פרוטוקול שימוע  -אלי חן
מועד עריכת השימוע :יום ד' + 28.4.21 ,ישיבת המשך פנימית ביום ג' 3.5.21
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).
המתלונן – עפר שורץ ,בוחן כלים תחרותיים.
מטעם הנילון– אלי חן בעצמו.
עדות  -ניב צורי ,מנכ"ל ההתאחדות.
על סדר היום :שימוע לאלי חן 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 ומבקשת מעפר
התייחסות קונקרטית לשאלה מה מהאמור בסעיף  11לתלונה נצעק על ידי אלי חן.
עופר -לא הכרתי אף אחד מהם קודם ואני לא זוכר מה אמר/צעק כל אחד בנפרד .מציין שהוא חושב
שהצעקות הראשונות היו של אלי חן שהגיע עם בנו לבדיקה הטכנית ורק אחר כך הגיע אלבז .התנהל
ויכוח על אופי הבדיקה.
עו"ד ברוה – פונה לעפר – האם יכול לזהות את אלי חן.
עפר – משיב שאינו יכול לזהות מאחר שלא הכיר אותם קודם ברמה הפרסונלית אלא שאל אנשים
שנכחו מה שמותיהם של מי שצעקו .מדגיש שכל הדברים שנכתבו בתלונה נאמרו בצורה מפורשת
ומדויקת.
ירון דור – האם ניב (צורי) היה עד לכל האירוע?
עפר – לדעתי ניב הגיע בהמשך.
ניב צורי– זוכר את אבי אלבז מגיע ומשתולל בצעקות .חלק מהדברים שמעתי אישית
עו"ד ברוה  -מבקשת את ההתיחסות של אלי חן.
אלי חן – מאשר שהכל התרחש בדיוק כפי שתואר.
ירון דור – מבקש מאלי חן להרחיב את הדיבור על שהתרחש.
אלי חן – מזכיר כי היה מתוכנן אירוע נוסף באותו יום שלא התקיים בגלל הבדיקות הטכניות.

ניב צורי – ביטול האירוע השני לא היה בגלל הבדיקות הטכניות.
אלי חן – מודה שלא הייתי צריך לצעוק על הבוחן.
עו"ד ברוה – בפנייה לאלי חן – אתה מעונין להתנצל בפניו על הצעקות?
אלי חן – ברור .לא הייתי צריך לצעוק.
ירון דור – שואל את עופר אם היה היה לו ניסיון באירועים של אופנועני כביש?
עופר – בוודאי שכן .יש גם אישורים כתובים שיכולים להעיד על כך .מדגיש שייתכן שבעבר חיפפו
בבדיקות .מציין שהוא בדק בדיוק לפי כללי התקנון.
עו"ד ברוה – מסכמת את הדיון ,מודה למשתתפים ,ומציינת שלאחר שמיעת הצדדים עוברת הוועדה
לדיון פנימי .מציינת שהחלטת הוועדה והפרוטוקול יישלחו למשתתפים באופן מסודר.
אלי ועופר עוזבים את הדיון.

סיכום
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 אלי חן שהודה בטעותו והתנצל על התנהגותו במרוץ.
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 אלי לאחר המעשה ואת העובדה שהודה שטעה.
בהתחשב בנסיבות אלו וברף הסנקציות שנוהגת ההתאחדות להטיל במקרים דומים ,הוחלט
להטיל על אלי חן סנקציה של הרחקה ממרוץ אחד ,באליפות ישראל.
עם זאת הוחלט להימנע מהטלת קנס כספי למרות שהיו ארועים דומים קודמים שבהם כן הטילה
ההתאחדות קנסות ,לאור הודאתו של אלי בטעותו והתנצלותו.

