
מחקר בנושא שינויים בחוקת טיסנים חופשיים
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מתודולוגיה

י ובאדיבות חברת מחשוב"בוצע ע, 2019נובמבר :מועד ביצוע

:רקע ומטרות

הנהלת קלוב התעופה בשיתוף וועדת ספורט מעוניינים לבחון מס חלופות לשינויים  

בשיטה הקיימת במסגרתה מתקיימות תחרויות המחלקות הבינלאומיות בטיסנים  

.חופשיים תחת קלוב התעופה לישראל

וועדת ספורט מעוניינת להציג את הרעיונות העיקריים לספורטאים המתחרים  

במחלקות השונות ולשמוע את חוות דעתם בנדון

סקר טלפוני בוצע בקרב מתחרי מחלקות טיסנים חופשיים בינלאומיים

:ספורטאים במסגרת הסקר לפי החלוקה הבאה60כ רואיינו "סה

2מתחרי ד42✓

2מתחרי ג15✓

2מתחרי מ2✓

2מתחרה בח1✓

המדגם ושיטת 

:הדגימה
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תמצית מנהלים
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2ג 2ד כלל המדגם

33.3% 76.2% 66.7% שינויי חוקה

66.7% 61.9% 63.3% 2הארכת זמן טיסה בסיבוב 

33.0% 50.0% 46.7% סיום תחרות באותו היום

53.3% 61.9% 60.0% מדידה הדדית

46.7% 57.1% 56.7% הזזת מועדי תחרויות מהחגים

35.7% 60.0% 52.6% הגדלת מס תחרויות בשנה

86.7% 85.0% 86.2% קיום תחרויות פתוחות

.אזוריותתחרויותקיוםהינודעותחילוקיללאגורפתלתמיכהשזוכההיחידהרעיוןכיעולהמהממצאים❑

שהוצעובשינוייםתמיכהפרטניבאופןבוחניםכאשראך,חוקהשינוייבעדהינוכיהצהירהמדגםרובאמנם❑

.השינויבעיקרוןתמיכהעלמההצהרהיותרקטנהלשינויהנכונותכינראה

בכלכמעטותמיכתםהמחלקותשארלמתחריבהשוואהגורףבאופןיותרשמרניתעמדהמביעים2גמתחרי❑

.פחותההשינויים

.המתחריםכללבקרבביותרהגבוההלתמיכהזוכהשניבסיבובהטיסהזמןהארכת,שהועלוהרעיונותמבין❑

מגבוהההתמיכהבקרבםגםאך,2גמתחריבקרבלמעט,גבוההיחסיתתמיכהמקבלתהיאגםהדדיתמדידה❑

50%.

.היוםבאותועודתחרותסיוםהינוביותרהגבוההלהתנגדותשזוכההרעיון❑
.2דמתחריבקרבגבוההתמיכהמקבלבשנההתחרויותמסהגדלתרעיון❑

.יחידלגמר1/3ולעונהמשקל2/3ינתןשבהלשיטההנבחרתבחירתשיטתבשינויתומכים2דהמתחרירוב❑

תומכים מאוד בכל רעיון+ טבלת סיכום המציגה את אחוז התומכים 



פירוט הממצאים
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מידת התמיכה בשינויי חוקה

5

פלייאופים-דבר שגורר מקצי הכרעה, בשנים האחרונות נראה כי בכל תחרות עולה מספר המתחרים המסיימים תחרות עם תוצאה מלאה
?גדולים ועמוסים האם תהיה בעד שינויי חוקה אשר יקשו על מתחרים בהשוואה לקיים היום

יותר  2הינם בעד שינויי חוקה בעוד מרבית מתחרי ג2מהממצאים עולה כי מרבית מתחרי ד
שמרנים והצהירו כי הינם נגד שינויים אלו ובעד המשך עבודה תחת השיטה הקיימת

66.7%
76.2%

33.3%

100.0% 100.0%

33.3%
23.8%

66.7%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

אני בעד שינויי חוקה, כן אני מתנגד לשינויי חוקה, לא



השינויים העיקריים שהוצעו
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?אילו שינויי חוקה היית רוצה לראות: למי שהצהיר שהינו בעד שינויים

1+2לסיבובים /הוספת זמן טיסה לסיבוב בוקר✓

הוספת תחרויות/הוספת מקצים✓

2הקטנת כמות אנרגיה בח/2הקטנת כמות גומי בג✓

1חוק בונה טיסן בד✓

תחרויות שיוכרעו באותו היום✓

להגביל זמן לכל מתחרה/לשנות זמן הסיבובים✓



מידת התמיכה בהעלאת זמן טיסה
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6.7% 7.1% 6.7%

30.0% 31.0%
26.7%

63.3% 61.9%
66.7%
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כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד באמצע תומך מאוד+ תומך 

?נשקלת האפשרות הארכת זמן המקסימום בסיבוב שני לארבע דקות במקום שלוש עד כמה אתה תומך בשינוי זה

מהממצאים עולה כי ישנה תמיכה רבה לרעיון העלאת זמן הטיסה בסיבוב שני



מידת התמיכה בסיום תחרויות  
באותו היום
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לא מאפשר מבחינת מזג אוויר סיום תחרות באותו היום ונוצר מצב פחות ספורטיבי במסגרתו  , בו תחרויות מתקיימות בקיץ החם, המצב כיום

באם תחרויות יתקיימו בחודשים סבירים מבחינת  . לעיתים חודשים רבים אחרי התחרות המקורית, מקצי ההכרעה מתקיימים בתחרות הבאה
?האם תהיה בעד סיום תחרות עוד באותו היום כפי שנהוג בכל העולם, מזג אוויר

31.7% 33.3%
26.7%

50.0%

21.7% 16.7%
40.0%

46.7% 50.0%

33.3%

50.0%

100.0%
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70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד  באמצע תומך מאוד+ תומך 

מהממצאים עולה כי הספורטאים חלוקים בנושא זה כאשר פחות ממחצית הספורטאים תומכים  
(33%)2תומכים ברעיון בהשוואה למתחרי ג( 50%)2יותר מתחרי ד, גם כאן. ברעיון זה



מידת התמיכה במדידה הדדית
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הדבר יוצר קושי על המתחרים שנאלצים להגיע למדוד ומקשה  . המצב כיום דורש מרוב המתחרים להגיע למדוד בימי התחרות במחלקה אחרת

תוך בקרה מחמירה על , האם תהיה בעד פיילוט במסגרתו שיטת המדידה תהיה מדידה הדדית. על הסניפים לאתר מודדים לכל יום תחרות
?איכות ורמת המדידה

36.7% 35.7% 40.0%
50.0%

3.3% 2.4%

6.7%

60.0% 61.9%
53.3% 50.0%
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד  באמצע תומך מאוד+ תומך 

(  62%)2יותר מתחרי ד, גם כאן. מהממצאים עולה כי רעיון זה זוכה לתמיכת רוב המתחרים
אשר מביעים עמדה שמרנית יותר( 53%)2תומכים ברעיון בהשוואה למתחרי ג



מידת התמיכה בשינוי מועדי  
התחרויות
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באופן  . בנוסף נשקלת האפשרות לשנות את לוח הזמנים של התחרויות ולקיימן לא בתקופות חגים כנהוג היום אלא בימי שבת במהלך השנה

בעיקר בחודשים היותר נוחים מבחינת מזג  , זה יפוצלו התחרויות והן לא יהיו בנות יומיים כנהוג היום אלא יתפרסו בימי שבת על פני השנה
?עד כמה אתה תומך בפיצול התחרויות והעברתן לימי שבת שאינם על חגים. אוויר

26.7% 26.2%
33.3%

16.7% 16.7%

20.0%

56.7% 57.1%
46.7%

100.0% 100.0%
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כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד  באמצע תומך מאוד+ תומך 

(  57%)2יותר מתחרי ד, גם כאן. מהממצאים עולה כי רעיון זה זוכה לתמיכת רוב המתחרים
אשר מביעים עמדה שמרנית יותר( 47%)2תומכים ברעיון בהשוואה למתחרי ג



אופן מועדף לשינוי מועדי התחרויות
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באם שינוי זה יתקבל אנו מתלבטים בין שתי חלופות במסגרת החלופה הראשונה יאוחדו ימי התחרות לכלל המחלקות דהיינו בכל יום תחרות  

תתקיים תחרות לכל מחלקות החופשיים ביחד בקו מרכזים ארוך ותחרות רבת משתתפים חלופה שנייה היא להשאיר את המצב כפי שהוא  
?באיזו מהחלופות אתה תומך. ביום נפרד2ו מ2ומחלקות ג2ד, כיום

21.7% 23.8% 20.0%

71.7% 71.4%
66.7%

6.7% 4.8%
13.3%
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כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

טרם גיבשתי דעה|לא יודע

הפרדת מחלקות והכפלת ימי התחרויות השנתיים-פיצול

תחרויות מרובות משתתפים של כל המחלקות ביחד-איחוד

100%

מהממצאים עולה כי ישנו רוב גורף בקרב מתחרי כלל המחלקות לפיצול התחרויות והפרדת  
מחלקות

100%



מידת התמיכה רעיון הגדלת 
מספר התחרויות בשנה
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דהיינו תהיה על לוח התחרויות תחרות נוספת כאשר  , מבלי לשנות את השיטה, שינוי נוסף שבא בחשבון הוא העלאת מספר התחרויות בשנה

תוספת  (. 2ומ2בג5)לצורך דירוג בדיוק כנהוג היום 4ומתוכן ייבחרו , (2ומ2בג6)על הספורטאי יהיה לבחור על חמש מתוכן בהן יתחרה 

יאפשר היעדרות לצורך  , דירוגו לא ייפגע באם יחלה, יוכל לוותר לצורך חופש משפחתי, תחרות תאפשר לכל אחד מהמתחרים יותר גמישות
?עד כמה אתה תומך ברעיון הוספת תחרות ללוח התחרויות. אירוע וכל זאת מבלי לפגוע בדירוג השנתי

33.3% 35.0%
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100.0%
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כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד  באמצע תומך מאוד+ תומך 

(  60%)2יותר מתחרי ד, גם כאן. מהממצאים עולה כי רעיון זה זוכה לתמיכת רוב המתחרים
אשר מביעים עמדה שמרנית יותר( 36%)2תומכים ברעיון בהשוואה למתחרי ג



2חלופות לשיטת בחירת נבחרת בד
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:אנחנו בוחנים מספר חלופות לשיטה זאת

2-ו ה מ2-הוספת תחרות סדירה ואימוץ למעשה את שיטת קביעת הנבחרת של מחלקות ה ג. ביטול תחרויות הגמר לגמרי. 1

.והכרעה לפי מיקומים במקרה של שוויון1/3ביצוע אך ורק תחרות גמר אחת בעלת משקל של , (2/3)מתן משקל כבד יותר לעונה הסדירה . 2
:איזה שיטה לדעתך כדאי לאמץ

18.3% 19.0% 13.3%

50.0%
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45.2%
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כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

אחר  

אין צורך לשנות, השיטה הנוכחית מצוינת

|גמר יחיד, משקל גבוה לעונה הסדירה|2שיטה מספר 

|2-ו מ2-אימוץ שיטת ה ג|1שיטה מספר 

2בקרב כלל הספורטאים נראה כי הדעות חלוקות אולם כאשר מתבוננים על תשובות מתחרי ד

ישנו יתרון מובהק למתן משקל גבוה יותר לעונה הסדירה  להם נוגע נושא זה עולה כי , בלבד
.ולמעבר לגמר אחד בלבד במקום השניים הקיימים היום



מידת התמיכה בקיום תחרויות  
אזוריות
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הסניף ויהיו במתכונת  י``עתחרויות אלו יאורגנו . וטיסני מחלקות מתחיליםגילשוניםקיימת הצעה לקיים תחרויות אזוריות פתוחות ברמת 

האם אתה תומך  . התחרויות ישמשו להגברת ההשתתפות של מתחילים ומתן ניסיון תחרותי. תחרות פתוחה אליה מוזמנים כלל המתחרים
.  בקיום תחרויות אזוריות פתוחות

6.9% 10.0%
6.9% 5.0%

13.3%

86.2% 85.0% 86.7%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

כלל המדגם 2ד 2ג 2מ 2ח

מתנגד מאוד+ מתנגד  באמצע תומך מאוד+ תומך 

בקרב כלל הספורטאים נראה כי ישנה תמיכה גורפת ברעיון קיום תחרויות אזוריות

100% 100%



בקשות ומלל חופשי, פירוט הערות
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שימוש טיסנים טכנולוגיים, לשקול מכונות טכנולוגיות, מפריע לי שגיוס מודדי זמן✓

אבל גם רצוי לכולם אם זה יתאפשר, לפחות רק לחניכים, להוריד את המחיר לחניכים לתחרויות✓

והמחירים של הטיסנים יכול לעזור להגדיל את כמות  . חסרים מתחרים. מחירי הטיסנים מאוד יקרים✓

.רכישה מרוכזת להחליט על דגם מסוים. אנשים שיכולים להיכנס לתחרויות

לכל מקומות גביעים  , מעדיף שייתנו גביע במקום מדליה, המעבר למדליות הוא טעות ביסודה✓

במקום מדליות

.לקצר זמני הסיבובים שמצב שכל מתחרה מדידה הדדית✓

.לפי דעתי שאלות מאוד ארוכות צריך דיון יותר עמוק בנושא✓

.למציאת פתרון לשוויון בין המתחרים בסיבובים✓

שיטה הקיימת היא מצוינת ובינלאומיות ואין צורך לשנות שיטה מצליחה✓

.יכולים לחזור אלי לקבל את דעתי✓

שטח הטסה בדרום שטח לא טוב שגורם נזקים לטיסנים שבימינו כל טיסן העלות עשר אלף שקלים  ✓

ולעבירושזה גורם לי אישית להוריד כמות האימונים והצעתי למכור את הנכס של הקלוב בתל אביב 

.לתחרויותיעודילדרום ולרכוש שם שטח הטסה 



בקשות ומלל חופשי, פירוט הערות
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.לפרט את תשלומים שקיפות להוצאות שמשלמים✓

להוציא את החלטת המתחרים לגבי מספר מתחרים פר מרכז להעבירה לאחריות מנהל התחרות  ✓

.תוך הקפדה אל שלושה מתחרים לכל מרכז

תטיסו✓

החלופה המוצעת למדידת זמן עצמאית על ידי מתחרים משני סניפים שונים הינה מבורכת אך יש  ✓

טיסנים והתיצבות בזמן לסיבוב  'לעביר בשיקול את העובדה שהדבר לא יותיר זמן מספק להחזיר ת

.הבא

הכי חשוב תשמר הספורטיביות תוצאות תחרויות של הנבחרות יקבעו בצורה הוגנת ושקופה  ✓

.שמגובה על ידי כמות מודדים מספיקה שניים לפחות בטיסות הרלבנטיות והקריטיות

ולכן החל מסיבוב שני שגורם  . בנושא העלאת זמני הטיסה בתחרויות קיימת מגבלה גודל השטח✓

.גודל השטח לא מתאים לטיסות מעל שלוש דקות לדעתי. לטיסות ארוכות מבחינת מרחק 

יש לי דרכים משלי✓

צריך להתחשב בציבור הדתי בגלל שתחרויות בשבת לא לקיים את כל התחרויות בשבת להתחשב  ✓

בציבור הדתי
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אני בעד הניסיון שנעשה במחלקה ח אבל אני לא בטוח שיתאים לשאר המחלקות✓

צריך שיעבדו על פי התקנון הבינלאומי, טוען שלא מבין את חלק מהשאלות✓

יוזמה מבורכת של הסקר✓

לתת למודדים שמשיות ומים בקיץ✓

שתי תוצאות טובות שהושגו  , שיטת הבחירה היא טובה אבל אי אפשר להסתמך על מיקומים✓

שנתיים לפני התחרות הבינלאומית

.  אין דבר כזה תחרויות נוחות כל תאריך שיראה לנו טוב יכול להיות אותו יום היה היום הגרוע לשנה✓

.לדעתי צריך להשאיר בשיטת תחרויות שיש לנו היום לא צריך לעשות שינויים משמעותיים להיום

מדידה עצמית הדדית לא משנה מאיזה סניף✓

בעד תחרויות פתוחות רק אם הן יהיו ללא תשלום✓
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מאפייני האוכלוסייה הנדגמת

70.0%

25.0%

3.3%

1.7%

2ד 2ג 2מ 2ח



20

מאפייני האוכלוסייה הנדגמת

11.60%

88.33%

נוער בוגרים
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