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 הקדמה
מועדון הוועד המנהל של עמותת "האחווה הכחולה" ודירקטוריון לאור ריבוי מעשי האלימות ביציעים של המועדון, 

כי יש לצאת בתכנית רב שנתית מדידה על מנת להלחם בתופעה הזו עד כדי  יםחשהכדורגל הפועל פתח תקוה 

מיגור התופעה באופן מוחלט מיציעי הפועל פתח תקוה. האסטרטגיה שהפועל פתח תקוה מתכוונת לנקוט על מנת 

 להגיע למיגור מוחלט של התופעה מורכבת משלושה אלמנטים: חינוך, הסברה וענישה.

 

 מדד להצלחה
כל עונה עד  20%להצלחת התכנית הוא הקטנת מספר אירועי האלימות ביציעי הפועל פתח תקוה ב המדד העיקרי

שכמות אירועי האלימות יהיה אפס. מדידת אירועי אלימות תיעשה על ידי בעלי תפקידים בקבוצה, בעלי תפקידים 

כל אירוע ביציע הקבוצה -כבעמותת האוהדים )לרבות וועדת הביקורת(, דוח השיפוט וכדומה ואירוע אלימות מוגדר

 הכולל התפרעות, קריאות גזעניות, אלימות וכדומה.

 

 אסטרטגיה למיגור האלימות

 חינוך

ובמחלקת הנוער מועדון הכדורגל הפועל פתח תקוה ועמותת האוהדים 'האחווה הכחולה' יקיימו פעילויות בקהילה 

ישתמש ו ייזום פרוייקטים חינוכיים ן הכדורגלשמטרתן חינוך לסובלנות. על מנת ליישם את תכנית החינוך מועדו

. דוגמא לשיתוף פעולה שהמועדון כבר החל בו הוא שיתוף דומה בשיתופי פעולה עם עמותות בעלות אג'נדה

אחד לחינוך נגד אלימות בכל  אירוע \חת פעילות זו הינו קיום פרוייקט פעולה עם "עיר ללא אלימות". המדד להצל

 ה(.פעילויות בשנ 4רבעון )

 הסברה

מועדון הכדורגל הפועל פתח תקוה ישתמש בערוצי התקשורת העומדים לרשותו )לרבות האצטדיון ביום משחק( 

על מנת להסביר לאוהדים על השלכות אירועי אלימות, על סובלנות ועל הצורך שלנו כמועדון אוהדים להוות דוגמא 

א פרסום לפחות אלמנט אחד בכל חודש שמסביר ומופת בכדורגל ובספורט בכלל. המדד להצלחת פעילות זאת הו

 לאוהדים על סובלנות וערכים נגד אלימות.

 ענישה

 אוהדים

ביד קשה נגד אוהדים מתפרעים. על מנת להעניש  וטועמותת 'האחוה הכחולה' ינק מועדון הפועל פתח תקוה

בחן שתדון באירועי אלימות ותעמותה מטעם ה אתיקהוועדת  עמותת 'האחווה הכחולה' תקיםאוהדים מתפרעים 

שתמש בסנקציות עמותת 'האחווה הכחולה' תאותם אל מול החוק והקוד האתי של עמותת 'האחווה הכחולה'. 

 הבאות כנגד אוהדים שינקטו באלימות או יפרו את הקוד האתי:

 במשחקי הביתהרחקה מהיציעים במקרי של אוהדי הפועל פתח תקוה הועדה תהיה רשאית לתת עונשי  .1

 .לתקופות שונות בהתאם לחומרת העבירה

במקרה של חבר עמותה תהיה הועדה רשאית לבטל את חברותו בעמותה על בסיס תוקפו של הקוד  .2

 האתי.
תביעות או אוהדי היריבה הועדה תהיה רשאית להורות על הגשת \במקרה של אוהדי הפועל פתח תקוה ו .3

 .מפירי החוק או התקנוןאזרחיות על נזקים ישירים שייגרמו למועדון על ידי 
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במקרה של התפרעות אוהדי היריבה הוועדה תהיה רשאית להורות על הגשת תלונה לבית דין המשמעתי  .4

 של ההתאחדות לכדורגל.
 במקרים חמורים במיוחד הועדה תהיה רשאית להגיש תלונה במשטרת ישראל נגד אוהדים מתפרעים. .5

 חקנים ובעלי תפקידיםש

תקוה ינקוט במדיניות של אפס סובלנות כלפי שחקנים ובעלי תפקידים אשר בהתנהגותם מועדון הפועל פתח 

 עוררו התפרעות או התגרו בקהל האוהדים. המועדון ינקוט בצעדים הבאים במקרים הנ"ל:

בעל  \במקרה של התנהגות בלתי הולמת של שחקן הפועל פתח תקוה או בעל תפקיד במועדון, השחקן  .1

 מעתי פנימי של המועדון.תפקיד יעמוד לדין מש
בעל תפקיד של הקבוצה היריבה, הקבוצה תגיש תלונה  \במקרה שלהתנהגות בלתי הולמת של  שחקן  .2

 נגד כל אחד מבעלי התפקיד שלקח חלק באירוע. לכדורגל של ההתאחדות המשמעתי לבית הדין

 

 מדידת ההצלחה
והיכן עומדת התכנית ביחס ליעדים.  והטיפול בהם האלימותדירקטוריון המועדון יקבל דיווח חודשי על אירועי 

במידה ויתחוור לדירקטוריון שהמועדון לא עומד ביעדים למיגור האלימות, הדירקטוריון יפעל על מנת לעמוד 

 ביעדים המצויינים בתכנית זו.

 

 לוחות זמנים

 מטעם עמותת "האחווה הכחולה" אתיקההקמת וועדת 

 וחר מחודש לאחר אישור תכנית זאת.תוקם לא יא האתיקהוועדת 

 

 פעילות הסברה

 פעילות ההסברה תחל מיד עם אישור תכנית זאת.

 

 פעילות חינוכית

 הפעילות החינוכית תחל מיד עם אישור תכנית זאת.

 

 פעילות ענישה נגד שחקנים ובעלי תפקיד הן במועדון והן מחוץ למועדון

 הפעילות תחל מיד עם אישור תכנית זאת.

 

 

 דירקטוריון הפועל פתח תקוה

 וועד מנהל "האחווה הכחולה"


