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  1 :נוסח

 

 כללי: .1

 –נוהל זה הינו נגזרת לאחריות משטרת ישראל מתוקף חוק "איסור אלימות בספורט, תשס"ח  .א

2008 ." 

 קהל ידי על מלוות שלרוב מתחרות קבוצות בין המתקיימים אירועים הינם ספורט משחקי .ב

 . קבוצתו את ולעודד לתמוך המגיע

 ואף הציבורי הסדר להפרת לגרום העשויה הקבוצות קהלי בין מתיחות קיימת, לעיתים .ג

 . לאלימות

 הסדר שמירת על דגש מתן תוך כהלכתם ספורט אירועי קיום לאפשר  ישראל משטרת בכוונת .ד

 .בו המשתתפים של ושלומם הספורטיבית הרוח, הציבורי

אביזרי עידוד באירועי ספורט משמשים אמצעי בידי קהל אוהדים לביטויי שמחה, כעס, תמיכה  .ה

ועידוד ומהווים חלק מהחוויה הספורטיבית במגרש. מנגד עלולים להוות אמצעים שיש 

ביכולתם לפגוע בשלומו של הציבור במידה ויעשה בהם שימוש במהלך אירועי הפרות  סדר 

 אלימות.ו

 להכניס ניתן עידוד אמצעי אילו לקבוע חשיבות יש, הקהלים בין יריבות קיימת שבו במקום  .ו

 שלום על ושמירה העידוד חווית את לשמר מנת על זאת. בהם השימוש כללי ואת למגרשים

 .הציבור

נוהל זה גובש על ידי נציגי משטרת ישראל/חטיבת האבטחה. הנוהל הוא על דעת נציגי משרד  .ז

המועצה למניעת אלימות בספורט וארגוני  ,הספורט, איגודים, התאחדויות,מנהלות הליגות

 האוהדים השונים. 

 .יודגש כי משטרת ישראל אינה נושאת באחריות לבטיחות במגרשים ואירועי הספורט .ח
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 :מטרת הנוהל .2

אישור, ושימוש באביזרי עידוד ע"י , בידוקליצירת אחידות באופן היערכות משטרת ישראל 

 קביעת דרישות ותנאים  אחידים מארגוני האוהדים, בכל מחוזות משטרת ישראל.

 .ורישוי אבטחהבחטיבת  רמ"ד מניעת אלימות בספורט : אחריות לנוהל .3

 הגדרות:  .4

 צופה במשחק, המעודד אחת הקבוצות. -אוהד  .א

אדם שאושר ע"י המפקד המשטרתי בתיאום מול נציג קשרי האוהדים להחזיק  - אוהד מורשה .ב

 אירוע הספורט. ברשותו אביזר עידוד, כפי שיפורט בנוהל זה, במהלך קיום

ידי הקבוצה  נציג האוהדים האחראי על אביזרי העידוד. ימונה על -אחראי קשרי אוהדים  .ג

 רת תפקידו:ויאושר על ידי נציג המשטרה הטריטוריאלית,  בהגד

 אחריות על אביזרי עידוד של קבוצתו, שאושרו על ידי משטרת ישראל. (1

כנציג ארגון האוהדים,  תיאום, אישור ובידוק הכנסת אביזרי העידוד מול  מפקדי  (2

 המשטרה/מנהלי האירועים.

מיועדים לקיבוע, פריסה והצבה של האמצעים שאושרו. יהיו ברשותו  -אביזרי עזר/כלי עבודה .ד

 י קשרי אוהדים ויוצאו מתחומי האצטדיון טרם תחילת האירוע. של אחרא

לטובת רישום ותיעוד אמצעי העידוד  פורמט מובנה ואחיד ברמה הארצית -זרי עידוד יטופס אב .ה

ובו שמות נציגי האוהדים האחראים על אביזרי העידוד, פירוט האביזרים ומי משתמש בהם. 

 טופס זה מצורף כנספח לנוהל זה. 

 (".2008 -כהגדרתו בחוק "איסור אלימות בספורט )התשס"ח  –בטיחות ממונה  .ו

 הוראות כלליות  .5

 יעשה באמצעות סמל הקבוצה המזוהה עם קהל האוהדים הרלוונטי. -סימון אביזר עידוד  .א

על דגלי הפריסה, דגלים, בלונים וכיו"ב יהיה כיתוב שאינו חורג  -הכיתוב על אביזרי העידוד .ב

". אסורה התבטאות גזענית או 2008 -אלימות בספורט, תשס"ח ממגבלות חוק "איסור 

 התבטאות אחרת שיש בה משום איום, השפלה או אלימות.

אביזרי העידוד יוצגו לקבלת "זיכוי"  על ידי חבלן המשטרה/נציג שאושר על  - זיכוי משטרתי .ג

 ידי משטרת ישראל בהערכת מצב.

עידוד למתקן/אירוע הספורט אשר לא צויין לא תותר כניסה של כל אביזר  -אביזרים אסורים  .ד

 במסמך זה. 

האמצעי יבחן בנפרד על ידי הרמה הארצית  - אישור אביזר עידוד אחר שאינו מצוין בנוהל זה .ה

 בשיתוף פעולה עם נציגי המחוזות והגופים בהתאם ללוחות זמנים שייקבעו בנוהל זה.

ת תחנה/מרחב/מחוז משטרה כל בקש איסור/ הגבלת הכנסת אביזר ע"י דרג טריטוריאלי .ו

טריטוריאלי לאסור או להגביל שימוש באביזר עידוד המאושר בנוהל זה ,תצוין בהערכת המצב 

ע"י קבוצה/ ארגון האוהדים וכד'( על לאישור ממ"ז. במידה ויוגש ערר ) למשחק ותועבר

 שעות טרם 48תועבר הבקשה לפסילת האביזר לרח"ט אבטחה ורישוי עד  ,ההחלטה המחוזית

 .קיום אירוע הספורט תוך מתן נימוקים ענייניים ומפורטים
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בכפוף להערכת מצב, במקרה בו יש חשש להפרת הסדר הציבורי על רקע הנפת דגלי  -דגלי לאום .ז

, בסמכות מפכ"ל המשטרה לאסור למעט דגל ישראל שמותרת הכנסתו בכל מקרהלאום, 

 הכנסת דגלים לתחום מתקן הספורט. 

על כל אירוע חריג כתוצאה משימוש באביזר עידוד, יועבר דיווח לרמה  -אירועים חריגים .ח

 / הגבלת השימוש באביזר העידוד לרבות הפקת לקחים.ת לשם בחינת המשך שימושהארצי

 הליך קבלת אישור והכנסת האמצעים: .6

 :לפני המשחק עותש  48עד  .א

אביזרי העידוד נציג קשרי אוהדים ימסור לאג"מ  התחנה/ מרחב/ מחוז הנוגע את רשימת  (1

 המחייבים אישור מוקדם להכנסתם ע"פ נוהל זה.

במקרה של בקשה להכנסת דגל פריסה יצורף לבקשה אישור בטיחות לדגל מממונה בטיחות  (2

 )ו'( ובהתייעצות עם כיבוי אש. 4כהגדרתו בסעיף 

אישור האמצעים ברשימה יבחן בהערכת המצב למשחק. האמצעים שאושרו יפורטו בה על  (3

 קד המשטרתי וההחלטה תועבר לנציג קשרי האוהדים בסיומה.ידי המפ

באחריות אחראי  קשרי  אוהדים ריכוז האמצעים שאושרו בהערכת המצב והבאתם למגרש  (4

שעות  3במרוכז לשער שיקבע לצורך בדיקתם ובדיקת התאמתם לרשימה המאושרת, עד 

 לפני המשחק.

 :שעות לפני המשחק 3 .ב

שער/ נקודת הריכוז שנקבעה עם רשימת אביזרי העידוד אחראי קשרי אוהדים יגיע אל  (1

 שאושרו, רשימת האוהדים המורשים וציוד העידוד.

שיקבע ע"י המפקד המשטרתי להתאמה לרשימה  -הרשימה תיבדק ע"י נציג המשטרה (2

 ולתנאים שנקבעו בהערכת המצב.

, לצורך אביזרי העידוד יוצגו בפני החבלן המשטרתי -ע"י נציג משטרתי  הצגה לזיכוי (3

 זיכויים על ידי משטרת ישראל ואישור הכנסתם למגרש.

 בפיקוח 'אחראי קשרי האוהדים'. הכנסת אביזרי העידוד שאושרו למגרש (4

 חובות ודרישות מאחראי קשרי אוהדים: .7

למלא אחר הוראות קצין המשטרה בכול הנוגע לנוהל זה והתנאים שנקבעו בהערכת המצב  .א

 המוקדמת.

 להבטיח קיום כל הפעולות, הבדיקות והאישורים הנדרשים ותיעודם, לרבות:  .ב

 על אביזרי העידוד וקיום קשר רציף מול נציגי משטרת ישראל.  -מינוי אחראים (1

 כל אביזר עידוד על פי התנאים והדרישות בנוהל זה. -סימון  (2

לנציג המשטרה הטריטוריאלית בדבר אביזרי העידוד אותם הוא  - העברת  דרישה בכתב (3

 מבקש להכניס לתחום מתקן הספורט.

בפני נציג  הנושאים את הסימון לצורך זיהוי ותיעודהצגת רשימת אביזרי העידוד  (4

 .המשטרה

בפני נציג לבדיקת הכיתוב על אביזרי העידוד המאושרים הצגת אביזרי העידוד  (5

 .המשטרה
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בתחומו קבוצת אשר  -ו'( 4הצגת  אישור בכתב מממונה בטיחות )סעיף  -דגל פריסה  (6

 אש.  לבדבר עמידות  האוהדים

 תנאים נוספים : .8

נציג המשטרה יערוך את הבדיקות והתיאומים הבאים טרם מסירת אביזרי העידוד לנציגי 

 האוהדים: 

 . זיהוי אחראי לשימוש באביזר העידוד (1

 .קיום סימון על אביזר העידוד (2

אמצעים  הסלקתאו בכל אביזר עידוד לצורך שלילת החשד להכנסת  בדיקה יסודית (3

                    וחומרים אסורים לתחומי מתקן הספורט.                        

טרם שימוש בערכת קונפטי ו/או דגל פריסה באחריות  תיאום מול מנהל אירוע הספורט (4

 מון השימוש בהם עם מנהל אירוע הספורט.אחראי אביזרי עידוד לתאם את אופן ותז

 טרם מסירה של דגל פריסה., תיאום מול מנהל אירוע הספורט (5

האוהד המורשה שאושר ע"י המפקד המשטרתי יחזיק את אביזר העידוד ברשותו עם  (6

 קבלתו ועד לסיום האירוע.

 רשימת אמצעי העידוד, ההגבלים, הסייגים לשימוש בהם: .9

 כדוגמת בלונים:אביזרי עידוד מתנפחים  .א

 בתיאום מוקדם; (1

 בכפוף לאישור ובדיקת הכיתוב )במידה וקיים כזה(; (2

 מורשה בהכנסה ע"י כל אוהד ואינו דורש אישור משטרתי. (3

 דגלים אישיים: .ב

 דגלים ללא מוט נשיאה ניתן להכניס על ידי כל אוהד;  (1

 בתיאום מוקדם;  -דגלים בעלי מוט נשיאה מחומר רך  (2

 בידוק לדגלים בעלי מוט נשיאה;סימון משטרתי לאישור ה (3

 הכיתוב על הדגל ייבדק טרם הכנסתם. (4

 קונפטי: .ג

 :) שאינו מועף ע"י חומר הודף(ללא שרוול פירוטכנימארז של פיסות נייר  (1

 ;האירוע' מ/י"מ נציג מול מוקדם בתיאום (א

 ;אסורים אמצעים להסלקת חשד ושלילת האמצעי לבידוק בכפוף (ב

 .ואושר תועד שזוהה אוהדים נציג ידי על האמצעי הכנסת (ג

 במארז פירוטכני:ערכת קונפטי  (2

 עפ"י הוראות נוהל זה;. האירוע נהלמ/י"ממול תיאום מוקדם  מחייב (א

 ;רך מחומר עשוי המארז (ב

 ;האמצעי מפעיל של ותיעוד זיהוי (ג

 ;משטרה חבלן ידי על ואישור בידוק (ד

 ;הבידוק לאישור משטרתי סימון (ה

 .אוהדים קשרי נציג ובתאום מורשה אוהד י"ע בהכנסה מורשה (ו
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 קונפטי תפזורת או קונפטי ערכת הכנסת לאפשר מוחלט איסור חל סגורים ספורט במתקני (3

 (.הכדורסל איגוד לתקנון בהתאם) סגור ספורט בהיכל ספורט אירועי בקיום

 תוף  ומקלות תיפוף ייעודיים: .ד

 מחייב תיאום מוקדם ע"פ הוראות נוהל זה; (1

 בכפוף לבידוק האמצעי; (2

 סימון משטרתי לאישור הבידוק; (3

 .אוהדים קשרי נציג ובתאום מורשה אוהד י"ע בהכנסה מורשה (4

 דגל פריסה: .ה

 מחייב תיאום מוקדם ע"פ הוראות נוהל זה; (1

 תיעוד וזיהוי המשתמשים מול מ"י/מ' האירוע; (2

 בכפוף להצגת אישור ממונה בטיחות ובהתייעצות עם נציג כבוי אש; (3

 בכפוף לבדיקת חבלן טרם הכנסה למתקן;  (4

 סימון משטרתי לאישור הבידוק; (5

 .אוהדים קשרי אחראי ובתאום מורשה אוהד י"ע בהכנסה מורשה (6

 דגשים: .10

אמצעי העידוד יהיו נעולים לאחר בדיקת החבלן ועד למסירתם לנציגי האוהדים טרם  .א

 כניסתם לאירוע.

 ואושר עד לאחר האירוע.האחראי על האמצעים יהיה צמוד לציוד שנבדק  .ב

כל בקשת מרחב/מחוז טריטוריאלי בנוגע לאיסור/הגבלת שימוש של אמצעי עידוד שלא  .ג

 שעות טרם האירוע. 48עד  ורישוי מופיע בנוהל, תועבר לאישור רח"ט אבטחה

חובת העברת דיווח לרמה הארצית על כל אירוע חריג כתוצאה מהשימוש באביזרי העידוד  .ד

 / הגבלות שימוש והפקת לקחים. לבחינת המשך השימוש

שימוש לרעה באביזרי העידוד יגרור שלילת היתר השימוש באביזרי העידוד כנגד קהל  .ה

 .הרלוונטיים האוהדים/יציע ספציפי/הקבוצה למשך זמן שיקבע בשת"פ הגופים

הכנסת ציוד עידוד אחר, שאינו מופיע בנוהל זה, תבחן בנפרד ע"י הרמה הארצית בשת"פ  .ו

 וזות והגופים.נציגי המח
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 1נספח 

 טופס אביזרי עידוד

    קבוצה :                         במגרש:                 תאריך:   משחק:                  רשימת אביזרי עידוד ל

 הערות: אוהד מורשה: מיקום, יציע כמות אביזר העידוד המבוקש מס"ד

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 מוקדם משטרתי אישור המחייבים אביזרים רק יצוינו . 
 אוהדים מורשים

 הערות: אוהד מורשה:  מס"ד

   

   

   

   

   

   

   

 
:  והערות דגשים
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 אוהדים קשרי אחראי חתימת פרטים

 חתימה טלפון כתובת ז.ת משפחה שם
      

 


