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 2009\10\17-מה-F5Jתחרות 

 
את מנהל התחרות יהודה ,כדי לפסוק בערעור זה תחקרתי את שמונת המתחרים

מודד הזמן של הטיסה של ישראל אופק שלגביה הוגש -לבקוביץאת דורי ,ל'פנג
 רב במדידת זמן ןניסיובעל דורי הוא טיסנאי ותיק ומודד זמן מוסמך  (הערעור

כמו כן תחקרתי .)F5J אך זוהי הפעם הראשונה בה מדד במחלקת םחופשייבטיסנים 
 .ל במהלך המקצה הנידון'שהיה אורח צופה ועמד סמוך ליהודה פנג.את עמי קדים

גור מתוך השניים הללו , הנחיתהעאירות שניים מהמתחרים דיווחו כי לא ראו א
ל אופק והיה עסוק בהקראת הזמנים משעון הסטופר שפירה שימש כעוזר לישרא

 .שלו
 .בתוך זמן העבודה אופק דיווח כי נגעישראל 

 לסיום זמן הצפצוף אחרי המתחרים דיווחו כי ישראל אופק נגעכל יתר חמשת 
 ).ביניהם שני המערערים(.העבודה

 את הנגיעה בדיוק על תחילת במדויק דיווח כי ראה מודד הזמן דורי לבקוביץ
 . מטווח קרוב מאדצפצוףה

כמו כן דיווח שלחץ על .הצפצוףל דיווח גם כן על נגיעה בתחילת 'יהודה פנג
 . בתוך זמן העבודההשהייתהסטופר שלו בעת הנגיעה 

ליהודה " נחת"תאר שעמד ליד יהודה וראה ברור את הנגיעה ואף צעק עמי קדים 
יווחו של יהודה הבאתי עדות זו היות והיא תומכת בד(וזה לחץ על הסטופר 

 ).שראה את הנגיעה
 

ל אני 'על סמך דיווחי מודד הזמן דורי לבקוביץ ומנהל התחרות יהודה פנג
 .פוסק כי יש לדחות את הערעור ותוצאתו של ישראל אופק תופסת

 הן התופסות כל עוד לא התברר הרשמיותהוא כי המדידות בעיני הכלל הקובע 
 .עדויות של מתחרים בצורה ישירה ולא על סמך שהן שגויות

 
 ."יבשה"עד כאן הפסיקה ה

 
במסגרת עיסוקי בערעור למדתי את חוקת המחלקה והבחנתי באי סדרים מתמשכים 

והחוקה עצמה .חוקה המתקיימים זה זמן רבהנוגעים לבין היתר כאלו ואחרים 
 ).ראה בהמשך(.אינה מנוסחת כראוי

כן הבחנתי באי שביעות רצון מצד רוב המתוחקרים ויחסי אנוש גרועים כמו 
 .כל זאת במחלקה המאורגנת בהתנדבות-בין המתחרים) בלשון המעטה(

נראה לי כי המתחרים עצמם היו יוצאים מרוצים יותר ולתחרויות היה ערך 
ניסוח  לת דואגההייתדהיינו ועדת הספורט " חיצוני"ספורטיבי יותר לו גורם 

 .וקה משופר ומלא ומתקינה תקנות לגבי הניהול והמדידהח
אין לקיים תחרויות נוספות ללא ביצוע האמור ) שאינה קובעת(לדעתי האישית 

 .למעלה
 . אלו לוועדת הספורט ולוועד העמותהיהערותינא העבר תוכן 

 
 בברכת התעופה הספורטיבית

 גיורא הרצברג
 

 .אי סדרים ונקודות לשיפור:נספח
 .ה מודד זמן לזיהוי מעבר זמן עבודה כנדרש בחוקהלא מונ.1
 .לא בוצע תדריך למודדים.2
 .לפי מוכנות של משתתפים" גמיש"לפעמים זמן התחלת סיבובים .3
 לפעמים אין וכתוצאהאין תקנה האוסרת הנעת מנוע על זמן תחילת העבודה .4

 .המתחרים שומעים בברור את צפירת ההתחלה
 .דדי זמןמו" הצלבת"מומלץ לבצע .5
 הנגיעה קריטי ופתרון כזה עאירו-מומלץ לחייב התקנת מצלמת קו נחיתה.6

 ."חול"מקובל ב
 .גירת המנוע סעאירולחפש פתרון שאינו מבוסס על דיווח המתחרה לגבי .7
.                                       לשפר ולהרחיב את ניסוח החוקה.8
בדיקה שערכתי במחשב שלי הראתה .(שבתלבדוק את דיוק מערכת הכריזה הממוח.9

 ) הדקות10 את זמן הבשנייכי צפצוף הסיום מקדים בקירוב 


