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  08/03/2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  16/30/70 שני יוםב 3 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 חיים וייצמןשרלי אופלגר, שמואל גנון, אורי חרל"פ, נוכחים: 

     .מנכ"ל שלום כהן, יו"ר וועדת הכספים משתתפים: יוסי הררי

 א.התנצלו: אפרים דביר, איגור ריכטר )אליפות אירופה( וישראל בן עזר

 

וכסף  ביו"ר האיגוד אורי חרל"פ מברך את הסייפים הזוכים במדליית זהבפתיחת הישיבה 

 .ואת כל הנבחרת שמייצגת בכבוד את האיגוד ואת ישראל

 

 אושר. 2/2016פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס 

 

אי הנבחרת, אורי מבקש לבנות \ לאור הגשת בקשה לעזרה ע"י אחד מספורט .1

 ים הזקוקים לעזרה.קריטריון לעזרה לספורטא

 –למרות שהן עוזרות כמה שהן יכולות  –חיים: לאגודות אין כסף לקחת את זה על עצמן 

אבל אינן יכולות לעזור בכיסוי הוצאות נסיעה  –לא גובות דמי חבר, עוזרות ברכישת ציוד 

 לחו"ל.

אורי: מוכן לבוא לפגישות עם הרשויות על מנת לנסות להשיג השתתפות בעזרה כנגד 

 עזרה מהאיגוד.

פרמטר ראשון חייב להיות פוטנציאל הישגי של הספורטאי/ת שזאת מהותה של נבחרת 

 לאומית ולא מועדון טיולים במימון המדינה. 

הפרמטרים הבסיסיים לסיוע יהיו. סיוע המועדון, טופס הארנונה לבחינת הזכאות או חלופה 

 מתאימה.

 

 אליפות אירופה: .2

 יין החזרה מאליפות אירופה.אורי מדבר על אי סדרים בענ

 חיים: מבקש שיקבע עקרון שספורטאי חוזר עם המשלחת.

, לספורטאית אחת הייתה תקלה 7סייפים ויצא מהטרמינל עם  8הגיע לארץ עם  יואבאורי: 

נשארה לבד לטפל באובדן הציוד. אורי שבא לקבל את פני השבים חיכה  –והציוד לא הגיע 

 כל בסדר.עד שמצא את ההורים שאמרו שה

חיים: המלווה )לא חשוב התפקיד( חייב להישאר ולדאוג שכולם יוצאים מהשדה עם כל 

 אי אפשר להשאיר ספורטאים לבד בשדה התעופה או בכל מקום אחר. –הציוד 

יוסי: במקרה של שינוי תאריך חזרה או שינוי יעד צריכה להתקבל הודעה פורמלית 

 במשרדי האיגוד.

מנהל משלחת, מנהל תחרות  –העונה השתלמויות לכל תפקיד  שרלי: מציע לקיים בסוף

 . מי שלא יקח חלק בהשתלמות לא יוכל לצאת/לשמש באותו תפקיד.מאמנים שופטים

 אושר פה אחד.
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 אליפות עולם: .3

 טרם נסגר, במצב הזה לא ניתן לטפל בבטחון. –כרטיסים, אין מלון  14יוסי: כרגע כורטסו 

 טרם התקבל. –ביקש מיואב רשימת נוסעים 

 שמואל גנון יוצא לאליפות העולם כנהג במימון מלא של האיגוד.

 

, תקציב בפועל 160,000-יוסי הררי יו"ר ועדת כספים הגיש דוח תקציב, עלות כ

 .24,000-, עלות כללית לספורטאים כ140,000

 יורו לכרטיס טיסה. 350האיגוד משתתף לכל מאמן שיש לו ספורטאי במקום ראשון בסך 

מי בכלל  –חייבים לבנות קריטריון לשליחת ספורטאי לחו"ל  –סי: מציע לשנה הבאה יו

 נוסע??? ועל סמך מה???

 

האיגוד  –כפי שנעשה באליפות אירופה  –כל אגודה מקבלת חשבון לספורטאים שלה 

 !!!עובד מול אגודות ולא מול ספורטאים
 

לנים עם המשלחת  –וכד'  מאמנים, מלווים –שלוקח חלק במשלחת של איגוד הסיוף מי 

  לובשים בגדים המייצגים מדינות אחרות )כפי שקרה  בעבר(. לאולא בממקום אחר, 

חייבים להסדיר המשתתפים  כל .רצ"ב רשימת משתתפים עלויות והשתתפות עצמית

 אך ורק מול האגודות.של האיגוד לפני הטיסה. ההתנהלות התשלום 

 אושר פה אחד

 

 

 ניהול תחרויות/שיפוט .4

 עיקרו: כיצד להחזיר ותיקים לענף השיפוט! –דיון קצר בנושא 

 יש לבנות נוהל מסודר לניהול תחרויות.

 לנטרל השפעות של כזה או אחר על שיפוט ועל ניהול התחרות.

 יש צורך הימצאות אדם סמכותי כדי להגן על השופטים בתחרויות אחרת כל דאלים גבר.

וראה התנהלות אשר הביאה את מאור חטואל לוועדת משמעת. בקשר לטיעונים על קולת 

העונש, רק לבקשת נציג האיגוד עקב ההתמודדות וההפרדה בין היותו ספורטאי למאמן 

 נענש ברכות רבה. 

 בעלי תפקידים לכל תפקיד.מספר יש להכין ולהריץ 

 ש בלוח התחרויות.יש לקבל תכנית שנתית של בעלי התפקידים ולשלבם מרא

ככל אשר יהיו מגבלות בלתי מתוכננות יתבצעו חילופים נקודתיים ככל אשר הדבר יעלה, 

 בסמוך לאירוע.

 אושר פה אחד
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 עדכון לוח התחרויות .5

 נערכה פגישה בגני תקוה לצורך תיאום אולמות. 7/3/16-ב

 בהזדמנות זאת נתגלו כמה התנגשויות בין חגים לימי תחרויות.

 השבוע ישוב המאמן האולימפי ארצה ותתקיים פגישת עדכון ללוח. באמצע

 

-14:00, שישי 25-26/3-שבת ה-תתקיים בימים שישי 26/3-התחרות שתואמה ל .א

 ועד לסיום. 10:00, שבת 20:00

 

לגבי כל יתר הלוח כבר הוחלט כי בהתאם לתוצאות תחרות הזון יעודכן לוח התחרויות כדי 

 רו את הלו"ז להמשך.להתאים לספורטאים אשר יעב

 

 26-28/5-תיאמנו ל (27-28/5אליפות ישראל בוגרים: ) .ב

 רומח )משוער( 14:00-מתחילים ב 1אולם  –חמישי 

 חרב דקר ואילך 10:00 2-ו 1אולמות  –שישי 

 קבוצות ואילך 10:00 1אולם  –שבת 

 

 :נוספים תאריכים בעייתיים

 חג למצוא תאריך חלופי לדקר 23/4

 יך להתחיל מיום שישילבדוק אם צר 7/5

 יום שני 13/6

 אושר פה אחד

 

 חסויות: .6

 ניסינו לאתר מי זה ? –בעקבות דיווח של ניר שועלי שיש נותן חסות לאיגוד הסיוף 

 .ווג אלכסנדר השיג חסות –אוהד אמר שיודע מי זה 

 אוהד חייב לדעת שהחסות ונותן החסות צריכים לעבור דרך האיגוד.

י החסות לא יכולה להתקבל עבור האיגוד ולציין זאת מבלי יצא מכתב למתאם החסות כ

 שהאיגוד יהיה מעורב. מקור הסיוע, אופן העברת הסיוע, ייעוד הסיוע.

 אושר פה אחד

 

 אליפות אירופה לקבוצות אלופות דקר נשים: .7

מכבי מעלות זכו  –שרלי: אנחנו מקלים סיוע לקראת אליפות אירופה לקבוצות דקר נשים 

 אמורים לייצג את האיגוד. והם אלו שהיו

כך ייצא  –פנינו פעמיים ולא קיבלנו תשובה, פנינו ליורי קוצ'ר ולא קיבלנו תשובה 

 שהאיגוד לא השתתף בתחרות זו.

הזכות  –יוסי: מציע שאם קבוצה שזכתה במקום הראשון לא נוסעת לאליפות אירופה 

 תעבור לקבוצה שזכתה במקום השני.

 אושר פה אחד
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 ביטוחים .8

עלה נושא  –לאגודות להסדיר נושא הביטוח מטעם האיגוד ר בקשות חוזרות ונשנות לאו

 :הביטוחים בישיבת ההנהלה שהתקיימה אתמול, והוחלט

מועדון ללא אישורי ביטוח לא יורשה להשתתף בתחרויות החל מהקרובה בשבת וכל 

 .התחרויות הבאות בארץ ובעולם

 אושר פה אחד

 

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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