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  05/04/2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  16/40/40 שני יוםב 4 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 

 , ישראל בן עזרא, שירלי דראי לסטחיים וייצמןשרלי אופלגר, אורי חרל"פ, נוכחים: 

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

    מאמנת.קובסקיה בורטמנהלת, סבטלנה צוויג מועדון פתח תקוה: אלה 

 .עולם(התנצלו: אפרים דביר, איגור ריכטר )אליפות 

 

 

מעלה מייד את הנושא שלשמו הגיעו נציגות יו"ר האיגוד אורי חרל"פ בפתיחת הישיבה 

 מועדון פ"ת.

 

 :אלה .1

( 4בנים )במקום  3, מהמועדון שלה נרשמו 25/3-לה פותחת בהסבר: התחרות היתה בא

בשלב זה חילופי דברים  –ציא בתים כולל הסייף שלא הגיע ובת אחת. מנהל התחרות הו

 קשים בין שרלי לסבטלנה.

 התחרות התנהלה בשיפוט לא הוגן של חיים חטואל.

 במהלך הקרב סבטלנה ביקשה להחליף שופט וחיים צרח שאי אפשר.

בסיום הקרב הסייפת בוכה וסבטלנה מרגיעה, בשלב זה חיים מוציא למאמנת כרטיס שחור, 

 להוציא את סבטלנה מהאולם. –שרלי מזמין משטרה  –נה לא עוזבת את האולם סבטל

לליטה גולבוקו( דיברו איתה ישירות  –אלה ממשיכה: מאמני נבחרות, )במועדון יש סייפת 

 לא הייתה פנייה למועדון מצד מאמני הנבחרת למועדון. –ולא עם המועדון 

יום דבריה אלה חוזרת על כך בס – 90-לליטה יצאה לתחרות במימון עצמי בדרה ה

 שההתנהלות של מאמני הנבחרת לא תקינה.

 עוברת לדבר על קורס מדריכי סייף:

אפשר לעשות את החלק המעשי במועדון )נאמר ע"י -לטענתה מדריך הקורס אומר שאי

לא ברור למה המועדון לא כשיר לעשות בו את החלק המעשי של קורס  –אוהד בלוה( 

 המדריכים.

 אין מקום להתערב בשיקוליו. –הספר למאמנים מקבל אישור מהמדינה  שרלי: בית

 אם תרצי אבהיר לך את המאורעות לאשורם ולא כפי שנבחר להציג לך באופן חד צדדי.

 ישראל: גם אם החוק לא מוצא חן בעינייך חייבים לכבד את החוק.

מועדון ניתן אורי: יש בעיה, צריכים להיפגש עם בית הספר למאמנים ולהמליץ באיזה 

 לעשות את ההשלמה המקצועית.

 – 25/3-רומה לדיון מעמיק בעניין התחרות בתאורי: שמח על הדברים של אלה, מהווה 

 יש בעיה בענף הרומח והאשמה מוטלת על כתפי האיגוד.

יוסי: מועדון פתח תקוה קיים ושורד רק בזכות המוטיבציה האדירה של המאמנת סבטלנה 

 ראוי להערכה. –

mailto:israel.fencing.association@gmail.com
http://www.fencing.org.il/


  Israel Fencing Association( 580244838איגוד הסיוף בישראל )ע.ר. 
Mobile:+972-(0)52-3334474          

69482יפו , -דיון האתלטיקה(, תל אביב, הדר יוסף)איצט10שיטרית   
Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

E-MAIL : israel.fencing.association@gmail.com   

Site http://www.fencing.org.il/ 

2 

 

 

 :25/3/16דוח גביע המדינה ברומח  ..א1

 אורי: יש לנו בעיה בנושא השיפוט, חייבים לפתור את בעיית השיפוט.

 נקודה... השופטים בורחים. –חיים: אין שופטים 

כי לא נותנים לו לעשות כבשלו  לא היה מוכן לשפוט כדי לפגוע בשרליגרוס יוסי: גרגורי 

 תחרות, שלומי אייל סירב לשפוט., מאמני נבחרת לא נכחו בבתחרויות הרומח

-ישראל: מציע להביא שופטים לקורס שופטים. כמו כן להוציא חוזר לכל המאמנים על אי

 סדרים בתחרויות כולל הורים שנמצאים על המגרש.

 שרלי נותן תקציר מאירועי התחרות:

 לפני התחרות ידענו שלא יהיו שופטים, שלומי אייל סירב לשפוט למרות שנכח במקום

נעשתה  .ומועדונו היה מחוייב להציג שופט עקב הרשמת סייפים במכסה המחייבת זאת

 פניה לכל המועדונים להביא שופטים בשכר ולא היתה הענות.

עד שדלילה העליבה אותו  יצחק חטואל שפט לסירוגין, חיים שפט, אליעזר אדירים שפט

 ועזב. בן וישנבסקי שהפסיד כסייף המשיך לשפוט.

 –במהלך קרב קיבלה אזהרה והסבר ממנהל התחרות ברוסית  –נת מפ"ת לעניין המאמ

קיבלה  –למרות האזהרה המשיכה  להשתולל  –הובהר לה שחיים הוא השופט והוא הקובע 

 כרטיס שחור.

מנהל התחרות )סרגיי( הסביר לה וביקש ממנה לעזוב את המשטח, סירבה לצאת, הוזמן 

 גם זה לא עזר. – תהוהמאבטח של האולם בניסיון להוציא א

להבהיר לסבטלנה שוטר הגיע ניסה  –לשרלי לא נותרה בררה אלה להזמין משטרה 

 מאחר ולא נעברה עבירה פלילית עזב. –לחוקים  ולהסביר שצריך לציית

 סייפים מבאר שבע עזרו בשיפוט כשסיימו את חלקם בתחרות.

התערב  שרלי חרות,ועל מנהל הת שופט הקרבקובי חטואל איים על  –בקרב חצי הגמר 

חיים ויצחק חטואל מנעו מקובי את האפשרות שהאירוע יצא מכלל  – להגנת השופט

שלא הוצא מחשש  –היה מקום להוציא לקובי חטואל כרטיס שחור  –לכל הדעות שליטה. 

 ועברו המוכח, ופעולות אשר תוכלנה להיעשות גם לאחר האירוע. לתגובתו האלימה

 אפס סובלנות כלפיי הסייפים/-להוציא קול קורא ל –ה ישראל: לעניין החשש מתקיפ

 מאמנים ומי שינהג באלימות מילולית או פיזית בתחרויות או באירועי איגוד הסיוף.

 אושר פה אחד

 

 אושר 20163/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .2

 אושר פה אחד

 

 :ZONE-ה הרכב הספורטאים לתחרות .3

עלינו להתבסס על  ZONE-אים לתחרות האורי חרל"פ: בבואנו לקבוע את הרכב הספורט

תחרות  3, סעיף 2015-2016הקריטריונים שנקבעו בתקנון משנה לתחרויות וניקוד 

לתחרות לקביעת הספורטאי הזכאי לייצג את ישראל בתחרות  14בינלאומית סעיף קטן 

. הספורטאי יקבע על ZONE-האזורית לקראת משחקי אירופה או אולימפיאדה הידועה כ

 דר הבא:פי הס
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 אם עמד בקריטריון הישראלי.  .א

שמופיע  היו שניים או יותר אשר עמדו בקריטריון, הניקוד הבינלאומי. כפי ב. 

 . FIE -בטבלאות ה

 היו שנים או יותר בעלי ניקוד זהה, עפ"י הדרוג הישראלי.  ג. 

 עד בקרבות 3היו שניים או יותר בעלי ניקוד זהה תתקיים תחרות בשיטת הטוב מ  ד. 

  פגיעות בין המועמדים. 15

 

אור חטואל ותומר אור עשו את הקריטריון הישראלי ומאור עונה על מענף רומח בנים: 

 .ZONE-סעיף ב' בקריטריון ולכן הוא יסע ל

ענף דקר בנים: עידו הרפה ויובל פרוייליך עשו את הקריטריון הישראלי ויובל עונה על 

 .ZONE-סעיף ב' בקריטריון ולכן הוא יסע ל

-ענף חרב בנים: וורונוב קונסטנטין עשה את הקריטריון הישראלי לנוער ולכן הוא נוסע ל

ZONE. 

-ענף רומח נשים: דלילה חטואל עונה על קריטריון הדירוג הישראלי ולכן היא נוסעת ל

ZONE. 

אביטל מרניוק  – Ranking Official 2015-1016ענף דקר בנות: על פי הדרוג העולמי 

 נק'. 19עם  83-נק' ופאולינה מלנטייב ממוקבת במקום ה 20עם  79מדורגת מקום 

בענף דקר בנות  ZONE-יחד עם זאת היתה פניה של אגודת מעלות לקבוע את הנוסעת ל

 Adjusted Official Ranking, דרוג בינלאומי מותאם FIE-לפי טבלת ניקוד שיצרה ה

נק' ואביטל  19עם  82-הרוג זה פאולינה ממוקמת במקום ד. על פי 3/4/15-4/4/16

 נק'. 17עם  89-ממוקמת במקום ה

על מנת לקבוע את הספורטאיות  4/4/16 -ל 3/4/15טבלת דרוג זו הותאמה לתקופה שבין  

הנבחרות הלוקחות חלק  8ספורטאיות מתוך  24-שיקחו חלק בתחרות האישית כהשלמה ל

 בתחרות הקבוצתית.

 קרב בין שתי הספורטאיות. – 3קריטריון הצעתו של המאמן הלאומי הייתה לפעול לפי 

לאור הצגת הדברים ללא הסתייגויות סוכם שגם בענף דקר בנות נתייחס ע"פ הקריטריונים 

ובמידה ואף ספורטאית לא תיקבע את שפורסמו בתקנון משנה לתחריויות וניקוד, 

 תקבע הספורטאית על פי דרוג הספורטאיות  בטבלה  –הקריטריון הישראלי 

Ranking Official 2015-2016.  

לאחר סיום תחרות אליפות העולם לנוער  8/4/16המועד האחרון לקביעת שם הספורטאית 

 המתקיימת בצרפת.

 אושר פה אחד

 

 :מועד הגשה ואופן הגשה -דוחות נסיעה  .4

 יש נוהל מוסדר, משום מה לא מתקיים בפועל.

 ל דוחות הנסיעה.כלים לביצוע מהיר ש –אורי מציע: שרלי ושלום יכינו נוהל 

 אושר פה אחד
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 אליפות ישראל בוגרים: .5

 .26-28/5-תיאמנו לאליפות ישראל בוגרים: 

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

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

 ואילך קבוצות 10:00 1אולם  –שבת 

יורו  400לינה+כלכלה+טיסות+ לענף הרומח בעיקר. )עלות: –יוזמנו שני שופטים מחו"ל 

 שכר(.

 אושר פה אחד

 

י הוזמן לטקס הפתיחה, דודו מלכא הסכים מרכאמנון  –פרס שרת הספורט דיווח,  .6

 אמנון סירב לבוא. –לבוא ולהעניק התעודה 

 

ה בין כמה סייפים מובילים, להביא תחרות קטנ –יוסי מציע אירוע סוף עונה גדול  .7

 ת לאלופי אירופה, כיבוד.מכובדים, חלוקת פרסים, להודו

 ישראל מציע להזמין את שרת הספורט.

משום מה לא מצליחים  –שרלי חוזר ומדגיש שיש כזה נוהל בתקנון "אלוף האלופים" 

 לקיים.

 אושר פה אחד

 

 פגישה עם ראש עיריית אילת: .8

 23עד גיל יש צורך מיידי לקבוע פגישה עם ראש עיריית אילת לתיאום אליפות אירופה 

 , על מנת לבדוק התאמת האולם ומה העירייה יכולה להציע.2018ת בשנת באיל

 צריך להגיש מצגת בכנס באירופה. 19/6/16-ב

 ייסעו אורי, שרלי ושלום.

 אושר פה אחד

 

 המשך דיון גביע המדינה ברומח .9

 .26-28/5/16, יובאו שני שופטים מחו"ל לתחרות הבאה 5כפי שנאמר בסעיף 

 הלי תחרויות ובעלי תפקידים אחרים.יש צורך דחוף בהכשרת מנ

 אושר פה אחד

 

 בקשת סיוע מועדון ת"א .10

 מועדון ת"א אינו עמותה חדשה, ולכן לא זכאי למענק עמותה חדשה.

מאחר והציוד משמש גם את אימוני הנבחרת המתקיימים במקום אחר ביקור לשרלי מציע 

 פשרות למתן עזרה.לאיגוד אין א –לשפץ על חשבון האיגוד את הרולות ללא תמורה, 

 הצעת שרלי התקבלה.

 אושר פה אחד
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 בקשת מועדון מעלות לדחיית מועד תחרות: .11

אין  –הבקשה נדחית  – 24/4מועדון מעלות ביקש לדחות מועד תחרות שנקבע ליום 

 אפשרות לדחייה, לו"ז צפוף ואין שום אפשרות לדחות.

 אושר פה אחד

 

 :האיגוד האירופאיהמלצה ליו"ר  .12

אורי מציע את ולדימיר שקלאר כיו"ר  – אירופאיעומד להיבחר יו"ר איגוד  19/6/16-ב

גרגורי גרוס לועדת שיפוט ושירלי . כאשר תתקיימה בחירות לתפקידים אחרים את האיגוד

 הצעתו התקבלה. –לאסט לועדת נשים 

 אושר פה אחד

 

 תוספת שכר לניר שועלי: .13

 ש.ש"ח לחוד 2000-ניר שועלי ביקש להעלות את שכרו ל

יסקר אותן יקיים רעיונות  עקרונית האיגוד מוכן בתנאי שניר או מי מטעמו ינכח בתחרויות

ויתעד אותן גם בתמונות. כעת אנשי הסיוף הבלתי מיומנים עושים ומה ששולחים לו עובר 

 .הפצה בלבד

 אושר פה אחד

 

 תחרויות אזוריות: .14

תחרויות אזוריות עד סוף  להוציא הודעה לאגודות לדווח על המועדים שבהם הם מקיימים

 .)עם סיום תחרויות הזון( 18/4/16, לקראת מועד הדיון מחדש בלוח ביום חודש יוני

 אושר פה אחד

 

 תומר לחיאני: .15

, U23תומר לחיאני או מי מטעמו הגישו לאיגוד בקשה לעזרה במימון נסיעתו לתחרות 

 האיגוד לא עוזר במימון נסיעה זו.

 אושר פה אחד

 

בשעה  2/5בה ישראל מבקש לארח את הישיבה הבאה בעכו: תאריך יעד עם סיום הישי

16:00. 

 יתואם עם ישראל בהמשך.

 אושר פה אחד

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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