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 2013אוקטובר  27 
 חשון תשע"ד  "גכ  

 
 רם זהבי         מר  לכבוד:

 קה"ל טסנאות/ יו"ר/מר קובי יצחקוב      
      קה"ל טיסנאות/מנכ"ל/ מר אביעד לוי      
          

  

             27/9/2013    מתאריךמתאריךמתאריךמתאריך 3AFתחרות טיסני תחרות טיסני תחרות טיסני תחרות טיסני     בנושאבנושאבנושאבנושא    ערעור של רם זהביערעור של רם זהביערעור של רם זהביערעור של רם זהביהנדון: הנדון: הנדון: הנדון: 
 
 .2013בספטמבר  29י קה"ל ב ערעורו של מר רם זהבי התקבל במשרד .1

 .2013בספטמבר  1-אשר נכנס לתוקפו ב נוהל ערעורים עדכניערעור זה מטופל לפי  .2

"ערעור על אירועים ספורטיביים במהלך התחרות יופנה, באתר  – 2.2.1לפי סעיף  .2.1

 רות, לבורר התחרות..."התח

 "לא פנה המערער לבורר במועד כאמור ידחה הערעור על הסף". – 2.2.2לפי סעיף  .2.2

ה ייבמקרה הנדון, לא בוצעה פניה לבורר התחרות, מר אלי כץ ועל כן יש מקום לדח .2.3

 של הערעור

"יו"ר ועדת -2.2.3על סמך סעיף  צוות בוררים מונה ע"י יו"ר ועדת ספורט לדון בנושא .2.4

רט, יהיה רשאי,במקרים חריגים, לתת רשות ערעור ... באם הוא סבור שנתגלתה ספו

בהחלטה טעות מהותית ביישום חוקת הטיסנאות הספורטיבית או ביישום נוהלי קה"ל, 

 אשר הביאה לקיפוח מהותי של מבקש רשות הערעור"

 הצוות קיים פגישות עבודה ואף התייחס לעניין. .3

ת פניית הנהלת קה"ל, נשלח נוהל הערעורים עם מכתבו של לפני הפצת ההתייחסות, ובעקבו .4

הח"מ ליעוץ משפטי והובהר בו כי הח"מ (יו"ר ועדת ספורט) חרג מסמכותו בכך שלא היה 

 רשאי למנות צוות בוררים לערעור שלא הוגש בשטח וזאת לפי נוהל הערעורים המפורסם.

ובניגוד למכתבי הקודם, אני מבקש ממנכ"ל העמותה לא לקבל  בהתאם להמלצות המשפטיות .5

 את הערעור לדיון ולא לחייב את המערער בדמי טיפול.
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אני מצר על עוגמת הנפש שנגרמה למערער שציפה לקבל סעד מועדת ספורט וכן על עבודת  .6

סרק רבה שהתקיימה בשבועות האחרונים בצוות הבוררים. הסיבה לכך היא תהליך הפנמת 

 ל משפטי חדש אשר לא היינו מודעים למורכבות שלו.נוה

 אודה על הבנתך. .7

 
 
 בברכה,     
 מיצמכר   גיל    

 יו"ר ועדת ספורט


