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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  4ביום שלישי 02/04/19
הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים:
אורי חרל"פ – יו"ר ,שרלי אופלגר – ס .יו"ר ,חיים ויצמן ,אפרים דביר ,יוסי הררי ,איגור ריכטר.
התנצלו:
גלפר אלכסנדרה ,יורי קוצ'ר ,ישראל בן עזרא ,ליאורה הלפרין.
נעדרים:
זרצקי אירנה ,מירב עופרי.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל.

 .1אישור פרוטוקול .3/19
אושר פה אחד
שרלי טוען :הכתוב בסעיף 6ד' אינו נכון – לא היתה החלטה שלא לשלם  ,כפי שנטען בדיון עצמו .כמו כן
בדיון עצמו היו"ר לא זכר שאישר לשלם עבור הובלה לתחרות ברמת השרון
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מכתבו של יו"ר האיגוד לחברים.

לאור התנהלות בוטה בישיבת הנהלה  ,2/19הוציא יו"ר האיגוד מכתב לחברי ההנהלה ב ,21/3/19-להלן
המכתב ככתבו וכלשונו:

בעקבות ישיבת ההנהלה האחרונה בה חרגנו כולנו בדרך קיום הישיבה ,מצאתי לנכון להעלות את
הנושא בכתב.
כולנו נבחרנו להנהלת האיגוד על ידי האגודות החברות באיגוד הסיוף ואנחנו עושים זאת
בהתנדבות וברצון .אנחנו נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת הענף ולטובת כל העוסקים או
המעוניינים בו.
עלינו לזכר תמיד שבנו "לשרת" את הציבור שבחר בנו  ,מנהלי אגודות ,מאמנים ,ספורטאים
ומקורבים לענף.
אנחנו מחויבים לשמור על לשון נקייה בינינו לבין עצמינו ולבין הציבור אותו אנו משרתים.
כאנשי ציבור נקבל מידי פעם הערות לא נעימות חשוב לחשוב לפני מתן התגובה ,תגובתנו
המתונה תתרום רבות לשיפור האווירה הכללית באיגוד.
להלן כמה כללים שאני מציע לאמץ במהלך ישיבות ההנהלה.
 .1ישיבות ההנהלה תתקיימנה על פי סדר יום.
 .2חבר הנהלה המבקש לעלות נושא לדיון מתבקש לעביר את הבקשה שבוע לפני קיום
הישיבה ,למנכ"ל.
 .3רשות הדיבור תינתן לחברים ע"י יו"ר הישיבה.
 .4חשוב להימנע מקריות ביניים ולברור את המילים בזמן קריאת הביניים.
 .5ליו"ר החובה לשמור על זכות הדיבור ובמידת הצורך לעצור את הדובר ולהזהירו.
 .6מנכ"ל האיגוד ישמש כמזכיר ישיבות ההנהלה ואחראי על כתיבת הפרוטוקול.
 .7על פי הנוהל התקין מנכ"ל אינינו משתתף פעיל בישיבות הנהלה ,עונה על שאלות הקשורות
לסדר היום ,באם נשאל .במידה והמנכ"ל מזהה חריגה כל שהיא ,יעביר ליו"ר בקשה להעיר,
היו"ר יחליט באם לאפשר למנכ"ל להעיר את הערתו.
מחויבות כולנו לכללי האתיקה בספורט למנהלים וחברי וועד.
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אישור נסיעתם של היו"ר והמנכ"ל לקונגרס.

שרלי :בתקופתי כבכיר באיגוד הרוגבי הוצע לי לא פעם לצאת לקונגרסים וסירבתי כי אני לא מבין בתחום.
יש לנו חבר הנהלה בכיר המבין בתחום ,והמשמש כראש משלחת "סופר מעולה" ובעצם כך ממשיך להתחכך
באנשי איגודים אחרים בעולם –מציע שאפרים דביר יצא לקונגרס.
ואם לא אפרים אז הממונה על קשרי חוץ – איגור ריכטר ,אפשרות שלישית ששרלי העלה – השופט הבינלאומי
גרגורי גרוס.
יוסי :יש חשיבות ייצוגית להתחככות בקונגרס ,כאחד החברים באיגוד האירופי/עולמי.
אכן לאפרים יש ניסיון מצד אחד ,מצד שני הרכב הנציגים הבינלאומיים השתנה בשנים האחרונות...
גם המנכ"ל צריך להתחכך וליצור קשרים עם הארגונים הבינלאומיים –איתם הקשר שלו כרגע רק באמצעות
הדוא"ל.
אפרים :אם רוצים לשלוח את שלום (המנכ"ל) – אין בעיה ,אבל צריך לשלוח איתו מישהו שיכיר לו את
האנשים .ללא הכרה פורמלית לא יווצרו קשרים .בלי מישהו שיעזור לו – אף אחד לא יפנה לשלום.
יוסי :מעבר להיבט הבינלאומי ,האינטראקציה בין הספורטאים/מאמנים למלווים – חשובה.
אורי מעלה אפשרויות להצבעה:
א' – אורי ושלום.
ב' – אורי ואפריים.
ג' – אפריים ושלום.
ד' – איגור ושלום.
בהצבעה עבור הצעה ראשונה :אפריים ואיגור נמנעו ,שרלי התנגד ,יוסי ,חיים ואורי – בעד.
ההצעה התקבלה – יוצאים לקונגרס – אורי ושלום ,שלום נשאר לכל תקופת התחרות כראש משלחת.
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אירוח אליפות אירופה גיל  23לעונת .20/21

שרלי :לא נעשה דבר עד עתה בעניין האפשרות לאירוח.
קיבלנו פנייה להגיש מועמדות ,הודענו שלא נוכל לארח בעונת  ,20/21אנחנו לא ערוכים לאירוח בסדר גודל
כזה.
מהידע שיש לנו ,חסר לנו כ ,₪ 250,000-הגרעון הולך וטופח ,יהיה צורך בהזמנת שופטים רבים מחו"ל...
והיקף התמיכה לוט בערפל.
שרלי ממליץ לא להגיש את הבקשה לעונת .21/22
החלטה :אנחנו לא מגישים את מעמדותינו לאירוח אליפות אירופה לגיל  23לעונת .21/22
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בקשת היועץ המשפטי להעלאת שכר.

עו"ד אייל יפה שלח לאיגוד בקשה להעלאת שכר ,השכר הנוכחי עומד על  ₪ 300לשעה  +מע"מ ,אייל מבקש
 + ₪ 500מע"מ.
יוסי הציע לדבר עם אייל ולנסות להגיע למחיר טוב יותר (כ ₪ 400-לשעה).
במידה ואייל יסכים – זה יהיה שכרו החדש ,במידה ולא יסכים ,יובא לדיון חוזר בישיבת ההנהלה הבאה.
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קביעת קריטריונים למימון השתתפות באליפות אירופה ועולם בוגרים.

הוחלט :ספורטאים היוצאים לאליפות אירופה ועולם בוגרים ממומנים ע"י האיגוד.
האיגוד לא ממן מאמנים אישייים.

.7

התייחסות המנכ"ל לרישום שופטים כפול לתחרות ב.16/3/19-

הוגש מכתב המנכ"ל המראה כי גרגורי גרוס במו ידיו – רשם שופטים לשתי תחרויות שונות – מה שגרם חוסר
שופטים בתחרות מסויימת( .מצורף המכתב כנספח א') .טענתו של גרגורי כאילו יש באד בתוכנה הופרכה
לחלוטין.
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ביטוח ספורטאים – חוות דעת היועץ המשפטי.

לטענת שרלי אין חובת ביטוח בהתאם לתיקונים  10ו 15-לחוק הספורט.
חוות הדעת של היועץ המשפטי עו"ד אייל יפה :ממליץ לאיגוד לא לשתף ספורטאים בתחרויות ללא ביטוח
(נספח ב').
הנהלת האיגוד החליטה כך:
כל אגודה שלא הגישה אישור ביטוח שמי של ספורטאיה ,מעבירה הצהרה שהספורטאים באגודתה חתומים על
הצהרה שהם מבוטחים לפי תיקון  10ו 15-לחוק הספורט.
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נושא ביטול החסות לנבחרת הדקר בנים.

לעניין חסות שהושגה ע"י אוהד לחברי הסגל האולימפי – נותן החסות זכה למסיבת עיתונאים בה הודיע על
מתן חסות לסגל האולימפי דקר.
נחתם חוזה בין הספורטאים לנותן החסות ,ללא כל קשר לאיגוד.
נותן החסות יצא לקטאר במשלחת הישראלית במימון האיגוד.
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העו"ד של נותן החסות הודיע שבעקבות הפרת ההסכם ע"י הספורטאים הוא חוזר בו מההסכם ,ולפנים משורת
הדין משלם על החודש הראשון (ינואר .)2019
התשלום הועבר ,בהתאם להסכם דרך הועד האולימפי.
הלקח מהעניין הוא שבמקרה של חסות/נותן חסות יש למנות מתאם מטעם האיגוד.
חשוב להדגיש למען הסר כל ספק – איגוד הסיוף לא קיבל כל תשלום מנותן החסות.

.10

סטטוס חוזים – שרלי.

שרלי שואל האם כל החוזים חתומים.
מקבל תשובה שכן למעט החוזה של ויאולטה – ובהתאם אינה מקבלת שכר חודשי ככתוב בחוזה.
לטענת שרלי – בחוזה יש "קנסות" על אי ביצוע ,מבקש לשנות את החוזה לשכר עבודה יומי.
הוחלט :יו"ר ועדת כספים עם המנכ"ל ינסחו מחדש את החוזה – כך שהשכר יהיה ליום עבודה (יצויין כי
התיקון בהתאם לדרישתו של שרלי אופלגר ולא של ויאולטה).
שכר יום עבודה הינו  ₪ 600כולל הוצאות.
מוסכם ומובהר כי ויאולטה תעבוד רק כנגד הזמנה מראש של האיגוד (ולא באופן עצמאי בכל דרך שהיא),
למען הסר ספק – רק ימי עבודה שהוזמנו ע"י האיגוד באופן רשמי – ישולמו.
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המשך דיון הערות על פרוטוקול קודם .בדיקת טענות גריגורי – שרלי.

הבקשה של גרגורי גרוס נדונה – יו"ר האיגוד מבקש לכתוב לו תשובה אישית ,מטעמי צנעת הפרט.
נספח ג' מביא את תשובות המנכ"ל לטענות שהועלו בישיבת הנהלה .3/19

.12

וועדות ובעלי תפקידים ומקומם במערכת – שרלי.

יו"ר האיגוד מבקש לקיים ישיבת הנהלה שתוקדש לעניין זה בלבד.
כתב,
שלום כהן
מנכ"ל איגוד הסיוף
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