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 יו"ר –ארצי -ןבדורון 

 שופט  –ניר לוי 

 היה בתחרות ששופט  –רונן שקד 

 ועדת ביקורת  –רפי ויגל 

 

 .עידו עין דור, תום יצחקי, יונתן יתום: זומנו עדים

 -יונתן יתום

אחרי כמה הקפות, התחלנו לרכוב רוכב חתך לי את הקו לגלגל קדמי אחרת היה נכנס  ,רכבנו בפלטון 27.06.2020
 בי.

 ."תזהר ,אחי חתחת אותי"סיימנו את הפניה והגענו למישור, שמתי עליו יד ואמרתי לו, 
 זו פעם"בדברים בוטים: הוא מיד פרץ  .נגעתי בצד לא בתנועה גסה, מגע ולא מכה .לא אקט אלים .הודעתי לו וזהו

 ".פעם הבאה את מת .יא בן זונה, בן שרמוטה, אני אזיין את אימא שלך .אחרונה שאתה נוגע בי
 הוא הוציא בקבוק והרים אותו בצורה מאיימת ברורה שהוא זורק עלי.

 . לא הגבתי. זזתי הצידה ונתתי לו לעבור, לא עשיתי כל תנועה ולא אמרתי כלום
 אחרים צעקו עליו שיוריד את היד.

 ראיתי הגיון להגיב.לא 
איתי  .הבאתי את מנהל המועדון .אמרתי שאני רוצה להתלונן .בהמשך צעקתי את המספר שלו ליד אוהל השופטים

 סיתי להפיל אותו.ינאני אמר ש
אמרתי להם שאם לא יעשו כלום אני אעשה  .חזרתי על מה שאמר ואמרתי לשופטים שיעשו מה שמוצאים לנכון

 ואלך למשטרה.
 הל אנשים אמרו לי שזה לא פעם ראשונה ולא עושים עם זה דבר .בדרך לאו

 .נגיעה ולא היה מצב של סכנה לנפילה שלומההכל התחיל 
 ומחכה להערה מילולית .אני בנגיעה כזאת הייתי מסתכל 
ה מישהו לידי קרוב מאוד, ייש פניה שמאלה ויש אי תנועה מחול, ה ,גןאהיה בל ,שתי ההקפות לפני בפניה אחרת

 לא חשבתי שמנסים לעשות לי משהו. .הוא סגר אותי, אבל הצלחתי לצאת מזה
 באוהל הם טענו שמתנכלים לקבוצה שלהם בגלל קנאות והעליונות שלהם.

  .בדיון שהייתי היו אמירות בקול וכו' לא קללות
וראיתי הסתכלתי  אחורה  .הוא ממש עשה תנועה של זריקה. שהוציא את הבקבוק הוא חד משמעתי לא שתהכ

 שהוא עומד לזרוק עלי .
 

 -תום יצחקי
  .דבר מקובל .יונתן הזיז אותו עם היד .קצת מסוכן ב.ובחתך בסי יתיא .רכבתי גלגל אחרי יונתן

 והרים בקבוק על יונתןתי התחיל לקלל ולאיים יא
 ".בן זונה, בן שרמוטה, עוד פעם אתה נוגע אני מעיף אותך"

 הרים את הבקבוק.
 זהר .יואיתי ויודע להאני רגיל לגיל 



 

 

חשבתי שזה איום. הנגיעות  .הוא לא הרים את הבקבוק כדי לשתות, אלה באיום כדי להוריד עליו את הבקבוק
 נראה לי שזה תגובה של אגו. .האלה זה דבר שקורה

 עם אתי לא היה לי כלום, רק עם גיל.
 הם בקבוצה של גיל.

 .שאני לא ספורטאי .ומחפש לנצח םהתלהם שאני מחפש אותהעדתי ואז גיל התחיל ל .בוא להעידאיונתן בקש ש
 הוא כתב עליי כל מיני דברים בפייסבוק.

 באמצע המירוץ. הםעידו ניסה להרגיע אותו וביקש שילך כי  .בטונים גבוהים .גיל האשים את השופטים והתלהם
 

 -עידו עין דור
 .3101רוכב שרוכב עבר וצעק 

 יונתן הגיע להתלונן והביא כמה עדים. .חשבנו שלא היה משמעותי
 למרות זאת לא מנענו ממנו להיות. .כקבוצההם לא רשומים בבירור גיל הצטרף אבל 

 .אותם ושמחפשיםנים יאמלא האשמות שאנחנו  הטיחואלימות בטונים ובצורת הדיבור. 
 .כן את איתייטענו שיונתן ס

 .נגד גיל לא עשינו דבר .החלטנו לפסול את איתי
השופטים והתחיל להאשים שבגלל שהיא קשורה לקבוצה של הבן היא לא  במקצה הבא גיל נכנס לאוהל

  .תבייייקטאוב
 קשתי שיצא החוצה כי מפריע.יב

לא יזוז כי הוא טען ש .צעקתי כדי לקבל את תשומת הלב שלו .טיפוהפריע בש. היה קולני ולא השאיר מקום לדבר
 פה שרוצה.זה שטח ציבורי ומותר לו להיות אי

 . לא היה אתו כל דיון .נירית לא הגיבה
 .אחרי כמה דקות של צעקות נגד נירית בעיקר וכל השופטים

 הוא ידע שכבר פסלנו את איתי. 
 אבל זה פגיעה בשם הספורט ובעלי תפקידים. .לא חשנו מאוימים

 
 דיון:

 בתחרות. "ידחף"יאני מכיר את יונתן אין מצב מההכרות שהוא  -ניר
 חוסר תגובה שלהם לזימון זה זלזול , זלזול במערכת ובאיגוד. -רונן
 לא בתום לב.שהיעדרות מחזקת שהכל  -רפי

 
 : החלטה פה אחד

 
 לונים לא התייצבו על אף קבלת הזימון .ילקבל את התלונה למרות שהנ

חודשים  6לתקופה של ו/או המופיעות בלוח התחרויות של האיגוד להשעות את שני הרוכבים מתחרויות של האיגוד 
יה עככל ותהיה הפסקה או מניעה בתחרויות תהיה הפסקה של תקופת ההש. אשר יהיו במקביל לתקופת התחרויות

 .אשר תחודש במקביל לחידוש התחרויות
 
 
 

     (-)                         (- )             (- )                       (-) 
 __________   ____________  ____________ ____________ 

 ארצי-דורון בן                ניר לוי   רונן שקד  רפי ויגל 


