פרוטוקול שימוע  -עמית גוטליב (באמצעות הזום)
מועד עריכת השימוע :יום ב'1.3.21 ,
משתתפים בשימוע:
מטעם ההתאחדות  -ניב צורי ,מנכ"ל ההתאחדות ,ירון דור ,יו"ר ההתאחדות ,עו"ד הדס ברוה,
יועמ"ש ההתאחדות ,עו"ד סמדר פרי (ממשרד עו"ד ברוה) ,יוחנן רזניק – חבר ועדת משמעת
מטעם מפעילי האימון במסלול  -עמית גוטליב ולוי כהן ,מפעילי מסלול מוטור סיטי בשדה תימן.
על סדר היום :עריכת שימוע למפעילי אימון במסלול בשדה תימן בעקבות חשד כי באימון שהתקיים
ביום  4.12.20השתתפו רוכבים שאינם מאושרים על ידי ההתאחדות בניגוד לתקנות הקורונה.
ניב צורי – התקבלו בהתאחדות מספר דיווחים כי במהלך אימון שהתקיים במסלול מוטור סיטי
בשדה תימן ביום  ,4.12.20השתתפו רוכבים שאינם מאושרים על ידי ההתאחדות כפי שמתחייב
מהתקנות המגבילות פעילות ספורט בעקבות מגיפת הקורונה .טרם השימוע הועברה למפעילי
האימון במסלול הזמנה לשימוע במסגרתה פורטו החשדות וכן צורפה רשימת הדיווח לביטוח
שהמסלול העביר להתאחדות מס' ימים לאחר האירוע במסגרתו מופיעים רוכבים שאינם מאושרים.
עמית גוטליב – הכחיש את החשדות וטען כי רק רוכבים שאושרו רכבו באותו יום .לטענתו ,אינו
זוכר פרטים ו/או שמות רוכבים .טוען כי ייתכן ששלחו בטעות במסגרת המסמך דיווח לדיווח את
הרשימה המקורית שהוגשה להתאחדות לצורך אישור
עו"ד ברוה – מדגישה את העובדה שלפי הגרסה שמציג מפעיל האימון במסלול כעת עולה כי מסמך
הדיווח לביטוח שהועבר להתאחדות מס ימים לאחר האירוע כולל ,הלכה למעשה ,דיווח כוזב ,וכי
אותו דיווח כוזב הועבר על ידי ההתאחדות לחברת הביטוח .המשמעות היא כי בגין התנהלותו
הרשלנית של מפעיל האימון במסלול ההתאחדות העבירה לחברת הביטוח את הדיווח שדווח ע"י
מפעיל האימון במסלול על רוכבים שלא השתתפו בפועל באימון וכי אחת המשמעויות החמורות
המשתמעות מדיווח כוזב זה היא כי רוכב מאן דהוא עלול לטעון שהשתתף באימון ונפצע במהלכו,
ולהתאחדות לא תהיה אינדיקציה האם הדבר נכון אם לאו.
עמית גוטליב ולוי כהן – מתעקשים שאינם זוכרים פרטים ,וכן טוענים כי ככל הנראה העבירו בטעות
את רשימת הרוכבים שצורפה לבקשת האישור שהפנתה להתאחדות .מודים ששגו וכי הם לומדים
משגיאות על מנת שלא יקרו שוב.
עו"ד ברוה – מפנה שאלה לעמית גוטליב – אם נפנה לרוכבים שמופיעים ברשימה האם יאשרו שלא
רכבו באותו יום?
עמית גוטליב – כן.
עו"ד ברוה – האם אתם מאשרים להתאחדות לפנות לרוכבים על מנת לקבל מהם הצהרה?
עמית גוטליב – בשמחה.

ירון דור – מהיכרותי את נושא הרישום לאימונים ותחרויות אני יודע שיש שינויים בין הרשימה
הראשונית של הנרשמים לאימון לבין הרשימה הסופית של אלו שרכבו בפועל .אני מניח ומתרשם
שמדובר בטעות אנוש וכי הדבר לא נעשה במטרה להונות ,אולם ,גם בשל החובה שלנו על אימונים
" תקנות קורונה " וגם בשל החובה שלנו לדייק ולהקפיד על נושא הדיווח לביטוח חייבת
תחת
להיות הקפדה קלה כבחמורה על הנהלים .הרשימה הסופית של הרוכבים בפועל חייבת להיות
מאושרת על ידי ההתאחדות והדיווח לביטוח חייב להיות מדויק הואיל ויש לכך משמעות ביטוחית
ומשפטית .ניסיון התביעות בהתאחדות מראה כי אנשים תובעים גם אחרי מספר שנים מאחר ויש
זכות תביעה שנשמרת ל  7שנים ובמקרה של קטין ה  7השנים מתחילות להיספר רק מגיל .18
סיכום:
השימוע התקיים עקב חשד כי במהלך אימון שהתקיים במסלול מוטור סיטי בשדה תימן ביום
 , 4.12.20השתתפו רוכבים שאינם מאושרים על ידי ההתאחדות כפי שמתחייב מתקנות הקורונה
המגבילות פעילות ספורט.
טענת מפעילי האימון במסלול הייתה כי רק רוכבים שאושרו רכבו באותו יום .לטענתם ,אינם
זוכרים פרטים ו/או שמות של רוכבים .טוענים כי ייתכן ששלחו בטעות במסגרת מסמך הדיווח
לביטוח את הרשימה המקורית שהוגשה להתאחדות לצורך אישור.
החלטה
ההתאחדות מבקשת להדגיש כי דיווח לביטוח חייב להיות מדויק וכי הרשימה הסופית של הרוכבים
חייבת להיות מאושרת על ידי ההתאחדות מאחר שיש לכך השלכות ביטוחיות ומשפטיות.
לפנים משורת הדין בחרה ההתאחדות לסיים את השימוע באזהרה ובהבהרה בלבד  ,בתקווה
שהלקח יילמד על מנת שהעבירות לא יישנו ומפעילי המסלול יקפידו על נכונות ודיוק מלא של
הדיווחים המועברים על ידם.

