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מלחמה ללא כדורים: ההיסטוריה של 
האלימות בכדורגל הישראלי

אמיר בן פורת*

לכאורה יש סיבה של ממש לקשור את הכדורגל לאלימות: המשחק  תקציר. 
עצמו הוא אגרסיבי וקהלו, בעיקר בני השכבות הנמוכות, נוטה מסיבות שונות 
להתנהגות אגרסיבית, כאילו מצא מין את מינו. ברם, הסיבות לאלימות אינן 
תרבותיים  בפרמטרים  אלא  המסוים,  בקהל  לא  וגם  עצמו  במשחק  טבועות 
דפוסי  את  בוחן  הנוכחי  המאמר  הכדורגל.  סביבת  את  המעצבים  ופוליטיים 
ועד   1949 בשנת  הליגה  משחקי  מחידוש  החל  הישראלי  בכדורגל  האלימות 
היום. נקודת המוצא היא תחום ההזדמנות ההיסטורי המסוים הזה והערכאה 
השלטת בו. לצורך המחקר מזוהים שני תחומי הזדמנות שונים זה מזה: שני 
העשורים הראשונים שבהם הערכאה השלטת הייתה הפוליטיקה, והעשורים 
לשוני  הכלכלית.  הערכאה  שלטת  שבהם  התשעים,  משנות  החל  האחרונים, 
בכדורגל:  האלימות  דפוס  על  מכרעת  השפעה  הייתה  התחומים  שני  בין 
בתחום הראשון מצית האלימות היה השחקנים. בתחום השני מצית האלימות 
האחראית  היא  הישראלי  הכדורגל  של  ההתמסחרות  האוהדים.  קהל  הוא 
לשינוי בדפוס האלימות, אבל התנהגות הקהל מושפעת גם ממה שמתרחש 
בפוליטיקה הישראלית: הקונפליקט היהודי-פלסטיני הגיע למגרשי הכדורגל 

וייבא עמו סוג חדש-ישן של אלימות, אלימות מילולית-גזענית.

מבוא

לספורט רציני אין שום קשר למשחק הוגן. הוא קשור לשנאה, לקנאה, להתרברבות, לזלזול 
בכל הכללים ולהנאה סדיסטית מצפייה באלימות. במילים אחרות, ספורט הוא מלחמה מינוס 

)Orwell, 1945( .ירי

ג'ורג' אורוול, סופר ומסאי, נוטל את פריווילגיית הליצנציה פואטיקה השמורה לאמנים למיניהם 
כדי להתגולל על ספורט, מן הסתם לאחר שהתרשם עמוקות ממשחקי הכדורגל שנערכו בבריטניה 
גבול  על  הספורט  את  הציב  הוא  המלחמה.  לאחר  מיד  אנגליות  לקבוצות  מוסקבה  דינמו  בין 
לא  עצמו  אורוול  אך  בגו,  דברים  יש  הצער  למרבה  החיות.  לחוות  ההומאני  הסדר  שבין  חלקלק 
דק פורתא: משחק הכדורגל אכן אינו נקי מאלימות, אך הוא עצמו אינו אלים. האלימות בכדורגל 

לשעבר בתכנית למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   *



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   83

אירוע  נענית.  וזו  התקשורת,  את  מפתה  שהיא  משום  ומאיימת  מאוד  רעשנית  ונשמעת  נראית 
של אלימות במשחק שבו משתתפים קהלים של מועדוני כדורגל מן הליגה הבכירה מקבל תהודה 
רבה בכל אמצעי תקשורת כתוב או נצפה. אולם כאשר בוחנים לאשורם את התכנים ובעיקר את 
המספרים, קרי, את סך כל משחקי הכדורגל הנערכים בעונה מסוימת, שיעור המשחקים שמדווח 
בהם על אלימות אינו עולה על שברי אחוזים בודדים. מאות מיליונים של צופים חוזים במשחקים 
אלה, מרביתם באמצעות מסך הטלוויזיה, חלקם במישרין באצטדיוני הכדורגל. באחרונים טמונה 
לכאורה אלימות בכוח, אך המרחק בין הפוטנציאל ובין מה שאכן מתרחש במגרשים רב עד מאוד.

נכון  אל   – הכדורגל  משחק  אורוול.  של  בדבריו  מוצקה  אמת  של  מסוימת  מידה  יש  זאת  בכל 
האקולוגיה שלו – אכן אינו נטול אלימות. טמונים בו כמה אפיונים שבמצבים מסוימים ובזמנים 
הוא  עצמו  הכדורגל  משחק  לא  אולם  אלימות,  של  לפריצתה  החומרים  את  מספקים  מסוימים 
הסיבה לאלימות, אלא הסביבה שבה הוא נערך. האלימות הנקשרת לו איננה "תוצרת בית": אף 
בדרך  אליו  מיובאים  מניעיה  אחריו,  או  המשחק  לפני  לו,  בסמיכות  או  באצטדיון  ניצתת  שהיא 
מאוד  רבה  במידה  מותנה  הכדורגל  ומשוחק  מתנהל  מתארגן,  שבו  האופן  לכך,  אי  מבחוץ.1  כלל 

בפרמטרים הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים המנחים את החברה שבה הוא מעוגן.2 

למה זה קורה?
המחקר על אלימות בכדורגל קיבל תנופה גדולה החל בשנות השבעים של המאה הקודמת, כאשר 
האנגלי  בכדורגל  טובה  חלקה  כל  כמעט  לכלות  איימה  האנגלית"  "המחלה  המכונה  החוליגניות 
התמקד  המחקר   .)Clark, 1978; Taylor, 1971; Williams, Dunning & Murphy, 1984(
הקצנה  בפרט,  ובהקצנתה  בכלל  בכדורגל  האלימות  התרחשות  את  המסבירים  גורמים  באיתור 
לשדה  האצטדיונים  את  שהפכו  "חוליגנים"  המכונים  אוהדים  של  בחבורות-כנופיות  שהתבטאה 
קרב. החוקרים אספו נתונים כמותיים )כמה אירועים התרחשו וכמה אנשים השתתפו בהם( ללא 

הכוונה תיאורטית מוקדמת. רק לאחר שנאספו הנתונים חוברה להם פרשנות מרחיבה.
כפי הנראה אין בנמצא תיאוריה סוציולוגית שכל עיקרה הוא האלימות בספורט, למעט אולי 
)Civilizing Process( שרקם נורברט אליאס ויישם אותה לשדה  תיאוריית "תהליך התירבות" 
טענתו   3.)Elias & Dunning, 1986( דנינג  אריק  תלמידו  עם  יחד  וכלשונה,  ככתבה  הספורט 

ישראל  מדינת  שבין  הקונפליקט  ליחסי  גם  קשור  הישראלי  בכדורגל  לאלימות  שההסבר  נדמה   1
כאן,  ולפלסטינים בשטחים הכבושים. מחקרים אחרים, שאינם מצוטטים  למדינות ערב מסוימות 
העלו כי ייתכן קשר בין אלימות או אגרסיה בספורט לבין מצב של מלחמה שבו מעורבת המדינה. 
מסיבות של חוסר מקום ושל מחסור בנתונים מובהקים, הנושא הזה אינו נכלל בדיון כאן – לשם כך 
נדרשת עבודת מחקר מקיפה יותר. מכל מקום, הנושא עולה בחלק האחרון של המאמר, שבו מוצגת 

ההתייחסות למועדוני הכדורגל הערביים ולקהלם.

למעט, כמובן, חוקי הכדורגל שנקבעו על ידי פיפ"א, ההתאחדות הבינלאומית של הכדורגל העולמי,   2
הנשמרים בקפדנות רבה.

שונות  מאסכולות  חוקרים  כלל,  בדרך  בפרט.  והכדורגל  בכלל  הספורט  במחקר  ייחודי  מקרה  זה   3
ולהסביר  לתאר  כדי  עליהם  המקובלת  התיאוריה  מן  מסוימת  בהנחה  או  במושג  משתמשים 
האסכולה  מן  חוקרים  בו  שמשתמשים  "מעמד"  המושג  למשל,  כמו  בכדורגל,  האלימות  את 

.)Giulianotti, 2005( המרקסיסטית, או המושג "הגמוניה" שמתשמשים בו ניאו-מרקסיסטים
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העיקרית של אליאס היא שנקודת המוצא להבנת האלימות במשחקים היא "תהליך הספורטיזציה" 
)לחלופין, "תירבות הספורט"( שבו פעילות הספורט ממוסגרת בחוקים נוקשים מבעבר, המאפשרים 
התחרות ספורט הוגנת שבה מקבלים הצדדים סיכויים שווים לזכות והשחקנים מפתחים רגש של 
שליטה וריסון עצמי. אליאס ממשיך וטוען שאת האלימות בספורט בתקופות השונות יש לגזור 
מההתפתחות החברתית, המתבטאת בין השאר בקביעת רמת האלימות המותרת. מסיבות שלא כאן 
המקום לפרטן תיאוריית תהליך הספורטיזציה לא התקבלה בספר פנים יפות בחוגי הסוציולוגיה, 
למעט חוגים מסוימים בבריטניה. חוקרי האלימות בכדורגל חיפשו הסברים פרטניים ונתלו כל אחד 
 Armstrong, 1998; Bebber, 2012; Dunning,( על פי טעמו באסכולות שונות של הסוציולוגיה
 Murphy, Waddington & Astrinakis, 2002; Guilianotti, Bonney & Hepworth, 1994;
מזהים  הללו  החוקרים   .)Perryman, 1999; Pinter & Van Gestel, 2002; Robson, 2000
גורמים המסבירים את האלימות בכדורגל במעמד, בתרבות, במוצא אתני, בלאומיות, בגלובליזציה 
ועוד, ומטמיעים אותם בהסבר תיאורטי רחב יותר המתבסס על מרקס, ובר, גרמשי, אליאס ועוד.4 
את החוקרים השונים הללו מלכדת התפיסה שההסבר לאלימות בספורט נעוץ בקונטקסט שבו הוא 
 Gruneau, 1983;( ההיסטורי המסוים  בקונטקסט  טבוע  כי ההסבר  טוענים  מעוגן. אחדים מהם 
Loy & Booth, 2004; Sage, 1990(. אחרים מדגישים בעיקר את הערכאה התרבותית או את 
 Clarke, 1978; Hargreaves, 1986; Rowe,( בהסבר  הראשיים  כגורמים  הפוליטית  הערכאה 
2004(. יש מי שטוענים כי את הספורט מעצבים יחסים דיאלקטיים ומכאן יש לגזור את ההסבר 
ההשפעה  על  מצביעה  יותר  ממוקדת  גישה   .)Gruneau, 1983; Giulianotti, 1999( לאלימות 
הרבה של תהליך ההיעשות הקפיטליסטית )becoming capitalist( שהפך את הספורט לסחורה, 
על האלימות המתרחשת בו )Alt, 1983; בן פורת, 2002(. חוקרים נתלים באילן גבוה – בתיאוריה 
סוציולוגית מסוימת – וגוזרים ממנה הנחות ומושגים המוחלים על הספורט בכלל ועל האלימות 

המתרחשת בו. זו גם דרכו של המחקר הנוכחי.
בכל  לשונה:  וזו   )Althusser, 2005( זה שאולה מאלתוסר  למראשות מאמר  העומדת  ההנחה 
הערכאות  בעצם  שהן  הבאות,  הערכאות  משלוש  אחת  דומיננטית  היסטורי"  הזדמנות  "תחום 
האידיאולוגית- הערכאה  או  הכלכלית  הערכאה  הפוליטית,  הערכאה   – חברה  בכל  המרכזיות 

תרבותית. הדומיננטיות של ערכאה אחת מכתיבה את האוטונומיה היחסית, או את דרגות החופש, 
הזו  ההנחה  של  השייכות  החברה.5  של  בקונטקסט  העדיפויות  סדר  ואת  האחרות  הערכאות  של 
למחקר הנוכחי העוסק באלימות בכדורגל מתגלמת, ראש לכול, בקביעת האוטונומיה היחסית של 
הכדורגל: מצב הכדורגל והתפתחותו תלויים במה שקורה סביבו. ההשפעה של הערכאות הללו, 
הכדורגל  אל  מועברת  המסוים,  ההיסטורי  ההזדמנות  בתחום  הדומיננטית  הערכאה  של  נכון  אל 
הון  ומקומיים, בעלי  פוליטיות, מרכזי ספורט ארציים  כגון מפלגות  סוכנים-מתווכים  באמצעות 
גם באמצעות המשתתפים הראשיים במשחק עצמו: ההתאחדות  זה  ובהקשר  פרטיים, תאגידים 
הספרות  מן  ללמוד  שניתן  כפי  והקהל.  השופטים  המנהלים,  השחקנים,  המועדונים,  לכדורגל, 
של  היקפה  את  מגלמת  מסוימים,  בשילובים  או  בנפרד  אלה,  כל  של  התנהגותם  הרלוונטית, 

כמובן  להם  יש   .)Russel, 2008( הפסיכולוגיה  מתחום  הסברים  גם  כצפוי  יש  בכדורגל  לאלימות   4
חשיבות, אך מחקר זה אינו עוסק בהם.

התיאוריה )הסוציולוגית, יש להדגיש( של אלתוסר מוצגת כאן בצימצום רב. אלתוסר מציין גם את   5
מתודת המחקר המסוימת שיש לאמץ בהקשר לתיאוריה שלו )בן פורת, 2006(.
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האלימות ואת תוכנה )Dunning et al., 2002; Russell, 2008(, משפיעה על אופני הניהול של 
 )Lowles & Nicholls, 2005; Taylor, 1971( במגרשים  לאלימות  זיקה  להם  שיש  הכדורגל 
 Dal Lago &( ועל פרמטרים אחרים המעודדים התנהגות אלימה שיוזמיה הם בעיקר האוהדים
De Biasi, 1994; Pinter & Van Gestel, 2002; Robson, 2000(. יתרה מזאת, אהדת כדורגל 
עשויה להפוך לפעילות חתרנית )Fiske, 1989( או למחאה פוליטית של קבוצות אוהדים בזיקה 
Braun & Vliegenthart, 2008(. בשורה   ;2001 פורת,  )בן  פוליטיים מסוימים בחברה  לגופים 
התחתונה ניתן לקבוע כי אף שההסבר הפרטני לאלימות בכדורגל כולל כפי הנראה גורמים רבים, 

את קו הזינוק אל ההסבר הזה יש לבקש בקונטקסט ההיסטורי המסוים.6 
אי לכך, על מנת לעמוד על האופן שבו האלימות נוצרת ומתפתחת, יש להכיר את הקונטקסט 
הזו  הערכאה  וזיהוי  הדומיננטית",  "הערכאה  הוא  המפתח  מושג  מתרחשת.  היא  שבו  המסוים 
הוא הצעד הראשון במחקר. הצעד השני הוא הכרת ההסדרים המוסדיים שמעצבים את הכדורגל 
ומפקחים עליו. השלב השלישי הוא זיהוי הגורמים המשתתפים הפעילים בכוח ובפועל באלימות 
של  המנהל  והצוות  הקהל  השחקנים,  כאלה:  שלושה  מזוהים  כלל  בדרך  הכדורגל.  באצטדיוני 
המועדון.7 לידם יש לציין גורם בעל השפעה רבה מאוד על מה שמתרחש במשחק, וגם על האופציה 

לאלימות – השופט ועוזריו.
המחקר אודות האלימות בכדורגל הישראלי נסמך אם כן על שלוש ההנחות הבאות: אחת, 
נקודת המוצא היא ההיסטוריה של החברה המסוימת: כדי לתאר ולהסביר את הסיבות לאלימות 
בכדורגל יש להתחיל בזיהוי המבנה החברתי המסוים בתקופה המסוימת ולציין את הערכאה 
הדומיננטית. הערכאה הדומיננטית קובעת את מעמדן היחסי של הערכאות האחרות, ובמיוחד 
את קני המידה שעל פיהם מחולקים המשאבים הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים.8 שתיים, 
המבנה החברתי מספק את דרגות החופש להתנהלות של הכדורגל, ובהקשר זה לאלימות 
המתרחשת בו. לשון אחר: המבנה הוא זה שמספק "תחום הזדמנות" קונקרטי למשתתפים 
הראשיים בכדורגל – השחקנים, הקהל והצוות המנהל. שתי ההנחות הללו נגזרות מן התיאוריה. 
 Frosdick & Marsh,( ההנחה השלישית נגזרת מתוך ממצאי מחקרים: על סמך מחקרים
SIRC, 2009 ;2001( ניתן להניח כי בעקבות שינויים בחברות מסוימות, ובמיוחד בעקבות 
התעצמותו של תהליך ההיעשות הקפיטליסטית, משתנה דפוס האלימות בכדורגל "מכזה 
שבו היא מכוונת בעיקר כלפי שופטים ושחקנים מן הקבוצה היריבה, לדפוס שבו שולט מאבק 
 .)Spaaij & Anderson, 2010, p. 1( "בין קבוצות אוהדים לבין עצמן, ובינן לבין המשטרה
הסיבה הראשית לשינוי היא תהליך ההתמסחרות של הכדורגל, שהניע שינויים בהתנהגות 
השחקנים וביחסים של קהל האוהדים למועדון )Loweles & Nicholas, 2005( ובכך גרם 

שטוענים  כפי  עצמו,  מתוך  מתפתח  ואינו  עצמו  את  יוצר  אינו  הכדורגל  הדברים:  את  לחדד  כדי   6
חוקרים אחדים, אלא בהנחיית פרמטרים מסוימים המכונים בספרות "גורמי מקרו" המעצבים את 

.)Giuloanotti, 1999; Gruneau, 1983; Sage, 1990 ;2005 ,התנאים שבהם הוא מתקיים )בורדיה

 )the process of Theoretical Practice( אלתוסר  שמציע  לסכימה  זהה(  לא  )אך  מקביל  הדבר   7
באמצעות שלוש הכללות: מעבר מהתיאוריה המדעית דרך קורפוס המושגים אל המציאות, שהיא 

.)the raw material( החומר הגולמי

המשאבים  חלוקת  הפוליטית,  הערכאה  היא  במבנה  הדומיננטית  הערכאה  כאשר  למשל,  כך,   8
בין השאר גם על מעמדה של הערכאה  הכלכליים נקבעת על פי קני מידה פוליטיים, המשפיעים 

הכלכלית )בן פורת, 2006(. באשר לערכאה זו וכדורגל, ראה בן פורת )2013(.
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לשינוי בדפוס האלימות. יש להדגיש שההתמסחרות של הכדורגל היא פועל יוצא של תהליך 
ההיעשות הקפיטליסטית – הדומיננטיות של הערכאה הכלכלית בקונטקסט ההיסטורי המסוים 

.)Alt, 1983; Gruneau, 1983 ;2002 ,בן פורת(
מתוך כך, המחקר אודות האלימות בכדורגל הישראלי מתחיל בתיאור ממצה של תחום 
ההזדמנות ההיסטורי. המאמר הזה מתמקד כל כולו בתיאור ובהסבר של דפוסי האלימות 
בכדורגל הישראלי בהנחה שהם נקבעים על פי מה שמתרחש סביבם ומושפעים ממנו – 
למשל, מתחים חברתיים מסוימים.9 המחקר מתייחס לשלושה תחומי הזדמנות היסטוריים: 
העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה, עשורי האמצע והעשורים האחרונים, מאז שנות 
נזכרות בקיצור נמרץ השלכותיה על  התשעים. בכל עשור מסומנת הערכאה הדומיננטית, 

הכדורגל ומתואר דפוס האלימות השורר בכדורגל.

מתודולוגיה
אף שלמתבונן מן החוץ נדמה כי המונח "אלימות בכדורגל" אינו זקוק להגדרה, המחקרים 
העוסקים בנושא אינם תמימי דעים. רישום ההיסטוריה של האלימות בכדורגל מלווה במחלוקת: 
יש מי שכולל תחת הכותרת "אלימות בכדורגל" גם גידופים ומחוות גופניות מלעיגות, ויש 
מי שמביא בחשבון רק גידופים מסוימים, גזעניים למשל, אך מוציא מן ההגדרה גידופים 
"ניטרליים" שכבר היו לשגרה במונולוג של קהל האוהדים. יש מי שרושם רק אלימות פיזית 
שהתרחשה בתוככי האצטדיון ויש מי שמוסיף גם אלימות פיזית שהתרחשה מחוצה לו ואף 
הרחק ממנו, שניתן לקשור אותה למשחק כדורגל מסוים – למשל, התקוטטות בין אוהדים 
בדרך אל המשחק או לאחריו )Dunning et al., 2002(. מכל מקום, שאלת ההגדרה לא קיבלה 
עד כה מענה מושגי מסודר אך נפתרה באופן פרקטי: אלימות בכדורגל נרשמת בשני טורים. 
בטור אחד נרשמת האלימות הפיזית, בדרך כלל במונחים כמותיים, ובשני האלימות המילולית, 
בדרך כלל במונחים איכותיים המקוטלגים על פי תכנים מסוימים. המחקר הנוכחי מתמקד 
בטור הראשון, טור האלימות הפיזית: כל אירוע שהתרחשה בו התנפלות פיזית על השופט, 
על קווניו )עוזריו(, על שחקנים אחרים או על קהלים אחרים נכנס למאגר. בהקשר הישראלי 
נוספה לטור האלימות הפיזית עוד תת-קטגוריה, אלימות מילולית-גזענית. הקטגוריה הזו 
מוגדרת היום בחוק10 ובשנים האחרונות היא מדווחת בתקשורת על פי דיווחי המשטרה ובית 

הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. 
למרבה הצער, הנתונים על מעשי האלימות בכדורגל הישראלי בעשורים הראשונים לאחר 
הקמת המדינה אינם קיימים עוד. שיטפון שהתרחש לפני שנים הכחיד את המסמכים שנאגרו 
בארכיון של ההתאחדות לכדורגל. איסוף הנתונים לגבי שלושת העשורים הראשונים של 
גורן  וביניהם סקירה של עיתוני הספורט הייעודיים,  המדינה התבסס על מקורות שונים 
כידון וחדשות הספורט, וסקירת מדורי הספורט של מעריב, ידיעות אחרונות, על המשמר 

וליסק,  הורוביץ  )למשל  הישראלים  החוקרים  מן  רבים  על  מקובלת  יותר,  או  פחות  הזו,  החלוקה   9
2004(. באשר לכדורגל הישראלי, העשור הראשון בתחום ההזדמנות שבו עוסק  1989; קימרלינג, 

מאמר זה מובחן היטב בכמה היבטים בולטים מן העשורים שלאחריו )בן פורת, 2002(.

ס' 15 לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.  10
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ודבר.11 מקורות נוספים הם ספרי זיכרונות של עסקנים, מאמנים ושחקנים וראיונות עם מי 
שהיה מזכיר ההתאחדות בשנים ההן ועם עיתונאי ספורט שדיווח על הנעשה בכדורגל עוד 
בשנות החמישים המוקדמות. מרבית הדיווחים התייחסו לליגות הבכירות, ליגה א' )שהפכה 
ללאומית( וליגה ב'. בשנים ההן, שנות הצנע, מדורי הספורט היו מצומצמים וכך גם פריסת 
הכתבים בארץ. מידע רלוונטי מהליגות הנמוכות פורסם בדרך כלל בעיתונות רק במקרים 
מיוחדים כמו אלימות בין אוהדי כדורגל יהודים וערבים. מעט מידע על אירועים כאלה ניתן 

.)Shihade, 2011 ;2006 ,להשיג ממחקרים בני זמננו )שורק
האירועים משנות החמישים והשישים מוינו לשתי קטגוריות, על פי העניין של מחקר זה: תוכן 
מקרים  הראשונה,  בקטגוריה  הקהל.  או  השחקנים   – האירוע  ומצית  מילולי,  או  פיזי   – האירוע 
שבהם התרחש אירוע פיזי וגם מילולי נחשבו כאירוע פיזי. באשר לקטגוריה השנייה נרשם המצית 
כן נרשם איזה קהל השתתף באירוע האלים:  של האירוע והמשתתפים בו )שחקנים, קהל(. כמו 
הקהל המארח, הקהל המתארח או שני הקהלים. בשנים ההן הנסיעה למשחקי חוץ בשבת מעיר 
לעיר, מעיירה לעיירה וממושבה למושבה לא הייתה עניין של מה בכך, בעיקר בגלל קשיי תחבורה 
)לא הייתה תחבורה ציבורית בשבת ורכב פרטי היה נדיר(. אבל קהל רב, ואפילו רב מאוד יחסית,12 

נכח במשחקי דרבי או במשחקי הכרעה של עלייה לליגה או ירידה מליגה.
ההן  בשנים  בכדורגל.  האלימות  על  מחקרים  כמה  נערכו  והשמונים  השבעים  שנות  לגבי 
1971 הוקמה 'ועדת עציוני' שעסקה בחקר השחיתות בכדורגל  העיתונות הרחיבה בדיווח. בשנת 
האחרונות,  בשנים  ההן.  בשנים  בכדורגל  האלימות  מצב  על  לעמוד  גם  ניתן  שלה  הדיווחים  ומן 
הטלוויזיוני  הכיסוי  במיוחד  הכדורגל,  משחקי  של  התקשורתי  הכיסוי  גדל  התשעים,  שנות  מאז 
לכדורגל,  ההתאחדות  של  המשמעתי  הדין  בית  שמוסרים  חריגים  אירועים  על  המסודר  והדיווח 
המשטרה והקרן החדשה לישראל שלקחה על עצמה לדווח על אירועי אלימות בכדורגל באמצעות 
יותר  ומהימנים  תקפים  החוקר  לרשות  העומדים  הנתונים  העל.  ליגת  במשחקי  מבקרים-בקרים 
הדיווח  והנערים.  הנוער  ובליגות  הנמוכות  הכדורגל  בליגות  לנעשה  גם  מתייחסים  והם  מבעבר, 
מציין בדרך כלל את סוג האלימות ואת המשתתפים בה. גם אם הכיסוי התקשורתי אינו מושלם, 
ניתן להניח כי האלימות בכדורגל אינה יכולה לחמוק היום מן העין ומן האוזן של התקשורת ומבית 
הדין המשמעתי של ההתאחדות – כל שופט במשחק חייב לדווח על אירועים חריגים. כך שבאשר 

למיון אירועי האלימות בעשורים האחרונים עבודתו של החוקר קלה יותר.
ההיסטוריה של האלימות בכדורגל הישראלי מוגשת להלן כנרטיב בשני פרקים: הפרק הראשון 
עוסק בתקופה של העשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה, שבהם היה הכדורגל כל כולו פוליטי. 
הפרק השני עוסק בתקופה שראשיתה בשלהי שנות השמונים, כאשר החל הכדורגל להתמסחר. 

ראוי לציין כי העיתונות של הימים ההם הייתה פוליטית: לכל עיתון כמעט הייתה זיקה רעיונית-  11
בבעלות  שהיו  אחרונות,  וידיעות  מעריב  הספורט,  חדשות  גם  מסוים.  פוליטי  לארגון  בעלותית 
זה מתמקד בעצם  היות שמחקר  רעיונית-פוליטית. אולם  ידי האחרים בהטיה  על  נחשדו  פרטית, 
הפוליטית של  להטיה  הקהל,  או  היינו השחקנים  האירוע,  ובמצית  אלימות  אירוע של  התרחשות 

העיתון המסוים אין משקל רב, במיוחד כאשר ניתן להצליב בין הדיווחים של העתונים השונים.

יחסית לגודל האוכלוסייה בישראל: בשנות החמישים צפו במשחקי הדרבי בתל אביב )מכבי, הפועל,   12
בית"ר( ובמשחקים חשובים במיוחד )כמו משחקי גמר הגביע ומשחקי עלייה לליגה הבכירה( אלפי 

צופים )בן פורת, 2002(.
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המעבר מכדורגל פוליטי למסחרי, קרי, מתחום הזדמנות היסטורי ששלטה בו הערכאה הפוליטית 
לתחום הזדמנות ששולטת בו הערכאה הכלכלית, שינה את דפוס האלימות בכדורגל הישראלי. 

קיצור ההיסטוריה של האלימות בכדורגל
בשלהי שנות העשרים של המאה ה-19 נקלע תייר צרפתי לקהל צופים במשחק כדורגל באנגליה13 
ותמה: "אם לזה הם קוראים כדורגל, איך הם קוראים לקרבות לחימה?" )SIRC, 2008(. תופעות 
של אלימות מצד קהל הצופים נצפו כבר בתקופת הינקות של משחק הכדורגל באנגליה, בסביבות 
המגרש  סביב  לסייר  כדי  שוטרים  כמאתיים  נדרשו   1843 בשנת  למשל  כך  ה-19.  המאה  מחצית 
שבו נערך משחק בין מועדון הכדורגל של פרסטון אנד לבין זה של סנדרלנד. שלוש שנים מאוחר 
יותר הופסק משחק הכדורגל בעיר דרבי בגלל התפרעות קהלי האוהדים. שתי פלוגות של פרשים 
הוזעקו למקום כדי להשליט סדר. יש להניח כי אלה לא היו אירועים בודדים. הספרות שנכתבה 
משחק  את  ללוות  המשיכו  סדר  והפרות  אלימות  שאירועי  כך  על  מצביעה  האלה  הימים  לאחר 
הכדורגל גם לאחר שנת 1863, אז היה למשחק מקודד וממוסד שכלליו אחידים לכל האי הבריטי 
ההיסטוריים,  מהרישומים  ללמוד  שניתן  כפי  הבריטית.  האימפריה  אז  שהייתה  מה  לכל  ובעצם 
אלימות בכדורגל לא הייתה תופעה שכיחה, אך בהחלט גם לא בטלה בשישים. מה שהשתנה במשך 

.)Dunning et. al., 2002( הזמן הוא הגדרתה של האלימות ורישומה
תחום ההזדמנות ההיסטורי הכתיב את דפוס ההתנהגות: בבתי הספר הקרויים "ציבוריים", 
כלומר אלה שהכשירו את בני המעמדות העליונים באנגליה לשרת את הממלכה והאימפריה 
)Mangan, 1998(, יושם כהלכתו העיקרון הבורגני של משחק הוגן: ללא הסתייעות בשופטים 
חיצוניים, מתוך הסתמכות על הסכמה בין הקפטנים של הקבוצות, נוהל משחק כדורגל שכלליו 
עדיין היו אז ייחודיים לכל בית ספר. כאשר נדמה היה כי שחקן עבר עבירה, או כאשר נוצר 
ספק, מיהרו שני הקפטנים להידבר ביניהם ולהחליט על הסנקציה המתאימה. נקודת המוצא 
שלהם ושל שאר השחקנים הייתה כי מי שנולד להיות ג'נטלמן אינו מבצע עבירה במתכוון, 
ואילו עבר עבירה הרי שהוא מודה בה מיוזמתו. המשחק עצמו היה אגרסיבי בכוונה תחילה 
כי בכך היה לאמצעי חישול הגוף והנפש של התלמידים, שיועדו להיות פקידיה השלוחים של 
האימפריה )שם(. יש לציין שבזמן ההוא החלה כבר שקיעתה של האצולה האנגלית בד בבד 
עם הצמיחה המואצת של הקפיטליזם. הכדורגל גלש מחצרות בתי הספר הציבוריים אל ערי 
השדה והערים הגדולות, ובעצם הגיע לידי )או לרגלי( המעמדות הנמוכים. דפוסי ההתנהגות 

.)Jones, 1992( והאלימות השתנו גם הם
בשנות השישים של המאה הקודמת התרחשה תופעה רחבת ממדים של "חוליגניות בכדורגל", 
בתת-תרבות  ובעיקר  התקופה  באותה  האנגלית  בתרבות  שהתרחש  למה  הדוק  קשר  הקשורה 
)סקינהדס(  הראש"  "גלוחי  כמו  ואלימות  מרדניות  קבוצות  של  הופעתן  למשל  כמו  הצעירים, 
האצטדיונים.  מן  רגליהם  את  להדיר  החלו  שרבים  לכך  גרמה  האלימות   .)2008 )הילברונר, 
ההתאחדות הבריטית החלה לחשוש לעתידו של המשחק הזה, אך עיקר הדאגה היה זה של בעלי 
המועדונים, כי כידוע הכדורגל המקצועני באנגליה מתפרנס ממכירת כרטיסים ומחסויות. במחצית 

פרק זה יעסוק בעיקר בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, משום ששם נולד הכדורגל המודרני ומשום   13
שיש להודות כי ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי מתועדת טוב יותר מאחרות.
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נמצאה  לא  היבשות.  לכל  פשטה  הכדורגל  במגרשי  האלימות  ואילך  ה-20  המאה  של  השנייה 
נעשתה  האלימות  מזאת,  יתרה  אלימות.  של  מוחלט  העדר  על  שדיווחה  בעולם  מדינה  כמעט 
מאורגנת יותר מבעבר, למשל בארגוני אוהדים המכונים אּולְטראס )באיטליה(, באראס בראוואס 
)בארגנטינה(, אוהדים "אתניים" )באוסטרליה( וחוליגנים גזענים )ברוסיה(. המניע העומד מאחורי 
קשר  להן  אין  ובעצם  לפרטן  המקום  כאן  שלא  מסיבות  עצמה,  האלימות  היא  אלה  התארגנויות 
ישיר לכדורגל. ההתארגנויות הללו מבקשות הזדמנויות להתכתש כמעט ללא מגבלות, ואצטדיון 
 .)Dunning et al., 2002; Frosdick & Marsh, 2005( הכדורגל מספק להן זירה רבת הזדמנויות
בבריטניה רשויות המדינה ורשויות הכדורגל טיכסו עצה והקימו מערך פיקוח צמוד על מה שנעשה 
באצטדיוני הכדורגל ועל מי שנחשדו בשייכות לכנופיות של חוליגנים. המאמץ נשא פרי ושיעור 

האלימות בכדורגל בבריטניה ירד באופן דרמטי, אבל לא נעלם לגמרי.
דבר אחד ניתן להסיק בבירור מן ההיסטוריה של האלימות בכדורגל: אף שהמשחק הזה עומד 
בפני עצמו ומכיל כמה תכונות שבכוחן לגרות אלימות, אין לו אוטונומיה, אלא יחסית בלבד. על 
כן האלימות המתרחשת בו היא במידה רבה פועל יוצא של גורמים שאינם נובעים ממנו, ולעתים 
קרובות גם אינם קשורים בו ישירות. לתרבות, לפוליטיקה ולכלכלה בחברה המסוימת יש השפעה 
כי  ניתן להניח  ועל מפלס האלימות שלו. בעיקרו של דבר  רבה על האופן שבו מתנהל הכדורגל 
במידה זו או אחרת משחק הכדורגל נהנה מאוטונומיה יחסית המוענקת לו מסביבתו. כדי לעמוד 
על  מעוגן,  הוא  שבה  החברה  של  ההיסטוריה  את  להכיר  יש  הזה  במשחק  האלימות  מניעי  על 

תקופותיה השונות.

פרק ראשון: כל דאלים
הכדורגל  התקיים  שבה  בסביבה  סביבתו.  ידי  על  הכדורגל  של  התנהלותו  נקבעה  ומעולם  מאז 
הדומיננטית.14  הערכאה  הפוליטיקה  הייתה  המדינה,  קום  לאחר  הראשונים  בעשורים  בישראל 
והארגונים הפוליטיים קבעו את האוטונומיה היחסית של הערכאות  היינו, המוסדות הפוליטיים 
המדינה  של  המשאבים  ובחלוקת  המידה  קני  בקביעת  ששלטו  והם  הכלכלית,  זו  כגון  האחרות, 
לסקטורים, לארגונים וליחידים )בן פורת, 2011; הורוביץ וליסק, 1989; קימרלינג, 2004(. בעקיפין 
של  ארציים  ספורט  מרכזי  באמצעות  נעשה  הישיר  ניהולו  המדינה:  של  נתין  מעין  הכדורגל  היה 
הפועל, מכבי ובית"ר, שהיו בעלי זיקה פוליטית הדוקה למפלגות בכנסת ולממשלה.15 לצדם פעלו 

חלק זה של המאמר מתבסס על מדורי הספורט של העיתונים מן הימים ההם – דבר, על המשמר,   14
הארץ, מעריב וידיעות אחרונות – ועל עיתונים שיוחדו אז לספורט בלבד: חדשות הספורט, ספורט 
ולרר  פורת  )1998(, על ספרם של  ופז  גבאי  הוא מתבסס על ספרם של  כן  ישראל.  וספורט  לעם 
)1998( ועל ספרו של המחבר )2002(. כאמור, בגלל אובדן הארכיון של ההתאחדות לכדורגל לא ניתן 
לעבות את המידע על האלימות בכדורגל בשנים הללו. למעשה לא נמצא במחקר זה מערך סטטיסטי 
המצוטטים  האירועים  המדינה.  קום  לאחר  הראשונות  בשנים  בכדורגל  באלימות  העוסק  מסודר 

בחלק זה נבחרו מתוך קבוצת האירועים שנאספו כדי להמחיש לקורא את מה שהתרחש אז.

בטרם  עוד  הברית  בארצות  לשחק  הכדורגל  נבחרת  את  שלחה  היא  לנכון,  ראתה  המדינה  כאשר   15
ברית  של  זו  מול  ישראל  של  הלאומית  נבחרתה  שיחקה  כאשר  העצמאות.  מלחמת  הסתיימה 
המועצות ביולי 1956 דאגו רשויות המדינה לאירוח המשלחת הרוסית, כי על רקע היחסים המתוחים 

שין שתי המדינות הייתה למשחק זה חשיבות רבה במיוחד )בן פורת, 2003(.
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ואליצור, שהשתייך לדתיים הציוניים.  כגון ארגון הסטודנטים אס"א  יותר,  מרכזי ספורט קטנים 
)בן  והקהל  השופטים  השחקנים,   – הראשיים  המשתתפים  התנהגות  על  השפיעה  הפוליטיקה 
פורת, 2002; קאופמן, 2002; רזניק, 2002(: מפגש בין שני מועדונים ממרכזים שונים היה לעתים 

ל"מלחמה ללא כדורים" שתוצאותיה נרשמו לטובת המחנה הפוליטי המסוים או לרעתו.
הפוליטיקה שחילחלה עמוק לניהול הכדורגל הישראלי הטעינה אותו במתחים שיובאו למגרש. 
מפגשים בין מועדון של הפועל למועדון של מכבי, ובעיקר מפגשים בין מועדון של הפועל למועדון 
של בית"ר, היו טעונים אפריורי בעוינות ששורשיה עוד בימי טרום המדינה: מבחינתם של רבים מן 
האוהדים המפגשים הללו היו חלק מן המאבק הפוליטי שרחש בחברה הישראלית דאז. הכדורגל 
היה, אם כן, פוליטי במלוא מובן המילה. כך כותב חיים ברעם בספרו אדום צהוב שחור )2004( על 
בין הפועל  הצד האדום ועל אביו, שהיה מבכירי מפא"י בירושלים: "הפסדים בדרבי ]הירושלמי 
לבית"ר[ ציערו אותו. הוא היה משוכנע שרוב שחקני הפועל היו 'בעלי הכרה', כלומר משוכנעים 
של  לטובתו  או  לרעתו  נרשמו  הניצחון  או  שההפסד  כיוון   .)42 )עמ'  ואידיאולוגית"  פוליטית 
המחנה שאותו ייצג המועדון, התפתו עסקני הספורט הארציים והמקומיים, שהיו ברובם אוהדים 
של מפלגה מסוימת ממפלגות הכנסת ואפילו חברים בה, ליצור תנאים כדי לשפר את סיכוייו של 
המועדון שהם רצו ביקרו. לא אחת נקבעו החלטות לגבי תוצאות משחקים על "השולחן הירוק", 
קרי במשא ומתן בין עסקנים )שייצגו את מרכזי הספורט השונים( שכיהנו בהתאחדות לכדורגל. 
תוצאות  וגם  המועדונים,  על  להגנה  אמצעי  הוא  גם  היה  הליגות  בין  והירידות  העליות  ביטול 
"שלוש   :1952/3 המשחקים  בעונת  בעיתונות  דווח  למשל  כך  חשד.  עוררו  מסוימים  משחקים 
 .)105 2002, עמ'  קבוצות שנאבקו נגד הירידה לליגת המשנה זכו בניצחונות תמוהים" )בן פורת, 
קהל האוהדים לא היה נאיבי. היו גורמים בעלי עניין שרמזו לו כי "הכול פוליטיקה" וכי התערבות 

של הקהל עצמו עשויה להתקבל בברכה. האמצעים היו לקדושים יותר מן המטרה.
היו אלה שנים של עיצוב החברה הישראלית בכלל )צחור, 2007; קימרלינג, 2004( ושל עיצוב 
הכדורגל הישראלי בפרט. בדרך כלל היה לאחרון יתרון אבסולוטי: נורמות המשחק נקבעו על ידי 
פיפ"א ולא ניתן היה לשנות אותן אלא על ידי ועדה מיוחדת של פיפ"א. הספורט בישראל בימים 
ההם היה חובבני, בהתאם לתקנות שנקבעו אף הן על ידי גורם חיצוני, הוועד האולימפי העולמי, 
תקנות שאומצו על ידי הוועד האולימפי הישראלי ונכפו גם על הכדורגל. באמצעות פיפ"א נאסר 

על המדינה להתערב בכל מה שקשור בניהול המשחק עצמו ובניהול ההתאחדות לכדורגל.
על סמך התנהגות השחקנים ומשום שבמקומות רבים בישראל היה הכדורגל מעין חידוש, ניתן 
לשער שתהליך הספורטיזציה )Elias & Dunning, 1986( היה עדיין באיבו: נורמות ההתנהגות 
הפורמליות והלא-פורמליות, כגון האוטוריטה של השופט וקווניו או היחסים עם שחקני היריב, 
עדיין לא הופנמו היטב בקרב השחקנים, העסקנים וקהל האוהדים. המושג "משחק הוגן" פורש 
היו  )שראשיה  לכדורגל  ההתאחדות  של  הפיקוח  המפרש.16  של  ולתחושותיו  למעמדו  בהתאם 
נציגים של מרכזי ספורט עוינים זה לזה( ושל גורמים רלוונטיים אחרים כמו המשטרה היה רופף, 

הכדורגל שהיה לישראלי הוקם עוד בטרם הוקמה המדינה ושוחק במסגרות שונות על ידי מועדונים   16
ההקשרים  ואת  המשחק  את  הכירו  הוותיקים  כלומר,  השונים.  הספורט  למרכזי  שייכים  שהיו 
שהתגלמה  הכדורגל  של  הפוליטית  בזיקה  בבירור  להבחין  היה  ניתן  אז  כבר  שלו.  הפוליטיים 
הוקמו  חדשים  מועדונים  חדש":  "קהל  התווסף  המדינה  הקמת  עם  והקהל.  השחקנים  בהתנהגות 

ברחבי המדינה ותהליך החיברות למשחק הזה התחדש )בן פורת, 2010(.
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במלל  הן. שחקנים חלקו  גם  רופפות  לאירועי אלימות שגדרותיו  נוצר מעין תחום הרשאה  ולכן 
או בכוח על החלטות השופטים. שחקנים ניהלו משחק פיזי מוגזם עד כדי פגיעות קשות בשחקני 
לטובתם  החלטותיו  את  להטות  וניסו  בשופט  התגרו  והעסקנים(  )המאמן  הניהול  צוות  היריב. 
וכיוון  ביותר במגרש  הגורם הפעיל  היו בעצם  כיוון ששחקנים  ואגרסיבי.  בסיועו של קהל "חם" 
שהאינטראקציה שלהם עם הקהל הייתה מידית – הקהל ראה, שמע ויכול היה לפרוץ למגרש – 
הייתה להתנהגותם השפעה על מה שהתרחש בו נוסף למשחק עצמו. ההתנהגות החריגה לפרקים 
שהם הרשו לעצמם לגלות כלפי השופטים, כלפי שחקני היריב ואף כלפי הקהל של הקבוצה היריבה 
הציתה מעשי אלימות במגרש עצמו וביציעים. כפי הנראה, גם לפוליטיזציה של המועדונים הייתה 
בכל  לנצח  כדי  מנורמות המשחק  לחרוג  לגיטימציה לשחקנים  נתנה  היא  על השחקנים:  השלכה 
מחיר ובכך לרצות את שולחיהם. טובת המועדון, כלומר המרכז הפוליטי שהמועדון השתייך אליו, 

עמדה מעל לכול. 
רבים  אירועים  נרשמו  המדינה  לאחר הקמת  בעשור השלישי  וגם  והשישים  החמישים  בשנות 
האינפורמציה  מן  סיומו.  לאחר  ואף  המשחק  במשך  שחקנים  מצד  אלימה  התנהגות  של  יחסית 
שנאספה בדבר האלימות במגרשי הכדורגל ניתן להסיק כי זו הייתה בוטה ובלתי מרוסנת, הופנתה 
הן כלפי שופטי המשחק והן כלפי שחקני היריב, והעונשים שהטיל בית הדין של ההתאחדות לא 
1949 הורחק שונשיין, שחקנה של הפועל פתח תקווה, לחצי שנה  הרתיעו.17 בעונת המשחקים 
בגלל פגיעה בשופט. באותה עונה הורחק אברהם טוריקה ממכבי תל אביב לשלושה חודשים בגלל 
יונה פוקס, שהשתייך אז גם הוא למכבי תל אביב, הורחק לחודשיים בגלל  הכאת שחקן חיפאי. 
העלבת שופט. בעונת המשחקים של 1953/4, במחזור התשיעי, הופסק משחק בין מכבי תל אביב 
להפועל רמת גן בעקבות קטטה שפרצה בין שחקנים )פורת ולרר, 1998(. בתי הדין של ההתאחדות 

הטילו סנקציות על הנאשמים, אך לא הייתה בכך הרתעה של ממש.
קהלי  ובין  שחקנים  בין  קטטות  של  נוספים  מקרים  על  מדווחת  הימים  אותם  של  העיתונות 
כידוע,  קהלים.  ושל  שחקנים  של  התפרעות  בגלל  סיומם  לפני  משחקים  הפסקת  ועל  האוהדים 
בהתאם  לדווח  נטו  כן  ועל  מובהקת  פוליטית  נטייה  הייתה  הללו  הימים  של  העיתונים  למרבית 
כלל  שבדרך  היות  שחקניו.  של  החריג  למעשה  מועדון  של  תגובתו  על  דיווחים  כמעט  אין  לה. 
שחקנים לא קיבלו שכר עבור השתתפותם, הכדורגל בשנים ההן היה חובבני18 והרחקתו של שחקן 
מן המשחקים לא גררה עמה הפסד כספי. בתנאי הסביבה שבהם התקיים הכדורגל, המחיר ששילם 
שחקן שנהג באלימות היה נמוך ביחס לרווח – אהדת הקהל ועסקני המועדון למי ש"הקריב" את 

מכאן ואילך יש להבחין בין עבירות שהן חריגות מחוקי המשחק )תיקול, דחיפה וכולי( לבין עבירות   17
של אלימות פיזית או מילולית )התחצפות לשופט, הכאת שחקן יריב(. הראשונות אינן רלוונטיות 

למחקר זה.

ישנם סיפורים – או בעצם שמועות – על כך שבשנות החמישים קיבלו שחקנים טובות הנאה מן   18
המועדונים. מרבית השמועות אינן מבוססות; מועדוני הכדורגל לא היו אז משאבים שיכלו לחלק לכל 
השחקנים שלהם. רק מעט מן השחקנים בשנות החמישים זכו לסיוע כלכלי כלשהו. גם השמועות 
המועדון,  באמצעות  עבודה  לסידור  זכו  השחקנים  מן  אחדים  רק  מוגזמות.  התעסוקה  סידורי  על 
או הפטרון הפוליטי שלו. סידור עבודה כזה אפשר להם להתאמן במשך השבוע ואף להחסיר ימי 
עבודה כאשר נסעו עם הקבוצה למשחקים בחו"ל )אירוע נפוץ בימים ההם!(. יש עדויות על שחקנים 
את  לאלץ  במטרה  מלשחק  ונמנעו  שבתו  אף  אחדים  עבודה.  להם  סודרה  שלא  כך  על  שהתלוננו 

המועדון לסייע ולסדר להם עבודה נוחה )בן פורת, 2002(.
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עצמו לטובת ניצחון של קבוצתו. 
היו אלה שנים סוערות בכדורגל הישראלי. מן הרישומים בעיתונות דאז אפשר להתרשם משני 
דברים: מן הפופולריות הרבה של משחק הכדורגל, שהלכה ועלתה במשך שנות החמישים ואילך, 
ההתאחדות  על  נכפו  ובעצם  במרכזים  עין  בעצימת  שהתקבלו  פסולות"  "נורמות  של  ומקיומן 
1998(. מוסדות ההתאחדות אוישו על ידי נציגי המרכזים  2002; פורת ולרר,  לכדורגל )בן פורת, 
שהיו בעצם שלוחי מפלגות. נציגי המרכזים בהתאחדות לכדורגל דאגו לאינטרסים של המועדונים 
הליגה  פורקה   1951 באפריל  למשל  כך  הוגן.  משחק  של  הנורמות  חשבון  על  אחת  לא  שלהם, 
לכדורגל; מרכז מכבי ומרכז הפועל ניהלו כל אחד ליגה משלו. בספטמבר 1951 שבו שני המרכזים 
הקבוצות  "שלוש   1952/3 בעונת   .)1998 ולרר,  )פורת  באוקטובר  חודשה  והליגה  פעולה  לשתף 
הוא  דבר  של  פירושו  )שם(.  תמוהים"  בניצחונות  זכו  הראשונה[  ]מהליגה  הירידה  נגד  שנאבקו 
נתנה את המשחק לקבוצה אחרת מאותו  היו מכורים: קבוצה-אחות ממרכז מסוים  שהמשחקים 

מרכז. ראשי המרכזים ידעו ותמכו. 
1957, קבע השופט  בין הפועל למכבי תל אביב, שנערך ב-19 בספטמבר  במשחק גמר הגביע 
נבחרת  )ושל  הפועל  של  שוערה  חודורוב,  מכבי.  לטובת  מטר  מ-11  עונשין  כדור  פריזנר  ראובן 
ישראל(, לא הסכים עם פסיקת השופט וירד מן המגרש, והשופט הפסיק את המשחק. ב-5 ביולי 
קבע  תקווה,  פתח  הפועל  לבין  אביב  תל  מכבי  בין  המדינה  גביע  על  הגמר  רבע  במשחק   ,1958
השופט דודאי שער למכבי. שחקני הפועל תקפו את השופט ופוצצו את המשחק. במשחק שנערך 
ב-7 ביוני 1960 בין מכבי פתח תקווה לבין הפועל רמת גן היכו אוהדי מכבי את השוער של רמת 
גן. חיים בוך, שוערה של מכבי פתח תקווה, הועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות 
לכדורגל והורחק לשלושה חודשים. מגרשה של מכבי פתח תקווה נסגר לשלושה חודשים )שם(. 
מן הדיווחים על הפרות סדר במגרשים בשנות החמישים והשישים המוקדמות ניתן לשער כי גילויי 
יריב, הכאת שופט או פלישה של קהל למגרש לא הייתה  כגון הכאתו של שחקן  אלימות פיזית 
נדירה, בלשון המעטה. גם החוק הישראלי נאלץ להתערב: "השחקן מרדכי מויאל מהפועל קריית 
שמונה שהיכה את השופט שמואל רובינשטיין נידון לחודשיים מאסר בפועל ועוד שלושה חודשים 
על תנאי למשך שנה", דיווח העיתון חדשות הספורט ב-12 במאי 1960. העונש הזה היה אחד מן 
המקרים הלא שכיחים שבהם הוגשה תלונה אזרחית למשטרה וזו הביאה את העניין בפני שופט 

אזרחי, והוא פסק על מאסר בפועל.
מן הפרוטוקולים הקיימים של ישיבות הנהלת ההתאחדות לכדורגל ניתן ללמוד כי האלימות 
הייתה לבת בית במגרשי כדורגל והרשויות החלו לבקש פתרון מידי. ב-17 ביולי שנת 1961 
יורחק לעשר שנים.  הציע צבי ברים, חבר ההתאחדות לכדורגל, כי שחקן שיפגע בשופט 
ההצעה הזו לא התקבלה.19 בשורה התחתונה ההתאחדות לכדורגל לא הצליחה לצמצם את 
האלימות במגרשים. היא גם לא הצליחה לרסן את השחקנים, אף שלהלכה היו מעין נתיניה 
– שחקנים הורשו להשתתף בליגות השונות רק אם נרשמו באמצעות המועדונים בהתאחדות 
לכדורגל ואושרו על ידה. האפשרות היחידה שעמדה בפני ההתאחדות באשר להענשת אוהדים 
מתפרעים הייתה להעניש את המועדון, למשל, בעונש של משחק רדיוס: על המועדון שנמצא 
אשם נאסר לשחק במשך זמן מסוים במגרשו והוא נאלץ לארח את הקבוצות היריבות במגרש 
שמרוחק ממקום משכנו. ההתאחדות לכדורגל והמשטרה הכירו את המגרשים הבעייתיים 

ארכיון וינגייט, תיק 83931.  19
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ויכלו להתכונן מבעוד מועד. ברם, בהיקף המשאבים שעמדו אז לרשותם לא ניתן היה להציב 
כוח משטרתי בכל מגרש, בעיקר לא במגרשים שבפריפריה. דווקא המקומות האלה נמלאו 

במתחים מקומיים, ואלה יובאו למגרשי הכדורגל ולא אחת הציתו מהומה.
אוהדים אוחזים בכללי צדק מסוימים ששורשיהם אמנם בחוקי המשחק אבל הם אינם 
משוחררים מהשפעתן של תפיסות פוליטיות, אתניות ולאומיות שונות. כלומר, כללי הצדק 
הופרו  כי  הם חשים  כאשר  האוהדים.  המוקדמת של  נטייתם  את  גם  לספק  צריכים  הללו 
הכללים הללו הם נוטים להגיב באלימות מילולית או פיזית. בתנאים שבהם נערכו משחקי 
הכדורגל בעשור הראשון והשני – קהל "חם", נוכחות משטרתית דלילה, סדרנים של המועדון 
שנמנעו מלהתערב כאשר הקהל שלהם התפרע והקלות שבה ניתן היה לפרוץ למגרש המשחק 
– הגישה אל השחקנים של הקבוצה היריבה ואל שופטי המשחק הייתה קלה ומידית ואלימות 

מילולית יכולה הייתה להפוך בן רגע לפיזית.
בעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה התרחבו במהירות מועדוני כדורגל והגיעו לכל 
2010(. אך הפנמת נורמות המשחק, כפי  יישוב בישראל כמעט, יהודי או ערבי )בן פורת, 
שבאה לידי ביטוי בהתנהגות השחקנים במגרש ובהתנהגות הקהל ביציעים, הייתה עדיין 
באיבה. לא אחת נאלץ השופט לסיים את המשחק לפני הזמן בגלל התנהגות אלימה של 
שחקנים או של הקהל. האלימות בכדורגל, והשחיתות שהתלוותה לה, העמידה בסכנה של 
ממש את הכדורגל הישראלי בשנות השישים. איגוד השופטים חש כי כמעט כלו כל הקיצין. 
יושב ראש האיגוד איים כי לא ישלח שופטים למגרשים, כי בעקבות האלימות הרבה מצד 
האוהדים והשחקנים כלפי השופטים נפגעת יכולת השופט ושיקול הדעת מושפע לפעמים 
יומיים לאחר מכן, ב-8 בינואר  מן הפחד )חדשות הספורט, 6.1.1963(. האיום לא הרתיע: 
1963, במשחק שנערך במסגרת ליגה א' בין הפועל רמת גן ומכבי יפו, הוכה השופט הנדוורק 

והמשחק הופסק.
בריאיון לעיתון חדשות הספורט ב-1 במרץ 1963 מגולל אחד מבכירי שופטי הכדורגל אז, 
מנחם אשכנזי, את הנעשה במגרשי הכדורגל: הוא מציין התנהגות פראית של שחקנים בזמן 
המשחק והתנהגות אלימה של קהלים, ומתאר את הלחץ שגורמים ההימורים על הראשונים 
ועל האחרונים.20 מדבריו ומדברי אחרים משתמע כי האחראים לאלימות במגרשים יותר מכול 
בזמן ההוא ומי שהציתו אותה היו השחקנים. בחודש זה היכה משיח מקמל, שוער הפועל 
קדימה, את השופט במשחק שנערך במסגרת ליגה ג' בין הפועל קדימה להפועל תל מונד.21 

מקמל הורחק לכל ימי חייו מן הכדורגל הישראלי, אבל הלקח לא נלמד. 
ההתאחדות לכדורגל חשה כי הגיעו מים עד נפש. ניצב משנה אחי דקל, חבר בית הדין העליון 
של ההתאחדות, טען כי אין כל דרך למנוע אלימות אלא באמצעות סנקציות חמורות שיוטלו 
על השחקנים ועל המועדונים.22 אבל הדברים כאילו לא נגעו לשחקנים ולקהל: האלימות לא 
פסקה. כמעט בכל עונה במשך כל שנות השישים נרשמו אירועי אלימות שמציתיהם היו, 

בסדר הזה: השחקנים והקהל. 
ועדת משנה  הקימה  והכנסת  הכלל-ארצית  הפוליטיקה  התעוררה  הזו  התקופה  במהלך 

ארכיון וינגייט, תיק 83212.  20

ארכיון וינגייט, תיק 83043.  21

ארכיון וינגייט, תיק 82871.  22
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מיוחדת לטיפול בנושא האלימות בכדורגל. ב-10 בינואר 1963 הובאו המלצות ועדת המשנה 
בפני מליאת הכנסת.23 הכנסת דנה בנושא, אך כפי הנראה הדיון לא תרם תרומה של ממש 
1966, בצעד חריג מאוד, פנתה ההתאחדות לכדורגל לוועדה  לריסון האלימות. בפברואר 
מיוחדת של הכנסת שהתמנתה לעסוק בשחיתות ובאלימות במגרשים והציעה כי בתי הדין 
האזרחיים )כלומר, של המדינה ולא של ההתאחדות( יטפלו גם בנושא האלימות בכדורגל. 
כפי הנראה חשו ראשי ההתאחדות כי אין בכוחם לעצור את הגל המאיים וכי אם לא ינקטו 
אמצעים חריגים עלול הכדורגל הישראלי להתרסק. אולם מסיבות שונות ההצעה נפלה, וכל 
האחריות בכוח ובפועל על מה שמתרחש במגרשי המשחקים נשארה בידי ההתאחדות. וזו, 
שכבר התעלתה פחות או יותר מעל לאינטרסים של מרכזי הספורט השונים, רצתה להכחיד 

את האלימות במגרשים אך לא יכלה לעשות זאת.
משחקי כדורגל רבים, של בוגרים ושל נוער, התקיימו במשך כל אחת מעונות המשחקים 
רוב  בארץ.  הכדורגל  מועדוני  התפשטות  עם  גדל  ומספרם  והשישים  החמישים  בשנות 
ניתן להניח  המשחקים הסתיימו ללא אלימות; אלימות התרחשה רק בכמה מהמשחקים.24 
כי לא כל אירועי האלימות שהתרחשו גם דווחו בעיתונות או הגיעו לידיעת ההתאחדות 
לכדורגל.25 מן הדיווחים עולה כי ככל שהתרחקו המשחקים מן המרכז אל הפריפריה, שבה 
רבו בעיקר מועדוני כדורגל מן הליגות הנמוכות )ובכללם אלה של הסקטור הערבי שהיה 
נתון תחת ממשל צבאי והכדורגל התאקלם בו במהירות(, גברה תופעת האלימות במגרשים.

בפריפריה, במחוזות ליגת הכדורגל שבהם נפגשו אז מועדונים יהודיים וערביים במסגרת 
 ,1964 בשנת  אתניים-לאומיים.  שמניעיו  אלימות  דפוס  להסתמן  החל  הנמוכות,  הליגות 
פרצה  חדרה,  מכבי  של  היהודי  למועדון  פוריידיס  מכבי  של  הערבי  המועדון  בין  במשחק 
קטטה בין השחקנים והאוהדים משני המחנות.26 באותה שנה במשחק בין הפועל בני נצרת 
למגדל העמק פרצה בסוף המשחק קטטה רבתי בין הקהל הערבי לקהל היהודי, ומפלגת 
מק"י )המפלגה הקומוניסטית הישראלית( קראה לציבור הערבי למחות באמצעות שביתה. 
1968 במשחק בין קריית ביאליק להפועל אלכרום התרחשה קטטה המונית )שורק,  בשנת 
2006(. כיוון שמועדוני כדורגל ערביים השתתפו אז בליגות הנמוכות בלבד, החשיפה של מה 
שהתרחש שם הייתה נמוכה יחסית לזו שקיבלו מועדונים מן הליגות הגבוהות, אך ההיבט 
האתני-לאומי החל להנץ כבר בשנות השישים. לא ניתן לקבוע בבירור מי הצית את האירועים, 
אך על סמך הדיווחים ניתן לומר שגם השחקנים השתתפו בקטטות הללו וכפי הנראה הייתה 

להם השפעה רבה על התעוררות הקהל ביציעים.

ארכיון וינגייט, תיק 87033.  23

שבהם  המשחקים  שיעור  את  לחשב  אפשר  אי  מהימנים  סטטיסטיים  נתונים  שחסרים  מכיוון   24
התרחשה אלימות ביחס לכל המשחקים דאז. אבל אין ספק כי בשנים ההן התרחשו מעשי אלימות 
בכדורגל כמעט מדי שבת שבה נערכו משחקי ליגה או משחקי גביע. ההערכה היא כי בשנות השישים 
המאוחרות היו למעלה ממאתיים מועדוני כדורגל בישראל. לכל מועדון הייתה קבוצת בוגרים אחת, 

ולמרביתם גם קבוצת נוער ונערים, כך שבכל סוף שבוע נערכו כמה מאות משחקי כדורגל.

שופט המשחק נדרש לדווח בכתב להתאחדות על אירועים מיוחדים שהתרחשו במשך המשחק, אבל   25
לעתים שופטים לא הגישו את הדיווח או התעלמו מאירועי אלימות מסוימים. הדיווחים שנמסרו 

להתאחדות נעלמו, כאמור, בשיטפון.

בשנים ההן, בשונה מן המצב כיום, כמעט לא נמצאו שחקנים ערבים במועדון יהודי ולהפך.  26
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לאלימות בימים ההם היו שני גורמים: השחקנים וקהל האוהדים. המחקר המצביע על 
הקשר שבין התנהגות השחקנים במגרש ובין התנהגות קהל האוהדים נערך כשלושה עשורים 
מאוחר יותר )פרבשטין, 1987(, אבל כבר בשנות החמישים והשישים ניתן היה להבחין בקשר 
יריבים במגרש או מחלוקות בדבר פסיקה של  כיווני כזה: קטטות שהתרחשו בין שחקנים 
עצמו  סיבות משל  היו  האוהדים  לקהל  ביציעים.  אלימות  קרובות  לעתים  הציתו  השופט 
להשתתף באלימות. יש לזכור כי מדובר בתקופה של עלייה המונית רבגונית ושל קשיים 
כלכליים. עולים חוו קשיי התאקלמות, רבים חיפשו אחר עוגני זהות ישנים או חדשים ומתח 
עמד בין ותיקים לבין כאלה שזה מקרוב באו. כפי שאירע במדינות אחרות בעולם )בן פורת, 
2003( גם בישראל היה משחק הכדורגל למקום מחאה ופורקן. כך, למשל, השם הרע שיצא 
קיפוח  של  מתחושות  השאר  בין  ניזון  אלימים  כאוהדים  ירושלים  בית"ר  לאוהדי  אז  כבר 
 .)2004 ידי מפא"י וחברותיה לשלטון )ברעם,  מצדן של הרשויות, שאוישו רובן ככולן על 
יוצאי בולגריה ששכנו אז ביפו וכפי הנראה לא שבעו נחת –  יפו – רובם  גם אוהדי מכבי 
2010(. יש  )בן פורת,  ביטאו מחאה באמצעות התנהגות אגרסיבית ביציעי מגרש הכדורגל 
להניח כי האלימות בסקטור הערבי, שמעט ממנה דווח בעיתונות בימים ההם, נבעה ממניעים 
ששורשיהם מחוץ למשחק, למשל סכסוכים בין חמולות שכל אחת מהם תמכה במועדון של 
מרכז אחר או איבה בין כפרים שכנים. לרבים מאירועי האלימות במגרשים בפריפריה ניתן 
לייחס גם סיבות שאינן תלויות במשחק עצמו ואשר יובאו למגרש על ידי קהלים מסוימים. 
התופעה הזו מוכרת בעולם כולו והיא ממשיכה ללוות את הכדורגל הישראלי עד לימים אלה.

גורם שלישי שנקשר שלא מרצונו לאלימות במגרשים אבל הייתה לו השפעה רבה היה 
ההתאחדות לכדורגל. בשנות החמישים המוקדמות התנהלה ההתאחדות לכדורגל במהומה 
ומבולקה. "עונת הליגה השלישית במדינת ישראל," כותבים פורת ולרר )1998(, "יצאה לדרך 
1954. כך שההיסטוריה של הכדורגל הישראלי דילגה  1953 ונסתיימה בשנת  רק בפברואר 
52/53". העוינות בין הפועל, מכבי ובית"ר עמדה בשיאה. כפי שתואר למעלה,  על עונת 
מועדונים הפסידו במתכוון למועדון שהשתייך לאותו המרכז כדי למנוע את ירידתו לליגה 
הנמוכה או כדי לסייע לו לזכות באליפות הליגה. לנוכח חולשתם של המרכזים ואי יכולתם 
לקיים ניהול תקין של הכדורגל נדרש פתרון פרגמטי. בחודש מרץ 1955 נבחר השופט ד"ר 
יוסף לם, שלא השתייך לאף אחד ממרכזי הספורט, לנשיא ההתאחדות לכדורגל בישראל. 
נדמה היה שעתה תשקוטנה הרוחות הסוערות והכדורגל הישראלי יתחיל להתנהל כנדרש, 
פני  היו  כך  לא  אך  אותו.  לשטוף  שאיים  והשחיתות  האלימות  גל  שייבלם  נדמה  ובעיקר 
הדברים. כבר צוין למעלה כי הכדורגל בשנות החמישים והשישים רווה אלימות של שחקנים 
וקהלי אוהדים וכי יד ההתאחדות קצרה מלהושיע )בן פורת, 2002(. העשור השלישי, עשור 
שנות השבעים, היה לקו פרשת המים באשר לאלימות בכדורגל הישראלי. בעשור זה הסתמן 

שינוי בדפוס האלימות בכדורגל הישראלי.

העשור השלישי – קו פרשת המים
להלכה, מרבית מתנאי הסביבה של העשור השלישי לא היו שונים כמעט מאלה של שני העשורים 
בניהול  גם  זה  ובכלל  הישראלית,  בחברה  דומיננטית  להיות  המשיכה  הפוליטיקה  הקודמים. 
הכדורגל. גם לאחר מלחמת ששת הימים שטלטלה את החברה הישראלית ושינתה את פניה נדמה 
היה שבאשר לכדורגל, מה שהיה הוא מה שיהיה. אך לא כך אירע. תמורות מסוימות שחלו בחברה 



מלחמה ללא כדורים96  אמיר בן פורת

הישראלית לאחר המלחמה נדדו גם אל הכדורגל והחלו לשנותו. מכמה בחינות, הכדורגל של שנות 
השבעים ואילך הלך והתרחק מזה של העשורים הקודמים; הוא נעשה למקצועני והחלה נסללת 

הדרך להתמסחרותו.27
כבר אז ניתן היה להבחין בשינויים שילכו ויגברו עד אשר הכדורגל הישראלי יעבור מהפך מבני 
בשנות התשעים. אחיזתם ושליטתם של המרכזים במועדונים, וממילא בשחקנים, החלה להיחלש. 
שקבעו  לכללים  כפוף  עדיין,  חובבני  הישראלי  הכדורגל  אז  היה  פורמלית  מלמטה:  החל  השינוי 
היא  כי  על חשבונם,  היא  הזו  החובבנות  כי  אבל השחקנים חשו  הבינלאומיים.  מוסדות הספורט 
לבין אימונים ומשחקים החל  ובפרנסה  מונעת מהם קידום כלכלי. השילוב שבין הצורך בעבודה 
הכלכלי.  מעמדם  את  לשפר  החלו  שחקנים  היו  שלא  דורם  מבני  שרבים  בשעה  עליהם,  להעיק 
אחדים מן השחקנים פשוט נטשו את המועדונים שלהם, עזבו את ישראל כדי לשחק במועדונים 
על  והשמועות  דבר,  לכל  למקצוענים  בעצם  והיו  הברית  ובארצות  אפריקה  בדרום  באירופה, 
בעיקר  הכדורגל,  שחקני  החלו  בזמן  בו   .)2002 פורת,  )בן  הנשארים  עיני  את  ניקרו  הכנסותיהם 
מהליגות הבכירות, להעמיד תביעות חומריות בפני ראשי המועדונים. יושבי הראש של המועדונים 
חששו כי שחקני מפתח יעזבו את המועדון, ולכן התעלמו מהוראות ההתאחדות לכדורגל באשר 
לשמירה על קוד החובבנות והחלו לתגמל את השחקנים שלהם בכסף ובעין מעל ומתחת לשולחן. 
המרכזים ידעו וקיימו קשר של שתיקה. בקרב קהלים מסוימים בערים הגדולות חלה התארגנות 
בלתי פורמלית שעניינה תמיכה כספית בשחקנים, מעשה אסור על פי כללי החובבנות )יציב ונהון, 
1975(. בראשית עשור זה החלה שחיתות פושה בליגת הכדורגל הישראלית. אוהד כדורגל שחש כי 
הופרו כללי הצדק שעל פיהם מתנהל משחק הכדורגל אינו נשאר אדיש: הוא מגיב בדרכים שונות. 

אחת מהן, בולטת במיוחד, היא הגנה על המועדון שלו תוך שימוש בכוח פיזי.
ומבחינת  ואילך,  השבעים  בשנות  במיוחד  בולטים  והקהל,  השחקנים  לאלימות,  הגורמים  שני 
שחל  והשינוי  השחקנים  הוא  הראשון  הגורם  שונים.  בכיוונים  נעים  הם  במגרשים  האלימות 
במעמדם. אלה הפכו למקצוענים, הגם שמעמד זה לא הוכר פורמלית על ידי ההתאחדות לכדורגל. 
התגמול החומרי שהשחקנים החלו לקבל גרם לריסון התנהגותם על המגרש. עכשיו היה להם מה 
)פרבשטין,  ניכרת באלימות שמקורה בשחקנים  להפסיד באופן אישי. בשנים אלה חלה הפחתה 
1987(, ומערכות הענישה וההרתעה בליגות הגבוהות התגלו כיעילות יותר מבעבר באשר לצימצום 
בו  שדבקה  שחקן  מאוד.  עלה  השחקן  עבור  האלימות  מחיר   .)1981 וקלאוס,  )אמיר  האלימות 
תדמית אלימה נפגע לא אחת בכיסו ושכרו נמנע, וכמו כן אוימה המוביליות שלו: שחקן שיש לו 
מוניטין כאלים אינו מבוקש במיוחד על ידי מועדוני כדורגל. היה בכך כדי לאיים בכוח ולרסן את 
כי לעומת העשורים  ואילך עולה  ואכן, מבדיקת אירועי האלימות בשנות השבעים  התנהגותו.28 
הקודמים נמצאה ירידה משמעותית במספר האירועים שמעורריהם והמשתתפים בהם הם שחקני 

בשלהי שנות השישים ובראשית שנות השבעים הגיע הכדורגל הישראלי לפסגות שלא שב אליהן   27
גביע  ובמשחקי   )1968( האולימפיים  במשחקים  השתתפה  ישראל  של  הלאומית  נבחרתה  מאז: 
העולם )1970(. אבל במשחקי הליגות השונות פשתה השחיתות וכדי לבחון את התופעה ולהלחם 

בה כוננה הכנסת בשנת 1971 את ועדת עציוני.

חומריים.  תגמולים  לשחקנים  נתנו  שכבר  היכן  הבכירה,  הליגה  לשחקני  באשר  ישיר  היה  האיום   28
נישאו אל הליגה  כי הייתה לכך גם השלכה על שחקני הליגות הנמוכות שעיניהם  ניתן להניח  אך 
ידי  על  נחשד  אלימה  בהתנהגות  עמוס  שלו  שהרזומה  הנמוכה  הליגה  מן  מוכשר  שחקן  הבכירה: 

מועדונים בליגה הבכירה וערכו פחת.
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הכדורגל. בלשון הקלישאה, הכדור עבר לצד השני.
הגורם השני הוא הקהל, שהיה עתה לגורם פעיל הרבה יותר, לטוב ולרע. אירועי אלימות הנוגעים 
לכדורגל התרחשו עתה בעיקר ביציעים או הרחק מחוצה להם, ברחוב. המניעים לאלימות היו, בין 
השאר, הרצון להיאבק ברוע גזירה: לבטל בדיעבד החלטות שיפוט שנקבעו בזמן המשחק, עונשים 
או החלטות של בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל לגבי מועדון שחלק מאוהדיו ראה בהן הפרה 
של כללי הצדק, או בלשונם – "דופקים אותנו" )אמיר וקלאוס, 1981; בן פורת, 2002(. גורם נוסף 
שהייתה לו השפעה רבה על הכדורגל הישראלי הוא היחלשות הזיקה הפוליטית-אידיאולוגית של 
ובו בזמן התעצמות הזיקה שלו למועדון. לשון אחר,  האוהד למרכז, קרי למחנה פוליטי מסוים, 
המועדון היה לאינטרס המרכזי של האוהד ושייכותו הפוליטית איבדה את חשיבותה עבורו, למעט 
מועדונים אחדים, במיוחד בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, שעד היום נחשבים למזוהים עם גושי 
ונותנים את  כך  אינם חשים  מזמן  כבר  והשמאל הפוליטי, בהתאם, אף שרבים מאוהדיהם  הימין 

קולם בקלפי למפלגה יריבה.29
יצאו  מקופחת  קבוצתם  כי  שחשו  אוהדים  הספורטיבי.  ברחוב  הרוחות  רגשו  השבעים  בשנות 
ב-1  לכנסת.  הגיע  הרחוב  מן  הרעש  המשטרה.30  בכוחות  להתנגש  חששו  ולא  ברחובות  להפגין 
כי  סביר  חשד  "קיים  הבאה:  בשאילתא  והתרבות  החינוך  לשר  כהן  שלום  ח"כ  פנה   1971 ביוני 
קבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב 'מכרה' את משחקה נגד קבוצת בני יהודה" )בן פורת, 2002, 
1971 נמסר לכנסת כי "שר החינוך והתרבות הציע לממשלה הקמת ועדת  188(. ב-16 ביוני  עמ' 
חקירה לבחינת כל השמועות על הטיית תוצאות משחקים והממשלה אישרה את הצעתו" )שם, 
שם(. יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, א' רימלט, החליט לטפל בנושא השחיתות בספורט והמליץ 
ועדת  הקמת  על  ישראל  ממשלת  החליטה   1971 ביוני  ב-23  הנושא.  את  לחקור  הממשלה  בפני 
המשפט  בית  שופט  ובראשה  חברים  שלושה  בת  ועדה  מינה  העליון  המשפט  בית  נשיא  חקירה. 
העליון הד"ר משה עציוני. באותה שנה, ב-12 בספטמבר, פרסמה הוועדה את ממצאיה ומסקנותיה 
המרכזים  עם  ההתאחדות  של  ליחסיה  לכדורגל,  ההתאחדות  במבנה  נדרשים  לשינויים  התייחסו 
ולסתירה שבין עקרון החובבנות, שלכאורה שולט בכדורגל הישראלי, ובין המציאות שבה שחקנים 
עקרון  על  הנאמנים  המרכזים,  כי  טענה  הוועדה  במשחקים.  השתתפותם  עבור  תשלום  מקבלים 
כלומר  להיטיב עם המועדונים שלהם,  כדי  כספי הטוטו  בה בעת על חלוקת  נאבקים  החובבנות, 
לתגמל שחקנים. ואילו המהמרים – אלה אינם חוששים לנסות ולהטות תוצאות משחקים, כלומר, 

לשחד שחקנים בכסף.
ועדת עציוני )1971( האירה פינות חשוכות בכדורגל הישראלי והיו לה כמה תרומות משמעותיות 
לכדורגל ולחברה הישראלית בכלל. אבל ממצאי הוועדה ומסקנותיה לא הביאו לצמצום האלימות 
השחקנים  התנהגות  הישראלי,  הכדורגל  שניהול  בזמן  בו  התרחשה  פעולתה  הכדורגל.  במגרשי 

בקרב אוהדי בית"ר ירושלים יש אוהדים המזדהים עם מחנה השמאל. בקרב אוהדי הפועל תל אביב   29
ולאמרה  נעוץ בתהליך השיחבור למועדון המסוים  הימין. ההסבר  אוהדים המזדהים עם מחנה  יש 

החבוטה, אך הנכונה אמפירית, 'אוהד אינו מתגרש מקבוצתו לעולם" )בן פורת, 2007(.

)פורמן,  מקופחת  קבוצתם  כי  שקבלו   1971 בשנת  יהודה  בני  אוהדי  של  המוניות  הפגנות  למשל   30
1972 ליד משרדי ההתאחדות בתל אביב )אמיר וקלאוס,  2008( ושל אוהדי הפועל מרמורק בשנת 
 .1981 1981(. אירוע חמור הקשור לכדורגל התרחש לאחר משחק בין ג'וליס וכפר יאסיף באפריל 
ג'וליס ולאחריו התרחשו בין שני הכפרים אירועים אלימים שגבו  בזמן המשחק נהרג שחקנה של 

 .)Shihade, 2011( מחיר דמים
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משהו  השתנה  הישראלית  בחברה  שחלו  השינויים  לנוכח  תפנית:  לקבל  החלו  הקהל  והתנהגות 
בניהול הכדורגל והאלימות החלה לקבל דפוס שונה מבעבר.

הכדורגל הישראלי התבגר יחד עם החברה הישראלית שהחלה לעבור, בקצב אטי עדיין, ממצב 
לשוק  נשואות  שעיניה  הכלכלה,  של  דומיננטיות  אל  הדומיננטית  היא  הפוליטית  הערכאה  שבו 
אך  הפוליטיים  במוסדות  עדיין  שלטו  העבודה",  "תנועת  המכונות  הישנות,  האליטות  החופשי. 
איבדו כבר את ההגמוניה שלהן וסימני הניוול בהן החלו להיחשף. תוך זמן קצר, במאי 1977, יוחלף 
שלטון המערך בזה של הליכוד ועמו תתחלף השיטה )בן פורת, 2011(. ניתן היה לצפות כי יהיו לכך 

השלכות על הכדורגל הישראלי.
וגובר של התמקצעות:31  משמעותה הממשית של התבגרות הכדורגל התגלמה בתהליך הולך 
השחקנים דורשים ומקבלים מעמד של עוסקים במשלח יד שיש לתגמל אותו בכסף, המועדונים 
לעקרון  נאמנות  על  להצהיר  פנים, ממשיכים  בכפל  מתנהגים  הספורט  מרכזי  ומוותרים.  נכנעים 
החובבנות של הכדורגל ובו בזמן מעלימים עין מהתשלומים לשחקנים ואף מממנים בעצמם חלק 
נכבד מהם. ההתאחדות לכדורגל עושה מאמץ רפה לשמור על החובבנות, אבל כיוון שהיא נתונה 
לחסדי המרכזים אין בכוחה לעמוד בפרץ. הטוטו, הסדר ההימורים על תוצאות המשחקים, הופך 
בליגה  שחקנים  האלימות:  מבחינת  חיובי  אפקט  היה  להתמקצעות  אבל  ומעוות.  מפתה  לגורם 
ובקריירה  יפגע בהכנסתם  הבכירה החלו מרסנים את התנהגותם במגרש מחשש שעונש הרחקה 
שלהם. שחקנים בליגות הנמוכות שעיניהם נשואות מעלה הבינו גם הם את הקשר שבין התנהגות 
בין שחקנים  ובין תגמול. אירועים אלימים שבהם מעורבים שחקנים – פגיעה בשופטים, קטטה 

–פחתו במידה ניכרת. את תפקידו של מצית האלימות והשחקן הראשי בה נטל קהל האוהדים.
גם  חדלו  לא  תוצאות המשחקים  את  להטות  וניסיונות  שחקנים  על  לחצים  אלימים,  אירועים 
לאחר ששר החינוך דאז, יגאל אלון, כפה על ההתאחדות לכדורגל לממש את מסקנות ועדת עציוני. 
3000 ל"י על  1972 הופחתו שמונה נקודות, הורחקו ארבעה שחקנים והוטל קנס של  בספטמבר 
העולה החדשה לליגה הלאומית, הפועל מרמורק, לאחר שנמצאה אשמה בניסיון להטות משחקים. 
ביוני 1974, במשחק חצי הגמר על גביע המדינה בין הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים, פרצה 
ויקטור  המשחק  שופט  אחרי  ורדפו  המגרש  גדרות  את  פרצו  בית"ר  אוהדי  מאות  כאשר  מהומה 
נאמן, שחקני פתח תקווה והשוטרים שנכחו במגרש. הקהל הבית"רי השתמש בצינורות, בבקבוקים 
ובמקלות, ואפילו רובה שהיה בידי אחד החיילים שבקהל הצופים נראה מאיים. שחקני הפועל פתח 
תקווה נחלצו בעור שיניהם בסיוע של דיירי הסביבה שהחביאו אותם בבתיהם. שחקני בית"ר צפו 

מן הצד בנעשה ולא התערבו )בן פורת, 2002(.32
האלימות לא שככה. קהלים ומועדונים הפעילו לחצים על ההתאחדות לכדורגל כדי למנוע ירידה 
לליגה הנמוכה. המערכת הפוליטית התערבה שוב, במסורת הפשרה, כדי לרצות את כל הצדדים 
המליצה ועדת הספורט של הכנסת על הקפאת הירידות מן הליגה הלאומית והרחבת הליגה ל-18 

יש להבחין לצורך העניין בין התמקצעות )פרופסיונליות(, מצב שבו שחקן הכדורגל הופך למקצוען   31
והכדורגל הופך למשלח ידו ולמקור פרנסתו, ובין התמסחרות, מצב שבו המועדון על צוות השחקנים 

הופך לסחורה )בן פורת, 2002(.

של  בראשו  שפגע  בקבוק  נזרק  אביב  תל  לשמשון  חיפה  מכבי  בין  עונה  באותה  שנערך  במשחק   32
השופט. המשחק הופסק ונקבע משחק חוזר בין הצדדים. במשחק הזה ניצחה מכבי חיפה ושמרה על 

מקומה בליגה. במגרשים אחרים נרשמו מקרים נוספים של אלימות מסוג זה. 
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קבוצות. כך היה, אבל ללא הועיל: קהל האוהדים לא נרגע.
ב-3 במרץ 1980 כתב נתן דונביץ מאמר שכותרתו "דעיכת הכדורגל":

ביציעים.  האווירה  בגלל   ]...[ אחר-הצהריים  בשבת  מביתי  אותי  יוציא  לא  כזה  כדורגל 
וסתם פירות  יריקות  ובאוויר. עב"מים עפים מכל עבר,  בים  – ביבשה,  האלימות משתוללת 
לחים מניסים את היובש והאווירה מתלהטת לא רק בגלל חילוקי דעות על רקע ספורטיבי. גם 
בגלל ההימורים, הממוסדים או הספונטאניים. הכסף עושה את שלו גם כאן – ולא רק במגרש. 

)דונביץ, 1980(

המחבר נגע במקום הנכון. הכדורגל הישראלי החל לשנות את פניו בשנות השבעים והשמונים, 
ובעיקר השתנה מעמד השחקן והוא הפך מחובב למקצוען. למעשה, תהליך ההתמקצעות 
של הכדורגל הישראלי אכן ריסן את השחקנים; משקלם בייזום האלימות ובביצועה ירד 
באופן דרמטי, ומי שנטל לידיו את האלימות בכדורגל הישראלי בשנות התשעים ואילך היה 
הקהל.33 כפי שיתואר להלן, הקהל ייבא לאצטדיונים אלימות המבוססת גם על פוליטיקה 

חדשה-ישנה.

ההווה: "אני שונא את כל הערבים"
1992 החליטה מועצת אגודת מכבי חיפה להיענות לבקשתו של יעקב שחר  "בחודש מאי 
314(.34 מעבר זה ממצה  1992, עמ'  והעבירה לידיו את תפעול מועדון הכדורגל" )הברון, 
את המהפך שהתרחש בכדורגל הישראלי. בראשית שנות התשעים החלו מועדוני הכדורגל 
מהליגה הבכירה )הליגה הלאומית שהפכה לליגת העל( להפריט את עצמם. בעצם, בנסיבות 
המתהוות של הזמן ההוא לא הייתה להם ברירה: האוטונומיה של הכדורגל הישראלי הייתה 
יחסית בלבד, וכאמור הוא היה תלוי במידה רבה בפרמטרים חיצוניים לו. מסביבו התרחשו 
כמה תהליכים שבדיעבד ניתן לכנותם "דרמטיים": ישראל של שנות התשעים חוותה תהליך 
וארגונים  מפעלים  של  ההפרטה  בהעצמת  שהתבטא  לקפיטליסטית,  היעשות  של  מואץ 
2011(. הגופים הפוליטיים שהחזיקו בעבר  2001; בן פורת,  )בן בסט,  ציבוריים למיניהם 
הערכאה  למשל.  להסתדרות  שאירע  כפי  מנכסיהם,  ירדו  עוצמה  רבי  כלכליים  משאבים 
הפוליטית שעד אז הייתה דומיננטית פינתה את מקומה לכלכלה, ומעמדם של אירועים, 
של  מעמדה  ירידת  שלהם.  החליפין  ערך  פי  על  ויותר  יותר  נקבע  אנשים  ואף  ארגונים 
הפוליטיקה הובילה להיחלשותם הרבה של מרכזי הספורט: להפועל, למכבי ולבית"ר לא 

הכדורגל  של  שההתמסחרות  ככל  האחרונים,  בעשורים  בכלל:  הכדורגל  בעולם  השכיח  הדפוס  זה   33
גוברת, יורד חלקם של השחקנים בייזום אלימות עד למאוד ובו בזמן עולה חלקו של הקהל. כאשר 
 Spaaij & Anderson,( מדברים היום על אלימות בכדורגל, בדרך כלל העבריין הוא קהל האוהדים

.)2010

הבאים:  המקורות  מן  הופקה  האחרונים,  העשורים  בשני  קרי  בהווה,  האלימות  על  האינפורמציה   34
וינגייט, דוחות של בתי הדין של ההתאחדות  דיווחים שנתיים של הקרן החדשה לישראל, ארכיון 
לכדורגל, ארכיון ההתאחדות לכדורגל, ארכיון הארץ, דיווחים על אירועי אלימות שנמסרו למועצה 
למניעת אלימות בספורט בין השנים 2009–2013, עבודות סמינר של תלמידים במוסדות להשכלה 

גבוהה ומחקר של הכותב )בן פורת, 2007(.
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מן הליגות  די משאבים לקיים את המועדונים שלהם, בעיקר את המועדונים  היו עכשיו 
הבכירות שאחזקתם הלכה והאמירה, במיוחד בגלל שכרם של השחקנים. המרכזים עצמם 
ששו להפריט את המועדונים שהפכו לנטל כלכלי. תוך זמן קצר עברו כמעט כל מועדוני 
הכדורגל בליגה הבכירה לניהולם של אנשים או תאגידים פרטיים.35 במקומות אחדים עברו 
מועדוני הכדורגל לאחזקתה של הרשות המקומית במטרה להעבירם בעתיד לידיים פרטיות. 
הכדורגל הישראלי התמסחר על כרעיו ועל קרבו והתפלג לשניים: לכדורגל מסחרי ולכדורגל 

חובבני.
באותה שעה שינתה גם האלימות בכדורגל את פניה. כעת היה הקהל זה שיוזם ומתחזק 
אותה, וליתר דיוק קבוצות אוהדים מסוימות מקרב הקהל, בעוד חלקם של השחקנים – 
שבעבר היו מעורבים באופן בולט בהפרות הסדר במגרשים ובהצתת אלימות ביציעים – הולך 
ומצטמצם למקרים בודדים. במשך שנות השמונים ואילך לא נרשמו כמעט אירועים שבהם 
התנכלו שחקנים לשופטים, במיוחד בליגות הבכירות.36 גם התכתשויות בין שחקנים יריבים 
במהלכו של המשחק התמעטו מאוד ביחס לעבר. את הסיבה לצמצום משקלם של השחקנים 
באלימות בכדורגל יש לתלות בהתמסחרותם: השחקנים היו לבעלי משלח יד שנושא עמו 
תגמולים חומריים גבוהים ואף גבוהים מאוד ביחס למרבית משלחי היד בישראל. עכשיו 
הפכו ליותר מאשר מקצוענים: להלכה ולמעשה הם היו לסחורה שיש לה תג מחיר ושניתן 
לשנע אותה בין מועדונים שונים בהתאם לביקוש בשוק השחקנים. עכשיו היה להם כדאי 
וחשוב לרסן את התנהגותם כדי לא לפגוע בסיכוייהם להתקדם במסגרת הכדורגל הישראלי 
ובמיוחד מחוצה לו, בליגות האירופיות. משך הקריירה של שחקן כדורגל הוא קצר בהשוואה 

למשלחי יד אחרים ועל כן כדאי לשחקן להפיק את מרב התגמולים בהווה. 
ההתמסחרות על כל הכרוך בה נגעה ישירות לשחקנים מן הליגות הבכירות, והרבה פחות 
לאלה מן הליגות הנמוכות. ברם, היא השפיעה על האחרונים: מודל ההתייחסות של שחקן 
מודל  הוא  בכיר  ידי מועדון  על  ולהירכש  יותר  גבוה  עניין לטפס  לו  הנמוכה שיש  בליגה 
יודע שהתנהגותו נרשמת אצל האנשים הנוגעים  השחקן המקצועני בליגת העל. הראשון 
יותר. ואכן על  וכי היסטוריה של אלימות עלולה למנוע ממנו מעבר למועדון גדול  בדבר 
ירידה משמעותית בהתנהגות אלימה של  פי הדיווחים נראה שגם בליגות הנמוכות חלה 
שחקנים בינם לבין עצמם ובינם לבין שופטי המשחק. בו בזמן, על רקע התנאים המשתנים 
סביב הכדורגל ובכדורגל עצמו השכילה ההתאחדות לכדורגל לייצר מערכת משמעת ושיפוט 
יעילה יחסית, וזו השתמשה בין השאר באיום בכוח על הקריירה של השחקן – גורם שסייע 

עותומנית"  "אגודה  כשל  היה  שמעמדם  כדורגל  מועדוני  לרכוש  היה  ניתן  לא  לגאליות  מסיבות   35
הם  כאילו  בהם  נהגו  הרוכשים  למעשה  אך  המועדונים.  של  הניהול  זכויות  נרכשו  ולכן  )עמותה(, 
יהיה  שאפשר  כך  התקנון  לשינוי  לכדורגל  ההתאחדות  פועלת  האחרונות  בשנים  ממש.  הבעלים 

לרכוש מועדון כדורגל או להפוך אותו לחברה בערבון מוגבל.

האירועים בעונת הכדורגל של שנת 2012, שבהם אוים )לכאורה( שופט והתקוטטו שחקנים וצוותים,   36
הם חריגים. הרעש התקשורתי שנוצר סביבם היה רב יחסית למה שהתרחש בהם באמת. אולם גם 
כאשר קולה של התקשורת הולך ומתחזק, חסרה אינפורמציה על מה שקורה מדי סוף שבוע בליגות 

הנמוכות ובליגות הנוער והנערים.
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לה להשליט סדר במגרשים.37
מי שתהליך ההפרטה דווקא העצים את מעמדו בהקשר של הכדורגל הישראלי הוא קהל האוהדים, 
שזיקתו למועדון נעשתה לחוט המקשר הכמעט בלעדי אל הכדורגל.38 מעמדו החדש של הקהל 
התגלם גם בחלק שלקח באלימות במגרשים. קבוצות קהל מסוימות בעלות אג'נדה אירגנו מחדש 
מבעבר:  יותר  ממוקדת  הייתה  וכעת  ליציעים,  הפוליטיקה  את  והחזירו  במגרשים  האלימות  את 
המוקד הנוכחי היה היחסים המתוחים בין יהודים לערבים-פלסטינים, יחסים ששורשיהם מחוצה 

למגרש הכדורגל, במתח הנמשך בין המדינה לאזרחיה הערבים ולפלסטינים בשטחים הכבושים.
וגם  היה לשחקנים  כך שבשנות השבעים  על  בכדורגל הישראלי מצביע  המחקר על האלימות 
לשופטים חלק משמעותי בהצתת אלימות ביציעים. במשך הזמן חלקם של אלה הלך וירד וזה של 
הקהל השתלט על ייזום וניהול האלימות המילולית והפיזית. רמת האלימות הייתה גבוהה יותר 
בערים הגדולות. היא הייתה גבוהה גם בליגות הנמוכות, היכן שהקהל הוא ביתי מאוד, בדרך כלל 
רק בני המקום, ונוטה להגזים לעתים בלוקל-פטריוטיות שלו. לאלימות של קהל בשנות השבעים 
והשמונים היה קשר ברור למשחק עצמו, כלומר למצב הקבוצה בזמן נתון: קהלים של מועדונים 
מאחרים  יותר  נטו  ליגה  לרדת  לא  הנאבקים  מועדונים  של  וקהלים  בליגה  הבכורה  על  הנאבקים 
להפגין אלימות )פרבשטין, 1987(. כאמור, כבר בשנים ההן נרשמו אירועים שמניעיהם אתניים-

לאומיים, כגון התקוטטויות בין שחקנים וקהל ערבי לבין שחקנים וקהל יהודי; אך מסיבות שונות 
רקע  על  התשעים,  בשנות  ציבורית.  תגובה  עוררו  לא  הם  מעטה–  תקשורתית  חשיפה  למשל   –
המתיחות הגוברת בין ערבים-פלסטינים למדינה הישראלית, האלימות בכדורגל סביב נושא הזהות 

האתנית-לאומית של יהודים וערבים החלה לבלוט מאוד, והפעם עלתה לכותרות הראשיות.
 )1999( העל  ליגת  של  להקמתה  עד  בערך  המוקדמות,  והתשעים  השמונים  לשנות  הנתונים 
ותוך תחילת תהליך ההפרטה של המועדונים, אמנם מלמדים על עלייה בעבירות של שחקנים,39 
ומליגות  הנמוכות  הליגות  מן  היו  ה"עבריינים"  מרבית  אך  במועדונים,  ובעלי תפקידים  מאמנים 
הנוער והנערים, כלומר מהליגות החובבניות. בדרך כלל היו אלה עבירות שחלו בזמן המשחק, כמו 
העלבת שופט או התנהגות חריגה של שחקנים, והן טופלו בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. 
היכן  הנמוכות,  בליגות  יותר  רבה  ובחומרה  יותר  רב  בשיעור  התגלתה  ופיזית  מילולית  אלימות 
הורים  שבהן  והילדים,  הנערים  בליגות  וגם  במגרש,  חשבונות  סגרו  מקומיים  גורמים  שלעתים 

צוות השיפוט במגרש עצמו תוגבר בשופט רביעי. לאחרונה, בחלק מהמשחקים נוספו שני שופטי   37
רחבה. הטלוויזיה משמשת כ"מפקחת" על התנהגותם של שחקנים, שופטים וקהל. בית הדין של 
ההתאחדות לכדורגל מתאסף מדי שבוע, אבל ההאשמות המונחות לפתחו נוגעות לעבירות משמעת 
של שחקנים בזמן המשחק ולעבירות המיוחסות לקהל אך המועדון הוא זה שנושא באחריות ובעונש. 
המשטרה מתוקף סמכותה יכולה להעמיד לדין אזרחי אוהדים שהתנהגותם חריגה. היא אינה נוהגת 
להתערב בשיקולי השופטים הנוגעים לעבירות של השחקנים במגרש, למעט מקרים שבהם על פי 

החוק מדובר בעבירה פלילית.

מועדון הכדורגל היה לחשוב ביותר עבור האוהדים, עד כדי כך שהם מעדיפים אותו על פני הנבחרת   38
הלאומית )בן פורת, 2007(.

לפחות חלק מן העלייה הזו יש לייחס לשיפור בדיווח על אירועי אלימות במגרשי הכדורגל מכל   39
הליגות. גופים כמו הקרן החדשה לישראל ואף המשטרה עצמה מספקים לתקשורת אינפורמציה 

שוטפת על הנעשה במגרשי הכדורגל.
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נזעמים לא בררו מילים ואף הרימו ידיים על מאמנים ועל בעלי תפקידים אחרים במועדון.40
כבר מן הנתונים של שנות השמונים המאוחרות ושל שנות התשעים ניתן לקבוע כי האלימות 
שדווח  מה  פי  על  לפחות  הכדורגל,  של  מצבו  והצטמצמה:  הלכה  אכן  הדשא  כר  על  המתרחשת 
לגבי הליגות הבכירות המתוקשרות ללא הרף, הלך והשתפר: שחקנים ומאמנים נזהרו מפני פגיעה 
מרוסנת  הפכה  השופטים  אל  מילולית  פנייה  גם  בזה.  גם  תלוי  היה  גורלם  כי  בשופטים,  פיזית 
גדלה: ההתנהגות של שחקנים  יותר מבעבר. מידת החשיפה התקשורתית  מבחינת תכניה הרבה 
כאשר  במיוחד  מעולם,  נחשפה  שלא  כפי  התשעים  בשנות  נחשפה  לו  ומחוצה  המשחק  בזמן 
הטלוויזיה החלה לשדר משחקים לקהל רחב היושב בבית מול המסך. כעת יכול היה הקהל לצפות 
מקרוב בשידורים החוזרים ולשמש מעין גורם בקרה על החלטות השופט וקווניו וגם על התנהגות 
יותר:  ומציצניים  נשכניים  ונעשו  התרחבו  היומית  בעיתונות  הספורט  מדורי  במגרש.  השחקנים 
לא דווח בהם רק על משחקים, אלא גם על התנהגותם של שחקנים ועל אורח חייהם. אירוע של 

אלימות קיבל חשיפה רבה והאשמים הוקעו עוד בטרם הועמדו לדין.
בשנים שבהן ניכרה ירידה באלימות בליגות הבכירות התרחשו אירועי אלימות בליגות החובבניות 
הנמוכות, אך הפעם השחקן הראשי באירועים היה קהל האוהדים. כך נכתב במעריב )23.10.1997(: 

שופטים, במיוחד בליגות הנמוכות, נמצאים כמעט כל שבת בסכנה. בעיטות וסטירות הן כבר 
הגדול  הפחד  החולים.  לבית  בדרך  סירנה  עם  נגמר  המשחק  פעם  לא  אבל  שגרה,  של  עניין 
]...[ אחד מכל חמישים משחקים  יתרחש אסון.  בו  היום  רחוק  הוא שלא  באיגוד השופטים 
בליגת הכדורגל בישראל לא מגיע לסיומו. מדי סוף שבוע מתקיימים כ-150 משחקי בוגרים, 

אז לפי חשבון פשוט בערך כל שלושה 'מתפוצצים'. בדרך כלל זה קורה בליגות הנמוכות. 

פרימורדיאלי  בהקשר  מקומיים  רגשות  מעורבים  שבכדורגל  היכן  בפריפריה,  במיוחד  קורה  זה 
לעתים )יריבות מסורתית בין משפחות או בין יישובים(, היכן שכאמור מרבית המגרשים פרוצים 
עדיין, האבטחה דלילה והתקשורת אינה מגלה עניין רב. ניתן אם כן להציע כי בשנים ההן לעתים 
הדפוסים  מן  חלק  של  שימורם  תוך  חלילה,  וחוזר  עלתה  ושוב  ירדה,  ולעתים  עלתה  האלימות 
המוכרים מן העבר, למשל אלימות רבה יותר בפריפריה מאשר במרכז. שחקנים, מנהלי המועדונים 
במקום  מעוגנות  שסיבותיה  באלימות  הראשיים  המשתתפים  עדיין  היו  הקהל,  בעיקר  והקהל, 

עצמו: עוינות רבת שנים בין מועדונים, בין יישובים מסוימים, בין משפחות ועוד. 
לאירועים  ישראליים  מועדונים  של  התחרויות  מסגרת  והרחבת  המועדונים  הפרטת 
התנהגותם של  על  מאוד  )אופ"א(41 השפיעו  לכדורגל  האירופית  שמפעילה ההתאחדות 
אוהדי הכדורגל. המועדון היה לכל עולמו של האוהד ה"חם" וגם של זה שאהדתו קצת יותר 
פושרת. בהקשר למה שהתרחש בחברה הישראלית בכלל חל תהליך של דה-פוליטיזציה של 

1987/8–1996/7, כפי  נתונים אלה מבוססים על נתוני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לעונות   40
שנמסרו לכותב. ההתמסחרות של הכדורגל והסיכוי להפוך לשחקן בעל הכנסה גבוהה, על פי המודל 
אינו  הוא,  גורמים לחלק מההורים לאבד עשתונות כאשר המאמן, משיקוליו  ובניון,  ברקוביץ  של 

משתף את בנם במשחק; מבחינתם, המאמן מחבל בחשבון הבנק העתידי שלהם.

1992 החלו מועדונים ישראליים להשתתף בתחרויות העונתיות שמארגנת התאחדות  החל משנת   41
האירופית לכדורגל )אופ"א(. זו מקפידה מאוד על התנהגות השחקנים והקהל והעונשים הצפויים 

על חריגות מן הכללים הם חמורים מאוד.
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מועדוני הכדורגל: הקשר המשפחתי של המועדון למרכז המסוים – הפועל, מכבי או בית"ר 
– היה כמעט לאין,42 ובדרך כלל אוהדים של מועדון מקומי לא היו מזוהים עוד עם מחנה 
פוליטי אחד. בליגות הבכירות, היכן שההפרטה של המועדונים הלכה והתפשטה, התרחש 
תהליך מורכב יחסית שבו הייתה מעורבת גם האסתטיקה של האלימות. זו נעשתה מתוחכמת 
יותר ומפורכסת מבעבר, למשל באמצעות שירה שמילותיה פוגעניות ושימוש בססמאות 
כתובות ובקריאות שהן על סף האלימות המילולית. הרשויות נזקקו להגדרה מחודשת של 
אלימות )ובכללה הגדרתה של אלימות הנובעת מגזענות( כדי לבלום את האלימות המילולית 
והפיזית ולהשתלט על המרחב שבו התחוללה, כיוון שיצאה מן המגרשים: קהלי אוהדים 
התקוטטו מחוץ לאצטדיון, לעתים אף במרחק של ממש ממנו, ואוטובוסים שהסיעו שחקנים 
נרגמו מחוץ לעיר. המעקב של הקרן החדשה לישראל אחר אירועי אלימות במגרשי ליגת 
העל,43 הדיווחים במדורי הספורט של העיתונות הכתובה והמצולמת ופסקי הדין של בית 
הדין של ההתאחדות מצביעים על כך שבתחילת שנות האלפיים אלימות מילולית ופיזית 
נרשמה יותר בקרב אוהדי המועדונים הגדולים בליגה הזו – מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, 
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. מן הסתם גם הגודל קובע: במקום שבו ישנו קהל אוהדים 
רב והטרוגני יימצא גם קומץ האוהדים שייזום אירועים אלימים מילוליים ואף לא יירתע 

מעימותים פיזיים עם קהל אוהדים יריב, עם הסדרנים ועם המשטרה.
בעשור הראשון של המאה החדשה התרחש עימות וירטואלי לכאורה בין האוהדים לבין 
המחוקק. הכנסת יזמה חקיקה44 הקובעת מנעד רחב של פעולות שתיחשבנה להפרת כללי 
הסדר, כגון הכנסת אמצעים פירוטכניים לאצטדיון, שימוש בביטויים גזעניים, התפרצות 
גם  מתייחס  והוא  לאצטדיון  שמחוץ  התחום  את  גם  כיסתה  החוק  תחולת  ועוד.  למגרש 
לאירועים המתרחשים בטרם המשחק ולאחריו. כפי הנראה גם המשטרה הפכה חרוצה יותר 
מבעבר: בעונת 2005/6 הורחקו מן המגרשים 360 אוהדים, רובם מן המועדונים הגדולים. 183 
מהם עוכבו לחקירה ו-171 נעצרו.45 בשנים האחרונות ממש, בגלל לחצים שהפעילו גורמים 
שונים, החלו בתי המשפט להחמיר עם המציתים של אירועי האלימות ועם המשתתפים 
בהם שהמשטרה הביאה לדין. המחוקק מתח את תחולת החוק על סדרה רחבה של אירועים, 
ובכללם הכוונה לעשות מעשה שהוא בגדר הפרת הסדר הציבורי, ובכך הרחיב בכוח את הגדרת 
האלימות בכדורגל הישראלי ואת מעמדו ואחריותו של קהל האוהדים בהקשר זה. כאמור, 

בתקופה הנידונה היה הקהל לגורם המרכזי, הבלעדי כמעט, באשר לאלימות במגרשים.
ואכן, דפוס בלתי מוכר מאירועי אלימות בעבר הופיע בשנות התשעים ונמשך עד היום: 
קבוצות מאורגנות של אוהדים שאלימות ממוקדת היא טבע התארגנותם. האוהדים האלה 

מסיבות פורמליות המועדונים מסומנים עדיין כמועדוני הפועל, מכבי או בית"ר, אך בניגוד לעבר   42
ומקומו הגיאוגרפי של  הניהול  זכויות  ואין לכך משמעות פוליטית. שמו של הבעלים בעל  כמעט 

המועדון חשובים הרבה יותר מאשר שם המשפחה של המועדון.

החלק הזה של המאמר נסמך על הסיכומים השנתיים של הקרן החדשה לישראל בשנים 2005–2010,   43
על אינפורמציה שמסרה המשטרה למועצה למניעת אלימות בספורט בדבר מעצרים והעמדה לדין 

של אוהדים בשנים האחרונות, וכן על אתר ההתאחדות לכדורגל. 

חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.  44

על פי דיווח המשטרה למועצה למניעת אלימות בספורט, מרץ 2012.  45
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מכינים מראש ססמאות, קריאות ושירים שמילותיהם נועדו להשפיל יריב מסומן. לקבוצות 
הללו מנהיגות המנווטת את התנהגותן בזמן המשחק ובין משחק אחד למשנהו במשך עונת 
המשחקים. חבריהן יחפשו דרכים לפגוע פיזית ומילולית בשחקני המועדון היריב ובאוהדיו. 
הם גם אינם יראים מהתמודדות עם המשטרה, ואלה מביניהם שנעצרים הופכים לגיבורי 
תרבות מקומית. חלק נכבד מן האלימות המאורגנת מבוסס על אג'נדה אידיאולוגית-פוליטית: 
לא מדובר בצעירים חמומי מוח, חסרי השכלה ותעסוקה המחפשים פורקן, אלא באוהדי 
כדורגל מאורגנים חדורי אידיאולוגיה לאומנית קיצונית )דוגמת ארגון לה-פמיליה בירושלים( 
שאי אפשר לשייך אותם סתם כך אל הארחי-פרחי של החברה הישראלית )בן פורת, 2007(.

כזו  מובהק,  לאומני  פוליטי  גוון  בעלת  אלימות  גלי  בריש  הופיעה  התשעים  בשנות 
שססמתה "מוות לערבים" והיא יובאה אל מגרשי הכדורגל ונישאה בהם על ידי קבוצות 
ימין רדיקליים. הפוליטיקה שבה למגרשי הכדורגל  וקולניות, במיוחד של אנשי  מזוהות 
במעין שחזור של העבר, לא כפארסה אלא כטרגדיה שימיה כימי המדינה: יהודים לעומת 
ערבים-פלסטינים. הקונפליקט נזל אל אצטדיוני הכדורגל. עכשיו הקו הראשי המפלג הוא 

אתני-לאומי, והגורם המסמן את הקו הזה הוא הימין הרדיקלי.
ולכך  גזעני  גוון  בעלת  כאלימות  נתפסת  הכדורגל  מן  הערבים  את  המדירה  התייחסות 
ומבזה  תוקפני  במלל  הוא  הזו  האלימות  של  עיקרה  הרלוונטית.  החקיקה  גם  מתייחסת 
אותו.  ומטפחים  אותו  האוהדים שיזמו  קבוצות  כאפקטיבי מאוד מבחינתן של  שמתגלה 
כאמור, כבר היו דברים כאלה מעולם, אלא שהם היו מינוריים יחסית, בעיקר משום שהתרחשו 
בשוליים של הכדורגל הישראלי. המפנה חל בשנות התשעים, בערך כאשר הפועל טייבה 
עלתה לליגה הלאומית )הבכירה אז( בעונת 1996/7. בפעם הראשונה עלתה קבוצה ערבית 
לליגה הבכירה בישראל וכך נחשפה לציבור הרחב, גם כזה שאינו נמנה עם אוהדי הכדורגל. 
על החומות של אצטדיון טדי בירושלים רוססה האזהרה "אוהדי בית"ר מחכים לכם". הקריאה 
מהומה  ויצרה  ירושלים  בית"ר  של  האוהדים  ביציעי  לראשונה  נשמעה  לערבים"  "מוות 
כדורגל אחרים.  ביציעים של מגרשי  גם  הזו  נשמעה הקריאה  זמן קצר  תוך  תקשורתית. 
האלימות במגרשי הכדורגל קבלה גוון ועוצמה שהדיה הגיעו לכל מקום, בגלל החשיפה 

התקשורתית שקיבלה.
אולם כעבור זמן שככה המהומה התקשורתית. הקריאה "מוות לערבים" הייתה לבנאלית 
וכבר לא הייתה חידוש, והדיווח עליה ירד מכותרות העיתונים הראשיות. אבל האלימות 
אוהדי  של  הקשה  הגרעין  פסקה.  לא  ולאומיות  אתניות  של  והמבזה  הבולט  הגוון  בעלת 
אחרים.  מקומות  בכמה  אוהדים  גרעיני  גם  הרפו  לא  וכמוהו  הרפה,  לא  ירושלים  בית"ר 
ואח"י  בני סכנין  הפועל טייבה שרדה רק שנה אחת בליגה הבכירה. במקומה באו איחוד 
נצרת ואלה היו לשק החבטות של האלימות הגזענית. לצד הקונפליקט הנמשך והמתעצם 
בין ישראל לפלסטינים עלה מפלס החיכוך האתני-לאומי במגרשי הכדורגל. הבנאליות של 
הגזענות פעפעה גם אל הקהל הנורמטיבי, וחלקים ממנו החלו מצטרפים למקהלה: "פה זה 
ארץ ישראל, טועמה, פה זה מדינת היהודים, אני שונא אותך סלים טועמה, אני שונא את 
כל הערבים".46 היציע המזרחי באצטדיון טדי בירושלים אומר את דברו ובת הקול עולה 

גם מיציעים אחרים.

פזמון שנוהגים לזמר אוהדי בית"ר.  46
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אין לזה סוף
בעולם הכדורגל משנה האלימות את פניה. קהל האוהדים, שתמיד היה מעורב בה, נעשה לשחקן 
הראשי. הוא היוזם, הוא הפועל והוא שנדרש לשאת באחריות הפלילית. גם היקף האלימות ועומקה 
משתנים. במדינות המערביות הוא הולך ומצטמצם, בין השאר משום שאלה הפעילו פיקוח נמרץ 
על התנהגות קהל אוהדי הכדורגל באצטדיון ומחוצה לו. באנגליה שיעור האלימות הנמדדת בשנים 
האחרונות במשך עונת כדורגל הוא שברי האחוז. במדינות הגוש המזרחי לשעבר נמדדת אלימות 
החברות  המדינות  בכל  כמעט  בולט  אחד  דבר  ודתיים.  לאומיים  אתניים,  שמניעיה  יחסית  רבה 
בפיפ"א, התאחדות הכדורגל הבינלאומית: הגורם לאלימות במגרשים הוא קבוצות מסוימות מתוך 

קהל האוהדים. השחקנים נמנעים בדרך כלל מליזום אלימות ומלהשתתף בה.
הספרות הרלוונטית מציעה הסברים פרטניים שונים לתופעה זו. במאמר זה נטען – גם על סמך 
ספרות העוסקת באלימות בכדורגל – כי השינוי בדפוס האלימות בכדורגל בישראל נובע משינויים 
שחלו בערכאות הראשיות של החברה הישראלית: המעבר מהדומיננטיות של הפוליטיקה לזו של 
הכלכלה, שהביא להתמקצעות של הכדורגל ולהתמסחרות שלו. ההתמסחרות הזו השפיעה בכמה 
דרכים על הכדורגל הישראלי, והבולטות שבהן הן הפיכתו של השחקן לסחורה ובו בזמן העצמת 
המגרש  על  שהתנהגותם  להבין,  נאלצו  או  הבינו,  השחקנים  למועדון.  האוהדים  קהל  של  הזיקה 
קובעת את "תג המחיר" שלהם וכי דימוי של שחקן אלים עלול לפגוע בקריירה שלהם, והחלו לרסן 
עצמם. הסחר בשחקנים, המתגלם במעברים בין מועדונים גם במהלך עונת המשחקים, תרם גם 

הוא לריסונם. מי שנטל את המושכות הוא קהל האוהדים.
במלל  להגנתו  לצאת  מוכן  והוא  האוהד  של  מעייניו  בראש  המועדון  את  הציבה  ההתמסחרות 
הישראלי-פלסטיני  הקונפליקט  בארצי:  מתערבל  המקומי  העכשווי,  הישראלי  בכדורגל  ובגוף. 
מיובא לאצטדיוני הכדורגל על ידי קבוצות מסוימות של אוהדים מעוררי אלימות על רקע אתני-

לאומי. ההנחה בבסיס המאמר הזה, שהכדורגל נהנה מאוטונומיה יחסית בלבד, מקבלת חיזוק נוסח 
ישראל: הערכאה הכלכלית הייתה לדומיננטית, הניעה את ההתמסחרות של הכדורגל ושינתה את 
דפוסי האלימות. אולם הפוליטיקה שהשפיעה רבות על הכדורגל בעבר לא נעלמה אלא שינתה 
מקור וצורה. על כן, אף שההתמסחרות מרסנת את השחקנים וגם את קהל האוהדים, החשיבות 
כך  על  מצביעים  הקרובה  בסביבה  הפוליטיקה  של  והנוכחות  למועדון  כיום  המיוחסת  העליונה 

שלפחות בעתיד הקרוב, כאשר מדובר באלימות במגרשי הכדורגל, הסוף אינו נראה לעין.
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