
ר ועדת חוקה של איגוד השייט"יו-רוני ברק



21/1/21חוקי הספר יחולו בכל אירועי איגוד השייט החל מתאריך 



.ראשית תודה למי שתרגם כתב ועזר בהוצאת הספר

.חובה עלינו ללמוד את השינויים כי הם רבים ובחלקם מאוד משמעותיים

.יש עוד הרבה שינויים שלא נעבור עליהם ואני ממליץ לקרוא ולנסות להבין

סימנו לאבנספחים מתרגמי הספר אך , השינויים מסומנים בקווים בצד העמוד
גלשנים Bאת השינויים ולכן יש לשים לב במיוחד בשוני בחוקה בנספח 

.ביום יוםבשיוטיםגלשני מצנח תחומים שבהם אנו עוסקים Fונספח 

.בואו נעבור בקצרה ונאיר את השינויים שישנם בספר החדש



הגדרות חדשות

START AND FINISHשינוי בהגדרת   ❖

" . הציוד או הצוות במקומו הרגיל"יש למחוק את המילים ❖

12ו 9מ "ע

הוויכוח העתידי יהיה האם מרפסות ישיבה 
–הם חלק מהגוף 49כמו במוס או בדגם 

.הכוונה המקורית היתה הרצון להתייחס לשלוחה מקדימה

(.וחוקת הדגם מה שייך לגוף הסירהERSי "הוויכוח עיפתרוכיצד 



–הפלגה במסלול –הוספת הגדרה ❖

לפסול  RCאפשרות לוועדת התחרות הדבר ייתן 
אך הדבר לא מבטל את , ערעורמפרשית ללא שמיעה או 

.  הזכות של השייט לבקש פיצוי 

NSC(did not sail the course)הסירה תנוקד 

.5.1Aחוק י הקברניט ללא שמיעה "ע

לא לקבל כלשונה כל התרסה או מלל של מתחרה כיההמלצה)

(. מנדהו לא הפליג את המסלול אלא יש לבדוק את הנושא

תוספתהגדרה חדשה 

Sail the course    12מ "ע



 = Portionחלק



1.1חוק –1חוקי יסוד חלק 
14מ "ע

יתנו כל עזרה אפשרית או איש תמיכהמתחרה , מפרשית"

".שייט בסכנהלכל אדם או כלי 



14מ "ע2חוקי יסוד  שייט הוגן חוק 

........., העונש יהיה פסילה שאינה ניתנת לזריקה"❖

DNEכך חזר לו העונש 
.עקב שימוש לא נכון של השופטים בחוק והקלה בעונשים שניתנו



15מ "עחוקי יסוד  חוקים מנהלים רשויות מארגנות ובעלי תפקידים

. כל הסעיף זה הינו תוספת וקביעת אחריות בניהול ושיפוט האירוע



כאשר סירות נפגשות–2חלק 

.מניעת התנגשות -14חוק 
הסירה בעלת זכויות דרך לא צריכה לעשות כלום עד למצב שבו ברור  -הכוונה 

.שהסירה השנייה לא מפנה
רק אם היא מפליגה  מוגנתבמצב של הקפת מצוף הסירה בעלת זכויות דרך 

הסירה הפנימית לא לוקחת יותר מקום  = בתוך תחום המקום שמותר לה  
.ממה שנחוץ לה 

43ועבר לחוק 14החלק של הזיכוי הוסר מחוק 

להענשכחולה יכולה 4ו 3במצב 
מאחר ולקחה יותר מקום מהנדרש לה

והיא זאת שלא שמרה ממגע

14מ "ע



שינוי כיוון הפלגה16חוק 

, סירה בעלת זכות דרך משנה כיוון הפלגה.  = "אין שינוי16.1בחוק 
".היא תיתן למפרשית האחרת מקום לשמור מרחק

חוק נגד צייד הסירה שמפנה דרך= 16.2חוק 

"בהפלגה בקדמית"נוספו המילים 16.2בחוק 
"   לא תרד"ו 

הכוונה שהסירה הצהובה אסור לה לרדת מקדמית
(מפנים מנוגדים10חוק )ולצוד את הכחולה 

.18מ "ע



מקום בסימון-18חוק 

(Aי החיצונית "ניתן מקום ע)4נכבה בנקודה 18.2(b)חוק 
נכנס לפעולה דבר שנותן לסירה 18.2(a)וחוק 

(פנימי למצוף)מקום במצוף Bהאפורה 

18.1שורה תחתונה בחוק –נוסף משפט הסבר מתי החוק אינו חל 

".ניתןמקום בסימון כבר כאשר ,אינו חל עוד בין מפרשיות18חוק "

לבנה ראשונה במצוף ואסור לאפורה להידחף1בנקודה 

אסור ללבנה לסגור את הדרך לאפורה 4בנקודה 
וחייבת לתת פנימי למצוף

.18מ "ע



קובע דרישות נוספות לצעקה 20.4חוק 
.בכדי לקבלת מקום 

הוא מוסיף את החובה על הסירה שמבקשת

גם לעשות סימן אלהמקום לא רק לצעוק 
.כך שיראו אותו

.21מ "ע מקום לסיבוב ליד מכשול-20חוק 



ניהול תחרות–3חלק 

.הודעה על התחרות והוראות שייט-25חוק 

. קובע את זמינות ההזמנה לתחרות כמו גם את זמינות הוראות השייט25.1חוק 

28תיקון במלל בחוק הישן כבר דיברנו על חוק -28חוק 

(.חוק החוט)בשינוי הגדרת הפלגה במסלול 

.24מ "ע



אות קולי+הוספת חוק ודגל –37חוק 
.28מ "ע

......Xכאשר ועדת התחרות מציגה דגל 



.29מ "ע

בעיקר שינוי במלל-אמצעי ציפה 40חוק 

יוצאים מהכלל–Cיוצאים מהכלל שינוי סעיף 42.3חוק 



(a)43.1 אם הפרת חוק כתוצאה מפעולה לא חוקית, 64.2מגיע מחוק
.  של סירה אחרת היא תזוכה על ההפרה שלה

(b)43.1 2הישן שמדבר על זיכויים להפרות חוקים של חלק 21מגיע מחוק
.נמחק מהספר21חוק . 31וחוק , 15,16חוקים 

(c)43.1 שמזכה את הסירה בעלת זכויות דרך14מגיע מחוק
.   אבל רק במידה ולא נוצר נזק או פציעהעל מגע עם מפרשית אחרת 

זיכוי-43חוק 
הישניםחוק זה הוא שילוב בין החוקים 

(14(b ,21 ,64.2 אחדואיחוד שלהם לחוק  .

”IS"למילה ”SHEL"שהייתה21שונתה המילה מחוק 43בחוק 
.דבר שמסביר שאין צורך בערעור בכדי להיות מזוכה

.31מ "ע



.תוספת דגלים שנדרשת לסימון קו הזינוק והגמר
.הוראות שייט יכולות לשנות דגלים אלו

!לא נדרש אות קולי

דבר  , בעבר לא היה ברור שגם בצד השני חייבים דגל, רק בהגדרה, מבחינתנו לא השתנה דבר
.שקיים אצלנו שנים והיה צורך בשינוי הגדרת קו הזינוק או הגמר



5חלק 
, שמיעות, פיצוי, ערעורים

.37מ "ע.וערריםהתנהגות בלתי ראויה 

.5נוסף פתיח לכל חלק 

.מאפשר לוועדת ערעורים המשך פעולה לאחר הדיווחC60.1נוסף  

. הטכניתלועדהחוקים הקשורים 60.5וחוק 60.4שינוי חוק 

.a 4 61.1שינוי מלל בדרישות לערעור חוק

=b61.1.שינוי משמעותי יש בסיום חוק 
.פרסום על לוח המודעותי|"עועדת התחרות או הוועדה הטכנית יכולות להודיע לשייט על כוונתם לערער נגדו 



פיצוי62חוק 

b 62.1 וביצעה עונש מתאים או נענשה"שינוי חשוב בהוספת המילים"
(אפשרות הפיצוי למרות או על אף שהשנייה בצעה עונש)

.40מ "ע

d 62.1 מאמנים וכו= הוספת איש תמיכה לספר'



.41מ "עשמיעות והחלטות63חוק 

על הסעיפים השונים שבו מסביר ומפרט את צורת גבית העדויות 63.6חוק 
.(d)ואת המשקל שיינתן להם ובמיוחד בסעיף 



והחלטות64חוק 

שהינו חשוב גם להבנת צורת החשיבה  64.1חוק 
ומסביר את צורת קבלת ההחלטות 



סיכום

השינויים בספר החוקה נראים לפעמים קטנים אך חלקם מאוד  
.חשובים

,  חושבים, בכדי להסביר כיצד אנו עובדים5נעשה פירוט יתר בחלק 
.וצריכים לנתח את סיפורי השייטים וגם כיצד אנו מגיעים לעובדות

הננו נדרשים ללמוד ולהפנים את דרישות החוק ויתרה מכך ללמד את  
.מאמנים/ השייטים 

.לפעמים חשובה הדרך והסבר התוצאה ולא רק התוצאה, זכרו

! !בהצלחה לכולנו 


