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  05/07/2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  16/70/40 שני יוםב 7 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 

 .ם דביר, איגור ריכטראפריישראל בן עזרא, שרלי אופלגר, אורי חרל"פ,  נוכחים:

 .מנכ"ל שלום כהן משתתפים:

 חיים וייצמן, שמואל גונן, יוסי הררי. התנצלו:

 

 אושר 20166/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 ישראל בן עזרא ממהר ויפתח בנושא שלא היה על סדר היום.אורי: 

 

 בתחילת דבריו מבקש להיות ענייני ולא להתפזר לכל מיני כיוונים.ישראל: 

 מצטט את אורי "יש קריטריונים ואנחנו מחוייבים להם". –מדבר בנושא של דלילה 

 מחוקים. דבר זה מפתיע קצת כי יש יותר תיקוני חוקים

ישראל פונה בשאלה לאיגוד מדוע האיגוד לא עושה מאמצים לשליחת דלילה לאולימפיאדה 

 "הצלחה כזו תקדם את הענף כולו". –

 –מבקש לא להיות מוגבלים  –לטובת כל הענף  –מבקש להפוך עולמות לטובת דלילה 

 "להפוך עולמות".

 

א ואמרנו שלדלילה חטואל הסיכוי שנים ישבנו בועד האולימפי עם דודו מלכ 3לפני  שרלי:

 היחיד להגיע לריו.

שרלי אמר שצריך לשכנע אותה לחזור  –איך תגיע" ואז דודו שאל "אם היא לא מסייפת 

 לסייף.

אפילו  –שרלי ענה: האינטרס שדלילה תיסע לאולימפיאדה  –דודו שאל מה האינטרס 

 תורם לכל הענף. –במחיר מקום אחרון 

הערתו על הטיעון כי אילו היה מדובר בספורטאי ממועדון אחר שרלי מבקש להוסיף את 

 .היו נלחמים יותר

ההצלחה של דלילה להגיע לריו תורמת לתקציב של אשקלון ושל כפר סבא באותה מידה 

 .שתורם לעכו. עכו לא מקבל יותר מהופעת ספורטאי מעכו לאולימפיאדה

יאדה לא פחות מהאינטרס שיש לאשקלון ולכפר סבא יש עניין בהופעת ספורטאי באולימפ

 .לעכו אי לכך מדובר בטיעון שייעודו להציג פגיעות

אני כבר היום יודע וגם אמרנו בישיבה הקודמת מפיו של מר הררי ובנסיעה לשדה התעופה 

שנים הוא יהיה הדלילה שלנו ומהיום  4בוורשה לפני כשבועיים אמרתי למאור. כי בעוד 

 .הקריטריון עבורואנו צריכים לטפחו ולהילחם על 
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הקריטריונים  2015: כשנבחרתי לשמש כיו"ר איגוד הסיוף בפברואר התייחסות היו"ר

למשחקים האולימפיים בריו היו ידועים וזאת לאחר פגישות שהתקיימו ביחידה לספורט 

 הישגי ואיגודי הספורט ביניהם איגוד הסיוף.

תחרויות בין לאומיות שונות כדי השתתפו ספורטאי האיגוד ב 2015/16בעונת התחרויות 

לעבור את הקריטריונים לריו, קריטריון בין לאומי וקריטריון ישראלי. כל ספורטאי איגוד 

הסיוף ידעו מתחילת העונה מהם הקריטריונים ושעליהם לעשות את הקריטריון הבין לאומי 

 והקריטריון הישראלי כדי לקחת חלק במשחקים האולימפיים בריו.

ילה עשתה את הקריטריון הבין לאומי בתחרות "ההזדמנות האחרונה"  לשמחתנו דל

ליוני, המועד        6-בתקווה שתעבור את המשוכה האחרונה בשתי תחרויות גביע העולם עד ה

 האחרון לרישום ספורטאי ענף הסיוף למשחקים האולימפיים.

בתחרות הראשונה בגרמניה לא עמדה דלילה במשימה ולתחרות השנייה בסין נמנע ממנה 

 לצאת עקב פציעה וניתוח מיניסקוס.

דלילה פנתה במכתב למנהלת הספורט ההישגי והחלטת המנהלת הייתה שהם מאשרים לה 

למרות שמועד  2016ליוני  16-לעשות את הקריטריון הישראלי באליפות אירופה ב

 וזאת בהדברות עם איגוד הסיוף. 2016ליוני  6יה ההרשמה ה

 לצערנו הרב דלילה לא עמדה במשימה ולאור אי הצלחתה לעשות את הקריטריון הישראלי 

מנהל היחידה לספורט הישגי, מר דני אורן, הודעה בכתב למר  26/06/2016הוציא ביום 

י בו מציין מר דני של דלילה לעשות את הקריטריון הישראל הגילי לוסטיג על אי הצלחת

אורן שבפגישה שקיים עם דלילה חטואל ביחידה לספורט הישגי הובהר וסוכם בין הצדדים 

כי אי השגת הקריטריון דלילה לא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים בריו. לאור אי 

 הצלחתה לא תוכל דלילה להימנות במשלחת.

שרה כלפי השותפים להכנות גם בעסקנות ספורטיבית חייבים לגלות יושר מקצועי ויו

האולימפיות, ולמרות ששיתוף ספורטאי מענף הסיוף במשחקים אולימפיים יביא יוקרה 

רבה לאיגוד וכן תקציבים גדולים יותר לא מצאתי לנכון להיות שותף של הספורטאית 

 ולבקש לבטל את הקריטריון הישראלי.

תה, הסברתי לה מדוע אני לא לסיום אני חייב לציין שבשיחה טלפונית עם דלילה, ביוזמ

       פונה לגורמים המוסמכים לבטל את הקריטריון הישראלי תגובתה של דלילה הייתה 

 .""זה מזכיר לי את המשטר הנאצי

 

 תחרויות על חשבון האיגוד. 3 –כועס על זה שחיים אומר שלא עזרו לדלילה  אפריים:

 כן יצאו כספים של האיגוד לטובת דלילה.

 

אבל האיגוד כבר עשה כל  –יע שנפעל על מנת שלא יראה כאילו אנחנו נגד הצ איגור:

 שביכולתו לעזור לדלילה.

 

 מאמנים לא הגיעו לסכם – 2015/16לא התקיים דיון סיכום  .2
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 2017בקשת עידו איסזנשטדט לייצג את ישראל במכביה  .3

 נדחית.

 אושר פה אחד

 

 לוד - 2015/16תשלום דמי רישום לעונת  .4

ממועדון לוד דמי רישום למרות שזה מועדון חדש ועל פי התקנון מועדון חדש  בטעות נגבה

 לא משלם דמי רישום בשנה הראשונה.

 .2016/17הוחלט לפתור מדמי רישום את מועדון לוד לעונת 

 אושר פה אחד

 

. מארח קבוצה והיה חייב לחזור לעכו –ישראל בן עזרא עזב את הישיבה לפני סיומה 

 רק כדי להעביר את המסר בעניין דלילה. מראש הודיע כי בא

 

 נקרא לעבודה בדחיפות. –שרלי אופלגר עזב את הישיבה לפני סיומה 

 

 

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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