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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  12ביום שלישי
 05/12/17הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים:
אורי חרל"פ – יו"ר ,שרלי אופלגר – ס .יו"ר ,יורי קוצ'ר ,ישראל בן עזרא ,יוסי הררי ,חיים ויצמן.
התנצלו:
איגור ריכטר ,מירב עופרי ,ליאורה הלפרין ,גלפר אלכסנדרה.
נעדרים:
אפרים דביר ,זרצקי אירנה.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל

 .1פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  11/2017אושר
אושר פה אחד
.2

הופעת חיים חטואל בפני ההנהלה:

חיים חטואל ,לבקשתו ובאישור יו"ר האיגוד מופיע בפני חברי ההנהלה.
חיים שוטח את טענותיו – אשר נרשמות אחת לאחת ע"י יו"ר האיגוד.
סוכם כי יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ יכין תשובה מסודרת על כל נקודה שחיים העלה – הנקודות והתשובות
יצורפו לפרוטוקול לאחר אישורן.
יו"ר האיגוד הקצה לחיים  30דק' – בפועל העניין ארך יותר משעה וחצי.
נספח א' לפרוטוקול ,תשובותיו של אורי חרל"פ לטענותיו של חיים חטואל.
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חלוקת תקציבים על פי ענפים לבקשת ישראל בן עזרא:

נדון בהרחבה במהלך הופעתו של חיים חטואל בפני הנהלת האיגוד.
אם ברומח עסקינן – על דעת היחידה לספורט הישגי אין מה להשקיע ברומח בוגרים ,יש להתמקד בגילאי 12-
 14על מנת לנסות להרים את הענף מהמקום הנמוך בו הוא נמצא.

סעיפים :4,5,6
הוחלט כי ייכתב נוהל יציאת מאמנים לאומיים לחו"ל ,אשר יובא לאישור הנהלת האיגוד ויהיה מחייב.

כתב,
שלום כהן
מנכ"ל איגוד הסיוף
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06/12/2017
לכבוד:
חברי הנהלת האיגוד
שלום רב

הנדון :הופעת מר חיים חטואל בפני הנהלת האיגוד
מר חיים חטואל הינו מבכירי מאמני הסייף בישראל אשר הגיע עם מספר ספורטאים למשחקים
האולימפיים במשך השנים .מר חטואל ביקש להופיע בפני הנהלת האיגוד וביום  05/12/17התקיימה
ישיבת הנהלת האיגוד בהשתתפותו.
חיים העלה מספר נושאים שעל פי דעתו יש להתייחס אליהם והם מועלים כאן על פי סדר העלאתם ולא
על פי חשיבותם.

 .1מינימום ישראלי למשחקים האולימפיים

חיים מלין על כך שאיגוד הסיוף לא עשה מספיק לביטול הקריטריון הישראלי לקראת המשחקים
האולימפיים האחרונים (ריו  ,)2016לאחר שהתברר שדלילה עמדה בקריטריון הבין לאומי אך לא
בקריטריון הישראלי ולכן לא לקחה חלק במשחקים.
מאז שנת  2001איגוד הסיוף נאבק נגד הקריטריון הישראלי למשחקים האולימפיים .הקריטריון
הישראלי נקבע כבר בשנת  2012ע"י הוועד האולימפי בשיתוף האיגוד .הקריטריון פורסם והיה ידוע
לכל הספורטאים והמאמנים כולל חיים ודלילה .מפרסום הקריטריון ועד ליום בו התברר שדלילה לא
תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים ,היות ולא עשתה את הקריטריון הישראלי ,לא יצא חיים
למאבק .בבוקר ישיבת ההנהלה בפגישה בוועד האולימפי ביקשנו לקראת הדיונים בקריטריונים לטוקיו
לחייב את ספורטאי הסיוף רק בקריטריון הבין לאומי .התשובה הלא פורמלית שקיבלנו היא
שהקריטריון הישראלי יהיה לפחות סגל ארד.

 .2חיוב דמי רישום למרות הודעת ביטול

חיים מלין על כך שאגודה מחויבת בדמי רישום לתחרות גם אם מבטלת השתתפות.
עלפי תקנון משנה לתחרויות וניקוד ,במידה ואגודה תודיע על ביטול לאחר סגירת ההרשמה (בדרך כלל
יום רביעי שלפני התחרות) תחויב האגודה בדמי רישום ,במידה ותבצע האגודה ביטול בעצמה לפני
מועד זה לא תחויב בתשלום.

 .3אי קיום ועדה מקצועית

חיים מעיר על כך שלא קיימת באיגוד ועדה מקצועית .מבחינה עקרונית חיים צודק .לצערי הרב אין
מאמני סיוף בדימוס המוכנים להתמנות לוועדה המקצועית ,למרות פנייתי עם כניסתי לתפקיד
היו"ר .אי אפשר לקבל את דעתו של חיים שהוועדה המקצועית יכולה להיות מתוך המאמנים העובדים
היום באגודות ,ועדה מקצועית חייבת להיות אובייקטיבית (בלתי תלויה) ולא יכולה להיות מורכבת
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מבעלי עניין .הוועדות המקצועיות באיגוד הופסקו כבר בשנת  2008בהעדר פורום של אנשי מקצוע
שאינם בעלי ענין .הגוף המקצועי המבקר את פעילות האיגוד כיום זו היחידה לספורט הישגי במכון
וינגייט.

 .4פורום מאמנים

לטענתו של חיים על האיגוד לקיים פגישות יזומות עם פורום המאמנים.
לקראת כל שנת פעילות האיגוד יוזם ומקיים מפגשים אליו מוזמנים כל המאמנים שמאמנים באגודות
ועל פי רוב המשתתפים נקבעת התכנית לשנת הפעילות ובמידת הצורך גם נקבעים שינויים בתקנונים
השונים.
אין התנגדות לקיים מפגשים נוספים במידה ותהייה בקשה לכך מצד המאמנים ,אין גם כל מניעה
שהמאמנים ייזמו פגישות עבודה ויסיקו מסקנות מהפעילות השוטפת לקראת העונה הבאה.

 .5נבחרת רומח בוגרים
על פי דעתו של חיים אין התייחסות לנבחרת רומח גברים בדומה לנבחרת הדקר ואף הציג נתונים משנת
 2012ואילך על שוויוניות בהישגים לעומת אי-שוויוניות במימון בין הדקר לרומח .בבדיקה שנעשתה
התברר שספורטאי הדקר נסעו על חשבונם ,כמו סייפי הרומח ,וקנו את מקומם בסגלים בהישגים .כן יש
להבהיר שמקום  12של קבוצת הרומח שהיא שלישית מהסוף אינו שווה למקום  12של ענף הדקר מתוך
 40קבוצות או מקום  8בתחרות אחרת .קבוצת הרומח לא דורגה בשנים האחרונות בחצי העליון מבין
הקבוצות המתחרות.
תוך כדי דיון התברר שיש  2ספורטאים בוגרים שמתאמנים  4אימונים בשבוע כשרק אחד מהם ,מאור
חטואל מצליח להוכיח הישגים יחסיים ,פחותים מהעבר.
בתכנית העבודה במסגרת ענף מעודף שהגיש האיגוד ליחידה לספורט הישגי נתן האיגוד ביטוי גם לענף
הרומח ,קיבלנו הערות בכתב על התכנית וכך נכתב:
"בתכנית שהוגשה בחר איגוד הסיוף לכלול פעילות בין לאומית ומחנה אימון בארץ עבור
סייפי דגם הרומח ,בכל הגילאים .לדעת היחידה לספורט הישגי ,בניגוד לדקר ,אין כיום איכות
מספיקה של סייפים וסייפות בדגם הרומח ברמה הבין לאומית ,כדי לקיים אנך הישגי .אי
לכך ,למעט בגילאי  12-14המהווים הבסיס של התשתית ההישגית ,היחידה לספורט הישגי
רואה לנכון לתקצב רק את פעילות דגם הדקר במסגרת תקציב ענף מעודף".
היחידה לספורט הישגי אינה רואה בפעילות "מועדונית" פעילות הישגית המצדיקה השקעה ציבורית.

 .6ניקוד קבוצתי בדרוג אגודות לטוטו
על פי דעתו של חיים הניקוד שניתן לאגודות על פי ההישגים באליפות ישראל איננו תקין היות והמפתח
לניקוד הוא מספר הקבוצות הלוקחות חלק באליפות ,המשמעות היא שהניקוד שניתן לקבוצה הזוכה
במקום הראשון בדקר גבוה יותר מהניקוד שניתן לקבוצה בענף הרומח היות שבדקר משתתפות יותר
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אגודות .הנושא מעוגן בתקנון משנה לתחרויות וניקוד שנקבע ע"י פורום המאמנים ואושר בהנהלה.
בסיסה של השיטה באמות המידה של המועצה להסדר ההימורים בספורט אשר נותנת העדפה למספר
הספורטאים ומספר הקבוצות.

 .7קריטריון להשתתפות באליפות עולם ואירופה
לדעתו של חיים קביעת קריטריון להשתתפות ספורטאי באליפות אירופה ועולם מיותר .חיים טוען שיש
לאפשר לכל ספורטאי לנסוע בכספו לקחת חלק באליפות אירופה ועולם ללא קביעת קריטריון כל
שהוא .על דעת ההנהלה ,מעוגן בתקנון משנה לתחרויות וניקוד ,יש לקבוע קריטריון לתחרויות השיא
אליפות אירופה ועולם ,אין הגבלה בהשתתפות בגביעי העולם השונים.

 .8תחרויות לגילאי 9
חיים מלין על כך שאין בתוכנית התחרויות תחרויות לגיל  .9אנשי המקצוע בטיפוח ספורטאים צעירים
ממליצים לא לקיים תחרויות לגילאים הצעירים במתכונת הרגילה של תחרות אלא לקיים הפנינג פעילות
שבסופו של יום יקבלו כל הספורטאים תשורה עבור השתתפות .לידיעה ,בשנת התחרויות 2016/17
התחרו גילאי  9ביחד עם גילאי  11היות ולא היו מספיק נרשמים .לסבר את האוזן המילה מספיק
מתייחסת ל 5-ספורטאים/יות לפחות.

 .9אי שילובם של חיים ולידיה באימון
נכון להיום לא מופעלות נבחרות בענף הרומח .פעילות הרומח מתקיימת לגילאים הצעירים במסגרת
היחידה לספורטאים צעירים .המאמנים לפעילות הצעירים בדקר ורומח נבחרו בהתייעצות עם היחידה
לספורטאים צעירים מצטיינים .בהמשך העלה חיים בקשה לשלב את לידיה כשופטת בתחרויות בחו"ל.
הסיבה היא שלאור אי יציאתה של לידיה לשיפוט רישיונה הבין לאומי נשלל ,לצערנו לעוד מספר
שופטים ישראלים ,כיום מסלול ההכשרה ארוך יותר ,הנהלת האיגוד קיבלה החלטה לנסות לשלב
מעומדים לשיפוט בתחרויות בין לאומיות לקדטים כשלב ראשון בהכרה ,במידה ולידיה מעוניינת
להתחיל בתהליך ניקח זאת בחשבון .עם קבלת ההודעה מההתאחדות האירופאית לקראת עונת
 2017/18נשלחה הודעה לכל האגודות והמועדונים ,לצערי לא הייתה כל היענות.

.10חיוב אגודת הפועל עכו בביטול נסיעתה של דלילה לסין
חיים מלין אל כך שהאיגוד אינו מוכן לשלם עבור ביטול נסיעתה של דלילה לסין עקב מחלה .איגוד
הסיוף מבוטח על כל ביטול כרטיס טיסה על פי תנאי הביטוח .חברת הביטוח לא אישרה את תעודת
המחלה שהציגה דלילה ולכן התשלום חל על אגודתה של דלילה.
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במהלך הדיון הייתה אי הסכמה למידע על מספר הספורטאים מעכו הלוקחים חלק בתחרויות האיגוד,
מצאתי לנכון לדווח על הנתון המדויק.
השתתפות ספורטאי מועדון עכו בתחרויות פתיחת העונה 2017/18
תחרות גילאי  3 = 11ספורטאים
תחרות גילאי  1 = 13ספורטאים 3 ,ספורטאיות
תחרות גילאי  1 = 15ספורטאים
תחרות נוער =  3ספורטאים 1 ,ספורטאיות
תחרות בוגרים =  6ספורטאים 1 ,ספורטאיות.
תודה לחיים על הופעתו בישיבת ההנהלה.
בכבוד רב,
אורי חרל"פ
יו"ר איגוד הסיוף
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