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05/12/2018 
 

 

ביום שלישי  21פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה  8/121/40

 

 
 נוכחים:

ישראל בן , ליאורה הלפרין ,איגור ריכטר, יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .עזרא

 התנצלו:

 .יורי קוצ'ראפרים דביר, , גלפר אלכסנדרה

 :נעדרים

 .מירב עופרי, צקי אירנהזר

 משתתף:

 מאמן נבחרות קדטים ונוער גברים –, איבנוב אלכנסדר מנכ"ל –שלום כהן 
 
 

 .1811/ים אישור פרוטוקול .1
, לטענתו הוא הבין שלכל מקום שצריך 11 פרוטוקולל 12הרישום בסעיף השגה לגבי  מעלהשלרלי אופלגר 

 שופט ישלח שופט מישראל.
 שות לרשום שופט לתחרויות קדטים.ובהתאם התחיל לשלוח דרי

שתצטרך  2019חברי ההנהלה זוכרים משהו אחר לחלוטין: סוכם על תכנית עבודה כוללת לשיפוט לשנת 
 .לעבור את אישור ההנהלה מבחינה תקציבית וביצועית

יצטרך להתחייב בפני האיגוד לקחת חלק  –ברור לחברי ההנהלה שבמידה וימצא המועמד לשיפוט בינלאומי 
 בשיפוט בינלאומי כאשר יידרש לכך.

סוכם: תצא הודעה לכל האגודות לגבי מועמדים לשיפוט בינלאומי ומתוכם תבחר הנהלת האיגוד את המועמד 
 המתאים.

 יוכן מסמך התחייבות. –על מועמד זה יהיה להתחייב בפני האיגוד על מילוי תפקידו לאורך זמן 
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 .שרלי –וקבוצתי רישום שחקנים לתחרויות בינלאומיות, אישי  .2

 שרלי מעלה את הנושא הזה בעקבות אי רישומו של יעקב פיזנברג )סייף של אשקלון(, לתחרות קבוצות בריגה.

 .שרלי מציג כאילו הדבר נעשה בטעות

גם סטס  גלפר )סייף של אס"א ירושלים(, לא  –: הדבר לא נעשה בטעות אלא בידיעה ובכוונה אלכס איבנוב
 נרשם בקבוצות.

היחידים שמובילים את  –בין בסייף יודע שיעקב וסטס חשובים ומובילים בקטגוריית הנוער בענף מי שמ
 הקבוצה.

 אלכס הוציא את שניהם מהרשימה ורשם את הקבוצה היותר חלשה.

הרישום הראשוני ניתן לשינוי באתר התחרות, בפועל הרשימה השמית מתבצעת בצהרי היום  –למען הסר ספק 
 לפני התחרות.

 רה הייתה לדרבן את החלשים יותר להצליח יותר ביחידים, והימנע ממניפולציות כאלה ואחרות.המט

 לטענת שרלי הסייף נפגע מאוד, אלכס טוען שדיבר עם יעקב ויעקב לא יודע בכלל על מה מדובר.

 .הדרוג הנכון למועד הרישום –אורי מציע שהחל מהיום הרישום יהיה על פי התקנון 
 

  .שרלי –ם בפייסבוק אחריות על פרסו .3

שרלי מלין על כך שרם פרדמן )מי שמכניס תכנים לדף הבית של האיגוד( לא קיבל את דרישתו לשנות את 
 .לעיל( 2הפרסום בנוגע לרישום לתחרות בריגה )סעיף 

 אורי, יו"ר האיגוד מודיע חד משמעית שהפרסום בדף הפייסבוק באחריות מנכ"ל האיגוד בלבד.
 .2019מעלה את דרישתו של רם פרידמן לשכר, הנושא יעלה לדיון בדיוני התקציב לשנת  בסיום הדיון שלום

 

 .שרלי –מאמני אגודות כמאמני נבחרות  .4

אורי: באיגוד הסיוף יש מעט מאמנים, אחת הבעיות שמאמנים לאומיים הינם גם מאמני אגודות, אם ניקח אותם 
 ת.ונהרוס את האגוד –מהאגודות 

 הם ישארו באגודות. –נבחרות יוסי: הם לא יגיעו ל

 שרלי: גובה השכר שאיגוד הסיוף משלם גבוה יותר משמעותית מהשכר באגודות.

השאלה כיצד ממקסמים את פעילות הנבחרת, בנבחרת הנשים עברנו למכון וינגייט וכך הופרדה הפעילות 
 הלאומית מהאגודתית.

 יש לחפש פתרון דומה לגברים.
 

 .אירוח תחרות חרב בחיפה .5

 .5חלט להציע לחיפה את אירוח תחרות חרב מספר הו
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 .שרלי –ירוח אליפות ישראל דקר/חרב באשקלון במקום בגני תקוה א .6

 על בקשתו לארח את אליפות ישראל באשקלון. 8.1שרלי טוען שבמירמה לא נכתב בפרוטוקול 

וח אליפות ישראל רומח בעכו בעקבות בקשתם אורי מציג את פרוטוקול הישיבה ומראה לשרלי שדובר על איר
וגם את לוח התחרויות כפי  8.1לא לקיים את התחרות ביום חמישי. מיותר לציין ששרלי אישר את פרוטוקול 

 יצא לוח תחרויות ובו צויין כי אליפות ישראל תתקיים בגני תקוה ולא בשום מקום אחר. –שפורסם 

נוגדת החלטה יסודית של איגוד  –ו את גביע המדינה למקום אחר הדרישה להסיט את אליפות ישראל איוסי: 
 גני תקוה, ולא בשום מקום אחר. –קרי  – אולם הביתהסיוף שגביע המדינה ואליפות ישראל מתקיימות 

 .הסובבים, כולם מאשרים עובדה זו, ובכל זאת מאשרים לאשקלון את אירוח אליפות ישראל בוגרים בדקר וחרב

 ע את מחאתו, לפי התקנון אי אפשר להעביר תחרות.איגור ריכטר מבי

עוד הוסיף איגור, כי הטענה של יו"ר האיגוד כאילו אפשר לשנות מיקום תחרות ע"פ החלטת הנהלה מעוגנת 
 אינה נכונה ומנוגדת לכתוב בתקנון המשנה. –בתקנון המשנה 

 אורי: זה לא לפי תקנון משנה, לא החלטת הנהלה כפי שציין יוסי.

 –של שרלי כאילו איגור רוצה שהתחרויות יתקיימו בגני תקוה מסיבה שהמועדון שלו קיים בגני תקוה  טענתו
 ומאחר ואיגור מייצג את אס"א ירושלים באיגוד. –אינה נכונה 

 ענף החרב ברובו נשלט ע"י אס"א ירושלים. –לתשומת לב חברי ההנהלה 

 )הודעה של איגור(. נטש את הישיבה. –ת האיגוד לאור התעלמות חברי ההנהלה מדרישתו המבוססת על תקנו

הוא מסרב וטוען שלא יעלה יותר ממה שעולה תחרות  –לבקשת מנכ"ל האיגוד לקבל מסמך עלויות משרלי 
 בגני תקוה.

 התנאים:
 ליום התחרות )כולל מע"מ(. ₪ 4,000עד  –אולם 

 באחריות האיגוד.–שופטים 
 באחריות האיגוד. –מנהלי תחרות 

 באחריות האיגוד. –גביעים 
 באחריות האיגוד. –שופטים בינ"ל 

 (.₪ 4,000לא תתקבל כל דרישה כספית ממועדון אשקלון למעט האולם )עד 
 

 .2018מתקציב  1/12על בסיס  2019אישור הנהלה להתחיל את שנת הכספים  .7

 .2018תקציב  1/12על בסיס  2019אורי מבקש את אישור ההנהלה להתחיל את שנת 

 .אחד התקבל פה
 

 .אישור להוצאת מכרז לעוזר/ת מאמן פרוייקט נשים .8

 פרוייקט הנשים חייב עוזר מאמן לצד המאמן.
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 יצא מכרז ויופץ לכל אגודת הסיוף. –הוחלט 

 ועדת מכרזים: ליאורה הלפרין, יוסי הררי, אורי חרל"פ.

 .2018הנושא דחוף וחייב להיסגר עד סוף חודש דצמבר 

 ם למאמנים העובדים באיגוד.יוכנו חוזי 2019לקראת שנת 

ובהתאם זה יהיה חלק  –אורי מודיע כי באחריות האיגוד התכנים המקצועיים לקורסי מאמנים ומדריכים 
 ממשרת המאמנים הלאומיים )כלול בשכר(.

 .17:00נקבע דיון בעניין חוזים בשעה  – 23/12/18-ב

 

 
 

 כתב,
 

 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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