פרוטוקול שימוע  -בר מסיקה (באמצעות הזום)
מועד עריכת השימוע :יום ה'10.6.21 ,
משתתפים בשימוע:
מטעם ההתאחדות  -ירון דור ,יו"ר ההתאחדות ,עו"ד ורד דשא – חברת ועדת משמעת ,עו"ד הדס
ברוה ,יועמ"ש ההתאחדות ,עו"ד סמדר פרי (ממשרד עו"ד ברוה).
זומנו למתן עדות  -יוחנן רזניק – חבר ועדת משמעת ומנהל המרוץ ,דודו מחרוק – חבר ועדת
משמעת ,סתיו מילמן
מטעם הנילון–בר מסיקה בעצמו.
על סדר היום :שימוע לבר מסיקה בעקבות תלונה שהגיש נגדו ניב צורי מההתאחדות בגין עבירות
משמעת שעבר במסגרת אליפות ישראל בסופרמוטו ,סבב  ,3שנערך במסלול מרוצים ערד ביום
.28/05/2021
עו"ד ברוה – מקריאה את תכן התלונה שהוגשה נגד בר" :במהלך האירוע ,לאחר עצירת המקצה
ולפני זינוק לחידוש המקצה נכנסת אל מסלול מרוץ פעיל תוך כדי יצירת פרובוקציה ,צעקות
ותנועות .התנהגת בצורה בלתי הולמת כלפי בעלי התפקידים וכלפי רוכבים אחרים במסלול ,הפרעת
למהלך התקין של האירוע ונכנסת אל תוך מסלול מרוץ תוך כדי זינוק".
עו"ד ברוה מציגה סרטון שצולם ומתעד את האירוע.
עו"ד ברוה מבררת מי צילם את הסרטון.
סתיו מילמן – לא יודע בוודאות .ככל הנראה הורה שעמד על הגבעה מחוץ למסלול וצילם.
עו"ד ברוה – מבקשת לברר מי צילם את הסרטון.
עו"ד דשא – שואלת את בר האם הוא יודע מה מיוחס לו והאם מודע לזכותו להיות מיוצג?
בר מסיקה –יודע מה מיוחס לי .מבקש למסור את גרסתי למהלך האירועים .צפיתי בסרטון.
גרסת בר לאירועים " -מייד לאחר הזינוק הופלתי לרצפה ונפלתי על פציעה קודמת בכתף .זו פעם
רביעית שזה קורה .לא יכולתי להבליג יותר .אסור לעשות זאת .זה לא הגיוני שאותי מפילים ואני
נפצע ,והכל יימשך רגיל ולכן התעצבנתי .מודה שהתנהגתי לא יפה ,שהוצאתי עצבים ,וזה לא תקין.
אין לזה מקום".
ירון דור – שואל את בר אם הוא מודע לכך שהתנהגותו היתה בלתי ספורטיבית?
בר מסיקה – כמובן .אני מודע לזה שהתנהגתי לא היתה כמו שצריך .אבל צריך להבין שאותו רוכב
עשה לי את זה פעם רביעית.

בר משיב לשאלה מי הרוכב :הרוכבת היתה רן יוחאי.
ירון דור – פונה ליוחנן רזניק האם היה וראה את ההתרחשות?
יוחנן רזניק – הייתי בנקודת הזינוק .ראיתי את הנפילה .אח"כ תשאלתי אותו .יוחאי עקפה אותו
מימין ולכן היה חיכוך בין הגלגלים .רזניק מבהיר ומדגיש כי בהתאם לכללים הנהוגים האחריות
על העקיפה היא על העוקף ולא על הנעקף .השופט לא ראה את האירוע ולכן לא יכול היה לדעת
ממרחק מה קרה .אני צעקתי לשופט לעצור את המרוץ.
דודו מחרוק – הייתי נוכח .גם אני ,ברגע שראיתי שבר על הרצפה בקשתי לעצור את המרוץ .אני
מבין את האמוציות .אני מאד מעריך את ההודאה .צריך להבהיר שאירועים כאלה יכולים להתרחש
בזינוקים .בכל המרוצים בהם השתתפתי גם בארץ גם בחו"ל זה קורה.
עו"ד ברוה פונה לסתיו מילמן שימסור את עדותו.
סתיו מילמן – העדות שלי דומה מאד לעדות של יוחנן ודודו .לא ראיתי את הנק' הספציפית .ברגע
שזיהינו נפילה עצרנו את המרוץ.
ירון דור – פונה לבר ושואל האם יש לו עבירות בלתי ספורטיביות קודמות?
בר – לא .זו פעם ראשונה .עשיתי טעות ואני מודה בכך.
עו"ד דשא – אין לי שאלות נוספות .קיבלתי תמונה מלאה של האירוע.
עו"ד ברוה – מבקשת מבר לעזוב את השיחה .מבקשת גם מהעדים – רזניק ,מחרוק ,וסתיו מילמן
לעזוב את השיחה.
עו"ד ברוה – אין מחלוקת על הנסיבות העובדתיות .האירוע מוסרט ,בר מודה ,ביקש להתנצל וביקש
שיתחשבו בנסיבות המקרה .השאלה היא מהי מדיניות הענישה של ההתאחדות .עו"ד ברוה מפנה
לשימוע שהתקיים לאחרונה לאבי אלבז ולאלי חן ומבהירה כי לעמדתה רף הענישה צריך להיות
דומה.
עו"ד ברוה מציגה את פרוטוקול הדיון וההחלטה מהשימוע של אבי אלבז.
עו"ד דשא – לדעתי האירועים הקודמים היו אירועים חמורים יותר ,במסגרתם היתה התנהגות לא
הולמת כלפי אנשי מקצוע .לדעתי אם מדובר במקרה ראשון הסנקציה לא צריכה להיות יותר
מאזהרה.
עו"ד ברוה – אני לא מסכימה .בתלונה כתוב שבר התנהג בצורה בלתי הולמת גם כלפי רוכבים וגם
כלפי בעלי תפקידים.
ירון דור – המקרה של בר לא דומה למקרה של אלבז וחן ,שם דובר באירוע שקדם לתחרות .הם
הפגינו חוצפה וזלזול .לגבי בר ,אני ער לכך שהכשילו אותו והוא התעצבן.

לעמדתי צריך להסתיים בסנקציה של נזיפה והרחקה על תנאי.
עו"ד דשא – צריך לפעול נגד רן יוחאי .מדובר בהתנהגות בלתי ספורטיבית שחוזרת על עצמה.
עו"ד ברוה – בר יכול להגיש תלונה נגד רן יוחאי והיא תתברר בהתאם לערוצי המשמעת המקובלים
בהתאחדות.
עו"ד ברוה מבהירה כי לעמדתה יש לסיים את האירוע בנזיפה ובסנקציית הרחקה על תנאי במידה
שהאירוע יחזור על עצמו.
ירון דור – מסכים לעמדתה של עו"ד ברוה.
עו"ד דשא – מסכימה גם כן וממליצה להתאחדות לברר את התנהגותה של הרוכבת רן יוחאי.
עו"ד ברוה – חוזרת על אמירתה דלעיל  -במידה שהנילון ירצה שטענותיו נגד רן יוחאי יבוררו ,עליו
להגיש תלונה מסודרת.
סיכום
הוגשה להתאחדות תלונה על כך שבמרוץ סופרמוטו שהתקיים ביום  28.5.21במסלול בערד במסגרת
אליפות ישראל ,לאחר עצירת המקצה ,ולפני זינוק לחידוש המקצה ,בר מסיקה נכנס אל מסלול
מרוץ פעיל תוך כדי יצירת פרובוקציה ,צעקות ותנועות .התנהגותו של בר היתה בלתי הולמת גם
כלפי בעלי התפקידים וגם כלפי רוכבים אחרים במסלול ,הוא הפריע למהלך התקין של האירוע
ונכנס אל תוך מסלול מרוץ תוך כדי זינוק.
נשמעה גרסתו של בר מסיקה ,מדבריו עלה כי להתפרצות שלו למסלול קדמו אירועים אחרים אשר
גרמו לנפילתו ופציעתו .בר מסיקה הודה במעשים ,התנצל ,והבהיר כי הוא מבין שהתנהגותו הייתה
בלתי ספורטיבית.
עמדת ההתאחדות היא שמדובר באירוע בלתי ספורטיבי ולכן אסור שיקרה להבא.
נשקלו מספר סנקציות ,ונקבע כי בהתאם לנסיבות ,הסנקציה המידתית אשר תשקלל גם את נסיבות
המקרה וגם את הודאתו של בר לאחר המעשה ואת ההבנה שלו שאין מקום להתנהגות מעין זו,
תהיה נזיפה ועונש של הרחקה על תנאי.
החלטה
הוחלט פה אחד להטיל על בר מסיקה סנקציה של נזיפה והרחקה על תנאי אם יקרה אירוע דומה
בעתיד.
במידה ויחפוץ בכך ,יוכל בר להגיש תלונה נגד הרוכבת רן יוחאי והתלונה תתברר בהתאם במוסדות
ההתאחדות.
הפרוטוקול וההחלטה יישלחו לשופט ,למנהל המרוץ ,ולספורטאים.

