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 8/101/20ביום שלישי  1פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

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

 התנצלו:

 ליאורה הלפרין.

 :נעדרים

 ., גלפר אלכסנדרהירנהזרצקי אישראל בן עזרא, 

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 

 אושר 8/20121פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד
 

 :יציאת נבחרות לחו"ל ללא מאמן נבחרת .2

 מתברר שיותר מפעם אחת קורה שיוצאות נסיעות לחו"ל ללא מאמן הנבחרת.

עם הנבחרות( לא יכול לצאת לתחרות  אורי מציע שכאשר מאמן נבחרת או עוזר המאמן )העובדים באופן שוטף
 הנסיעה לא תצא לפועל )נסיעה ללא מאמן חסרה כל ערך ספורטיבי(. –

 מאמן לאומי ועוד מאמן. –יוסי מציע שבנסיעות קדטים )רבות משתתפים( יצאו שני מאמנים 

 שלום: בפועל זה מה שקורה בדרך כלל )למעט נסיעה אחת שרק קטיה יצאה עם לבד עם הקדטים(.

 אפרים מעלה בעיה שכאשר מבטלים נסיעה בעצם הספורטאים משלמים את המחיר.

שלום: יציאת ספורטאים ללא המאמן שעובד איתם באופן שוטף חסרת כל ערך מקצועי ולכן עדיף לא לצאת 
 .כאשר המאמן לא מצטרף לנסיעה
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 :מכבי סייף מבשרת ציון –בקשת הצטרפות לאיגוד  .3

 .הבקשה אושרה פה אחד
 
 

 :ם מזומניםתזרי .4

-לאור העובדה שכספי ענף מועדף טרם הועברו לאיגוד נוצר חוב גדול מאוד לחברת הנסיעות דיזינהויז )כ
500,000 ₪). 

 ברשותנו סכום המספיק לתשלום משכורות דצמבר בלבד.

 .₪ 45,000-חובות אגודות לאיגוד מסתכמות בכ

 .₪ 250,000בלת הלוואה על סך לאור בעיית נזילות חמורה, הוגשה בקשה לוועד האולימפי לק

 

 :וועדות משמעת .5

 :30/12/17הועלו שני אירועים מהתחרות שהתקיימה בשבת 

רמאות, זיוף סימונים להכרה בבדיקה או – (t.45.3.a)vעבירה לפי סעיף  –ע"י באר שבע  FIEזיוף בגדי  .א
 המרת סימונים.

משמעת, נשלחה בקשה להתאחדות איגוד הסיוף החליט לזמן את גרגורי גרוס כיו"ר האגודה לועדת 
 לספורט.

 מצורף תצהיר מנהל התחרות: –אירוע תקיפה של מאמן עירוני אשקלון את שלום כהן  .ב

 שלום רב,

, בזמן שלב הבתים של החרב, פרץ ויכוח )הייתה אי הסכמה על החלטה  30.12.17בתחרות האחרונה 
 קונסטנטין וורונוב. -שיפוטית( בין מאמן אשקלון, סרגי מסלקוב לבין השופט בתחרות 

במהלך האירוע הזה אני היתי מספר מסלולים ליד )נאלצתי לעזור בשיפוט אחד הבתים כדי לזרז את 
 התחרות(.

במהלך קרב התפרץ ויכוח בין המאמן )מסלקוב( לבין השופט )וורונוב( על אחד המהלכים, לאירוע ניגש 
ל האיגוד, שהפנה את תשומת ליבו של השופט שאין להתווכח יתר על המידה עם ”שלום כהן, מנכ

המאמנים ונדרש לקבוע עמדה ברורה ולהתקדם, במידה והמאמן אינו מוכן לקבל את ההחלטה ולא 
 אפשר המשך סיוף יש להשתמש בסנקציות הידועות )כרטיסים(.מ

מיד לאחר המילים האלו מאמן אשקלון התקרב לשלום בצורה מאיימת תוך כדי הצמדת גוף אל גוף 
והתחיל לסן לעברו מספר קללות ברוסית )לא אחזור על המילים הספציפיות(, בשלב זה התערבתי מיידית 

 והפרדתי את המאמן משלום.

 ה האירוע נגמר.בשלב ז
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לפי מיטב הבנתי את האירוע השופט הלך למזכירות כדי לקחת כרטיסים במטרה להוציא שחור למאמן 
 אשקלון ולכן אני לא עשיתי זאת בעצמי.

 

 בברכה,

 נקו’איגור שלפצ

0545861119 
 

 איגוד הסיוף החליט על זימון לועדת משמעת. 
 
 :מאמן זר .6

לשדרוג מערך האימון של הסגלים השונים, הוחלט לזמן את המאמן בהתאם לדרישת היחידה לספורט הישגי 
 , במהלכה יערך מחנה אימון לסגל האולימפי גברים.29/1-3/2האיטלקי אנג'לו מצוני לפגישת הכרות 

 כמו כן יתקיים מפגש הבהרות לגבי צורת ויעילות העבודה וכיצד תיבחן יעילות העבודה.

 למחנות אימון בנים/בנות כל הסגלים. ימים בשנה 60-הכוונה להביא אותו לכ
 

 
 
 

 כתב,
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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