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7/06/2017 

 

 7/160/60י לישביום ש 6פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 0081:הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

ישראל בן עזרא, אפרים דביר, , יורי קוצ'רמירב עופרי,   יוסי הררי,יו"ר, שרלי אופלגר,  –אורי חרל"פ 
 .אלכסנדרה גלפר

 התנצלו:

 .איגור ריכטר, ליאורה הלפרין, חיים ויצמן

 :יםנעדר

 .קי אירנהזרצ

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 

 אושר 7/2015פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד
 

 :ברומח 15-13 –תומר אור מבקש לדון בנושא צווארון חשמלי לגילאי  .2

 .2017-18הנושא יעלה שוב בישיבות הכנה עם המאמנים לקראת עונת 
 

 :17-2016 –שרלי אופלגר סיכום עונת התחרויות  .3

 איש. 80-חלה התדרדרות דרסטית בנושא השיפוט, בהשתלמויות היו כ – שיפוט

 במועדונים נותק הקשר עם מי שעשה קורס שיפוט.

מסך שופטי הרומח. מה  1/6היה חוסר של  –שרלי פונה בהאשמה לאורי חרל"פ בעניין ויתור ליואב אופנברג 
 .להגיע לב"ש להשתלמות אישיתהזדמנויות להשתתף בהשתלמות ובנוסף הצעה  3גם שבפני יואב עמדו 

 באים כשנוח להם ולא באים כשלא נוח. –הפכנו להיות בני ערובה לשופטים 
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ההתנהגות של המאמנים כלפי השופטים הינה בזויה וחסרת כבוד, לעתים קרובות  –למה מסרבים לשפוט 
ף פיזית את תומר גובלת בתקיפה מילולית או פיזית )ולראיה דוגמה ששרלי הביא לגבי יעקב פרדמן שתק

 יארינובקי בתחרות היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים(.

 שופטים חוששים מהמאמנים, בעיקר השופטים הצעירים )עתודת השיפוט(. –התוצאה הישירה 

 אכיפה חד משמעית לגבי כולם. –: צריכים להחליט שאנחנו לא מבליגים, הבלגה גורמת להתדרדרות ישראל

במיידי מציע להרחיק את  –באחריות אורי, שרלי ושלום  וד לשינוי מבנה התחרויותהוחלט להגיש הצעות לאיג
מאמן שיקום יקבל אזהרה אחת  –מטרים ממרכז המסלול  3המאמן ישב על כסא במרחק המאמנים מהשופטים )

 .(ולאחר מכן יוצא מהאולם

 

 :לוח תחרויות 18-2017קביעת לוח זמנים לקראת עונת  .4

 .לוח תחרויות, שליחת תקנון להעלאת נושאים לשינוייםזימון מאמנים לישיבת 

 יוסי מציע לנצל את ימי המכביה לצורך דיונים בעניין תקנון, לוח תחרויות וכד', אולי ישיבת הנהלה בעכו.

 

 :התנתקות מההתאחדות לספורט ושימוש בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות בעת הצורך .5

עו"ד יפה אייל, הוחלט לבדוק האפשרויות להשתמש בבית הדין לאור חוות דעת שהתקבלה מהיועץ המשפטי 
 של ההתאחדות לספורט על בסיס דיונים או הסדר תשלום קבוע ללא הנפקת כרטיסי שחקן.

 .כאשר שתי האפשרויות מוסכמות על חברי ההנהלה –שלום יתנהל מול מוטי שנקר בנדון 

 

 :ישראל: החזר הוצאות נסיעה לחברי הנהלה .6

קשה מבחינת הנראות לשלם הוצאות נסיעה  –בזמן שסייפים שילמו כסף רב על נסיעות לחו"ל יוסי טוען ש
 לחברי הנהלה.

אם הישיבות היו  –ישראל טוען שאם היה מקורב ל"שלטון" לא היתה בעיה לשלם לו הוצאות, ואף יתרה מזו 
 בוודאי הקליקה הייתה מסדרת לעצמה תשלום הוצאות. –רחוקות 

והחברים נסעו לשם ולא דרשו החזר הוצאות, כנ"ל  –של שקלאר הישיבות היו במעלות  בתקופתו –אפרים 
בתקופתה של לידיה חטואל הישיבות היו בעכו ואצל כרמי בחיפה ואף אחד לא דרש ובטח שלא קיבל החזרי 

 נסיעות.

 .על האגודות לטפל במימון ההחזרים –אורי חושב שמאחר וחברי הנהלה הינם נציגי אגודות 
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 :סיכום הרשמה והרכב המשלחת יוסי הררי .7

 אפריים יוצא כראש משלחת )במימון פרטי(.

אורי יוצא כנציג האיגוד בקונגרס, שרלי יוצא להציג בפני הקונגרס את בקשתנו לארח את אליפות אירופה לגיל 
 .2019בקיץ  23

 .חברי ההנהלה מאחלים בהצלחה לספורטאי וספורטאיות ישראל

 

 החזרי חובות: .8

 .למעט שתי אגודות אף אגודה לא מגיבה –לך העונה יצאו מכתבי חוב לאגודות החייבות במה

הזכרתי לו שבתחילת העונה כל  –יוסי טוען שלא ברור למי ממוענות ההודעות שיוצאות ממשרדי האיגוד 
 אבל עדיין לא מגיבים להודעות –אגודה נתבקשה למנות איש קשר וכך נעשה 

 ובות:מוצע שתי תחנות לסגירת ח

 לא מחדשים רישומים לחייבים. - 1/9/0000 .א

 ועדת משמעת לאגודה. - 31/12/0000 .ב

 אושר פה אחד

 

 מצגת מערכת ניהול: .9

 הוצגה מצגת מערכת ניהול כוללת החל מרישום שחקנים ועד הפקת דוחות למנהל הספורט.

 החברים מאשרים התקשרות עם החברה שבנתה את המערכת.

 .עלותהוטל על אורי ושלום לסגור 

 הופעה.-בישיבות המקצועיות יש לסגור יום אחרון לרישום לרישום לתחרות, עלות רישום מאוחר ועלות אי
 

 השתלמויות מאמנים ושופטים: .10

 איש, צריך לבדוק אם ניתן לשכור אולם במכללה. 80-בעכו, יש לתאם אולם ל 7-8/7/17השתלמות שופטים 

 לימפיק סולידרטי לסוף ספטמבר.לשנות את התאריכים של או –השתלמות מאמנים 

 רובי שלו "תורת האימון" במהלך יולי. –לבדוק השתלמות מאמנים בארץ 
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 :שונות

  אורי מבקש לפרסם קול קורא להכנת תכנית אסטרטגית לענף הסיוף לארבע השנים הבאות, לאחר
 האיגוד יקבל החלטה. –קבלת הצעות מחיר 

 .נית אסטרטגיתההנהלה מאשרת להפיץ קול קורא להכנת תכ

  לטענתו אין צורך ואף מיותר  –משמעת  תלוועדיעקב פרדמן יורי מעלה לדיון את נושא העמדת
 משמעת מאחר ולא "עשה כלום" לכאורה. תלוועדלהעמיד את המאמן 

מספר כי כאשר הגיע לאולם דוד המתקין פנה אליו כועס מאוד וסיפר כי המאמן וסייפים  –אורי 
 בטרם היה מותקן וסירבו לצאת, יעקב סירב לבקש מהם לצאת.ממעלות נכנסו לאולם 

מדובר באבן יסוד של תרבות  –ולא חשוב במי מדובר  –מבקש לנהוג ללא משוא פנים  –ישראל 
 "משמעת". –ותרבות ספורט 

 .ורי לא התקבלהיבקשתו של 

 

 

 ,כתב

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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