פרוטוקול שימוע  -אבי אלבז (באמצעות הזום)
מועד עריכת השימוע :יום ג'( 3.5.21 ,נדחה מיום )28.4.21
משתתפים בשימוע:
מטעם ההתאחדות  -ירון דור ,יו"ר ההתאחדות ,יוחנן רזניק – חבר ועדת משמעת ,עו"ד הדס ברוה,
יועמ"ש ההתאחדות ,עו"ד סמדר פרי (ממשרד עו"ד ברוה).
עדות  -ניב צורי ,מנכ"ל ההתאחדות.
מטעם הנילון–אבי אלבז בעצמו.
על סדר היום :שימוע לאבי אלבז בעקבות תלונה שהגיש נגדו הבוחן הטכני עפר שורץ על כך שבמרוץ
אופנועים במסגרת אליפות ישראל שהתקיים ביום  26.3.21במסגרתו שימש עפר בוחן טכני ,תקף
אותו בצעקות ,קרא לעברו קריאות מעליבות ,והפריע לעבודתו המקצועית.
עו"ד ברוה – מציגה את התלונה שהוגשה ביום  27.3.21נגד אלי חן ואבי אלבז .מבקשת לתת למנכ"ל
ההתאחדות ניב צורי אישור להקליט את מהלך השימוע.
אבי אלבז – מאשר להקליט.
עו"ד ברוה – מציגה את תמצית התלונה ומבקשת את תגובתו של אלבז לתלונה.
אבי אלבז – לא מבין את פשר התלונה ופשר הקשר להתאחדות .מבחינתו השתתף בליגת
מוטורסיטי .לטענתו הוא זה שיצר את הליגה בשיתוף עם מוטורסיטי והגיעו בוחנים שלא ידע שהם
בוחנים .לדבריו מכבד את ההתאחדות .לעניין התלונה – מבקש לדייק את הדברים לגבי חלקו:
לדבריו הבדיקות היו ארוכות הרבה יותר מהרגיל והגיעו אליו שני מתחרים שנפסלו מהתחרות על
ידי הבוחן .זו הסיבה מדוע ניגש לבוחן (המתלונן) ושאל אותו לפשר הענין .הבוחן השיב "זה הקצב,
זה התקנון" .מודה שהתנהג בהתלהמות כי היה נרגז על אופן ההתנהלות ,ושלא היה צריך להתלהם.
לדבריו ,היתה רק התלהמות ולא מילים פוגעניות.
ירון דור – היוזמה של התחרות באה מאבי וזה מצוין אבל חשוב להדגיש כי מוטור סיטי ביקשה
לצרף את ההתאחדות למהלך כדי שיהיה חלק מהסבב של אליפות ישראל ויש חוזה כתוב בין מוטור
סיטי להתאחדות ..ברגע שהאירוע הוא תחת הכנפיים המקצועיות של אליפות ישראל כל המשימות
של בוחנים טכניים חייבו ת להתנהל בהתאם לכללים של ההתאחדות ולסטנדרט שהעמידה
ההתאחדות .לכן הטון המיתמם אינו במקום .הוגשה תלונה ואנחנו מחויבים לבדוק .התנהגתם
בצורה לא ספורטיבית ,האם יש סיבה להתפרצות שלך?
אבי אלבז – אני טוען שהתשובות שקיבלתי מהבוחן לא היו עניניות והעובדות מדברות בעד עצמן.
היו אמורים להיות שני מרוצים ובפועל היה אחד בקושי וזה בגלל בזבוז זמן של בדיקות ,היעדר
תקשורת והיעדר תיאום .הבהיר שהחליט לא להיות מעורב יותר.
עו"ד ברוה –בתלונה מתואר שאתה צעקת עם אלי חן דברים מכפישים נגד הבוחן.

אבי אלבז – מכחיש שהדברים נאמרו .מלכתחילה הגענו לבוחן כי פסל שני מתחרים שפנו אליי.
כשהבוחן נשאל מדוע פוסל לא ענה לעניין אלא השיב רק – "אני מחליט".
ירון דור – ערכנו תחקיר ביחד עם מוטור סיטי (עם יוגב ובוריס) ובדקנו את הנושא של הבוחן הטכני.
המסקנות שלנו מהתחקיר שהבוחן היה מקצועי ולא נפל פגם בהתנהלותו .כן קיים פער במה
שהורגלו מקודם באופי הבדיקות ולכן הוחלט להגדיל את הצוות הטכני.
אבי אלבז – אני טוען שמבחינה מקצועית הבוחן לא הוכשר לבדוק אופנועים.
ניב צורי – ייאמר שנכון הדבר שגם בוחן טכני צריך להתנהג בנימוס ולהסביר את הסיבות לפסילה.
אבל גם אתם מחויבים להתנהג בצורה תרבותית ,לא בצעקות ולא בתוקפנות .ההתאחדות החליטה
לעשות רויזיה לגבי תהליך הבחינה ונשמח לקבל הערות מאבי.
אבי אלבז – יוזמה מבורכת ומועילה.

החלטה
הוגשה להתאחדות תלונה על ידי הבוחן הטכני עפר שורץ שבמרוץ אופנועים שהתקיים ביום 26.3.21
שהתקיים במסגרת אליפות ישראל תקפו אותו אלי חן ואבי אלבז בצעקות בגין עבודתו המקצועית
כבוחן.
נשמעה גרסתו של אבי אלבז ,מדבריו עולה שגם הוא מבין שהתנהגותו הייתה בלתי תקינה ובלתי
ספורטיבית.
עמדת ההתאחדות היא שאסור בשום אופן להפריע לעבודת בוחנים ולתקוף בעלי תפקיד,
וההתאחדות מעוניינת להעביר מסר ברור שהתנהגות תוקפנית מסוג זה אינה מקובלת.
לאור ההתנהגות הבלתי ספורטיבית ,נשקלה הסנקציה שתהיה מידתית למעשה ותשקלל גם את
ההתיחסות של אבי לאחר המעשה ואת ההבנה שלו שאין מקום להתלהמות.
הוחלט להטיל על אבי אלבז סנקציה זהה לזו שהוחלט להטיל על אלי חן  -סנקציה של הרחקה
ממרוץ אחד ,באליפות ישראל.

