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בתאריך  2בטיסני ד  2טיסה חוזרת בסיבוב שני בגמר  ערעור חוזר על :הנידון 
/11/1126  

  
  

         , פ וישמע את עדי"גם בעשהבורר יאפשר לי להשמיע את דברי בערעור כה גורלי עבורי ראוי היה מין ה .1
     ולראיה מתוך . ולפרשם ישצוינו בערעור על מנת לאפשר לי לחדד את טענותי ,שחר לימור ואלי גרבר 
   ב ובין בעל צוות הבוררים לאפשר למערער לטעון את דבריו בין בכת/ על הבורר " :נוהל קיום ערעורים 
  ".מתן תשובות על טענות נגדיות, עדויות, להבאת עדים פה תוך מתן אפשרות  
      , בדיקת החוקה, גביית עדויות מודדי הזמן ועדי ראייה..." 3.1.3בורר התחרות תת סעיף  3וכן כאמור בחוקה סעיף  
  ."ופסיקה בהתאם, והתקדימים, התקנות 

   פ ושמיעת עדי מעלה בי את החשש לבירור שטחי ונקודתי "בעאי מתן אפשרות להשמיע את דברי  
  .בערעור 
   .אם טוען הבורר כי היה קיים קושי בהבנת הערעור מדוע לא טרח להתקשר אלי כדי להבהירו 
 . פ וכמובן לשמוע את עדי בערעור החוזר"לאור האמור אבקש להשמיע את דעתי בע 

  
    מטענותיי תוך שהוא מתעלם לחלוטין מטענותיי ק ר באופן מגמתי להתייחס  רק לחלהבורר בח .2
 .וכן מתקדימים שנפסקו בעבר הרלוונטיות ביותר 

.  
  נכתב בערעור כי צביקה איבד קשר עין עם                                       :" ....ציטוט  ם הבוררטרוע כפי שמפריבפרטי הא. 3

  נרשמה   . שניות כנדרש 10ולאחר שספר  תבהסתכלותו דרך המשקפדקות  1:41הטיסן לאחר  
  ."תוצאת הטיסה 

  :יש כאן סילוף של הפרטים שאני ציינתי בערעור        
        המשקפת מה שלא קרה  דרך  1:41מתוך דברים אלה עולה כי צבי ראה את הטיסן במשך  . א

  .בפועל     
        באותה טיסה  צבי ,ציין  בדוח שכתב רות ואף מנהל התח שאני ציינתי בערעורכפי  , בפועל             

  כמה פעמים להתאפס על  דקה  ניסה מ יותר לאחר רק .בלי שימוש במשקפתהחל את המדידה              
   העובדה כי צבי ראה את .ראה אותו לטענתו לכמה שניות ואיבד אותו, המשקפתעם  הטיסן             
  הפוקוס של המשקפת על הטיסן כנראה מחוסר יכולת לכוון את  , ותהטיסן לשניות ספור             
  לכן עובדה זו  .ולא את שלי באותה מידה ייתכן וגרמה לו לראות גם טיסן אחר ,טובהבצורה             
  .ביותר ולא כפי שפסל אותה הבורררלוונטית             
  ".כנס למשקפת וראה את הטיסןכל הצדדים מאשרים כי צביקה נ:"הבורר מציין .ג        

  אם היה ". צביקה נכנס למשקפת וראה את הטיסן"בוודאי שלא אישרתי מהצד שלי ש            
  מלבד צבי עצמו אף אחד לא יכול . מדבר איתי הייתה נמנעת מצידו חוסר ההבנה הזוהבורר             
  .ך נכונה כפי שציינתי לעילמה גם שלא בטוח כי בהיכר ל"הטענה הנ לאשר את            

  
  קרא בקפידה  מפתיע אותי כי הבורר טוען כי הוא. שניות כנדרש 10ציין כי צבי ספר הבורר מ . ב        

  שכן אם היה עושה זאת ולחלופין קורא את הערעור שהגשתי בפירוט היה מודע  . את החוקה             
  אם "' תת סעיף ז B.9.7מדידת זמנים סעיף  - 4Bת חטיבה ללשון חוקת הטיסנאות הספורטיבי             
  אלא ימתין עד אשר , הוא לא יפסיק את מדידתו, הטיסן נעלם מעיני מודד הזמן ללא משקפת              

  באם . יחול על מודד הזמן עם המשקפת אותו נוהל ".עצור"המודד השני ייתן הוראת              
  והוא לא יכול למצאו אך המודד השני עדין  משטח שדה הראיה במשקפתהטיסן נעלם              
             המודד שעליו מדובר יודיע מיד למודד השני כדי להכינו על הצורך במתן אות  ,רואה את הטיסן             
   ".עצור"            
                נויירסם כל שכל עוד לא פו. לא מוצא את הסעיף בגרסה האנגלית ואכי ה ןשיטע מילכל   
  זו עליה  היא וכמובן זו התקפהשל החוקה בכתבי הקלוב אזי הגרסה הקיימת בעברית היא   



     בטח  .עד היום מבחן החוקהאת  ועוברים שניגשיםמודדי הזמן  נבחנים ומחויבים, נלמדים  
   .ו עליהםי תקנות שלא נלמד"ולפעול עפ שלא מצופה מהם לקרוא את החוקה באנגלית  
  

  כי במהלך רגעי  י אלי גרבר"וכן ע י שניהם"לגבי הטענה כי היה קיים דו שיח בין המודדים נאמר לי ע   . 4
  לא היה  )זאתכשלא היה אמור לעשות (הפסיק את הסטופר  מהרגע שצביכלומר , המדידה הקריטיים    
   .ברגעיים הקרטיים של הטיסהדווקא ) המדידה הסתיימהכאמור מבחינתו ( ביניהם שום דו שיח    

  
  .טעות מרהלגבי הטענה כי טיסה חוזרת ניתנת בשלושה מקרים בלבד טועה הבורר   .5

  מה סגורה אלה דוגמאות ספרות בלבד רשי ם מהוויםברור כי רשימת המקרים המצוינים בחוקה אינ     
   3ראה סעיף ( .ותקדימים שיקול דעת י"ולבורר סמכות לאשר טיסה חוזרת גם במקרים נוספים עפ     
  )לחוקה לעיל     

                      
  :שאינן מפורטות בחוקה, דוגמאות נוספות למתן טיסה חוזרת     

  .טיסה חוזרת= המודד לא מפעיל את הסטופר. 1
  .טיסה חוזרת=שניות 10מודד לא סופר . 2
  .טיסה חוזרת= מודד לא רושם תוצאה בטופס המדידה. 3
  טיסה = ומודד הזמן אינו נוכח במרכז הסיבוב תוםשר מגיע למרכז שניות ספורות לפני מתחרה א. 4

  .חוזרת    
  

שניות בטרם עוצר  10טיסה חוזרת כאשר מודד אינו סופר  לאשר למתחרהלפיכך בדיוק כמו שנהוג  
פור את הסטופר גם ראוי היה לאשר לי טיסה חוזרת במקרה הפוך בו המודד לא היה רשאי להתחיל לס

  .שניות ולעצור את הסטופר 10
  

  י "הזמן שירשם הוא ממוצע הזמנים שנרשמו ע" נקבע   B.9.6מדידת זמן בסעיף  -בחוקת הטיסנאות.   6
  ובמקרה כזה המארגן יחליט  .מראה על טעות כלשהיא במדידהאלא אם כן הפרש הזמנים .....מודדי הזמן      
  .או לנקוט בכל פעולה אחרתאילו מהזמנים הנרשמים יחשב   F.A.I-יחד עם חבר בורר ה      
    איזו תוצאה תרשם במידה ויש פערי מדידה בין , הבוררהסעיף כותב מפורשות כי המארגן יחליט יחד עם      
  כלומר די ברור גם מהחוקה הבינלאומית . אך מוסיף בסוף המשפט או באיזו פעולה לנקוט, מודדי הזמן     
  הוא לדאוג לקיום תחרות ספורטיבית על פי החוקים והנהלים אך גם להפעיל שיקול דעת  הבורר שתפקיד     
  להחליט על פעולות  לבוררברוח הספורט במקרים המיוחדים והחוק כותב מפורשות שיש שיקול דעת      
  . או לבחור באחת משתיהן, אחרות מלבד לעשות ממוצע של התוצאות     
  עלם לחלוטין מעניין זה ונתפס אך ורק לסעיף המגדיר טיסה חוזרת ובכך לא דן בחוקה הת הערעור בורר     
  .וברוח הספורט בכללותה     
  .מודדי הזמן בניגוד לאמור לעיל 2בפועל מה שנרשם לי בטופס המדידה הוא תוצאה ממוצעת של      

                 רץ משום צד גם היא אינה נכונה כי אין עוררין על מדידת הזמן של תומר אובליגנה ת הבוררלגבי טענ  .7
לומר  הוא היה יכול ,אם היה מכיר. לחוקה  4Bואני חוזר על דברי בערעור גם תומר לא הכיר את סעיף 

כמו כן תומר בעצמו טוען . לצבי להמשיך במדידה לכוון אותו אל הטיסן במקום לתת לו לעצור את הסטופר
אני לעומת זאת אומנם צפיתי במשקפת אך עוד : "ציטוט. תה מאופסתבתצהיר כי המשקפת שלו לא היי

יתה מאופסת על מקום שבו נחת יהמשקפת שלי ה, כנראה מהסיבוב הקודם שבו הטיסנים התרחקו פחות
טיסן מאותו סיבוב כך שכנראה לא במידה הנכונה על מנת לצפות למרחקים שהיו אמורים להתאים לטיסה 

  ".זו

     מקרים שהמתחרה נפגע מכשלים במדידה ובוררים אישרו טיסות חוזרות ברוח  עטלא מבעבר היו   . 8
לא היה כל צורך , אם זו הייתה רוח הספורט. הספורט ולאו דווקא בהדבקות סתמית לסעיפים כלשונם

ות ערעור ארכעולאפשר ...לכתוב בנוהל תחרויות כי תפקידו של הבורר הוא בין השאר לדון בערעורים
שנערכה בארץ באחד הסיבובים הגיע סופת  1999לראיה באליפות עולם בשנת  .של בורר על החלטתו

חול לאזור קו המרכזים אשר בעקבותיה איבדו זוג מודדי זמן תוך כדי מדידה את טיסנו של אחד המתחרים 
 ניתן לאמת את. (י הבורר"למתחרה ניתנה טיסה חוזרת בעקבות המקרה ע. בגובה נמוך בקו עמודי החשמל

  )דברי ברישומי הקלוב



  
  י שעננות ורוח חזקה היוו קו, כי כולם תמימי דעים כי תנאי מזג האוויר הקשים"לגבי טענתו של הבורר . 9

  מודדי הזמן  2הרי מלבד  ,אינני יודע מנין שואב הבורר את דבריו." לכל המתחרים ולכל מודדי הזמן 
  . י בערעור לא היה זה סיבוב קשה במיוחד למדידה ושוב אחזור על דבר. טרח לדבר עם אף אחד אשלי ל   
       כדברי  ולא דווח עוד מתחרים שהמודדים איבדו להם את הטיסנים, דקות 3זמן המקסימום היה    

, ות אומרזאת ועוד אני זוכר את דבריו של המתחרה ליאור בכר בבוקר התחר. בתצהירו התחרות מנהל
במהירות שלא  בשטח התחרות באותו בוקר נמדדה הרוח .א זוכרהבוקר עם הראות הכי טובה שהוכי זה 

  .ש/מ 4- עברה את ה
 

  כה                 מנהל לתחרות הי הנהלים והחוקה אז כדאי לשאול מדוע מונ"אם הבורר מתעקש כל כך לפעול עפ. 10
ם כאמור בסעיף מה גם שלא ביצע תדריך מקיף למודדי .שאינו בורר מוסמך, 2גמר  חשובה כמו תחרות      

4B   . שצוין בערעור הראשון.  
  .שנערכה הגמר לבחון את תקפות תחרות הייתי מציע בכלללפיכך       

  
  :הרלוונטיותהעיקריות ו ילטענותייתה כל התייחסות יבהחלטת הבורר לא ה, לסיכום. 11
  . שניות ועצר את המדידה כשתומר עדין רואה את הטיסן 10צבי שגה שהחל לספור . א
    י לא היה עוצר את אם צב ,יתרה מזאת. 'תת סעיף ז B.9.7י סעיף "בכך לא מילא אחר חובתו עפ      
    ייתכן מאוד שצבי היה יכול  יה מכוון אותו ומתאר לו את הטיסההסטופר ותומר שעוד ראה את הטיסן ה      
  .)במקרה שלי קאני חושב שספק סביר מספי( .להתאפס על הטיסן ולראות את כל הטיסה      
     לי מודד אחד מכיוון  שני הלכה למעשה היההבסיבוב . מודדים 2 מתחרה בתחרות גמר מגיע לכל      

  .כשאסור היה לו לעשות כן שעצר את הסטופרכ נפסל השנישהמודד       
  רשום  טיסנים חופשיים של קלוב התעופה לישראל-בחוברת עזר ללימוד חוקת הטיסנאות הספורטיבית  .ב    

  של  ישמש ספר החוקה הספורטיביתבכל מקרה של טעות או פרשנות "....  3' בעמוד מס במפורש      

   FAI- טוטו של הבורר מתוך חוקת הצי לפיכך ."לישראל כספר הרשמי והמחייב קלוב התעופה     
  .טיסה אינו תופס ואינו רלוונטי סיוםלמקרה של      
  כמה  לאחר עובדה שגרמה לאיבוד הטיסן. למשקפת במהלך הטיסה צבי של והמוכח המאוחר המעבר.  ג 

  .)מה גם שלא בטוח בכלל שזה היה הטיסן שלי. (שניות לאחר מכן     
  י שיקול דעתו תוך בחינת "עפשאינם מצוינים בחוקה לבורר סמכות לאשר טיסה חוזרת גם במקרים .  ד  

  .מכלול הנסיבות והרוח הספורטיבית    
     האחרון שצריך לשלם את המחיר על חוסר מקצועיות של מודדי זמן ועל בעיות , עתילפי ד .ה

     משקיע זמן אין קץ באימונים  ספורטאי רציני אשר–בחוקת הטיסנאות הוא המתחרה וחוסרים     
     כל פרשנות . 'מי פעיל ותשלום עבור השתתפות בתחרויות דאגה למודדי זמן וכומשלם ד ,מפרכים    
  .אחרת מרוקנת את החוקה מתוכן ומעלה שאלות חמורות על תקינות נהלי עמותת קלוב התעופה    
  

  ולאשר את הטיסה החוזרת  לאור האמור אני מבקש להגיש בזאת ערעור נוסף להוכחת צדקתי. 12
  .וישמעו כנדרשאבקש לקיים הפעם דיון במועד ספציפי אליו יזומנו כל המעורבים  .שביצעתי      

  
  ,כהבבר

  
  איל גלאור

 
  
  

  
  
  
  
 

  
 


