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  מבוא. 1

 או יותר ופוגעות הנעשות בידי אד8, מזיקותכמושג המתייחס לתחו8 רחב של פעולות , אלימות

 בכלל ובכדורגל בפרט והנושא זוכה הספורטהינה תופעה שכיחה בעול8 , בחברה בפרט או

יש תוצאות ,  בכלל ובכדורגל בפרטבספורטלאלימות .  מצד אמצעי התקשורתרבהלתשומת לב 

 בבקרספורט שמו הטוב של ענפי ה ונזק שנגר8 לרכושהרס , וביניה/ פגיעה גופנית, והשלכות שונות

מחייבות , אלו  והשלכותתוצאות.  בבוז למשתתפי8 בוותהמתייחס, שכבות מסוימות בחברה

 . בדר4 למציאת דרכי8 למיזעורהמרכזיכשלב , מאפייניהובחינת לימוד הבעיה תהלי4 של 

 

  היסטורי רקע. 2
           זיקה למי/ תחילת המאהמתקיימת, מעשי אלימות מסוגי8 שוני8לבי/  משחק הכדורגל בי/

, " עממיכדורגל"שונות של  במסגרות אלימותנית/ לומר כי צורות שונות של , למעשה. 13 �ה 

נעוצי8 , בעיד/ המודרני חוליגניז8ה אול8 שורשיה של תופעת, התקיימו במספר מדינות אירופה

,  האחרותאירופהבמדינות . קודמת  המוקדמות של המאה הששי8העוד משנות , הבריטיכדורגל ב

 .מאוחר יותר שני8 10 �ופיע דפוסי התנהגות דומי8 כ החלו לה

 

  האנגלי אירועי אלימות בכדורגל סקירת. 3
 האנגלי והאירופי תופעות הכדורגל וידע, 20 � של המאה ה שמוני8לשנות השבעי8  שנות הבי/

 בולטי8 של התפרעויות אוהדי8 אירועי8להל/ רשימת . רבות של חוליגניות מצד אוהדי8 אנגלי8

 :גלי8 בעשורי8 אלואנ

 נגד ווייט הארט ליי/ במהל4 משחק באיצטדיו/טוטנהא8 מתפרעי8 קבוצת  אוהדי � 1974 •

 .  פיינורד רוטרד8קבוצת

לאחר ,  בפאריספרינס לידס מתפרעי8 בצורה חמורה בפארק דה קבוצת אוהדי � 1975 •

 . באייר/ מינכ/קבוצת ל2(0הפסד 

 9 תמצית
במסגרתו,  ביותר במרבית מדינות העול8ות הפופולריאחד מפעילויות הפנאי הוא הספורט

ע8, כענ= ספורט תחרותי המשלב בתוכו מתח ויוקרה.  ביותרכנפו>נחשב משחק הכדורגל 

 משחק הכדורגללעיתי8מלווה ,  להתפתחויות מפתיעות ובלתי צפויותמגוונותאפשרויות 

אגב,  לאפיו/ תופעת האלימות בספורטקווי8 זה יציג מסמ4.  אלימותגילוייבלא מעט 

מעי/ מסגרת הכוללת, " הבריטיהמודל" יוצג במסמ4.  המתרחש בענ= הכדורגלהתבוננות על

 ע8 בעיות חמורותבריטניהלאופ/ התמודדותה של , י88 וחקיקתיאופרטיביי, שיטות וצעדי8

תשומת לב מיוחדת תינת/ לתפקיד.  של חוליגניז8 ואלימות בתחו8 ספורט זהכבותומור

כמו ג8 לעליה הגוברת בשימוש, התקשורת ולהשפעת האלכוהול על עוצמת התופעה הנחקרת

 . במהל4 ואחרי אירועי ספורט, לפני, בביטויי8 גזעניי8



 
 

 

 המחזיקות נגד גביעפרעי8 במהל4 משחק סטר יונייטד מת' מנצקבוצת אוהדי � 1977 •

 .אטיי/.  סטקבוצת

 קבוצת נגד א"אופ במשחק גביע בספרד מתפרעי8  ווסטהא8קבוצת אוהדי � 1980 •

 .קסטיליה

 המחזיקות גביע טוטנהא8 מתפרעי8 ברוטרד8 אחרי משחק קבוצת אוהדי � 1983 •

 .י8 ע8 המשטרהעמתומת

 .י משטרת בריסל טוטנהא8 נורה למוות בידקבוצת אוהד � 1984 •

 באחת מההתפרעויות נהרגי8,  יובנטוסקבוצתרוב8 ככול8 אוהדי ,  אוהדי398 � 1985 •

 למשחק גמר הגביע שקד8במהל4 מאבק אלי8 , החמורות ביותר בכדורגל האירופי

 .בי/ הקבוצות יובנטוס וליברפול, האירופי

באסו/ הכדורגל  נפצעו אחרי8 200 ליברפול נהרגו ולפחות קבוצת מאוהדי 95 � 1989 •

 קבוצת האנגלי בי/ הגביעבמשחק חצי גמר , הגדול ביותר באיצטדיו/ הילסבורו בשפילד

 . נוטינגהא8 פורסטקבוצתליברפול ל

 

 אסונות מרכזיי2 בכדורגל האנגלי . 4
  () 1985( הייזל פרשת .א

 גביל הכדורגל האנגלי וה/ תדמית לגביה/ , התבררו כקו פרשת המי8, 1985 אביב שנת אירועי

באירוע עצמו היו אוהדי קבוצת . בכדורגל לתופעת האלימות תממשלתיה ותמשטרתיה ,התגובות

במהל4 מאבק , יובנטוס,  הקבוצה היריבהמאוהדי 39הכדורגל של ליברפול מעורבי8 במות8 של 

 באיצטדיו/ אירעש,  המוזכרות לעילהקבוצותאלי8 שקד8 למשחק גמר הגביע האירופי בי/ 

רוע השיא י באהתרחשדווקא מכיוו/ ש,  ממדי8 מחרידי8קיבלהאסו/ הנורא . לשבבריס" הייזל"

 הופעל נגד ,בעקבות האירוע הטראגי.  לאלופותאירופה  גביעגמר : של ענ= הכדורגל באירופה

.  האירופאי8במפעלי8אמצעי ענישה מקי= וגור= שעיקרו הרחקה מכל תחרויות הכדורגל בריטניה 

, "חשבו/ נפש" לבריטניהחייב את ,  למיליוני צופי8ישירבשידור שהועבר , האסו/, יתרה מכ4

 :החלטות הבאותבמסגרתו התקבלו ה
o באלימות סנקציות קשות כנגד קבוצות שאוהדיה/ ינהגו קיטתנ. 
o  הטלת איסור גור= על הגעת8 כמו ג8 , לאוהדי8 אלימי8 ותמעצר ממושכקביעת תקופות

 .למשחקי כדורגל
o אלכוהול באיזור המשחק כללי8 בנוגע למכירת החלת. 

  () 1989 (הילסבורו פרשת .ב
, בעקבות הטרגדיה. 8 אוהדי95בו נהרגו ,  האסונות הקשי8 והחמורי8 ביותר בעול8 הכדורגלאחד

 : דברי8 מרכזיי8שני, בי/ היתר, הורתה הממשלה לקבוצות לבצע
o <קי8 בדרישות אירוח משחשיעמדועל מנת ,  את מגרשיה/לשפ. 
o בלבדישיבה" יציעי ולקיי8מידה  את מקומות העלבטל  ." 

 

 



 
 

 

 בכדורגל  המשפיעי2 על רמת האלימות משתני2. 5
 ( התקשורת .א

  הפ4 לנושא מחקר באמצע שנות, הכדורגל התקשורת בתופעת החוליגניות בענ= ה של טיפולאופ/

 :ע8 התגבשות/ של שתי גישות מרכזיות, 20 � של המאה ה שבעי8ה

תפקיד כממלאי8 , מסקרי8 משחקי כדורגלשהמגווני8  התקשורת ערוציגישה הרואה ב .1

 להתפתחות מודעות  ובסיועמרכזי בהעלאת תופעת האלימות על סדר היו8 הציבורי

  . החיונית להבנת התופעה והשלכותיהציבורית

 את התקשורתמעצימה ,  בכדורגלהחוליגניותתופעת  אופ/ הצגתגישה הסבורה כי ב .2

 .  האלימותבתופעת הטמונה ,יהסכנה האובייקטיבית לסדר הציבור
מביא לידי ביטוי את העובדה כי , אחד הממצאי8 הבולטי8 של מחקרי8 שנעשו בנושא זה

 א= מנהלי8 ביניה8 תחרות על ולעיתי8, חוליגני8 נהני8 מהחשיפה התקשורתית לה ה8 זוכי8

 התקשורת יכולה למלא תפקיד חשוב בהקשר זה נטע/ כי . סיקור התנהגות8 האלימההיק=

8 של אוהדי כמיהתאת לאפיקי8 חיוביי8  נתבבמידה והיא משכילה ל,  בספורטהאלימותבריסו/ 

 אוהדי8 קבוצות רחב ההיק= של אוהד הסיקור הש8, קרה בדנמרק, למשל, כ4. הכדורגל לפרסו8

 .  ראויה בספורטלהתנהגותהפ4 למודל לחיקוי , תומכת ולא אלימה, שהתנהגות8 ספורטיבית
 ח"בדונידונה , מאלימותורת וחשיבותה בהעברת המסר שקורא להמנעות השפעתה של התקש

הומל> שהתקשורת ח "בדו ." בספורטאלימות"ידי פרלמנט האיחוד האירופי בנושא (שהוגש על

 ".  ההוג/המשחק" אוהדי8 ותתרכז בקידו8 עקרו/ באלימותתימנע מסיקור סנסציות הקשורות 
 ( אלכוהול. ב

שתיית משקאות בי/ מלמד כי ישנה נטייה לקשר ,  בבריטניה אחר פרסומי התקשורתמעקב

 התנהגות לקטליזטורנתפש כאלכוהול ה. תופעת האלימות בכדורגללבי/ ,  בצורה מוקצנתחריפי8

 ואנשי כדורגל ברחבי חוקרי8ישנ8 : אול8 ג8 בסוגייה זו לא קיי8 קונצנזוס. אוהדי8אלימה של 

על התנהגות אוהדי ,  בכללא8, השפעה מינוריתהטועני8 כי למשקאות אלכוהוליי8 , העול8

האוהדי8 ביציעי מגרשי הכדורגל  התנהגות ,תופעת השכרות בדנמרקלמרות נטע/ כי , כ4. כדורגל

 .  מהרצויאינה חורגתומאופקת 

 

  כדורגל כביטוי לאלימות בגזענות. 6
. ר שני8 רבות במשחקי הכדורגל כבהאלימות גזענות מהווי8 אינדיקטור נוס= לתופעת ביטויי

 : של המאה הקודמתהשמוני8 ושבעי8 לשיא8 בשנות ההגיעוגידופי8 והתעללות על רקע גזעני 

החלו ואשר ,  שגוו/ עור8 כהההעול8שחקני כדורגל מרחבי הופנו אמירות גזעניות כלפי , בבריטניה

 חלק קיימת הזדהות שלבה/ מדינות , אוסטריהבבגרמניה ו. לקחת חלק במשחקי הליגה האנגלית

 הקיצוני לשיא/ ותרמו להעצמת הימי/ הגיעו קבוצות ,נאצית(מאוהדי הכדורגל ע8 התנועה הניאו

 לגרו8 ובמטרהשימוש בסמלי8 נאציי8 אגב עשיית ,  בספורט בכלל ובכדורגל בפרט,האלימות

 .פוליטיללא הקשר , או כאמצעי התגרות, לתגובה של הל8 בקרב הקבוצה היריבה
. רבת מימדי8 ומגוונת,  בענפי הספורט השוני8 הגזענותלביטוייות אירופה התייחסות מדינ, ככלל

 הפעלת סנקציות המעוגנות בחקיקה ותשדירי, ההתייחסות כוללת טיפול במישור הקהילתי

ברמה ". הספורט מפסיד,  מנצחתכשהגזענות": תחת הסיסמא, כמו זה שנעשה בהולנד, ההסבר



 
 

 

תשעי8 בשנות האת השינוי שחל  נדמה שאול8,  זהקשה לאמוד הצלחת פעולות מסוג, המעשית

  .אפשר לזקו= ג8 לזכות פעולות אלה, במגמה ובמימדי תופעת הגזענות
 
  מבט תיאורטיות ומחקריות נקודות. 7

 להתפתח בבריטניה סוגיית האלימות החלה, המאוחרות של המאה הקודמתששי8  שנות הלמי/

בי/ החוקרי8 . מאמרי8 וספרי8, חות"דונכתבו כשעל נושא זה , מחקר כתחו8 בכדורגל

,  והכתיבה נהוג למנות את טיילורהמחקרוהתיאורטיקני8 הבולטי8 שלקחו חלק במלאכת 

זכה הנושא להתייחסות במישור , כמו כ/. ואחרי8ארמסטרונג , ויליאמס, מארש, הול, קלארק

חות "דו הלהל/. גרמניה והולנד, איטליהכמו ,  במדינות אירופה אחרותג8, מחקרי � האקדמי

 : שבה8והמחקרי8 המרכזיי8

  ( 1 הרינגטו/ח"דו .א
, 1968פורס8 בשנת ח "הדו . המודרניבכדורגלאלימות ה המחקרי8 הראשוני8 שעסק בנושא אחד

 ח"בדו.  את התופעה החברתית לעיללעומק כניסיו/ רציני ראשו/ לבחו/ והוכרו/ הרינגטו/  'ידי ג(על

 .2המלווה את משחקי קבוצתו, המאפיינת את האוהדות  דגש על מידת חוסר הבשלהוש8זה 

  ( 3 לנגח"דו .ב
, נציגי8 מהתאחדות הכדורגל הבריטית, היתרבי/ , ידי צוות מחקר שכלל(על, 1969 בשנת פורס8

. סג/ נשיא מועצת הספורט דאז, ו/ לנג' עמד גהצוותבראש . מיניסטריו/ הפני8 וכוחות משטרה

 :אגב מת/ דגש לשלוש החשובות שבה/,  ליישו8 אופרטיביהמלצות 23 ח"כלל הדו, בעת הגשתו
 . הכדורגללמועדוני מסגרת לשיתו= פעולה מקסימלי בי/ המשטרה יצירת !
 .ידי כול8( על המשחק מוחלטת של החלטות שופטיקבלה !

 .  העמידהיציעיאשר יחליפו את ,  מושבי8 ביציעי הצופי8הסדרת !

  ( 4 קלאודיה רוטח"דו .ג
הובילו לגירוש8 או , ח"כותבת הדו, אשר לטענת רוט, משטרתיי8י8  ביקורת על נתונכולל

להתקפה על עבודתה של היחידה הלאומית המחקר בבריטניה נחשב .  חפי8 מפשעשללמעצר8 

 מדינתי � מדגיש את הצור4 בשיתו= פעולה בי/ ח"הדו.  לפשעי8 בכדורגלמודיעיניי8לשירותי8 

 או בתקיפה כי רק אחרי שאוהד הורשע ח"> הדוכמו כ/ ממלי.  החוליגניז8 בכדורגללמיגור

חו> של /ביתתימנע כניסתו או תיאסר נוכחותו במשחקי , באלימות הקשורה למשחק הכדורגל

 הנכפות על חופש התנועה ההגבלות נעשה ניסיו/ להפרי4 את הטיעו/ לפיו ,ח"בסיכו8 הדו. קבוצתו

 .אלימות בענ= הכדורגל האמצעי המתאי8 לריסו/ תופעת ה/ הינ,הכדורגלשל אוהדי 

   ( 5 טיילורח"דו .ד
 בו , 15.4.1989 � ה בתארי4ש8 נרד= לאירוע טראגי שאירע , "והילסבור אסו/"נכתב בעקבות 

 לקבוצת ,במהל4 משחק בי/ קבוצת8, ליברפולמאוהדי קבוצת הכדורגל  95 למוותנמחצו 

 אבטחת עיסוק בסוגיית  שעיקרוח"פרס8 השופט טיילור דו, בעקבות אסו/ זה. פורסט נוטינגה8

                                                 
1 Harrington report. 
2 Harrington, J.A. (1968). Soccer Hooliganism. Bristol: John Wright. 
3 Lang report. 
4 The Claudia Roth Report. 
5 The Taylor Report. 



 
 

 

 אסו/"לפני יש לציי/ כי , ח"כרקע לממצאי הדו. והקהל המגיע למשחקי כדורגל ואופ/ הפיקוח עלי

 בי/ אוהדי הפרדה, בי/ היתר,  שהונהגו באנגליה לפיקוח על הצופי8טכניקותכללו , "הילסבורו

 . המגרשהקבוצות המתחרות ומערכת גידור גבוהה בי/ היציעי8 ובינ8 לבי/ 
 : חלקי8שני"  טיילורח"דו"ל, ככלל

 סמו4, 1989 ראה אור בחודש אוגוסט ( ") לקביעת הסדר זמניח"הדו"או " ( הביניי8ח"דו". א

 נפרדות שתוכננו והוכנו והצעות המלצות 43לל ו כח"הדו". הילסבורו אסו/"יחסית לאחר מאוד 

 . 1990  � 1989כבר בעונת , בבריטניהכ4 שנית/ יהיה ליישמ/ מיידית בכל מועדוני הכדורגל 
 :ח"עיקרי הדולהל/ 
י8 מלווה בצעד, הטרסות בכל המגרשי8/ הקיבולת של היציעי8מסגרת מחדש של שקילה "

 . בקיבולת הקיימת15% של להפחתה מיידית י8אופרטיבי
 .מגרשי הכדורגלב הנחוצי8 לאירוח אוהדי8בטיחות ה ותעודות אישורי8ה  תוסוגי בחינת "

 .ייעו> בנושא אבטחת מגרשי כדורגלאמוני8 על מת/  שיהיו, שרדי8ומ סוכנויות הקמת "
 .   באחריות המשטרההינ8, ביציעי המגרשי8צפיפות על מידת המעקב ו פיקוח "

 הכדורגל ולאופ/ יונלמועד ובו חלק טיילור שבחי8 1990 בחודש ינואר פורס8 ("  הסופיח"הדו". ב

 ביטוי מחודש לחוסר הסופי ח"הדונת/ , תיחד ע8 זא".  הביניי8ח"דו"התייחסות8 להמלצות 

נקודות ח "הדוג יהצ, בנוס=. בכדורגלהתקשורת בי/ אוהדי הקבוצות לרשויות הספורט העוסקות 

הביע טיילור את הסתייגותו , כמו כ/ . עבור האוהדי8ראויי8העדר מתקני8 ל באשרביקורת 

 . מגרשי הכדורגלב הגרועי8תנאי8 מה
 :וביניה/ הצעות והמלצות ליישו8 76  זהח"מכיל דו, באופ/ כללי
לאיצטדיוני8 בה8 כל היציעי8 ,  בכל הליגות הפעילותהכדורגל כל מגרשי הפיכת "

 . המילניו8 השנילסו=עד , מאויישי8 במושבי8
אשר תהיינה מוגבלות לגובה ,  או הדקרי8 מהגדרותהדורבני8,  כל היתדותהסרת "

 .בלבד'  מ2.2של מקסימלי 
התמודדות ע8 אלימות ותופעות של עבריינות בתו4 תחומי  לחדשי8 חוקי8 הצגת "

 . בעלי אופי גזעניגידופי8תופעות של כולל , האיצטדיו/
 אול8, 6 לכל הבעיות שמקור/ בהתנהגות הקהלכלליתמציי/ טיילור כי לא קיימת תרופה , ח"בדו

 יציעי8 צעדי8 כמו הסדרת מקומות ישיבה באיצטדיוני8 אשר בה8 נהגו בעבר לאכלס, לטענתו

  . ע8 תופעת האלימותות להתמודדהינ8 אחת האפשרויות, שלמי8 במקומות עמידה
בטיחות ה בעלי חשיבות להגברת צעדי8 טיילור לאימו> מספר ח"הוביל דו,  האופרטיביתברמה

 :איצטדיוני8 באנגליהב
 . ליצירת מחיצות בי/ היציעי8 למגרשי8ששימשו כל הגדרות הסרת #
 . ליציעי ישיבה בלבדיוני8האיצטד כל יציעי הפיכת #

מכסת  יסתאחר כנל לאיצטדיוני8 בצורה אוטומטית וסגירת8 הכניסות מעברי סריקת #

 .מותרתההצופי8 המרבית 

 

                                                 
6 Taylor, P., Lord Justice (Chairman) (1990). Inquiry into the Hillsborough Stadium Disaster: Final 
Report . London: HMSO. 



 
 

 

  ( 7 מינסטריו/ הפני8 של אנגליהח"דו .ה
 אלימי8 ולהשאירה בידי אוהדי8גירוש  משימת בתוכו המלצה לפיה על המשטרה לזנוח את מעג/

שביטויו , 20 � של המאה ה תשעי8שנות ההסתמ/ שינוי ב, מלצה זוברוח ה,  ואכ/.הסדרני8

לפחות בכל הקשור להסדרת ,  כדורגל מהסתייעות בשוטרי8 להעסקת סדרני8מועדונימעבר של ב

 בשנת  1:74 �מ , שוטרי8/זו ג8 הסיבה העיקרית לירידת יחס אוהדי8.  המגרשי8בתו4תנועה 

י "8 של השוטרי8 תופסי8 סדרני8 המועסקי8 ע כשאת מקומ1992,8 בשנת 1:132 �ל , 1985

 .המועדוני8

 
  במגרשי הכדורגל אלימותעל משטרתי  פיקוח. 8

 היה ביצירת , בכדורגלבריונותבהתמודדות ע8 מעשי הבריטית  העיקרי של המשטרה הקושי

 את המשטרה לפתח מערכת פעילות חייבקושי זה . ההבחנה בי/ אוהד כדורגל רגיל לבי/ חוליג/

הנתמכת , הבריטית של המשטרה  הערכת המצב.וליגני8 חבמטרה לאתר, רטיבית חשאיתאופ

את  שינו ,כדורגלהמלווי8 משחקי שחוליגני8 הצביעה על כ4 ,  התקשורת המקומיתי"נמרצות ע

, כנופיה מאורגנתמעי/ ,  לכוח בעל יכולת ארגו/ גבוהה,מאורג/לא מסטטוס של אספסו= מעמד8 

, תפישה זו חייבה את המשטרה להערכות מיוחדת 9.לגרו8 לאי סדרבעלת פוטנציאל שהיא  

 :הכוללת את יישו8 הצעדי8 הבאי8

 לאות8 .כדורגלה איצטדיוני בלבוש אזרחי בבמסגרתה הסתובבו שוטרי8,  חשאיתפעילות .א

 של חוליג/ ולהתמזג בי/ חוליגני8 חיי8הנחיות לחיות  וניתנו זהויות חדשותאנשי משטרה 

 .אחרי8

8 שנמצאו חשודי8 בהתנהגות התגוררו חוליגני, לפי החשד, על בתי8 בה8פשיטות  .ב

 בקשירת קשר לגרימת מהומות או הואשמו, נעצרואנשי8 אלו . אלימה במגרשי הכדורגל

 .אישו8כתבי  נוהלה נגד8 חקירה והוגשו נגד8 ,ע מעשי אלימותוצילב

די8 מאלו לתו4 אזורי8 נפר, כניסה אוהדי הקבוצה המתארחת דר4 שערי תהכנס .ג

 יצירת קו  י"הודגש יותר ע, זהקו פעולה בדלני . ששימשו את אוהדי הקבוצה המקומית

 .המורכב מאנשי משטרה המפרידי8 בגופ8 בי/ אוהדי שתי הקבוצות, חוצ> אנושי

בתו4 חפציה8 של הורשו לערו4 חיפוש אשר ,  שוטרי8 בשערי הכניסה למגרשי8תהצב .ד

 .וקית של חפצי8 מסוכני8במטרה למנוע הכנסה לא ח, האוהדי8

 8 יעילותאמצעי8 טכנולוגיי8 שמידת,  נישאות ובטלוויזיה במעגל סגורבמצלמות שימוש .ה

 ". סיכו/גורמי"כמו ג8 באיתור , הינה ברמה ההרתעתית

שכלל לעיתי8 שימוש בכלבי8 מאומני8 ובשוטרי8 רכובי8 על , ליווי משטרתי של אוהדי8 .ו

 המשחקעד לפתחי האיצטדיו/ בו נער4 וובוס מסילות הברזל ותחנות האוטמ ,סוסי8

 ובחלק שבעי8 השנותבהמשטרה הבריטית  אמצעי זה איפיי/ את אופ/ עבודתה של .עצמו

                                                                                                                                            
 

 .1993 פורס8 בשנת  7
8 Home Office, 1993. 
9 Armstrong, G. and Hobbs, D. (1994). Tackled from behind. In R. Giulianotti, N. Bonney and M. 
Hepworth (eds), Football, Violence and Social Identity . London: Routledge. 



 
 

 

השתנתה הגישה , תשעי8החל משנות האול8 , הקודמת של המאה השמוני8משנות 

 . באמצעי מרתיע זה ופחת שימוש מונעשה
 במשתני8 י8תלוי, המצוינת לעילת תימשטרה תחשוב לציי/ כי הצעדי8 המאפייני8 את ההיערכו

 אוהדימוניטי/ , הפרופיל של המשחק המדובר,  הקהל הצפוי להגיע למגרשגודל,  ובכלל8מגווני8

עשויה היערכות ,  אי לכ4.הקבוצות המעורבות וסדרי העדיפויות של כוח השיטור המקומי

 . להשתנות ממגרש כדורגל אחד למשנהוהמשטרה 

 
 ועדוני הכדורגל הבריטיי2 ע2 תופעת האלימות התמודדות מ. 9

פועל יוצא של היות/ , קבוצות כדורגל בחברה המודרנית מהוות גורמי לכידות וסמלי8 קהילתיי8

משמשת לעיתי8 , המסגרת התחרותית בה ה/ פועלות. מקור להזדהות וגאווה עבור אוהדיה/

מחייבת את מועדוני הקבוצות , זועובדה . כקרקע פורייה להתפתחות קונפליקטי8 מסוגי8 שוני8

שיהיה בה8 כדי לצמצ8 את תופעת האלימות , לנקיטת שיטות וצעדי8 ברמה האופרטיבית

 :להל/ שניי8 מהאמצעי8 הבולטי8. במגרשי8
 פי(לע .האנגלית בה נעשה שימוש לאור4 העונה בליגת העל שיטה ( "מאתר" השיטת %

, בשלב הראשו/, דורגל מסוי8 ומחזיק כלמועדו/" מסופח" קצי/ קישור מקומי ,שיטה זו

קצי/ הקישור נלווה .  לפיקוח ומעקב אחריה�8 ולאחר מכ/ חוליגני8באחריות לזיהוי 

כמו ג8 מסייע לכוח המשטרה המקומי באיתור ,  למגרשהמחו>לקבוצה במשחקיה אל 

 .האלימהתנהגות  לפוטנציאלמתפרעי8 או אוהדי8 בעלי 
נמנה על האמצעי8  א= שאמצעי זה אינו על 9י2  אוהדי2 על התפרעות חוליגנדיווח %

הרי שיש מועדוני ,  בבריטניההתמודדות ע8 תופעת האלימות בכדורגלל המקובלי8

שבחרו לעשות שימוש , סטר ולידס יונייטד' מנצכמו, כדורגל מליגת העל בבריטניה

, י8חוליגנלדיווח של אוהדי8 על מעשי בריונות של " טלפו/ קו"באמצעי זה וא= יצרו 

 . את קבוצותיה8משמשי8ש במגרשי8 המתרחשי8

 

  החקיקתי המישור. 10
 זכה להתייחסות חקיקתית רחבה ומקיפה,  אותוהמלווה הספורט וההתנהגות האלימה נושא

 : בסוגייה הנידונה במסמ4 זההדני8, להל/ תמצות החוקי8 העיקריי8. בבריטניה

 () 1985" ( ספורטאירועי "חוק .א
 ,המשמשי8 להסעת אוהדי8 אל אירועי ספורט, אוטובוסי8והול ברכבות או נשיאת אלכג8  מגדיר

במידה וצעד זה ,  בארי8 באיזור האיצטדיו/לסגורלמשטרה אפשרות מעניק  כמו ג8 ,כעבירה

 .מתברר כנחו>

  () 1989" (הכדורגל אוהדי "חוק .ב
קשורות  שהורשעו בביצוע עבירות המאוהדי8 הנחיות וכללי8 נוקשי8 שנועדו למנוע מציג

 החלת חובת התייצבות בתחנת משטרה בזמ/ � וביניה8"  חו>משחקי"מלנסוע ל, בכדורגל

חבר ולהציג8 בכל / זיהויתעודות/ לשאת כרטיסיהאוהדי8החוק ג8 מסדיר את חובת . המשחק

 . באנגליה ובווילסשנער4 ל"או משחק בינ, גביע, משחק ליגה

 



 
 

 

 () 1991" (הכדורגל "חוק .ג
   וכניסהזעניתגפוגעת או , שירה גסה, הספורט8 לאיזור בו מתרחש אירוע  כי זריקת חפציקובע

 סמכות המעצר השמורה אתכמו ג8 מעג/ , הינ/ עבירות, לאיזור המשחק ללא אישור הרשויות

 .של כל אוהד הנמצא אש8 בה/, למשטרה

 () 1999) (עבירות והפרות סדר" (הכדורגל "חוק .ד
 יסודבמידה וקיי8 , ל"ת למשחקי כדורגל במסגרות בינ של התקנת תקנות הנוגעואפשרות מסדיר

 .סדר או התנהגות אלימה(יהיה בה/ כדי למנוע אילחשוב שסביר 

 () 2000) (הפרות סדר" (הכדורגל "חוק .ה
ג8 , בתו4 בריטניה ומחוצה לה,  כדורגללמשחקי לאסור על חוליגני8 להגיע המשפט לבתי מתיר

הוראות החוק  מסדיר כ/ כמו . במשחקי כדורגלסדר א8 לא הורשעו בעבירות הקשורות בהפרות

 .תומחמירות לאכיפ

 
  האנגלית והתמודדותה ע2 תופעת האלימות הכדורגל התאחדות. 11
 הכדורגל האנגלית הכינה לאחרונה תוכנית ובה קווי8 כלליי8 התאחדות,  הטיפול החקיקתילצד

אשר יישומה מוטל על רשויות , להל/ עיקרי התוכנית.  בכדורגלהאלימותתופעת ע8 להתמודדות 

 : השונותהכדורגל

 ".2000 יורו" בעבירות אלימות במהל4 טורניר הכדורגל שהורשעו האוהדי8 הרחקת •

אגב מת/ דגש על פיתוח המישור , הרלוונטיותפעולה ע8 הרשויות ה קידו8 שיתו= המש4 •

 . הקורא למאבק בחוליגניז8,תיהסבר

כמו ג8 ,  ואוהדר יכיל את פרטיו של כל אוהדאש, " חכ8כרטיס "נשיאת חשיבות הדגשת •

 . את תמונתו

במטרה להתמודד ע8 ,  פעולה ע8 המחלקה לתעשייה ומסחרשיתו= מסגרת של יצירת •

 .תופעת ספסרות הכרטיסי8

 
  לבלימת חוליגניז2 בכדורגל חדשות הצעות. 12

שורה של , "ורגלבמשחק הכדות לענייני הפרות הסדר הקשור"בריטי  עבודהגיבש צוות , לאחרונה

 .אופרטיביי8 צעדי8 ואמצעי8 כשלציד/, ות למיתו/ וריסו/ תופעת האלימותמלצה
 : הבולטות שבה/להל/

 . אמו/ על תאו8 אסטרטגיות בנושאי8 הקשורי8 בכדורגליהיה פורו8 אשר הקמת .א

מנת (על, רשויות הכדורגל והאוהדי8 לפעול בשיתו= פעולה, המשטרה,  הממשלהעל •

 .אלימי8ועי8 להתמודד ע8 איר

כמו ,  רצו/ לתרו8 לבלימת האלימותהמגלי8 ,"גני8וה" לאוהדי8 יותר תפקיד גדול מת/ .ב

 . הכדורגל השוני8מועדוניידי (על למעורבות8  ייחוס חשיבות רבה יותרג8 

. לטפח מסגרת של שותפות ע8 האוהדי8,  ורשויות הכדורגלהמשטרה,  הממשלהעל •

יבודדו משאר האוהדי8 , נות וגורמי8 לבעיות לפורעהמועדי8אוהדי8 , יחד ע8 זאת

 .קשי8ויינקטו כלפיה8 אמצעי8 



 
 

 

שינוי תדמית8 והתנהגות8 של להרת8 למאמ> שמטרתו  התקשורת אמצעי עידוד .ג

 .האוהדי8 האנגלי8

 שתדו/ ע8 התקשורת האנגלית בנושא הכדורגל המקומי מייעצת ועדה הקמת •

 .8ג8 של האוהדי, חיוביותותפקידו בקידו8 תדמיות 

 שיבח/ את יתרונותיה8 של מסעות ההסברה , בעינייני תקשורתמייע> צוות ייסוד •

 . על התנהגות האוהדי8הפוטנציאליתואת השפעת8 

במטרה לסנ/ אוהדי8 ,  החברי8 של אגודות הכדורגל האנגליותמועדוני מחדש של עיצוב .ד

 ."תבעייתיהתנהגות "לבעלי פוטנציאל 

 מתהלי4כחלק  , מידה בקריטריוני8 של התנהגות במועדוני כדורגל בעחברות התניית •

 .  של קבלהסינו/ קפדני

, של המדינות המארחות משחקי8 פעולה ע8 כוחות משטרה לשיתו= מסגרת יצירת .ה

 10." בעצימות נמוכהחיכו4"'  שיטור דוגאסטרטגיותבמטרה לקד8  

תו4 ,  המארחת לאמ> מדיניות הכוללת עבודה מודיעיניתהמשטרה לעודד את יש •

 . לאוהדי הקבוצותהשיטורפחתת המגע בי/ כוחות ה

 התקיפהתנהגות  לצד ,ידידותיתגישה הקורא ל, ההולנדימודל האימו> את  לשקול יש •

 .השוונח

  ג8 במשחקי כדורגל המשוחקי8 מחו>, בסדרני8 אנגליי8שימושעשיית  ישימות בחינת .ו

 . בריטניהלגבולות 

כמו , מת8 אל מול ביטויי גזענות שוני8 הכדורגל המקומיי8 במלחמועדוני עבודת חיזוק .ז

 . פרסו8 הקוראי8 להימנע משנאת זרי8תשדיריג8 קידו8 

 במטרה להלח8 בתופעות שנאת הזרי8 , אסטרטגיותלתאו8 מסגרת נדרשת •

 .גזענותובהתנהגות הנגועה במאפייני8 של 

כמו ג8 למספר ,  לערו4 מעקב באשר למספר המעצרי8הכדורגל מועדוני על •

 . התנהגות גזעניתבגי/, מגרשי הכדורגלהמסולקי8 מ

 .י8גזעני( הפיננסית בתוכניות ובמסעות הסברה אנטיהתמיכה להגדיל את יש •

כאמצעי ,  לשקול יצירת מנגנו/ ביקורת על חלוקת כרטיסי8נדרשי8 הכדורגל מועדוני •

 . אינה ראויהשהתנהגות8הרתעה נגד אוהדי8 

ספורט של הת מדיניות חינ בכמו ג8, " עממיכדורגל"ערכי8 של ב להכרה יוזמות פיתוח .ח

 .תוכניות קהילתיות בכדורגלביצירת הרשויות המקומיות 

 . לפתח מדיניות ספורט ברמת הרשויות המקומיותיש •

 . הממשלה לממ/ יוזמות בתחו8 הכדורגלמחלקות לעודד את יש •

 ליצור תוכניות קהילתיות שעיקר/ פיתוח שותפויות ע8 נקראי8 המועדוני8 •

 .המקומיותהקהיליות 

 

                                                 
 . כוחות השיטור לאוהדיםביןגע  היא לנקיטה בצעדים המחייבים מינימום מהכוונה  10



 
 

 

  סיכו2. 13
הינו ברובו ,  ממדי האלימות בכדורגללהקטנת אשר שימש את הרשויות ," הבריטיהמודל"

, טכניקות מעקב ופיקוח, מער4 שיטור מתוחכ8, היתרבי/ , ראקטיבי ולא אקטיבי באופיו וכולל

 את חהוכי, ככזה. ' שתיית משקאות אלכוהוליי8 וכדעלהגבלות , הפרדה בי/ קבוצות אוהדי8

ע8 תופעת האלימות בהצלחה לא מבוטלת  להתמודד רק כמסוגל לא, "המודל הבריטי"עצמו 

דבר , צמיחת אמינותו של הכדורגל האנגלי כתחו8 השקעהכקטליזטור ל, למשל, אלא ג8, בכדורגל

בהחלטת/ של קבוצות מקומיות לצאת בהנפקות חדשות בשוק , בי/ היתר,  ביטוילידישבא 

 .צל את פוטנציאל הרווחי8 שלה/ לנבמטרה, המניות
 בעייתית לתופעה פשטניפתרו/ "הינו בגדר  "המודל הבריטי"שיש הטועני8 ,  ע8 זאתיחד

מחייבת  ה זוהתמודדות ע8 תופע, לשיטת8 . האלימותנגע שיטות לביעור בהיותו נעדר ,"ומורכבת

מועדוני הכדורגל המעורבות של שיביאו לידי ביטוי את הצור4 בהעמקת , צעדי8 נוספי8 נקיטת

, למשל, צעדי8 אלו יכולי8 שיהיו.  נטייה לאלימותהמגלש "מיעוט"בריסו/ התנהגותו של אותו 

דרכ8 יוכלו מנהלי המועדוני8 לקיי8 ערו> תקשורת יציב , לאוהדי8יצירת פורומי8 מקומיי8 

 . ע8 האוהדי8ויעיל
 להתמודדות ע8 תופעת האלימות מציע מסגרת, על יתרונותיו ומגרעותיו, המודל לעיל, על כל פני8

המלווה את משחקיה/ של קבוצות , להתנהגות אלימה. במשחקי כדורגל המשוחקי8 באנגליה

 .עדיי/ לא נמצא פתרו/ הול8, אנגליות במדינות אירופה האחרות
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