
  Israel Fencing Association( 580244838)ע.ר.  איגוד הסיוף בישראל 
Mobile:+972-(0)50-5970577 

1069482יפו, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב , הדר יוסף10שיטרית   

Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

israel.fencing.association@gmail.com   

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

 

- 1 - 

6/12/2016 

 

 

 1620/21/5ביום שני  21פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 0081:הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

חיים ויצמן, ישראל בן עזרא, אפרים דביר, ליאורה הלפרין, מירב עופרי, יו"ר, שרלי אופלגר,  –אורי חרל"פ 
 יוסי הררי.יורי קוצ'ר, איגור ריכטר, 

 :יםנעדר

 , זרצקי אירנהאלכסנדרה גלפר

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 

 

 אושר 201611/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 .אורי חרל"פ – הצעה לאמות מידה לחברי וועדה מקצועית .2

מאמנים לאומיים לא יכולים להיות חברים  –לשיטתי ועדה מקצועית צריכה להיות נקיה מאינטרסים  :וריא
וכן לא יכולים להיות חברים  ין היתר לפקח על עבודת המאמנים.משום שתפקיד הועדה המקצועית ב –בוועדה 

 .בוועדה מאמנים שיש להם ספורטאים בנבחרות

אורי חושב שצריך אדם בעל ידע בתורת האימון, איש ספורט שעבד עם נבחרות שיודע מה זה נבחרת. יכול 
 .להיות חבר בוועדה גם סייף עבר

 לאור ניסיונות העבר. –שים כאלה אומר שהבעיה העיקרית הינה מציאת אנ חיים

 אורי מבקש אישור ההנהלה לחפש מועמדים ולהביאם לאישור ההנהלה.

 אושר פה אחד
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 יוסי - 2017תקציב  .3

כיצד נבנה ומה המשמעות של כל פרט, כמו כן נסקרת האפשרות של  –נותן סקירה מקיפה על התקציב  יוסי
 לפרוטוקול( 1נספח  –ציב )מצורף העתק תק .ענף מועדף הכולל תקצובתקציב 

עד  –מהתקציב המוצע(  1/12) 2017הרגיל )לא מועדף( לינואר  2017יוסי מבקש אישור ההנהלה לאשר תקציב 
 איפה אנחנו עומדים מבחינת תמיכות מאושרות המשפיעות ישירות על התקציב. תשנדע בוודאו

 אושר פה אחד

 

ואילך בשישה  2017החזר מיולי  – ₪ 250,000סך מבקש לאשר הלוואת גישור מהוועד האולימפי ב אורי
 .סיבת ההלוואה חוסר  תזרים מזומנים בתחילת שנת הכספים() תשלומים.

 אושר פה אחד

 

 אורי חרל"פ –דיווח על הקונגרס במוסקבה  .4

 במוסקבה. לנו היו שלושה מועמדים: 27/11/16הקונגרס התקיים ביום ראשון אורי

 לא נבחר. –העולמית  הועמד להנהלה –שקלאר ולדימיר 

 לא נבחר. –הועמד לועדה הטכנית  –גרוס גרגורי 

 לא נבחרה. –הועמדה לועדת נשים  –לאסט -שירלי דראי

אורי מסביר שכולם באו בגושים מוכנים מראש, ושכל ההבטחות שניתנו בע"פ הן מהפה ולחוץ, מטעמי נימוס 
 בלבד.

 

 שלום – שינויים בלוח תחרויות .5

 לוח התחרויות נחלק לשניים. את הדיון בשינויי

אליפות ישראל קדטים,  – 24/12/16גני תקוה הודיעו כי אין באפשרותם לתת לנו את האולם בשבת  .א
 :כתוצאה מכך נאלצנו לפצל את התחרות לכמה מועדונים

 .11:00התחלה  – 24/12/16יארחו את תחרות הרומח ביום שבת  –עכו 

 .11:00התחלה  – 24/12/16 ביום שבתיארחו את תחרות הדקר  –מעלות 

 .14:00התחלה  – 23/12/16ביום שישי יארחו את תחרות החרב  –אשקלון 
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-האיגוד התבקש לדחות תחרות הקבועה ל –לבקשת המאמן הלאומי דורון לויט  :7/1/2017תחרות  .ב
-יז'וןבוגרים, על מנת שנבחרת הבנות תוכל לקחת חלק בתחרות קבוצות בד –אליפות חנוכה  – 7/1/2017

 .צרפת

 הנהלת האיגוד החליטה לפצל את התחרות כדלהלן:

 יתקיים באשקלון. –נשים דקר  – 30/12/2016

 יתקיים בגני תקוה כמתוכנן. –גברים דקר וחרב, נשים חרב  – 7/1/2017

 בכך תחרות דיזון תהייה התחרות המנוקדת בהתאם לתקנון המשנה לתחרויות וניקוד במקום התחרות באודינה.

 ען הסר ספק, התחרויות המנוקדות למעט מעלות תהיינה: בורגוס. דיזון, אספו בהלסינקי.ולמ

 לעניין זה יש להוציא הודעה למועדונים.
 

 רומח -מאמן מחליף למחנה חנוכה  .6

 .כידוע, יואב אופנברג הגיש את התפטרותו מאימון נבחרות הרומח

 לבד לאמן את הילדים שיירשמו.ונתן אביטן נשאר  28-30/12/16אנחנו לקראת מחנה חנוכה 

 לאור הדברים אורי מבקש לדרוש מתומר אור לבוא ולאמן במחנה חנוכה.

מקבל מלגה במהלך קורס מאמנים וזו הזדמנות מצוינת להתחיל ולהיכנס לנעלי המאמן הלאומי  –תומר 
 בעתיד.

 ן בוינגייט.תינוק ואישה בהריון, יוסי טוען שתומר לא יסכים לישו –לאור בעיות משפחתיות 

 סוכם כי יוסי ידבר עם תומר ויחזיר תשובה לאיגוד.
 

 ניהול תחרויות .7

בנוכחות אופלגר שרלי, גרוס גרגורי, דורון לויט  26/11/16-בישיבת ועדת תחרויות שהתקיימה בשבת ה :שלום
סוכם כי מר גרוס גרגורי ישמש כחונך שופטים בתחרויות ילדים/קדטים וכשופט בתחרויות  ושלום כהן

 בכל תחרות משום מה גרגורי ממנה את עצמו למנהל תחרות, בניגוד למוסכם לעיל.בפועל,  .נוער/בוגרים

שמעית יש עדיפות חד מ –הממונה על ההדרכה ולאור מצב השיפוט בארץ לאור העובדה שגרגורי הינו השופט 
אותה ימלא  קדטיםההצעה להוסיף פונקציה של חונך שופטים בתחרויות ילדים ו .לחניכת שופטים צעירים

 גרגורי.

 פעיליהאיגוד. כמו כן יש צורך להכשיר מנהלי תחרויות ומ מנכ"לצוותי ניהול יתואמו לקראת כל תחרות ע"י 
 כאלו שיודעים את המלאכה. 4ביכולתם של מחשב נוספים על אלו הקיימים, על מנת שהאיגוד לא יהיה תלוי 

 דאושר פה אח
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 חיים חטואל –אליפות אירופה לקבוצות אלופות ברומניה נופלת על אליפות ישראל לקבוצות  .8

. אין התנגשות 14/5/2017-מבדיקה שנערכה עולה כי אליפות אירופה לקבוצות אלופות ברומניה מתקיימת ב
 עם אף תחרות.

חיים הסתכל על החודשים בטעות, אליפות ישראל  –ואל, עולה כי יש בלבול עם חיים חטנבדק הנושא 
 ולא בחודש מאי. 29/4/17-לקבוצות מתקיימת ב

 

 איגור ריכטר –שיפוט וידאו  .9

 איגור מבקש לבדוק את האפשרות לרכוש מערכות שיפוט וידאו מקצועיות, חשוב מאוד לשופטים ולסייפים.

 סטים. 4ך בשלושה אנשים לתפעול וצריך שרלי מסביר לכל מערכת כזו יש צור

 חיים מציין עובדה פשוטה שאין לנו את האנשים הללו.

 .הן הכספיות והן האנושיות –ההצעה לא ריאלית ליכולות האיגוד  –במצב הדברים כיום 

 

 העברת הודעות לגורמים הרלוונטיים באגודות .10

דוגמא: שלחתי לוח  –ד לא מגיעות לנמענים אני מתריע על כך שהודעות ממשרדי האיגו, : כמדי ישיבהשלום
הסתבר כי אף אחת מהבנות )למעט יאנה בוטביניק( לא  18/11/16לקראת אימון  –אימונים לנבחרות השונות 

 .ידעו על קיום האימון )במקרה זה גם המאמן שכח אז לא נגרם נזק(

והם יהיו האחראיים הישירים הוחלט שכל אגודה תשלח שם אחד או שניים לכל היותר שישמשו כאנשי קשר 
 כתב מינוי(. –לפרוטוקול  4)נספח  להעברת הודעות האיגוד.

 דאושר פה אח

 

 נסיעות לא ממומנות לחו"ל .11

יוצאים באותה טיסה, חוזרים באותה טיסה,  –: נסיעה לא ממומנת לחו"ל דינה כנסיעת איגוד, כלומר שלום
 לנים באותו מלון ומתלווה מבוגר.

 .ל כספי ניכר על ההורים, קיימת אפשרות להוזיל קצת אם מקדימים לרכוש את הכרטיסיםמאחר ומדובר בעו

ישנם מועדונים שבאופן שיטתי מעקבים את רישום הספורטאים שלהם ובכך גורמים נזק כספי לאלו שנרשמו 
 מוקדם.

 וכלשונה. אני מבקש ליישם החלטה זו ככתבה –ימים לפני התחרות  21בתקנון האיגוד קבוע שיש להירשם 
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כל עלות נוספת שתגרם למשלחת  –ספורטאי שיירשם לאחר מועד זה יצטרך לשאת בהוצאות הנוספות בעצמו 
 תחול על המצטרפים המאחרים.

כמו כן, מאחר והאיגוד נושא באחריות הרישום ובאחריות על הזמנת כרטיסי הטיסה ולאור העובדה שעד היום 
נזקים העשויים להיגרם לאיגוד במידה ויהיה ביטול לא במועד וייגרם נזק אין בידי האיגוד שום התחייבות כלפי 

הוחלט בעצה אחת עם היועץ המשפטי של האיגוד לנסח כתב התחייבות עליו יחתמו  –כספי לאיגוד 
 לפרוטוקול(. 2המועדונים השולחים סייפים לחו"ל. )נספח 

 הודעה בהתאם תצא למועדונים.

 אושר פה אחד

 

 ונותהחלפת מנהל חשב .12

מנהל החשבונות הקיים נמצא בירושלים, הוחלט לעבור למנהל חשבונות בתל אביב, נבדקו הצעות מחיר שיוסי 
 הביא ושלום הביא.

 הצעת מחיר(. –לפרוטוקול  3הולצמן )נספח -הוחלט להעביר הנהלת חשבונות למשרד רואי החשבון רוזנבלום

 אושר פה אחד

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 שלום כהן

 ףהסיו מנכ"ל איגוד
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