
  

  

  

  

  

  

  

  לכבוד
  ועדת ספורט

  מר אביעד לוי, מנכ"ל קה"ל
  
  
  נ.,ג.א.
  

  מסוקים F3Nהגשת ערעור לפסילת תחרות  הנדון:

  
מסוקים במנחת בראשון לציון, סגנון  F3Nלדצמבר התקיימה תחרות  22 -ביום שבת ה

"), והשיפוט שלו נערך עפ"י "FREESTYLE"סגנון חופשי" (להלן: התחרות שנערכה היה 
מסוקים, גרסא  F3(מבוססת על חוקת ה  2011שנכתבה והופצה בנומבר  F3Nחוקת ה 

  .ראה נספח א') – 2012עדכנית משנת 
ב את תשומת לבכם למספר ליקויים חמורים, שבגינם אני מבקש לערער כנגד ברצוני להס

לפסול אותה ו/או לטפל משמעתית במנהל המחלקה, ששימש כבורר תוצאות התחרות ו/או 
  בתחרות זו.

  להלן הליקויים החמורים שהיו בתחרות האחרונה, בסדר לא כרונולוגי:

ביום האירוע, והחוקה שהופצה קודם  התחרות תדריךאחד מפרמטרי השיפוט, לפי  .1
בגיליון הציונים  "תגובת הקהל" לטיסת המתחרה (לא מצויין בחוקה, כי אםהיה  -לכן 

של השופטים). בתחרות שנוהלה יותר כמו מפגן רהבה, להבדיל מתחרות 
ספורטיבית, נכח כרוז שבמשך כל הטיסות צעק, יצר הרבה רעש ודרבן את הקהל 

  לעודד את המתחרים.
במהלך  להפרעה שהיא מייצרת למטיסלמותר לציין שכריזה במהלך הטיסה, מעבר 

במיוחד  ,מהווה גורם שובר שיוויוןו –ה בין כל המקצים המקצה, לא יכולה להיות זה
מדובר הכרוז מדרבן את הקהל שלא הגיב לחלק מן הטיסות, ובמיוחד כאשר כאשר 

 , ע"מ לתת ציון לטיסה נתונה.("תגובת הקהל") בגורם מדיד ע"י השופטים
השופטים בתחרות המדוברת, ישבו בצמוד אחד לשני וללא הפרדה אמיתית בין  .2

דבר הגרם לתיאום תוצאות בזמן אמת (מבוסס עדויות מהשטח),  –שופט לשופט 
  ולאי יכולת שיפוט בצורה אובייקטיבית.

נוכחתי (ושפטתי), היה מרחק מספיק בין השופטים, כזה  בהן F3Cלראיה בתחרויות 
בטח לא ום לייצר שיח כמו זה שנוצר בתחרות האחרונה, ובטח שלא אפשר לשופטי

 להעביר חוות דעת על טיסה של פלוני, ו/או תיאום ציונים.
בגמר הטיסה של הח"מ, ניגש מר גיא רוגלית (להלן: "מנהל התחרות") ששימש גם  .3

כבורר התחרות, ללא קריאה של השופטים או פניה מצידם, ע"מ לדרוש מהם להוריד 
יש לציין שהח"מ ומנהל התחרות היו   ן על הטיסה בגין מספר פרמטרים.לח"מ ציו

של הח"מ),  כלל פגיעה בשמו הטובבזמן התחרות ולפניה בסכסוך על רקע אישי (ש
(בתואנות כאלו  F3Nשבגינו גם חתר מר רוגלית להדיח את הח"מ משיפוט בליגת ה 
ת ציון לטיסה של ואחרות). הפנייה של מנהל התחרות אל השופטים לצורך הורד

הינה הח"מ מבוססת עדות של אחד השופטים שנכח (להלן: "משה גולדשטיין"), ו
  . פסולה מיסודה ואסורה בתכלית האיסור

ושל קלוב התעופה לישראל (הידוע  פנייה זו פוגעת ברוח הספורטיבית של התחרות
שופט  היא אסורה ע"פ החוקה, אדרבא כאשר המנהל תחרות אינוו, כגוף ספורטיבי)

"סגירת בחזקת וכל תכליתה היה  –ולא נעשתה עבירת בטיחות כזו או אחרת  ,בפועל
  חשבון אישי", שהחל הרבה לפני התחרות המדוברת.
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לסבב הנוסף של טיסות הגמר, כתוצאה מהטיית דעתם של  לא עלהיש לציין שהח"מ 
 ואף נציג תחוםוזאת למורת רוחם של הקהל,  –השופטים ע"י מנהל התחרות 

 מסוקים בוועדת ספורט (מר חן צרפתי), שבחן את הטיסות בדיעבד.
, ומשמעותו היכולת של מטיס F3Nביטוי בשימוש בתחרויות ה  –"כרטיס צהוב"  .4

.  בשליפת מתקלה טכניתלדרוש טיסה נוספת בגין סיום טיסה בטרם זמנה, כתוצאה 
מטיס לא יכל כרטיס זה על השופטים לבחון התקלה, ולהחליט אם אכן היא כזו שה

  לסיים את הטיסה איתה, והוא זכאי לטיסה נוספת.
ועלה הסייג  –נושא ה"כרטיס הצהוב" תודרך בבוקר התחרות, בתדריך המתחרים 

  (לא תקלה תכנית). שלא מזכה ב"כרטיס צהוב"לגבי ריסוק באשמת המתחרה, 
בזמן התחרות נעשה שימוש לא נאות, ומגמתי, של מנהל התחרות ב"כרטיס 

  ב".הצהו
"), ריסק EXPERTSהארצית (להלן: " הבקטגורי(להלן: "בראל אטנלוב") מתחרה 

בזמן מקצה הטיסה שלו.  הח"מ שראה את יגונו של המתחרה באשמתו את המסוק 
), הציע לו את המסוק שלו ע"מ להשלים את המקצה המדובר.  בראל 12(ילד בגיל 

המקצה עם מסוקו של הח"מ, ניגש עם אביו אל מנהל התחרות בבקשה לסיים את 
ונתקל בתשובה שלילית בהרגשה שלהם כי מדובר בשלילה על רקע אישי (עקב 

  השימוש במסוק של הח"מ).
בהמשך התחרות, שני מתחרים אחרים (להלן: "יונתן יפה", "אסף אלוש") בקטגוריה 

שלא ") ריסקו את המסוקים שלהם באשמתם (MASTERSהבין לאומית (להלן: "
), בזמן מקצה הטיסה שלהם. יונתן ואסף כל אחד לחוד, לאחר טכנית עקב תקלה

הריסוק במקצה הטיסה שלו, ניגשו אל השופטים בבקשה לכרטיס צהוב וטיסה 
נוספת.  התשובה ליונתן ואסף על ידי מנהל התחרות היתה חיובית, וזאת למרות 

רטיבית שנגדה את תדריך הבוקר, את הגדרת המושג עפ"י החוקה, את הרוח הספו
  של התחרות והיתה בחזקת איפה ואיפה בין המטיסים השונים.

מעדות אישית של הכרוז לאחר התחרות (להלן: "שרון אטקין"), נמסר כי מנהל 
התחרות לא רצה להרוס את ה"אירוע" (זה המינוח המדוייק שהיה בשימוש, לא 

לקהל, ואו" ), ומאחר ויש רק חמישה מתחרים בין לאומיים המסוגלים לתת "שתחרות
למרות הדריסה הבוטה של ערכי  –מנהל האירוע החליט לתת להם הזדמנות נוספת 

  הספורטיביות בעשייתו זו.
יש לציין מתחרה נוסף (להלן: "איתן גולדשטיין"), שהינו מתחרה פעיל מאוד בעולם, 

, שרסק גם הוא את מסוקו בטיסת הגמר, וברוח F3Cומוביל את ליגת ה 
לקבל "כרטיס צהוב" ואפשרות נוספת להטיס בגין  ביתר שאתסרב הספורטיביות 

סירוב זה גרם לאיתן לא לנצח במקום הראשון, אליו הוא רגיל מתחילת  . הריסוק
גורם למתחרים האחרים, היוותה  לא חוקיים, ונתינת ה"הכרטיסים הצהובים" ההליגה

  .  של התחרות משפיע בתוצאות הסופיות
גם במקרה זה את המגמתיות בה נוהג מנהל התחרות, ובשימוש הלא ניתן לראות 

 בכלל, ובתחרות המדוברת בפרט. F3Nנאות בכוחו כמוביל דעה בליגת ה 
טיסות שמטרתן לשעשע את הקהל בזמנים  –" DEMO"טיסות ראווה / טיסות  .5

בהנחה  -גם בתחרות  לשלבןמתים. עיקר השימוש בהן הוא באירועי ראווה, אך ניתן 
שמטיסי הראווה לא קשורים בצורה שיכולה להשפיע על תוצאות התחרות בצורה 

נחלתן של בעלי העסקים שמסבסדים את  ןכלשהי.  על פי רוב טיסות הראווה ה
  הפקת התחרויות, ואת הפרסים לזוכים.

מיום  F3Nהח"מ הינו בעל עסק בתחום (להלן: "מרכז המסוקים"), וליווה את ליגת ה 
היווסדה כשופט, מנהל הליגה (כאשר זה הנוכחי החליט לפרוש לתקופה קצרה), 

על מנת לדחוף את המתחרים לבוא להתחרות  –וכמסבסד פרסים למתחרים 
כמעט בכל תחרות ולהשתפר. מאחר והח"מ גם לובש את המגבעת של בעל העסק, 
לתמיכה של מרכז היו טיסות ראווה של מרכז המסוקים כתמורה לתרומה הגדולה, ו

מיום היווסדה.  חשוב לציין שטיסות  F3Nהמסוקים בכלל והח"מ בפרט לליגת ה 
נחלתה הבלעדית של מרכז המסוקים, שכן היו עוד בתי  אינן ומעולם לא היוהראווה 

  עסק שתרמו בהמשך, וקיבלו את הבמה להציג את מרכולתם.



רי באושים", ובצורה בתחרות האחרונה גם נושא טיסות הראווה נוהל בחזקת "פ
מאוד מגמתית. מנהל התחרות שכמו שצויין היה בזמן התחרות בסכסוך עם הח"מ, 

  שם לו למטרה לפגוע בשמו הטוב של הח"מ, לרבות בעסקו מרכז המסוקים.ו
 5לצורך כך, גייס מנהל התחרות בעל עסק אחר (להלן: "טיסני חולון"), שיוביל כ 

סוד או מתן תמורה כלשהי למתחרים ו/או טיסות ראווה שונות, וזאת ללא סיב
אלא על בסיס טובות הנאה אישיות אותם מקבל מנהל התחרות  - לתחרות כמקובל 

בצורה של הנחות ו/או מתנות, אותן הוא מפרסם מעת לעת ברשת  מטיסני חולון
  האינטרנט על פני דף הפייסבוק האישי שלו.

ה עולה על הפרק, אלמלא תא הייש לציין שהשתתפות טיסני חולון בטיסות הראווה ל
מרכז המסוקים היה מקבל הזדמנות כלשהי להציג את מרכולתם (לרבות הזדמנות 

  לא שווה, אלא הזדמנות כלשהי).  
פעמים אל מנהל התחרות  מספרניסה לפנות  ,הח"מ, בשמו ובשם מרכז המסוקים

בטלפון טרום התחרות.  מאחר וזה השני לא הסכים להתנהל בצורה ממלכתית 
ומקצועית כמצופה ממנהל מחלקה, ולנהל דין ודברים עם הח"מ, לא ענה לטלפונים, 

שטח על השטח הטסה כאשר הח"מ הגיע לאותו בהפגנתיות  עזבואף פעם אחת 
"מ לפנות למנהל התחרות באמצעות מנת לנהל שיחה על התחרות, החליט הח

  הודעות פרטיות.
הח"מ שלח מס' הודעות פרטיות למנהל התחרות (המשמש גם כמנהל המחלקה), 

  בדבר רצונו כבעל עסק להציג את מרכולתו בטיסות הראווה בתחרות.
  התשובה שקיבל הח"מ היתה בזו הלשון (ציטוט):

  

ק. אני לא מעוניין בשום קשר ליאור, אני מבין שקשה לך, אבל אתה חייב להתנת"

איתך, הניסיונות "תיקשורת" המגוונים שלך לא תורמים למצב הקיים. אני לא קיים 

  ".מבחינתך יותר. תפנים ותפסיק
  

  "רות סוף!"

  

התוצאה הסופית היתה שטיסני חולון, אותם החליט מנהל התחרות לקדם מתוך 
ואילו מרכז המסוקים לא קיבל אף לא  –טיסות ראווה  5אג'נדה אישית, קיבלו כאמור 

  טיסה אחת.
הח"מ רואה את הדברים הללו בצורה מאוד חמורה, ואף בחזקת כפיות טובה, שכן 

. מנהל תרם להקמת והפקת הליגה, והיווצרות המחלקה מיומה הראשון הח"מ
התחרות ששם לו למטרה לפגוע בעסקו של הח"מ, ותוך קידום בוטה של אינטרסים 

והחליט פשוט להדיח את  –תמש בבמה שניתנה לו כמנהל ומוביל דעה אישיים, הש
  מרכז המסוקים מלוח הזמנים של התחרות, ומהיכולת לבצע טיסת ראווה.

 –ומטרתו היתה אחת  האינטרס שעמד פה, הוא אינטרס אישי/עסקי פר אקסלנס, 
 פגיעה בעסקו ובשמו הטוב של הח"מ.

חרות והמחלקה למר אביעד לוי, מנכ"ל מספר חודשים טרום התחרות פנה מנהל הת .6
, בתואנה F3Nמשיפוט של תחרויות קלוב התעופה, בדרישה להדיח את הח"מ 
  שהוא "משוחד" ו/או "בעל אינטרס עסקי".

 F3Nאת קביעותיו אלו בסס מנהל המחלקה על אירועים שקרו ביום תחרות ה 
טרום , אירועים שאמנם קרו 2012לאוקטובר  07הקודמת שנערכה בתאריך 

אך לא היה להם מקום בתחרות ולפני הגעת קהל הצופים ו/או משתתפים,  התחרות
  מכובדת של קלוב התעופה.

יחד עם זאת יש לציין שה"אירועים" המדוברים הינם הלצות ומעשי קונדס שנעשו 
בהקמת האירוע המדובר, ולא היה בהם שום באווירת חברות ורוח ההלצה ששררה 

  כוונה מובהקת או סמויה לקדם אינטרס אישי כהוא זה.
ולכן לא כמו כן, יש לציין, שבזמן האירוע שררה חברות בין הח"מ ומנהל המחלקה, 

צורה המקדמת בית או נהיה חשש שהאירועים המדוברים יתפרשו בצורה פוגע
ה, שכן מנהל המחלקה עזר בעצמו לקדם הצורך גם לא הי –אינטרס בדרך כלשהי 

  את אינטרס מרכז המסוקים בה בעת.
מינף את האירועים המדוברים שנעשו ברוח ההלצה וצייר אותם מנהל המחלקה 



דאג לשמור כמעשים משוחדים של בעל אינטרס. הגדיל לעשות מנהל המחלקה ו
ינטרס" בעלטה את תפקוד הח"מ כשופט, על מנת לשמור את הדימוי של "בעל הא

 אותו בנה כדי לצלוח בהדחה:
לא צויינה עזרתו הרבה של הח"מ והירתמותו כעוזר, מקים, ומנהל של  •

 כאשר זה הנוכחי החליט לפרוש. –המחלקה בהיעדר אחד כזה 
לא צויין תפקודו של הח"מ כשופט, תוך הצגת גיליון התוצאות (קובץ אקסל  •

בחיפוש לאנומליות ו/או נטייה  –נגיש), והשוואה אל מול השופטים האחרים 
 מונעת אינטרס למטיס זה או אחר.

נסיונו הרב של הח"מ ומפעל חייו בתחום, כמו כן תפקודו בעבר גם לא צויין  •
 (דרגת מתחילים). F3Cכשופט 

בגין  גילוי נאותלא צויין המניע האמיתי של הפנייה להדחת הח"מ, ולא נעשה  •
 לח"מ טרום פנייה זו. בין מנהל התחרותשנוצר הסכסוך האישי 

להיות מנהל עצמו לא צויין מניע עסקי אחר של מנהל המחלקה, המונע ממנו  •
 ).7בחזקת נאה דורש נאה מקיים (ראה סעיף  –ו/או שופט בתחרות 

") HELIDAILY.COMמנהל המחלקה הינו בעל אתר אינטרנט פעיל (להלן: " .7
  בעצמו. בתחוםבעל עסק פעיל המשמש אותו כמקור פרנסה, משמע הינו 

מנהל המחלקה משתמש בחומרים המצולמים בתחרות בצורה אקסקלוסיבית באתר 
לא ניתן  –האינטרנט אותו הוא מנהל, תוך קידום אינטרס עצמי בצורה מובהקת 

  כי אם רק באתר אותו מנהל התחרות מנהל.  ,לראות חומרים מהתחרות באתר קה"ל
י הכרוז במהלך התחרות מספר רב יוזכר ע" HELIDAILYכמו כן הוא דואג שהשם 
  של פעמים כנותן חסות.

 F3Nקיימת פה אמביוולנטיות וניגוד אינטרסים מובהק בין הדחת הח"מ מתחרויות ה 
  בעצמו. "בעל אינטרס"כשופט, והמשך התפקוד של מנהל המחלקה למרות היותו 

  
  
 

כגוף ספורטיבי,  ור העובדות הקשות שציינתי לעיל, ומתוך הכרה בקלוב התעופה לישראללא
אני נאלץ לבקש מכם,  ;השם את ערכי המוסר והספורטיביות לנגד עיניו, וחוקק אותם על דגלו

, לפעול במס' מישורים, ע"מ למגר את התעופה לישראל כבוד וועדת הספורט ומנכ"ל קלוב
  :F3Nוחזרה לדרך הישר, ולהתנהלות תקינה של ליגת ה  –הישנות התופעה הזו 

 .תחרות לא ספורטיבית, בעילה של 22/12/12האחרונה מתאריך ה ביטול התחרות   .א
מסוקים  F3Nהעמדת אדון גיא רוגלית לוועדת משמעת והדחתו מניהול מחלקת   .ב

 קי.בעילה של ניהול לא ספורטיבי, והיותו בעל אינטרס עס
 F3Nמינויו של נציג מסוקים בוועדת הספורט, אדון חן צרפתי, כמנהל מחלקת   .ג

 מסוקים.
 .F3Nשקילה של החזרת הח"מ להיות שופט ברמת בין לאומיים בתחרויות ה   .ד
עדכון החוקה בנוגע לפרמטרי השיפוט המופיעים רק בגיליון הציונים האלקטרוני של   .ה

השופטים, כמו כן עדכון בנוגע לסמכויות בורר התחרות ומנהל התחרות. (הח"מ מוכן 
 לקחת על עצמו את עדכון החוקה).

נציג מטעם הקלוב לליווי התחרויות הקרובות, במידה וחן צרפתי לא  שקילה של מינוי  .ו
  ימונה כמנהל המחלקה.

  

  
  
  

  בכבוד רב,                                                                           
  ליאור בר עמי                                                                          


