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 1611/7/ביום שני  11פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 0081:הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

, יוסי הררי, אפרים מירב עופרייו"ר, שרלי אופלגר, חיים ויצמן, ישראל בן עזרא, איגור ריכטר,  –אורי חרל"פ 
 דביר, אלכסנדרה גלפר.

 :התנצלו

 ליאורה הלפרין

 :יםנעדר

 אירנה, זרצקי יורי קוצ'ר

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 

 

 אושר 201610/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 .איגור ריכטר –טקס חלוקת פרסים בתחרויות  .2

מעלה את נושא חלוקת פרסים בתחרויות, הטקס נעשה בפינת האולם בצורה לא מכובדת, אין תשומת לב  איגור
 לזוכים, חוסר כבוד לטקס ולספורטאים.

 המאמנים ממהרים לסיים, עריכת טקסים תצריך יותר זמן. –סביר באריכות למה הטקס נערך בצורה זו מ שרלי

 להכנת נוהל לניהול תחרויות. –מציע לזמן ועדת תחרויות  יוסי
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 איגור -שינויים בחוקת חרב במהלך תחרות  .3

 .כל שינוי בתחילת הדיון בסעיף זה אורי מבקש למצוא את הדרך איך כל האגודות יודעות על

בחודשים האחרונים חוזר ומתריע שאין באגודות מישהו אחראי על קבלת הודעות והעברתן הלאה, גם  שלום:
וגם הודעה זו לא הובאה  –זה האיגוד הוציא את שינויי החוקה לכל המועדונים בהודעה מסודרת  הבמקר

 לידיעת הנוגעים בדבר במועדונים השונים.

קשה מאוד ליישם  –ד אלא יינתן זמן ללמוד וללמד את השינוי לא יוטמעו מי מבקש ששינויים בחוקה איגור
 שינוי בחוקה בתחרות הקרובה למועד השינוי.

 המכשירים שודרגו. –אותו ביצענו  –היה גם שינוי טכני במכשירים  –במקרה של שינוי החוקה בחרב 

 

 איגור ריכטר –כרטיס שחור  .4

בתגובה קיבל  –שופטים )אוסרוב דימה(, שהוא לא יודע לשפוט חרב במהלך התחרות, הבהרתי לאחד ה איגור:
 כרטיס שחור.

 לטענת שרלי, יצא כרטיס צהוב קודם.

 : הבחור לא יודע לשפוט, קיבל הערות מכולם במהל התחרות.איגור

 השופט לא פנה לאיגור ישירות בהוצאת הכרטיס, איגור בכלל לא ידע שהוצא כרטיס.

ה צריך לעבור בשתיקה ולכבד את המעמד ולא לפגוע בשופט, לשמש דוגמה ולכבד : חושב שאיגור היישראל
 את השופטים. הביקורת צריכה לבוא לאחר מעשה.

 יש לדאוג לשיפור איכות השופטים.

: בתור שופטת מצדיקה את ישראל, אבל מבקשת שאם יש למישהו הערה על שופט, שההערות יגיעו דרך מירב
 שופט.מנהל התחרות ולא ישירות ל

 טחון העצמי של השופט.יבבמירב טוענת שהדיבור הישיר לשופט פוגע במוטיבציה ו

לא במהלך  –בסוף קרב לגיטימי להעיר לשופט  –מירב מוסיפה כי מאמנים כל הזמן מדברים עם השופטים 
 .הקרב

  חשוב שהסייפים ייראו את הכבוד שיש בסייף. –יש הרבה מה לשפר אבל  –חשוב כיצד אנו נראים 

 : אין לאף אחד מאתנו כחברי הנהלה חסינות. לא ניתן להתעלם מהתקנון בעניין של נראות.יוסי

 : מבקש שוב שחברי הנהלה לא יגיעו למצב שבכלל מקבלים אזהרה.אורי
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 .אורי – 11-9פעילות חלופית לגילאי  .5

עילות אחרת פחות הישגית ולמצוא להם פעילות יותר חגיגית כמו הפנינג או פ 11-9בעד לאחד גילאי  אורי
 .בתחרות פתיחת עונה ילדים 9של גילאי  עטהופחות מלחיצה. הרעיון עולה לאור השתתפות מ

רואה ילדים קטנים המכינים את הסירות באופן  –: מביא דוגמא מימאות בעכו, כמעט כל שבת בימיה ישראל
 עצמאי, מפליגים, שולטים לבד בסירה, ברוח ובגלים.

 רק מחזקת ומגבשת.אווירת התחרות 

 לדעת ישראל רצוי דווקא להתחיל להתחרות בגיל צעיר.

 

 

 אלכסנדרה גלפר –קניית כרטיסי טיסה מסוכנים שונים  .6

אירנה טל, אנו מחויבים לקנות ממנה ולא יכולים למצוא עסקאות טובות  –: יש לנו סוכנת אחת אלכסנדרה
 יותר.

 רות בין הסוכנים.מבקשת לעבוד עם סוכנים שונים על מנת לייצר תח

 –יוצאים ביחד, חוזרים ביחד, לנים באותו מקום  –הוסבר שנסיעות לחו"ל מתקיימת על פי תקנון האיגוד 
 לצורך זה מחויבים לעבוד עם סוכן אחד.

 עוד נאמר שאם ימצא כרטיס זול יותר על אותה טיסה וסידור לינה עם כל הקבוצה אין בעיה לקנות לבד.

 

 צטיין נוערהמלצה על ספורטאי מ .7

 היחיד שעומד בתנאים. –ממליצים על וורונוב קונסטנטין 

 דאושר פה אח

 

 13/5/17-, דקר ב25/3/17-, חרב ב23בקשת אשקלון לאירוח אליפות ישראל עד גיל  .8

 אושר פה אחד

 

 בכמה קטגוריות גיל יכול להשתתף ספורטאי צעיר .9

 יעבור לדיון בוועדה מקצועית.
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 יות רשמיותהנחיה ברורה לגבי התכתבו .10

מבקש מכל הנוכחים להעביר הלאה )מאמנים לאומיים ואחרים( שהתכתבויות רשמיות יוצאות ומתנהלות  אורי
 רק דרך משרדי האיגוד.

 

 קביעת קריטריונים הישגיים להשתתפות בתחרויות בחו"ל .11

 ו"ל?השאלה האם האיגוד יכול להתערב ולקבוע קריטריונים לנסיעות במשלחות רשמיות של האיגוד לח

 מתנהל שיח עירני;

 מי זה הגופים? –איגוד וועדה מקצועית  –מזכירים שני גופים  ישראל:

יש הנהלת איגוד ויש ועדה מקצועית, עד שתבחר ועדה מקצועית הגוף המקצועי אלה המאמנים הלאומים : אורי
 .תפקיד הועדה להמליץ ותפקיד האיגוד לאשר

 

 לפני מע"מ ₪ 5,500ד בהתאם להצעת מחיר אישור הנהלה להזמנת עבודה על אתר לאיגו .12

 אושר פה אחד

 

 עם תקציב מיוחד לענף מיוחד 2016תוגש למנהל הספורט על בסיס תקציב  2017טיוטת תקציב 

 .2017בישיבת ההנהלה הבאה יידון תקציב 

 

  

 בכבוד רב,

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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