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 ' ניסן תשע"ויב  

 
 

 ליאור בכר/יו"ר ועדת ספורט לכבוד:
       

  

 2016201620162016במרץ במרץ במרץ במרץ     21212121סיכום טיפול בערעורו של ניר הולצמן מתאריך סיכום טיפול בערעורו של ניר הולצמן מתאריך סיכום טיפול בערעורו של ניר הולצמן מתאריך סיכום טיפול בערעורו של ניר הולצמן מתאריך הנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 
 והועבר לטיפול צוות הבוררים 2016 מרץב 21התקבל במשרדי קה"ל ב  ניר הולצמןערעורו של מר  .1

 אור בכר.על ידי יו"ר ועדת ספורט, מר לי ,הח"מ

צוות הבוררים קרא בעיון רב את ערעורו של ניר וכן מכתב התייחסות לערעור שנשלח על ידי רועי  .2

דור. הצוות ראיין מספר רב של מעורבים ובעלי עניין בשתי פגישות אשר התקיימו בתאריכים 

 .(רשימת המתוחקרים בנספח א') , ושיחות טלפון12/4/2014 -ו 5/4/2016

 על בלבול רב ועירוב הנתונים.סותרות אשר הצביעו עדויות רבות ו בפני הצוות הוצגו .3

 להלן השתלשלות האירועים ,כפי שהבין הצוות מכלל העדויות: .4

לנבחרת  2והיוותה תחרות מבחן מספר  19/3/2016אשר התקיימה בתאריך  F3Kתחרות  .4.1

 ישראל ,נוהלה על ידי מנהל התחרות, מר יוסי חייק.

 ש וזאת לו התחרות הראשונה.יוסי הינו מנהל תחרות חד .4.2

 ., מי שקיבל החלטות בשטח היה מנהל התחרותל"ע"י קהבורר לתחרות לא מונה  .4.3

 ,היו מקובלים ברב התחרויות הקודמותהוסכמו בעבר והתחרות התקיימה לפי נהלי המחלקה ש .4.4

(שמות המתחרים נתלים על רכב המארגנים ולא  הבינ"לעל אף שיש חריגה מחוקת המחלקה 

 .), וכמו כן אין בורר בשטחבמערכת כריזה לפני כל מקצה מוקראים

בתחרות נעשה שימוש, לראשונה, במערכת שעוני עצר חדשה, אשר נרכשה ע"י קלוב התעופה  .4.5

 לשימוש המתחרים.

 נו כל הנהלים לפיהם תתנהל התחרות.בתדריך הבוקר צוי .4.6

יתה ים. הרשימה הלפני סיבוב שני, נתלו שמות המתחרים במקצים השונים על רכב המארגני .4.7

 בין מקצה א' למקצה ב'.עלולה לגרום לבלבול בצורה שייתכן כמו בשאר הסיבובים אך כתובה 
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 (יובל בן נתן+יוסף כתוצאה מכך שני זוגותו, כתוצאה מטעות אנוש התבלבלו שני מתחרים .4.8

י בנו  ,Bבמקום  A, ניר הולצמן+גדי בן נתן) הטיסו במקצה לא שלהם (ניר ויובל במקצה נעמן

 .במקצה ההפוך) םזוג

לא התעדכן בשעוני העצר באופן רציף, וזמן העבודה  ,אירעה תקלה במערכת Aבמהלך מקצה  .4.9

 .לא  עצר (והושמע ע"י מערכת הכריזה)הכללי אך זמן העבודה 

 .טיסה חוזרתניר הולצמן, שנפגע מתקלה זאת ביקש ממנהל התחרות  .4.10

ות לקיים לט לתת לניר את האפשרבהתייעצות של מנהל התחרות עם מתחרים בשטח, הוח .4.11

 .Bובינתיים עלה לאוויר מקצה  על אף שאין חובה כזאת, ,טיסה חוזרת אחרי הסיבוב

למחשב וגילה שניר  A, הזין מנהל התחרות את תוצאות מקצה (או בסיומו) Bבמהלך מקצה  .4.12

 רשם, ולטיסה חוזרתניר ולכן שלל את זכות  ,להםבזמן העבודה שנקבע ויובל הטיסו לא 

 .נקודות 0לארבעת המתחרים תוצאה של 

טיסה חוזרת, שוב ניר דרש  ,לאחר תום הסיבוב, החל דין ודברים בין ניר למנהל התחרות .4.13

את לקר , והחלה התארגנותמנהל התחרותע"י  האפשרות ניתנה בלבול במקצים.הבגין הפעם 

 .הטיסה

בטענה  ,טיסה חוזרתוהחליט לדחות את הבקשה ל מתחרים אחרים,מנהל התחרות התייעץ עם  .4.14

 הבא.החל הסיבוב . אז של המטיסים הינהשהטעות 

 בשטח התחרות לא הייתה חוקה כלשהיא ולא נוהל ערעורים.הערה:  .4.15

 

 להלן תובנות צוות הבוררים: .5

מנהל התחרות ,יוסי חייק , ניהל לראשונה בחייו תחרות מבחן ללא שעבר חפיפה כלשהי  .5.1

 בתחרות אחרת, כמקובל במחלקות אחרות.

 הבינ"למנהל התחרות לא מכיר את החוקה הבינלאומית ולא ידע שיש פערים בין החוקה  .5.2

 לחוקה הפנימית. 

להיות מטופלים  צריכיםמנהל התחרות לא מכיר את נוהל הערעורים ולא ידע שערעורים  .5.3

 בשטח.

רועי דור ואיתן  - בהיעדר ידע מספיק וניסיון, נסמך מנהל התחרות על עצות מתחרים ותיקים .5.4

 .טברטרו
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 שרשם ניר בערעורו: לטענות ותהתייחס .6

לא נמצאו תימוכין  – "FAIבמהלך התחרות זמן ההכנה אינו היה כפי שמוגדר בחוקת ה" .6.1
 חד משמעיים לטענה זאת עקב השימוש במערכת אוטומטית וריבוי ההפסקות בתחרות זאת.

 "FAIת הבמהלך התחרות מנהל התחרות לא קרא בשמות המתחרים בניגוד למוגדר בחוק" .6.2
 נכונהטענה  –

תוצאות  – "שלא בסמכותמתחרים  4מנהל התחרות החליט לפסול את תוצאותיהם של " .6.3
. מהלך 0משמעות  –המתחרים לא נפסלו כי אם נרשמו התוצאות שנמדדו במקצה הנכון 

 תקין.

טענה  – "לא נתנה לי האפשרות להגיש ערעור במהלך התחרות, בניגוד לנוהל ערעורים" .6.4
 .אשר בגינה מטופל הנושא על ידי הצוותנכונה 

 .חלקיתנכונה טענה  – "לא התקיימה על פי החוקה התחרות" .6.5
 

 :צוות הבוררים מסקנות .7

צאה מאופן לא קיים פורמט רשמי כלשהו עבור רשימת המתחרים, על כן טענת הבלבול כתו .7.1
 ואחריות המטיסים להבין נכון את הכתוב. הרישום אינה רלוונטית,

בלבד שמקבל החלטה ורשאי להתייעץ עם כל אדם אשר הוא מוצא לנכון,  מנהל התחרות .7.2
 בעצמו. אנחנו לא מוצאים פסול בהתנהלות המנהל במקרה זה.

 .לא תקניתהתנהלות בורר הינה  היעדר .7.3

החלטת מנהל התחרות לרשום את תוצאות הטיסות אפס קבילה ע"פ החוקה, שכן המתחרים  .7.4
 לא הטיסו בזמן העבודה שהוקצה להם.

 לא נטען בשטח כי אי הקראת השמות היוותה בעיה כלשהי, גם אחרי המקרה הנ"ל.נראה כי  .7.5

כי ייתכן והמתחרה ניר  סבוריםאנו לאור השתלשלות האירועים ועל סמך שיקול דעת הצוות  .7.6
 .הולצמן נפגע בתחרות כתוצאה מנהלים קלוקלים אשר השתרשו במחלקה

בדיקה לא רואה לנכון לשנות את תוצאת יחד עם זאת, ובנוסף לשאר המסקנות, צוות ה .7.7
בנושא כריזת  הבינ"לעקב חריגה מהחוקה של ניר בפרט, ותוצאת התחרות בכלל, התחרות 

 שמות המתחרים.
 

  החלטה: .8
צוות , לדות, ולאור המסקנות המוזכרות לעילאחר שצוות הבוררים שקל בכובד ראש את כל העוב

. לדחות את הערעורשל ניר בתחרות הנדונה, ולא לשנות את תוצאתו הבוררים החליט, כאמור, 
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  פה אחד.ההחלטה התקבלה 
 בהמשך. התנהלות לא תקינהאנו מגישים בזאת את המלצותינו, בתקווה למנוע 

 
 :המלצות .9

כמו גם  ,נדרש מקה"ל לחדד את נהלי קיום התחרות בפני מנהלי תחרות במחלקות השונות .9.1
 .לתחרות לדרוש מהם לקיים את חוקת הטיסנאות הרלוונטית

 כמחויב בנהלים.כמחויב בנהלים.כמחויב בנהלים.כמחויב בנהלים.    ,,,,נדרש מקהל למנות בורר או צוות בוררים לכל תחרות שהיאנדרש מקהל למנות בורר או צוות בוררים לכל תחרות שהיאנדרש מקהל למנות בורר או צוות בוררים לכל תחרות שהיאנדרש מקהל למנות בורר או צוות בוררים לכל תחרות שהיא .9.2

. בגרסתה העדכנית ביותר הבינ"לחוקה לתרגם ולהפיץ באתר הקלוב עדכון ע"פ ה נדרש .9.3
 .אחריות: ועדת ספורט

 .אחריות: ועדת ספורט .נדרש להסמיך בוררים במחלקה .9.4

 .קה"ל :אחריות .נדרש להסמיך מנהלי תחרות במחלקה .9.5

 המלצות אלו נכונות ועומדות עבור שאר מחלקות הטיסנים. .9.6
 

 

 

 בברכה,
 יו"ר צוות הבוררים –ישראל אופק 

 תומר זיו
 גיל מיצמכר
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 רשימת החברים שתוחקרו על ידי צוות הבוררים – נספח א'
 

        אופן התשאולאופן התשאולאופן התשאולאופן התשאול        תאריךתאריךתאריךתאריך        שםשםשםשם
  פרונטלי  12/4/2016        ניר הולצמןניר הולצמןניר הולצמןניר הולצמן

 פרונטלי  5/4/2016        רועי דוררועי דוררועי דוררועי דור
 פרונטלי  5/4/2016        נונונונואביב בלסיאאביב בלסיאאביב בלסיאאביב בלסיא
  שיחת ועידה טלפונית  5/4/2016        יוסי חייקיוסי חייקיוסי חייקיוסי חייק
 שיחת ועידה טלפונית  5/4/2016        גיל דבירגיל דבירגיל דבירגיל דביר

 שיחת ועידה טלפונית 12/4/2016        גדי בן נתןגדי בן נתןגדי בן נתןגדי בן נתן
 שיחת ועידה טלפונית 12/4/2016        יובל בן נתןיובל בן נתןיובל בן נתןיובל בן נתן

  שיחה טלפונית  15/4/2016        איתן רוטברטאיתן רוטברטאיתן רוטברטאיתן רוטברט
 


