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06/11/2018 
 

 

ביום שלישי  11פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה  8/111/60

 

 
 נוכחים:

גלפר  ,איגור ריכטראפרים דביר, , יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .ליאורה הלפרין, אלכסנדרה

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא, יורי קוצ'ר

 :נעדרים

 .מירב עופרי, צקי אירנהזר

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 
 
 

 .1810/ים אישור פרוטוקול .1

 .אושר פה אחד
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 .שרלי –תחרויות רומח  .2

 –התנהגות לא הולמת כלפי המארגנים, כלפי השופטים  –שרלי סוקר את מצב תחרויות הרומח בישראל 
 .המסלול השתולל על שופטת אשר נטשה את .תומר אור מכפר סבא לדוגמה

שרלי מאשים גם את השופטים שחוששים להוציא כרטיסים ולהרחיק את המאמנים שמפריעים למהלך התקין 
גם מנהל התחרות שהיה אמור לעזור לשופטים הללו שבתחרות אחרת אותם משתוללים ישפטו  של התחרות.

 להם.

 בפועל, מנהלי תחרויות ושופטים מתרחקים מכל מגע עם תחרויות הרומח.

 

  .אורי – פטים לתחרויותשו .3

 והצעירים לא רוצים לשפוט לצעירים מהם. ...בוגרים. אין שופטים –עיקר הבעיה בשופטי רומח 

בשלב הבתים הסייפים  –הוחלט שבמידה ויחסרו שופטים  17/11/18לקראת תחרות פתיחת עונה רומח בוגרים 
ההסמכה  ישפטו מאמנים שעברו הסמכה. –ובשלב הנוקאאוט רק מבין אלו שעברו הכשרה. ישפטו את עצמם, 

 .17/11/18תוארך עד לאחר התחרות ב  2017של עונת 

 לעיל. 2גם בעיית השיפוט בחלקה נובעת מהמוזכר בסעיף 
 
 

 אורי. – פרסום הישגים בתחרויות בין לאומיות .4

 כמדי עונה עולה הסוגיה של העברת מידע ממאמנים הנמצאים עם משלחות בחו"ל לארץ.

רה שלמאמנים יש זמן להעלות תמונות בפייסבוק הפרטי בעוד הם טוענים שאין להם זמן לשלוח לא אחת קו
 תמונות לאיגוד.

חשוב לציין שמידע שכבר התפרסם בכל מדיה שהיא הינו חסר עניין בעיתונות ובמקומות שחשוב לאיגוד 
 לפרסם.

ע ותמונות בכל זמן, ובעיקר אם יש המאמנים קיבלו פנייה אישית מיו"ר האיגוד בה הם מתבקשים להעביר מיד
 הישג... לדוגמא בסרביה פייגין ניקול הייתה על הפודיום ובארץ לא היה שום פרסום

 
 

 .אורי – החזר נסיעות למחנה אימונים .5

 בור הגעה לימי אימון מרוכזים בוינגייט.ע בנותדקר משולם כנגד כרטיסי נסיעה ל
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 .דות במחיר סמלי(ון )העברה לאגורכישת רולות  במקום תיק .6

 במקום להשקיע משאבים רבים בתיקון. –ומאידך לקנות רולות חדשות  ,הוצע למכור רולות משומשות מחד

 צריכה לעבור אישור אסיפה כללית. מכירת הציוד המשומש

 לאחר האסיפה הכללית יוצעו למכירה הרולות המשומשות במצבן הנוכחי לרגע המכירה.

 .ינן מתקלקלותזה לא אומר שרולות חדשות א
 

 מארי דבורקין  עברת משמעת .7

( התקבלו תלונות כתובות מאיגור ריכטר ומייקל ברזובסקי לגבי 26/10/18)לאחר פתיחת עונה בוגרים חרב 
 התנהלותה/התנהגותה של מארי דבורקין.

א ול בהתאם לכללי השיפוט, ובמקום שלא נהגובעלי התפקידים האחרים לטענת שרלי, זו בעיה של השופט 
 ולכן אין אפשרות לזמן לוועדת משמעת. .הפעילו סמכותם

הוחלט: יצא מכתב אזהרה חמורה מיו"ר האיגוד לגבי התנהגותה של מאיר דבורקין ובהתייחס לתלונות 
  שהתקבלו.

כן יובהר למנהלי התחרות לשים לב ולהתייחס לנושא בהתאם למוטל עליהם בחוקה. סומנו סעיפי החוק כמו 
 פס האזהרות.הרלוונטיים בטו

 המכתב יופץ בין כל האגודות.
 

 2018/2019הדיון בוועד האולימפי לקראת עונת  .8

התקיימה פגישת סיכום שנה בנוכחות מנהל הספורט, הועד האולימפי, היחידה לספורט הישגי  29/10/18-ב
 ונציגי האיגוד.

 ים לעונה הבאה.מדובר בפגישת סיכום שנתית, בה סוקרים את מימוש היעדים לעונה ויעדים חדש

 נסקרו כל הפרוייקטים בהם מעורב האיגוד, הדיווח נעשה ע"י המאמנים הלאומיים.

 

 )שרלי( -משרת ויאולטה נידחית  .9

 שהובטחה בעבר נדחית כל פעם מחדש.שרלי מתלונן על העובדה שמשרת ויאולטה 

אשר תפקידו לרכז , תיותלרכז תש עלויות שכר מצטט מתוך ההנחיות.  כזת ענף מועדף.המשרה במקור היתה ר
 ;את האיתור והטיפוח של ספורטאים צעירים

שלום מציין כי אין משרה כזו בענף מועדף, שרלי בתגובה מרמז כאילו מישהו באיגוד דאג שלא תהיה משרה 
 כזו.
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ליאורה: ומי עושה כרגע את העבודה, שרלי: שלום. כמו כן רק להזכיר כי ההסכם העסקתה היה בבד בבד עם 
 .העסקתו של איבנוב אלכסנדרהסכם 

יוסי מרגע שהיה לנו אישור על הפרוייקט היא בדיוק ילדה. שרלי: הלידה וחופשת המחלה הסתיימו כבר מתי 
חותמים הסכם. כמו כן מועד המקורי לתחילת העסקתה היה הרבה לפני תכנון הלידה אני לא בטוח שבכלל 

נשואה באותו יום. איבנוב קבל שכר וויאולטה נשכחה. )לא נכתב בפרוטוקול ומבקש להוסיף כי כפי  היתה
 .שצוטט, לא משרת עוזרת המאמן של נבחרת הנשים היתה מהות העסקתה של ויאולטה(

 יוסי הציע שעד סוף השבוע ייפגש עם דורון ואז תתקיים פגישה עם ויאולטה לסגירת חוזה.

ד נמרצות להעסקתה כעוזרת מאמן לאומי נשים הוא ציין חד משמעית כי הוא זקוק למישהו שרלי: דורון מתנג
 זמין בקרבת מקום.

עם תום הישיבה לבקשת יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ הוגשה שאילתא לדני אורן ראש היחידה לספורטי הישגי 
 לפרוטוקול. 1תשובתו מצורפת כנספח  –בעניין רכז ענף מועדף 

 

 ם טיסה של ספורטאי ומאמן. )שרלי(קשיי –חרב  .10

 שרלי מבקש מאיגוד הסיוף תמיכה כספית ליציאת סייף החרב פרומגרץ דוד ומאמנו לתחרות בסבב האירופאי.

 כרגע אין אפשרות לתמיכה כזו.

 האיגוד ישקול את מימון התחרות הבאה )באירופה( אליה יצא הסייף. –במידה ויעשה בחו"ל קריטריון 
 
 

 סייפי רומח לחרב. )שרלי( יצוא התנהגות .11

שרלי מעלה את הטענה כי התנהגות אנשי הרומח בתחרויות זולגת גם  7-ו 3, 2בסעיפים 
 .בהתייחסות לדבורקין לתחרויות החרב

 

 וועדת שיפוט אוטונומיה תקציבית. )שרלי( .12

 תקין.שרלי מבקש "אוטונומיה תקציבית" לוועדת שיפוט... אין כזה דבר אוטונומיה תקציבית במנהל 

 יתקצב האיגוד סעיף פיתוח שופטים. 2019בעבודה על תקציב 

 על מנת להשתמש בתקציב זה ועדת שיפוט תגיש תכנית עבודה שנתית מסודרת )תאריכים, מקומות וכד'(.

שרלי מזכיר כי הייה תקציב מאושר שלא מומש כי הוא האחרון לביצוע כי אין לו מי שידאג שלא יגעו בו 
 השנתית באוגוסט פוספסה עקב כך. ולראייה ההשתלמות

 תכנית זו תעמוד לאישור הנהלת האיגוד, ורק לאחר אישור הנהלת האיגוד יהיה ניתן לבצע את מה שאושר
 .(2019)מדובר על תקציב 

כך זה היה, אושר אולם זה מטורפד. לכל תחרות בה יש להוציא שופט ישראלי חובה להוציא שופט ככל שרלי: 
 .חשבון האיגוד שימצא מי שיצא. על
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שלום: לקראת כל נסיעה אני מחפש שופט ישראלי, גם בנסיעה האחרונה פניתי לויאולטה ונעניתי שאין 
 ביכולתה לצאת מאחר ופניתי מאוחר מדי.

ולכן הפנייה תעשה תמיד בסמוך למועד היציאה  –פעילות חו"ל של האיגוד אינה מתוכננת חודשים קדימה 
תחרות(, רק במהלך ההתארגנות, לפי מספר המשתתפים יודעים אם צריך שופט לתחרות )במהלך ההתארגנות ל

 או לא.

 

 הכשרת שופטים, השתלמות שנתית ושוטפת. התנהגות תומר בתחרות הראשונה. )שרלי( .13

 .3-ו 2גם כאן רלוונטי סעיפים 

 הסתבר חוסר דרסטי בשופטים. 27/10/18לקראת תחרות ילדים רומח 

 במועדון כפר סבא. 26/10/17-פוט ביום שישי השרלי הציע וקיים סדנת שי

 .16/11/18 תהייה השתלמות נוספת ביום שישי נושא הכשרת שופטים עולה כל פעם מחדש.

ביטול אימון נבחרת כנגד קיום סדנת  –ליאורה הציעה לקיים סדנאות שיפוט לנוער במהלך אימון נבחרת 
 שיפוט... הנושא ייבדק.

 ולא הצליח ולא כסדנא אלא כתרגול שופטים מעשי.שרלי מציין כי הדבר התבצע 

אחרון ואם תהיינה סיבות מוצדקות יהיה עוד מועד נוסף. על כל המועדונים ומנהליהם להפסיק  ארק כמוצ
 למצוא תירוצים איך לא.  

המועדונים צריכים להכשיר שופטים כחלק אינטגרלי מבניית התשתית שלהם, ללא שופטים לא ניתן יהיה 
 המצב נכון לכל הכלים. –חרויות בארץ לקיים ת

 בכל פעם שיוצאת הזמנה לסדנת שיפוט צצים מתנגדים כאלה ואחרים.

 אגודות חייבות לנסות לעודד ספורטאים ותיקים, ספורטאים שפרשו לבוא ולתת כתף בנושא זה.

 כל הצעה לקיום סדנת שיפוט אזורית תיבדק לגופה.

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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