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

1069482יפו, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב , הדר יוסף10שטרית   
Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

Email:   ceo@fencing.org.il   :אימייל 
Site:   http://www.fencing.org.il   :אתר 

Facebook:   https://www.facebook.com/IsraelFencing   :פייסבוק 

 

- 1 - 

3/07/2018 
 

 

 8/17/030ביום שלישי  7פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 

 
 נוכחים:

ליאורה הלפרין, יוסי הררי, איגור  ,אפרים דביר ,מירב עופריס. יו"ר,   –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 .ריכטר, חיים ויצמן

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא

 :נעדרים

 .גלפר אלכסנדרה וצ'ר,יורי ק ,זרצקי אירנה

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 

 8/2014 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .לא שלחו עדיין סיכום כתובלא הובא לאישור משום שמאמני הנבחרות שהציגו  4/2018פרוטוקול 

 לא הובא לאישור

 

 אושר 8/2016פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס 

 .אושר פה אחד

 

 שלום כהן – טכני אליפות אירופהדו"ח  .2
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אפ של כל חברי -הקמנו קבוצת ווטס –, התמקמנו במלון, פגשתי את המאבטחים 14/6/18-הגענו לסרביה ב
 המשלחת, כולל המאבטחים.

הלכתי לאולם בו מתקיימת התחרות, שילמתי דמי רישום על כל המשתתפים, בדקתי רת  15/6/18למחרת 
 שהתקיים באותו יום. EFC-קונגרס ה, מהאולם הלכנו לרשימת המשתתפים לוודא שהכל תקין

 בקונגרס פגשתי פנים מול פנים את נטלי רודריגז איתה אני בקשר עבודה שוטף.

 אורי מעלה את שאלת הצורך בראש משלחת.

נענית שבדרך כלל מגיעים עם "אחראי", ליאורה מציינת שבתור ראש  –ליאורה שואלת איך זה במדינות אחרות 
 .ללא ראש משלחת מועדון לא תשלח ספורטאים

 חושב שבבוגרים זה מיותר. איגור 

 ראש משלחת יוצר יחסים בינלאומיים. –אפריים טוען שהמאמן תפקידו לאמן 

 פחות. –צריך לצאת ראש משלחת, בבוגרים  –ספורטאים  24-יוסי: כשיש הרכב מלא 

 שרלי מציע שכל משלחת תיבדק לגופה.

 ולם מתקיים דיון על הרכב המשלחת.ממילא לקראת כל יציאה לאליפות אירופה וע
 

 דיווח היו"ר .3

הפעם דיון עקרוני בשילוב הדרישה  –אורי מדווח על המשך הדיון המשפטי של דלילה נגד האיגוד  .א
 )טרם התקבל פס"ד( 4/7/18לאפשר יציאה לאליפות העולם בסין. הדיון יתקיים ביום ד' 

מר עופר בוסתן ועם דני אורן בעניין  תתקיים פגישה עם ראש מנהל הספורט 4/7/18ביום רביעי  .ב
 ענף מועדף.

מכתב הבנות: התקבל באיגוד מכתב מבנות הנבחרת )דר, ניקול, יאנה( המביעות מחאה על כך  .ג
שורה לא יוצאת לאליפות העולם למרות שלא עמדה בקריטריון. טענתן שבתקנון לא כתוב 

ההחלטה בהתאם  –דים או קבוצתי "קבוצתי". בתקנון האיגוד אין החרגה ולא מוזכרת המילה יחי
אורי ויתר חברי ההנהלה רואים ורה לא יוצאת לאליפות העולם.  –שהתקבלה נשארת בעינה 

בחומרה שספורטאיות נבחרת, שבזכות הישגיהן מטופלות ע"י האיגוד  מוחות נגד קריטריון 
  .ההנהלה בהמלצת המאמנים הלאומיים שאושר ע"י

 

 דני אורן .4

"מבקש לרשום כי אני רואה באי נסיעתו של מאמן נבחרת הנשים ה לאיגוד כדלקמן: דני אורן שלח הודע
 .לאליפות אירופה, בחומרה"

 בהתאם האחריות שלנו.  –אנחנו אישרנו את המשלחת אורי: 

 המאמנים מכתיבים לנו את התנאים ואנחנו מאשרים.

 .יוסי: אנחנו צריכים לאסור על המאמן מצב שהוא לא יוצא עם הנבחרת אותה הוא מאמן )למעט מקרי חירום(
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 פרוייקט רומח צעירות –טים -אישור הנהלה לפנייה לטופ .5

 .15, 13, 11מאז אליפות ישראל ומשיחות עם מאמנים רואים תנודה כלפי מעלה של ענף הרומח בגילאים  יוסי:

 יש חומר מצויין בבנות.  –ל רב יותר בבנות רואים גידו

 :השתתפות באליפות ישראל ילדים מצ"ב טבלה מסכמת

20182017

יחס רומח/דקרדקררומחיחס רומח/דקרדקררומח

18240.75בנים 25310.8064516111בנים 11

17330.51515152בנים 23360.6388888913בנים 13

13320.40625בנים 9370.2432432415בנים 15

12250.48בנות 21191.1052631611בנות 11

14150.93333333בנות 17210.8095238113בנות 13

6160.375בנות 7260.2692307715בנות 15

80145סה"כ102170סה"כ

5096השתתפויות56120השתתפויות

ללא גיל 11ללא גיל 11

146סה"כ176סה"כ

 גידול של 20%
 

-ו 13, 11יוסי מבקש את אישור ההנהלה לפנות לטופטים ולבקש תקציב מיוחד לפרויקט בנות רומח בגילאים 
15. 

 יודגש שאין הכוונה להשתמש בתקציב טופטים הקיים אלא לבקש תקציב מיוחד לעניין זה.

 חברי ההנהלה מאשרים ליוסי לפנות לטופטים.

 

 תחרויות אזוריות .6

בעקבות הגשת מכתב מעו"ד יפה ובו בקשה לתצהיר לגבי תחרויות אזוריות בעכו ובחיפה בעניין דיווח כוזב, 
 .יוסי מעלה את הנושא

 יוסי מציע להתעלם ולמחוק את הספורטאי שלא היה מדו"ח התחרות.

לשם כך אנו  –איגוד הסיוף אינו מוסמך להטיל קנסות או עונשים  –כל האגודות  ליאורה מציעה להטיל קנס על
 חברים בבית הדין העליון של ההתאחדות לספורט.
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 אפריים טוען שלא ניתן להתעלם מהנעשה וצריך להעמיד לדין את האשמים.

רויות יהיו סוכם: אורי יעביר את המסר של חלק מהחברים על כך שהאיגוד לא עשה את הכול כדי שהתח
 .ם האיגוד בתחרויות. בהתייעצות עם היועץ המשפטי ההנהלה תקבל החלטותטעלא היו משקיפים מ ות,מבוקר

 

 אגודות חדשות .7

 .ירושלים וסייפי מודיעין-רף לאיגוד: קוסלטהתקבלה באיגוד בקשתן של שתי אגודות חדשות להצ

 .אושר פה אחד

 

 ליאורה -קריטריון ת אי עשייהשתתפות בתחרויות בינלאומיות למרות  .8

 .משנהבישיבת הנהלה לעניין תקנון יעלה לדיון 

 

 ליאורה - בגלל מחלהמגיע גביית דמי השתתפות בתחרויות ממי שלא  .9

 יעלה לדיון בישיבת הנהלה לעניין תקנון משנה.

 

 ליאורה -סדנאות שיפוט  .10

 .שרלי: אנו שואפים לקיים סדנאות שיפוט ברמה בינ"ל

 כים בהתאמה אישית.לא ניתן להתאים תארי

 סדנאות שיפוט. 3התקיימו  2017-18במהלך עונת 

אגודות צריכות להבין שפיתוח תשתיות הינו חלק חשוב כמו גיוס ספורטאים חדשים ואולי אף יותר, ללא 
 תשתיות מאמנים/שופטים/מדריכים האגודות לא יוכלו להמשיך להתקיים, אולי לשרוד אבל לא להתפתח.

 

 
 כתב,

 
 ןשלום כה

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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