל למלחמה . אוהדים מתפרעים

;  גישה זו אינה ייחודית לישראל78.שימוש מוגבר יותר בעתידואף מעוניינות לעשות בו , באלימות

אף בתי המשפט באנגליה רואים בצווי ההרחקה כלי חשוב למניעת תופעות אלימות במגרשי 

אפילו במקרים שבהם נפלו פגמים , ונוטים לאשר צווים אלו לתקופות ארוכות ביותר, הכדורגל

  79.רחקהרבים בהליך השיפוטי שהביא לידי הוצאת צווי הה

                                                 
73

   Football (Disorder) Act 2000 S.1. 
74

גורס כי  השופט רומנוב. פזלהלן פרשת , )14.3.2005-ניתן ב, לא פורסם(פז ' מדינת ישראל נ 7937/05) ם- י(' מע   
 . יכול להיהפך למהומה קשה שבה מספר הנפגעים יהא רב, ואף פעוט, אירוע נקודתי אלים

75
 11כאמור בסעיף , או חשש סביר להתנהגות כזו, הדהתנאים למתן צו מניעה כזה הם התנהגות אלימה מצד האו   

  .  7לעיל הערה , ב לחוק הבטיחות
76

  . ג2ג11סעיף , שם   
77

כוונת ועדת החקירה הייתה כי הדרישה להתייצב בתחנת המשטרה תהא בתחנה המרוחקת ממקום התרחשות    
 . 22.7.2002מיום ,  של ועדת החקירה23' ל מסראו דבריו של חיים צימר בפרוטוקו. המשחקים

78
 . דבריו של סגן ניצב זאב גוטמן,  לדיוני הוועדה7' פרוטוקול מס   
79

   R v. Marriner [2002] EWCA Crim 2855 ) להלן פרשת(Marriner , במקרה זה עמד .  לפסק הדין58פסקה
מים חמורים בהליך הפלילי שהביא לידי במהלך הערעור נתגלה כי נפלו פג;  שנים10צו ההרחקה המקורי על 

אך , בית המשפט קיצר במידה משמעותית את עונשי המאסר שהוטלו על האוהדים המתפרעים. הוצאתו של הצו
  . וקיצרם בשנתיים בלבד, השאיר את צווי ההרחקה על כנם
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 מניעתו 80,שימוש באמצעי זה מעלה בעיה חוקתית של הגבלת חופש התנועה של אדם

 ואף פגיעה מסוימת בחופש ההתארגנות של 81,מלצרוך את סוגי תרבות הפנאי המועדפים עליו

 בפסיקה קיימת גישה שיש להכריע בעניין צווי ההרחקה לפי אמות מידה דומות לאלו 82.האוהדים

 אין ספק כי ההגבלה של החירות 83.שות להארכת מעצר עד תום ההליכיםהמשמשות בדיון בבק

ואף בחיובו להתייצב בתחנת המשטרה , ומתבטאת במניעתו של האוהד מלהגיע למגרש, היא קשה

והרצון לצמצם ככל , ניתן לטעון כי השמירה על האינטרס הציבורי,  מאידך גיסא84.מדי משחק

חשובים יותר מהרצון להגן , הביא אף לידי אלימות פיזיתהעלולה ל, הניתן אלימות מילולית קשה

מה גם שיש שיטענו כי בכל זאת קיים הבדל בין מאסר עד תום , על זכויותיו של אותו אוהד אלים

זכותם של יתר האוהדים ליהנות אף הם מאירוע ,  בנוסף85.ההליכים לבין הרחקה מהמגרש

ק נוסף למניעת הגעתם של גורמים אלימים ובכך נמצא צידו, ראוי כי תישמר אף היא, הספורט

צו ההרחקה מהווה , ניתן לטעון כי לעומת עונש מאסר לאוהדים מתפרעים, כמו כן. למגרשים

הרואה במעצר מוצא , כחלק מהגישה במשפט הישראלי, אמצעי מידתי יותר נגד העבריינים

ר כדי לפתור את בעיית  מידתיות הצווים ראויה גם מאחר ששיטות פעולה רבות נוסו בעב86.אחרון

   87.בלא כל הצלחה, האלימות

 האחת הינה אפשרות –מעלה סוגיית צווי ההרחקה שתי בעיות מרכזיות , במישור המעשי

רשויות האכיפה . הינה מידת ההרתעה הנלווית להם, הנובעת ממנה, והשנייה, אכיפת הצווים

ובכל זאת , רחקה שהוצאו נגדםהמנסים להפר את צווי הה, פיתחו דרכים שונות לאיתור אוהדים

אינם , אופי משחק הכדורגל וטיב האבטחה סביב המגרשים,  על אף זאת88.מגיעים למגרשים

כי צווים , הניסיון האנגלי מוכיח. מאפשרים למשטרה לאכוף בצורה מספקת ויעילה את הצווים

ד ניתן והדבר לא תמי(רק כאשר הוגברו מאמצי האכיפה . רבים מופרים בשל קשיי האכיפה

עלה מספר המקרים שבהם נתפסו , במיוחד) בייחוד על רקע הבעיות התקציביות בישראל, לביצוע

כאשר היקף האבטחה , נתון זה מעיד על הקלות היחסית שבה ניתן להפר את הצו. מפירי צווים

    89.וטיבה הינו שגרתי

                                                 
80

 21, 1) 4(ד נא " פ,משרד התחבורה' חורב נ 5016/96ץ "ראו בג. זכות המוכרת כזכות יסוד במשפט הישראלי   
)1997 .(  

81
שהיא לעתים , כאשר היא מונעת ממנו לממש את זכותו לתרבות, ניתן אף לומר כי הגבלה זו פוגעת בכבוד האדם   

 . 4- ו2סעיפים , 150ב "ח התשנ"ס, כבוד האדם וחירותו: ראו חוק יסוד. חלק בלתי נפרד מההגשמה הפרטית
82

   John Cooper, Hooligans Prove Rights are not Equal, THE LAWYER 15 (2000).   
83

 לפסק דינה של 7-10' בעמ, )16.12.2003- ניתן ב, לא פורסם (פלונים' מדינת ישראל נ 5456/03) ם-י(ש "ב   
 . גונן-השופטת מיכל אגמון

84
   R v. Bradfield [2002] EWCA Crim. 2656 , לפסק הדין12פסקה  . 
85

 .  לפסק הדין12בפסקה , 85לעיל הערה , פזפרשת    
86

, 355) 3(ד מט"פ, מדינת ישראל' גנימאת נ 537/95פ "בש: ראו. גישה זו קיבלה את ביטויה גם בפרשת גנימאת   
493) 1995 .( 

87
טענה זו הועלתה בנוגע לצווים המונעים נסיעה של אוהדי כדורגל אנגלים למשחקי קבוצות אנגליות בשאר    

 . Gough v. Chief Constable of the Derbyshire Constabulary [2001] EWHC Admin 554: ראו. ופהאיר
88

שאליה מוזנות , פותחה מערכת ממוחשבת במשטרת ישראל, לדבריו. 78לעיל הערה , דבריו של סגן ניצב גוטמן   
כך שהיחידות במגרשים השונים יוכלו , בכל העמדות בארץונתוני אוהדים מורחקים מופיעים , ההרחקות
שבהם נתפסו ונעצרו )  צווי הרחקה83מתוך ( מקרים 3- כ2002-2003היו בעונת הכדורגל , לדבריו. לזהותם

 .אוהדים שהפרו את הצווים
89

   Statistics on Football – Related Arrests & Banning Orders – Season 2003-2004 
www.homeoffice.gav.uk/docs3/football-statistics.html) נתוני משרד הפנים הבריטי: להלן.(  
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לשוות מסופקים אנו אם צווי ההרחקה מקבלים את הממד המרתיע שהרשויות מבקשות 

הרחקה נקודתית ביותר , לרוב(שאיננה פלילית במובהק והינה מצומצמת , אופי הסנקציה. להם

שילוב אופי הסנקציה בקשיי . חובר לקשיי האכיפה וכך יעילות הצווים נפגמת, )מהמגרשים

אכיפתה מפחית מערכם המרתיע של הצווים ומיעילותם במאבק הכולל באלימות במגרשי 

  .שעליה עמדנו לעיל" תודעת חוקיות" להביא לידי פגיעה מצטברת באותה ועשוי אף, הכדורגל

בשימוש מסיבי יותר , על פי המודל האנגלי, פתרון אפשרי לבעיית האכיפה יכול להימצא

ובכלל זה התייצבות בתחנת משטרה , בקביעת תנאים מגבילים לאוהדים שנגדם ניתן צו הרחקה

. מצד אחר, ופוגעני במידה מוגבלת, שפטי יעיל מצד אחדזוהי דוגמה ברורה לכלי מ. בעת משחקים

פלילית בתופעת הקריאות הגזעניות -איזון זה יכול לשקף את האיפוק הנדרש בהתערבות משפטית

על , חשוב להדגיש כי בגלל הבעייתיות החוקתית שעולה מהשימוש בכלי זה, עם זאת. במגרשים

   90.כדי להצדיק את הוצאת הצווים, פניהםבתי המשפט לשקול היטב את חומר הראיות שמוצג ל

  

  הענישה הפלילית בגין עבירות אלימות וגזענות במגרשים. 2

ענישה : סוגיית הענישה הפלילית כאמצעי להסדרת התנהגות קהל במגרשים נחלקת לשני תחומים

  .וענישה בגין גילויי גזענות, בגין עבירות אלימות

באלימות במגרשים היא נקיטת יד קשה נגד לטיפול , המסתמנת כיעילה, המגמה הכללית

צווי ההרחקה אינם מהווים פתרון מרתיע יעיל ,  כאמור91.האוהדים שנתפסים בהתנהגות אלימה

אין לעתים מנוס מהעמדת אוהדים מתפרעים לדין פלילי והטלת , לכן. נגד תופעות אלימות אלו

ובלטת באחרונה בפסיקת בית מ, של החמרה בענישת אוהדים אלו, מגמה זו. עונשי מאסר עליהם

 ונראה שהושפעה בין היתר ממגמה דומה בבתי המשפט האנגליים בעשור 92,המשפט בישראל

    93.האחרון

יש לה השפעה , כנטען, גם אם. לא ודאי שענישה פלילית תהא מרתיעה דיה, על אף האמור

שבאה " תספונטני"לא ברור אם היא תרתיע במקרים של אלימות , "מתוכננת"על אלימות 

קשה מאוד לזהות בקרב מספר רב של אוהדים את , יתרה מזו.  בעקבות התלהטות יצרים במגרש

" ריגוש"כחלק מה, כאשר יש אף כאלה המעוניינים להיתפס ולהיענש, הגורמים האלימים

 על האמור לעיל יש להוסיף כי אין כל הוכחה נחרצת לקיומו של קשר בין 94.שבהתפרעות במגרש

   95.ות במגרשים לבין הגברת הענישה הפליליתהירידה באלימ

                                                 
90

החשש הוא שרשויות האכיפה לעתים תבקשנה להוציא צווי הרחקה גם כשאין הוכחות ראייתיות או כשמעשי    
 .  לפסק הדין11-12' בעמ, 83לעיל הערה , פרשת פלונים: ראו. אוהד הכדורגל אינם חמורים כלל

91
   Murphy , מדיוני ועדת 18' ראו גם דבריו של עורך הדין אורי שילה בפרוטוקול מס. 226' בעמ, 18לעיל הערה 

הדרך האפקטיבית היחידה להתמודד עם אלימות היא באמצעות הטלת עונשי , לדבריו. 27.6.2005-מ, החקירה
צריך לחזור ולשנן שעד שהאוהד הראשון יישב שנתיים מאחורי סוגר : "כבדים על האוהדים האלימיםמאסר 
כאשר בית . הדברים האלה הם טיפה וטיפה וטיפה… כל שאר הדברים יכולים להיעשות עוד הרבה שנים, ובריח

  ...". האלו ביחדזה ייצור את האפקט של כל הדברים , המשפט ישים את האוהד הראשון מאחורי סורג ובריח
92

 . 32לעיל הערה , ראו פרשת לוי   
93

 מתארים השופטים את המדיניות המחמירה של בתי המשפט 44בפסקה . 79 לעיל הערה ,Marrinerראו פרשת    
גם כאשר לא פגעו אוהדים אלו באופן פיזי , שהנהיגו התפרעויות במגרשים, באנגליה כלפי אוהדים אלימים

  . אוהדים אלו קיבלו עונשי מאסר של בין שנתיים וחצי לבין חמש שנים). אלא רק הסיתו לאלימות(בזולת 
94

   Vamplew , 83' בעמ, 22לעיל הערה . 
95

   Murphy , הנתונים , עם זאת.  החוליגניזם נעלמה מאנגליהישנה גישה רווחת כי תופעת. 226' בעמ, 18לעיל הערה
ובכחצי ממשחקי ,  מעצרים מבוצעים במגרשי הכדורגל באנגליה4000-מהשנים האחרונות מראים כי כ
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 בעיה ראשונה הינה ;הענישה בגין גילויי גזענות מעלה כמה בעיות מעשיות נוספות

 ניתן להרשיע אדם בגין – 96ההגדרה הצרה שבה בחר המחוקק להגדרת גילוי גזענות במגרשים

קריאה חוזרת "ך ובנוסף תו" יחד עם אחר או במקהלה"קריאה גזענית רק כשהוא קורא אותה 

, היא מקשה על רשויות האכיפה, במישור האחד: הגדרה זו בעייתית בשני מישורים". ונשנית

כגון , ומונעת מהן להעמיד לדין מכוח החוק אוהדים שביטוייהם הגזעניים אינם נכנסים להגדרה

יתכן שעל י,  במישור השני97;או השתלחות גזענית שנעשית על ידי אדם בודד, קריאה גזענית יחידה

מעשים גזעניים מסוימים לא תחול הגדרה זו כגון מעשים שאינם מערבים ביטויים מילוליים 

שתכלול בהגדרת החוק גם מעשים ,  פתרון אפשרי לבעייתיות זו הינו פרשנות תכליתית98.מובהקים

שהרי אין ספק כי תכלית החוק הינה לשרש את (בעלי אופי גזעני שאינם כלולים לכאורה בגדרו 

  99).גילויי הגזענות במגרשים

בפרק ג לרשימה זו טענו כי יש לאסור את גילויי הגזענות ביציעים רק כשמתלווה להם 

הביטויים בעלי האופי הגזעני שאינם נכללים /החשש הוא כי שדווקא המעשים. כוונה להסתה

  . ייתכן שמתקיים בהם יסוד זה, בלשון החוק

 רבים משתתפים מאות ואף אלפי אוהדים במקרים. בעיה שנייה היא בעיית האכיפה

לא זו בלבד שלא מעשי לעצור את כל האוהדים . או בקריאה בעלת אופי גזעני" שירה"ב

 לזהות מי מקרב האוהדים – או אף בלתי אפשרי –אלא שאף קשה , המשתתפים בקריאות אלו

זאת משום ו, המשטרה עשויה להימנע ממעצרים ביציע, יתרה מזו. ומי לאו" שירה"משתתף ב

בייחוד כאשר מדובר בקבוצה גדולה של אוהדים המשתתפים , החשש להתלהטות יצרים מיותרת

ועלולים , ליקויי אכיפה אלו פוגעים כמובן ביעילות ההרתעה של התיקון לחוק. בקריאות הגזעניות

  100".אות מתה"להפוך אותו ל

                                                                                                                                            
ניצב בני -ראו דבריו של תת. מדווחים על אירועים אלימים) ליגת הכדורגל הבכירה באנגליה" (פרימייר ליג"ה

. 89לעיל הערה , לעומת נתוני משרד הפנים האנגלי. 5לעיל הערה , דת החקירה לדיוני וע6' קניאק בפרוטוקול מס
יש שטוענים כי הירידה המסוימת באלימות במגרשים אינה תוצר של גישות הענישה המחמירה אלא תוצר של 

" המשפחתי"האופי , כאשר הדוגמאות הבולטות הן הקמת חוגי אוהדים, גישות מסורתיות פחות לטיפול בעניין
של קבוצות ) והגוברת(של הצפייה במשחק הכדורגל והמעורבות המתמדת ) ניגוד לתפיסה הציבורית בעברב(

מיוחד לטיפול בתופעות הגזענות " משימה-כוח"ביטוי לגישה זו היה הקמתו של . הכדורגל בקהילות המקומיות
 Adam Brown, Taken to the Task: The Football Task: לדיון נרחב ראו. והאלימות במגרשים באנגליה

Force, Government and the Regulation of the People’s Game, in LAW AND SPORT IN 
CONTEMPORARY SOCIETY 246 (Steve. Greenfield, Guy Osborn ed. London 2000 .(   

96
  . 2א11סעיף , 7לעיל הערה , חוק הבטיחות   
97

 Home Office. והחוק שונה באופן שיכלול גם קריאה גזענית של אדם יחיד, התעוררה בעיה דומהבאנגליה    
Guidance on Football-Related Legislation (HOC 34/2000) para. 7.3-7.5.  

www.homeoffice.gav.uk/docs3/football-statistics.html.  
98

ר ירושלים בננות "שבו זרקו אוהדי קבוצת בית, המחברת מתארת מקרה. 64לעיל הערה , המזרחי המחרף   
בארצות הברית תואר מקרה . על רקע צבע עורם, בניסיון להקניט את שחקני הקבוצה היריבה השחורים, למגרש

- רולעיני כוכב הקבוצה היריבה האפ, שבו אוהדי קבוצת פוטבול הציגו בובה שחורה תלויה על חבל תלייה
  .297' בעמ, 55לעיל הערה , Williams. אמריקני

99
  . 5ראו לעיל הערה , כעולה בבירור מכל הדיונים בסוגיה בוועדות השונות בכנסת   
100

 כמות האוהדים הרי, מצד אחר קיימת גישה ולפיה גם אם האכיפה חלקית בעניין הקריאות הגזעניות   
פ "ראו רע, לאכיפה שכזו" נימוק ענייני"המשתתפים בקריאות הגזעניות מצדיקה את האכיפה החלקית ומהווה 

" מוות לערבים: "עם זאת חשוב לציין שעמדה זו הובעה בנוגע לקריאה הקיצונית. 1' בעמ, 69לעיל הערה , ןחט
 ). וקיצוני הרבה פחות(לת על בית המשפט גם בנוגע לקריאות בעלות אופי אחר וקשה לומר אם היא מקוב
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דו העיקרי לשמור על כוח השיטור הנוכח באירועי ספורט רואה את תפקי, נזכור כי לרוב

, שם קיים הסדר חקיקתי דומה,  באנגליה101.ולא לאכוף חוק, הסדר ולמנוע מהומות ואלימות

ונמנעת כמעט לחלוטין ממעצרים מכוח חוק , המשטרה אינה מתייחסת בחומרה רבה לעבירות אלו

  102.זה

 יעיל ענישה פלילית בשל מקרי אלימות ובשל גילויי גזענות עשויה להיות פתרון, כאמור

, כפי שהראינו בפרק זה, זאת כמובן. ואפקטיבי לאלימות מילולית או פיזית במגרשי הספורט

ענישה כזו איננה הדרך , אף על פי כן. בשים לב לכשלים אפשריים ותוך שימוש מידתי וראוי

  . במאבק בתופעות מדאיגות אלו, ואף לעתים אינה היעילה ביותר, היחידה

  

  בעלי האצטדיונים / ההתאחדות לכדורגל/ על קבוצות הכדורגלהטלת אחריות נזיקית . 3

 נפגעי מעשי –בפיצוים של קורבנות , במסגרת תביעות נזיקין, מיהו הגורם שראוי כי יחוב

ונפגעי גילויי הגזענות מאידך גיסא ) שם בדרך כלל מדובר בפגיעות פיזיות(האלימות מחד גיסא 

התשובה על שאלה זו עשויה גם לסלול דרך , לדעתנו? )שם בדרך כלל מדובר בפגיעות בכבוד האדם(

  . חלופית לנקיטת הליכים שמטרתם להוריד את רמת האלימות ואת הביטוי הגזעני במגרשים

אחריות הגורמים השונים לנזקיהם של נפגעי אלימות במגרשים נובעת בעיקר מהתפיסה 

הרי , ועים האלימים עצמםאם לא להתפתחות האיר, כי התנאים ביציעים מהווים גורם מרכזי

ליקויים בארגון ובסדר , למשל, כך. להפיכתם במקרים רבים לאירועים הכוללים נפגעים בגוף

ולעתים אף אין כסאות אלא ספסלי בטון , לעתים אין נאכפת הישיבה במקומות מסומנים(ביציע 

ת קטלנית בזמן היכולות לשמש כמלכוד(גדרות גבוהות המפרידות בין היציע לבין המגרש , )בלבד

 הנדסת האנוש במגרש גם היא מרכיב בתרבות 103.תנאים תברואתיים לקויים ועוד, )מהומה

  .הספורט

אשר כבעלי , אין ספק כי ליקויים אלו הם באחריותם המלאה של בעלי האצטדיונים

מכוח , בעלי האצטדיונים. המקרקעין מוטלת עליהם חובת זהירות מושגית כלפי המבקרים

 אף אם הבעלים 104.אחראים כלפי האוהדים המשתמשים במתקן, ש והפיקוח עליוהשליטה במגר

נותרת בעינה , )כגון הקבוצות(מוסרים את החזקה או את זכות השימוש באצטדיון לגורם אחר 

והם עדיין מחויבים למנוע מהם , שהרי לא ניתק הקשר ביניהם לבין המבקרים, חובת הזהירות

   105). בלבדסביריםאמצעי זהירות באמצעות נקיטת , כמובן(נזקים 

גם אם נדמה שאינה אחראית מבחינה פורמלית לתנאים הפיזיים , קבוצת הכדורגל

ואינם עלולים לסכן את , עדיין חייבת לוודא כי תנאים אלו מתאימים לאירוח המשחק, באצטדיון

                                                 
101

   Pearson , 191-193' עמ, 38לעיל הערה .  
102

,  מעצרים63  ביצעה המשטרה באנגליה2003-2004בעונת הכדורגל . 89לעיל הערה , נתוני משרד הפנים הבריטי   
  .  מיליון אוהדים שהגיעו למגרשי הכדורגל באותה עונה30זאת מקרב 

103
   Rob Lynch, A Symbolic Patch of Grass: Crowd Disorder and Regulation on the Sydney Cricket 

Ground Hill in CROWD VIOLENCE AT AUSTRALIAN SPORT 10, 11 (1990) .ח ועדת "ראו גם המלצת דו
כבר , וצעדים אחרים למען שיפור התשתיות במגרשים, צעד זה. להורדת כל הגדרות במגרשי הכדורגל, קירההח

" טדי "–פרט לשני אצטדיונים (נציין כי ברוב מגרשי הכדורגל בארץ ,  עם זאת.הושלמו בחלק מהמגרשים
, באים לידי ביטוי בהזנחהאשר , שוררים תנאים תברואתיים וסניטריים מחפירים) ביפו" בלומפילד"בירושלים ו

 . בצפיפות ובזוהמה, ולפעמים בהיעדר מוחלט של שירותים לאוהדים
104

  ). 1982 (125, 113) 1(ד לז"פ, המועצה המקומית בית שמש' ועקנין נ 145/80א "ע   
105

  . שם, שם   
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 אינם מסתפקים בכך שהקבוצה מתריעה בפני,  ובישראל106באנגליה, בתי המשפט. האוהדים

עד כדי דרישה לביטול המשחק (ודורשים נשיאה באחריות עצמית , הגורמים על ליקויים אפשריים

יש להישמר לדעתנו מדרישות בלתי סבירות ובלתי הגיוניות ,  עם זאת107).או להעברתו למגרש אחר

   108.דרישות אשר לעתים אינן תואמות את הנעשה במגרשי הכדורגל, מהקבוצות

נראה כי המחוקק לא היה מעוניין להתערב ולחייב בחוק גוף , אשר להתאחדות לכדורגל

גם אם היא פועלת במישורים אחדים למציאת ,  ההתאחדות עצמה109. במהותוישנתפס כוולונטר

אינה רואה עצמה אחראית לנזקים הנגרמים מאירועים , פתרונות לבעיית האלימות במגרשים

  . נקודה זו ראויה למחשבה שנייה,  לדעתנו110.אלימים

,  המסדירות את המבנה ואת התשתיות של מתקני הספורט111אמנם קיימות תקנות, כיום

אף אם לא מוטלת חובה סטטוטורית כלשהי על . אך אין בכך די, ובהם גם את מגרשי הכדורגל

, ניתן לצפות ואף לדרוש ממנה לבקר בלא הרף את התנהגות הקבוצות, כתפי ההתאחדות לכדורגל

מסקנה זו עולה בקנה אחד עם החיוב . ות הפוטנציאליות לאוהדיםמצב מתקני הספורט והסכנ

ראוי אף ,  לדעתנו112.שהטיל בית המשפט על ההתאחדות והקבוצות לממן כוח שיטור במגרשים

  113.לשקול הטלת חובה על המשטרה להיוועץ עם ההתאחדות טרם אישור מגרש למשחק כדורגל

במקרה של תביעה נזיקית , רו לעילהעשוי להיטען על ידי הגורמים שהוזכ, טיעון נגדי

התגברות . הינו כי האוהד הסביר מודע לאפשרות של התרחשות אלימה במגרשי הכדורגל, נגדם

ואם בכל זאת האוהדים מגיעים להשתתף באופן פעיל במשחק , תופעות האלימות ידועה לכול

 114.ים האחראיםולכן אין להשית את כל סכום הפיצוי על הגורמ, יש להם אשם תורם, ונפגעים

התנהגות האוהדים היא התנהגות .  והיא שגויה אף לדעתנו115,רנדטענה זו נדחתה על הסף בפרשת 

לא פשוט לטעון כי האוהדים צפו מראש את , יתרה מזו. שעל הגורמים האחראים לצפות

. הנדון" לקחת את הסיכון"התרחשותו של אירוע העשוי לגרום להם לנזק כלשהו ובחרו במודע 

                                                 
106

   Edward Grayson, The Lessons of Hillsborough, 139 NEW LAW J. 532 (1989)  .  
107

 .  בפסק הדין31בפסקה , 1לעיל הערה , רשת רנדראו פ   
108

" 'יציע ג" בית המשפט טוען כי לדעתו הייתה קבוצת מכבי חיפה צריכה לאסור את כניסת בני נוער ל.ראו שם   
ם  אחוזי80- שכן כ, דרישה זו מנותקת מהמציאות במגרש"). שרופים"המאכלס את האוהדים ה(הבעייתי 

האצטדיון במשחק הספציפי הזה היה מלא עד אפס , בנוסף. מהאוהדים המאכלסים את היציע הזה הם בני נוער
 . והפוטנציאל לאסון דומה לא היה משתנה אם בני הנוער היו ממוקמים ביציע אחר, מקום

109
 . 5לעיל הערה .  לדיוני ועדת החקירה6' פרוטוקול מס, דבריו של חבר הכנסת אבשלום וילן   
110

 . 17לעיל הערה , פרוטוקול ועדת החינוך, דבריו של עורך הדין אורי שילה   
111

 . 1290ת "ק, 1989-ט"התשמ, )9' תיקון מס) (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנון והבנייה    
112

 ). 1989 (183, 179) 2(ד מג"פ, שר התרבות והחינוך' ראל נההתאחדות לכדורגל ביש 402/89ץ "בג   
113

כגורם מקצועי , ניתן לגרוס כי על המשטרה להיוועץ בהתאחדות, גם כשאין חובת היוועצות סטטוטורית, אמנם   
באופן שלעתים , עיגון חובה כזו בחוק יבסס חובה משמעותית יותר וקלה יותר לאכיפה, עם זאת. ובעל העניין
נשיא '  נםפורום היוצרים הדוקומנטאריי 5933/98ץ "ראו בג. ת ההיוועצות תגרור את ביטול ההחלטההפרת חוב
  ). 2000 (511-514, 496) 3(ד נד"פ, המדינה

הדורשת ממבקש האישור להציג בפניה , כי תהליך אישור האצטדיון כפוף לאישור של משטרת ישראל, נציין  
 7בפסקה , 1לעיל הערה , רנדראו פרשת ). כגון מהנדסים( שונים אישורים וחוות דעת של גורמים מקצועיים

 . לפסק הדין
114

וכמו בית המשפט בישראל דחו אותם ברוב , גם בתי המשפט בארצות הברית התמודדו עם טיעונים דומים   
 .Joshua Eראו לעניין זה . דיםמן הטעם שהגורמים האחראים היו צריכים לצפות את התנהגות האוה, המקרים

.Kastenberg "Article: A Three Dimensional Model of Stadium Owner Liability in Spectator Injury 
Cases, 7 MARQ. SPORTS L.J 187, 198-208 (1996).  

115
  . 33-34בפסקאות , 1הערה  לעיל, פרשת רנד   
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אין בה כדי להסיר את האחריות , גם אם ייתכנו מצבים של אחריות משותפת, קוםמכל מ

  .מכתפיהם של הגורמים שצוינו לעיל

 היא 116,אך כמובן גם לגבי גילויי אלימות, הרלוונטית בעיקר לגילויי גזענות, סוגיה נוספת

 של בעיקר שחקנים ואנשי הצוות המקצועי(האפשרות שתוגש תביעה נזיקית בידי גורמים 

, ניזוקים אלו. בעלי אופי גזעני, שבהם דנו בפרק ג, אשר סבלו מקריאות או ממעשים) הקבוצות

עשויים לתבוע גם את , אך בשל הקושי הרב הכרוך בתביעה כזו, יכולים לתבוע אוהדים ספציפיים

ות בעיקר באמצע, הם עשויים לטעון. בגין נזקיהם) 'קבוצות הכדורגל וכו(הגורמים שהוזכרו לעיל 

כי גורמים אלו לא נקטו אמצעים סבירים מספקים כדי , שימוש בעילות נזיקיות או חוקתיות

117.כגון הרגעת הרוחות באצטדיון בעזרת מערכת הכריזה, למנוע את גילויי הגזענות
   

גם בהקשר זה הניסיון . לצד התביעה הנזיקית תיתכן גם תביעה בגין הפליה על רקע גזעי

את הנהלת ליגת הפוטבול  אמריקני-  הברית תבע שחקן פוטבול אפרובארצות. ההשוואתי חשוב

, וטען כי ההנהלה לא נקטה צעדים מספיקים כדי למנוע את הקריאות הגזעניות נגדו, )NFL-ה(

 118.המוטלת על מעבידים בחוק האמריקני, ולכן לא עמדה בדרישה לאי הפליה במקום העבודה

 כלומר גם במקרה שהמעביד עצמו לא חטא בו ,חובה זו קיימת גם כאשר מקורה בצד שלישי

כאשר שחקן ,  ייתכן שניתן ליישם מודל זה גם בארץ119.אלא לא מנע הפליה כזו מצד ג, בהפליה

 האחריות 120.שהיא למעשה מעסיקתו, שייפגע מקריאות גזעניות יטיל חלק מהאחריות על הקבוצה

  .  למנוע את הפגיעהתוטל רק כאשר יוכח כי הקבוצות לא נקטו אמצעים סבירים כדי

הגורמים האחראים יוכלו אמנם לטעון כי אינם יכולים למנוע לחלוטין תופעות של 

עלולות להיגרם על ידי , כך הם עשויים לטעון, תופעות אלה. אלימות וגילויי גזענות במגרשים

כשהחוק מעגן באופן רשמי את , כעת. קומץ אוהדים בלתי נשלט העושה ככל העולה על רוחו

יטענו הגורמים כי האחריות כולה מוטלת על , ואף מציג סנקציה לצדו, ור התופעות הללואיס

ואפילו כאמור לעגן ציפייה , ויש לצפות, אין להסתפק בהטלת אחריות זו, לדעתנו. המשטרה

, כללים אלו. מבעלי הקבוצות לפרסם שורה של כללים להתנהגות במגרשים, סבירה זו בחקיקה

בלא צורך או , ייאכפו על ידי סדרנים) כגון סרטי קולנוע(י תרבות אחרים בדומה לכללים במופע

זאת , אם תאומץ המלצה זו. כמעט בלא צורך בהתערבות המשטרה ובהטלת עונשים פליליים

הצופים שיעברו ,  והכשרתו המלאה121כמובן תוך הקצאת תקציב מספק למימון כוח סדרנים יעיל
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נגד " רגילה"אך תביעה זו תעלה כתביעת נזיקין , ית אפשרית כמובן גם במקרה של גילויי אלימותתביעה נזיק   
, אשר לתביעה בגין גזענות. בעל מקרקעין שאינו נוקט אמצעים סבירים כדי למנוע גרימת נזק למי שמצוי בשטחו

 . רגלומתאימה במיוחד למתרחש במגרשי הכדו, נראה כי יהיה מדובר בעילה ייחודית יותר
117

כגון עוולת הרשלנות ועוולת היפר , ]נוסח חדש[הניזוקים יסתייעו בעיקר בעוולות הכלליות של פקודת הנזיקין   
, עוולות נוספות נמצאות בחוק איסור לשון הרע). חיקוק רלוונטי עשוי להיות התיקון החדש לחוק(חובה חקוקה 

, ח כרמל"בי' דעקה נ 2781/93א "ע: ראו לעניין זה. כבוד האדם וחירותו:  ובחוק יסוד27ח "ס, 1965-ה"התשכ
  ). 1989 (574) 3(99על -תק

118
   Cox v. National Football League, 889 F. Supp. 118, 119 (S.D.N.Y. 1995) .  
119

   Title VII of the Civil Rights Act of 1964 . ראו דיון נרחב אצלWilliams , 300-308' בעמ, 55לעיל הערה .  
120

, 1988-ח"התשמ,  לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה2מובן שהצלחת התביעה תלויה בפרשנות מרחיבה של סעיף    
והנושא ראוי לדיון , לא ברור אם בית המשפט בישראל יחשיב התנהגות זו כהפליה במקום העבודה. 1240ח "ס

  . נפרד
121

לעיל הערה , ראו חוק הבטיחות. חראית על פי חוק גם לנושא הסדרניםקבוצת הכדורגל המארגנת את המשחק א   
 . 622ת "ק, 2005- ה"התשס, )הוראת שעה) (סדרנים באסיפות(ובנוסף תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים , 10
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 ייתכן לדעתנו כי מהלך זה יביא לידי 122,בדומה לאנגליה. יסולקו מהמגרש לאלתר, על כללים אלו

ויפחית במידה ניכרת את התופעות הקשות שאותן , שינוי תפיסתי של ההתנהגות במגרשים

  123.הצגנו

צד המשפט יכול למלא תפקיד מהותי בהסדרת תופעות האלימות שוב אנו רואים כי

, "העבריין"נודה כי לא מדובר בשימוש הקלאסי במשפט הפלילי נגד האוהד . והגזענות במגרשים

, אם כי מצומצמת למדי, בשילוב הטלת אחריות פלילית, אלא בשימוש בהיבט הנזיקי של המשפט

,  עם זאת אין ספק כי רק כך נגיע לפתרון מאוזן.על הגורמים האחראים לקיום משחקי הכדורגל

פתרון שיענה על הצרכים של אוהדי , ולא רק ציבורית, מידתי ונכון מבחינה משפטית, ראוי

, אין לשכוח שההסדר שנבחר משפיע במישרין(כאחד " אוהדי הסובלנות והסדר"הכדורגל ושל 

  .) על האוהדים המגיעים מדי שבת למגרשים, ובעיקר

של התאחדות הכדורגל , 2006מחודש מרץ , עמדתנו זו ניתן אף לאתר בהחלטתהחיזוק ל

על הקבוצות המקומיות וההתאחדויות , וסנקציות קשות, להטיל אחריות) FIFA(העולמית 

  124.הלאומיות בגין תופעת הגזענות במגרשים

  

  סיכום. ה

ו להתמודד עם תיקונים שנועד, הארה זו דנה בתיקונים לחוק לבטיחות במקומות ציבוריים

במסגרתה הצגנו את ההשפעות ואת ההיבטים . האלימות והגזענות בקרב הצופים במגרשים

השונים העולים מהתיקונים על רקע השאלה הרחבה יותר בדבר ההצדקה להסדרה משפטית של 

  . המאבק בתופעות הללו

 מוצדק להתערב מבחינה משפטית, מצאנו כי לאור ייחודיות אירוע הספורט, ראשית

אחר כך דנו בהצדקה הרעיונית להגבלת . בהתנהגות הצופים במגרשים לעומת סוגי מופעים אחרים

של רוב " חף מפשע או כוונה להסית"לדעתנו בגלל אופיין הייחודי וה. ביטויי הגזענות של האוהדים

, שמחד גיסא תתאים לאווירה במגרשים, עדיפה גישה מקלה יותר. ההגבלה מוגזמת, הקריאות

ומאידך גיסא לא תפגע במאבק בקריאות , ותהא קלה יותר לאכיפה, ת הענישה הפליליתלמטרו
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   Carnibella , ועזרתם להפחית את , נגליהלמרות ההצלחה הרבה של הסדרנים בא. 116' בעמ, 30לעיל הערה
התעוררו לעתים בעיות כאשר הסדרנים הפלו את אוהדי הקבוצה היריבה ונקטו נגדם , האלימות במידה ניכרת

פתרון יעיל לבעיה זו יהא מיון קפדני של , כמובן. בעוד הם מקלים על אוהדי הקבוצה הביתית, יד קשה
 . אמנהופיטורי סדרנים שאינם מבצעים את עבודתם נ, הסדרנים

123
אף שעליית (  אמנם ההצעה שלנו עשויה להביא לידי עלייה במחירי הכרטיסים ופגיעה בכיסם של אוהדי הכדורגל  

מחירים זו אינה מחויבת המציאות כשההתאחדות לכדורגל או רשויות ציבוריות אחרות יכולות להשתתף 
יפור הצפוי בחוויית הצפייה במשחקי שיידרשו האוהדים לשלם מוצדק לנוכח הש" מס"אך לדעתנו  ה, )במימון
 .  הכדורגל

124
 כי בכל עת FIFAכיום החליטה , )הטלת האחריות לקריאות הגזעניות בעיקר על האוהד(בניגוד למקובל בעבר    

בעונש של ) שאוהדיה אשמים בגילויי הגזענות(תישא הקבוצה , שיתגלו תופעות של גזענות במגרשי הכדורגל
.  בגין אירוע הגזענות הראשון והפחתה של שש נקודות ליגה בגין אירוע הגזענות השניהפחתת שלוש נקודות ליגה

ובמקרים מסוימים לגרום לה לאובדן זכייה באליפות , עונש כזה יכול להיות מהותי ביותר עבור קבוצת הספורט
לנזק שכזה כש(או במיקום טבלת הליגה באחת מתחרויות גביעי אירופה או אפילו לרדת לליגה נמוכה יותר 

התאחדות לאומית שלא תטיל סנקציה זו תורחק לשנתיים מכל ). עלולה להיות גם משמעות כספית מהותית
 :Art.55 FIFA Disciplinary Code: ראו. תחרות בין לאומית

www.fifa.com/documents/static/organisation/disciplinary_code_EN.pdf) 8.7.2006-נצפה באחרונה ב (
 ראו דיווח באתר הבית FIFAלשינוי בגישתה של ). יות על האוהד בגין התנהגות גזענית במגרשיםהטלת אחר(

 16.3.2006-של הארגון מפגישת ההנהלה שנתקיימה ב
]www.fifa.com/en/media/index/0,1369,115780,00.htmlURL: ) [8.7.2006-נצפה באחרונה ב .(  
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להסית לגזענות לצורך הטלת " כוונה"גישה זו מתבססת על הדרישה להוכחת . הגזעניות החמורות

כך יענשו האוהדים הקוראים קריאות גזעניות בכוונה . אחריות פלילית בגין ביטויים גזעניים

  ". תמים"הקוראים קריאות גזעניות כחלק מעידוד ) גם אם יש לגנותם(ו ולא ייענש, להסית

דרך . בהמשך הצגנו כמה אפשרויות למאבק באלימות ובגזענות שעולות מן התיקון החדש

. את פרק זמן ההרחקה המותר" שלוש עונות"התיקון מאריך ל. אחת הינה הרחקת צופים אלימים

ראוי . זכויות האוהדים וספק אם היא בת אכיפהפוגעת ב, במיוחד לתקופה ארוכה, ההרחקה

שבתי המשפט יכריעו בעניין הצווים לפי אותו מדד המשמש לדיון בבקשות מעצר שגרתיות וכך 

על הרשויות לדרוש מהאוהד , לשם שיפור האכיפה. תצטמצם הפגיעה בזכויות היסוד החוקתיות

הענישה בגין .  ענישה פליליתדרך שנייה הינה. המתפרע להתייצב בתחנת המשטרה בעת המשחק

עם זאת הצלחת . אלימות היא תגובה ראויה במקרים חריגים ולעתים אף יעילה יותר מההרחקה

לעתים קרובות , לעומתה. אסטרטגיה נקודתית זו במלחמה הכוללת באלימות מוטלת בספק

לפיכך . מידתיהענישה המוצעת בגין הקריאות הגזעניות אינה ראויה והיא אף פוגענית באופן בלתי 

נכון ומדויק יותר בקריאות הגזעניות , יש לשקול שינוי בהסדר החדש כדי לאפשר טיפול יעיל

  . החריגות במיוחד

הקבוצות וההתאחדות , דרך שלישית הינה הטלת אחריות נזיקית על בעלי האצטדיונים

 או גזעניים אין ספק שראוי להטיל אחריות כלשהי על גורמים אלו לאירועים אלימים. לכדורגל

אפשר להטיל אחריות נזיקית בד בבד עם הטלת , למשל, כך. שבהם נפגעים אוהדים ושחקנים

במישור . חובה סטטוטורית על המשטרה להתייעץ עם ההתאחדות לכדורגל לפני אישור המגרשים

שלא , כמעסיקות, אחר אפשר לדרוש מהקבוצות למנוע קריאות גזעניות חמורות כחלק מחובתן

הטלת האחריות תצמצם את הצורך בהטלת סנקציות . לרעה את השחקנים על רקע גזענילהפלות 

   125.פוגעניות מדי ובלתי ראויות על האוהדים

נראה שהכשל המרכזי בחקיקה החדשה הינו , לנוכח הפגמים שעליהם הצבענו לעיל

ע מדי שמגי" הרגיל"ואולי גם של האוהד , "השרוף"התעלמות מסוימת מנקודת המבט של האוהד 

שהחקיקה , ואף לא ראוי, אין מקום, כמובן שכמו בדברי חקיקה אחרים. פעם למגרשי הכדורגל

אך ישנה תחושה כי המחוקק במקרה זה לא הביא בחשבון , תתבסס על נקודת מבט כזו או אחרת

או את , את מכלול המשמעויות ואת ההשפעות של החקיקה החדשה על אוהדי הכדורגל

ותינתן , ראוי כי ייבחן בעתיד שינוי של החקיקה החדשה. החלתה בפועלהבעייתיות הכרוכה ב

למרות הלחץ הציבורי הרב הדורש טיפול נוקשה , הדעת על אוהדי הכדורגל ונקודת השקפתם

חשוב שבתי המשפט לא יתעלמו , בנוסף. וחסר פשרות בתופעות האלימות והגזענות במגרשים

יש . וישקלו אותה גם בין שיקולי הענישה, היאבאשר , מהאופי הייחודי של אהדת הכדורגל

, ובמיוחד החמורים שבהם, להדגיש כי אין ספק שאין לפטור אוהדים מענישה בגין מעשי אלימות

אך מצד אחר ברור שיהיו מקרים שבהם למרות החוק היבש יצטרכו השופטים להבחין בין מגרש 

  . חרים ולפסוק את פסקם בהתאםא" פורומים ציבוריים"ובין ) או כל ספורט אחר(הכדורגל 

כאוהדי כדורגל וכמשפטנים אנו מברכים את התמודדות המחוקק עם ביטויי האלימות 

התמודדות . הפוגעים לא רק בהנאה מהצפייה במשחק אלא אף בתדמיתו, והגזענות במגרשים
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 מגיעים למגרש לא כדי לנקוט אלימות או כדי לקרוא קריאות נראה לנו שרוב מוחלט מקרב אוהדי הכדורגל   
 . גזעניות ולהסית לגזענות
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משחק "מוצלחת תתרום להגברת ההנאה ולא זו בלבד אלא תשמר את תדמית משחק הכדורגל כ

תדמית שיכולה לשמש כמודל לעקרון החוקיות בחברה הישראלית ולדו קיום בין חלקי , "ןהוג

בד בבד אין להתעלם מאופייה הייחודי של . האוכלוסייה השונים בחברה הרב גונית שבה אנו חיים

בלא דרישה , הניסיון להעניש אוהדים בגין קריאות גזעניות. הצפייה האקטיבית במשחק הכדורגל

עלול אפוא לנחול כישלון חרוץ ולפגוע במאבק בתופעות המסוכנות באמת , נה להסיתלהוכיח כוו

  .  המתרחשות ביציעים

  

  

 


