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03/01/2019

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1ביום שלישי 01/01/19
הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים:
אורי חרל"פ – יו"ר ,שרלי אופלגר – ס .יו"ר ,יוסי הררי ,חיים ויצמן ,איגור ריכטר ,גלפר אלכסנדרה ,ישראל בן
עזרא ,יורי קוצ'ר.
התנצלו:
ליאורה הלפרין ,אפרים דביר.
נעדרים:
זרצקי אירנה ,מירב עופרי.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל.

 .1אישור פרוטוקול .12/18
אושר פה אחד
.2

ועדת מכרזים – עוזר מאמן נבחרות נשים.

התקיימה ועדת מכרזים בתאריך ( 19/12/18נספח  :1פרוטוקול הועדה).
הועדה המליצה על אלכס פלטניקוב לתפקיד עוזר מאמן נבחרות נשים.

אושר פה אחד
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.3

לקראת חתימת חוזים.

עולה לדיון נושא העסקת מאמנים לשנת .2019
השכר המוצע למאמנים הינו כדלקמן:
אוהד בלוה –  ₪ 15,000ברוטו.
דורון לויט –  ₪ 16,000ברוטו.
אלכס איבנוב –  ₪ 8,000ברוטו.
אלכס פלטניקוב –  ₪ 5,000ברוטו.
נתן אביטן –  ₪ 4.600ברוטו.
יעקב פרדמן –  ₪ 4,600ברוטו.
ויאולטה קבק –  ₪ 2,000ברוטו.
שכר מנכ"ל –  ₪ 15,000ברוטו.
התקבלו שתי החלטות בעניין חוזים:
עד ה 8/1/19-המאמנים יחתמו על חוזים ,מאמן שלא חותם על החוזה לא מועסק באיגוד החל מינואר .2019
אי עמידה בתנאי החוזה תגרור קיזוז בשכר (במשכורות נובמבר-דצמבר).

.4

דיווח עבודת המאמנים (נוכחות ,דוחות מקצועיים בסיום כל תחרות בינ"ל ומחנות בארץ או
בחו"ל ,מחוייבות לאיגוד).

אורי :המאמנים לא עומדים בדיווחים המתחייבים מעבודתם ,בהתאם ההחלטה בסעיף 23

.5

עבודת הועדות באיגוד ,דרך קבלת המלצות הוועדה .ובאין המלצות כיצד מתקבלת
ההחלטה.

אורי :אין תפקוד בוועדות באופן כללי.
יו"ר וועדת כספים עובד מול המנכ"ל בסנכרון מלא.
אין פגישות וועדות ,אין פרוטוקולים של וועדות.
יוסי :מבקש למנות חברי וועדות חדשים.
שרלי :עומד בראש שתי וועדות תחרויות/שיפוט.
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לשתי הועדות יש קבוצות ווטס-אפ – שם מקיימים דיונים.
מתקיימים דיונים בקבוצה – אין בעיה עם עבודת הוועדות.
אורי :מציע לאשרר וועדות בישיבת ההנהלה הבאה.
כמו כן ,תצא דרישה מסודרת לגבי כיצד וועדות מתכנסות וכיצד עוברים דיווחים לאיגוד.

לא התקבלה החלטה חד משמעית
.6

קביעת תאריך להצגת התכנית הרב שנתית לדיון ואישור.

אורי :ד"ר איציק בן מלך הגיע לשלבי הסיום בהכנת התכנית האסטרטגית לאיגוד הסיוף.
במסגרת זו הוא מעוניין להציג את התכנית בפני חברי ההנהלה ואחר בפני המאמנים וכל מי שירצה.
הוחלט :לתאם תאריך לחברי ההנהלה (ביקשו יום שלישי) – משרדי האיגוד.
לתאם תאריך להצגה בפני המאמנים/מדריכים/פעילים – בוינגייט.

 .7בקשת הצטרפות לאיגוד – מכבי סייף חוות הנוער.
אושר פה אחד
.8

שינויי חוקה – שרלי.

מדובר על חוק הפסיבי החדש (.)P-card
שרלי טוען שבישראל הדרוג האישי לפעמים צמוד מדי ,ולא ניתן לתפעל את החוק לפי הדרוג ,ולכן מציע
לתפעל את החוק על פי דרוג בשלב הבתים בתחרות (בכל תחרות מחדש).
הצעתו הכתובה של שרלי מצורפת כנספח  2לפרוטוקול זה.

.9

גרעון כספי  – 2016בן עזרא.

ישראל מעלה שאלות מהעבר לגבי תשלום לשרלי ,וגרעון כספי לשנת .2016
הדיון נתקע בכך שישראל ביקש ללמוד את הנושאים לעומק ולחזור ולדון בכך בהמשך.
אורי מזכיר לחברים שהאסיפה הכללית אישרה את הדוח הכספי עם הגרעון לשנת  2016ואין צורך לדון בנושא.
אורי מזכיר לחברים שהאסיפה הכללית אישרה את המאזן לשנת  2016ואין צורך לדון בנושא.
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 .10תשלום דוח מהירות לשרלי – בן עזרא.
ישראל :תשלום דוח (כלשהוא) הינו טעות חמורה שלא תחזור על עצמה ,מדובר בטעות שאסור שתקרה גם
מבחינת הנהלת החשבונות וגם מבחינה מנהלית.

 .11תשובה להצעת נבחרות בוגרים רומח –בן עזרא.
ישראל :צריך לעשות הכל באופן אובייקטיבי על מנת שיהיו קבוצות בוגרים בכל הכלים.
נכון להיום ,הצעתו של חיים חטואל אינה ריאלית משום שמדובר באנשים שאינם עוסקים בסייף באופן מלא,
או בכלל לא עוסקים בסייף (שמות מהעבר הרחוק).

 .12מכתבו של חיים חטואל לעניין התנהגות תומר אור בתחרות גביע עכו –בן עזרא.
התקבל במשרדי האיגוד מכתבו של מר חיים חטואל ב( 31/12/18-נספח  )3המתאר התנהגות חמורה של תומר
אור במהלך התחרות "גביע עכו" שהתקיימה בעכו ב.22/12/18-
ישראל :על השופטים להקפיד ,לשמור ולעצור כל התנהגות בלתי ספורטיבית בעודה באיבה.
ההנהלה צריכה להיות אובייקטיבית ולטפל בנושא באופן חד משמעי.
קיימת בעיה לאור העובדה שמנהל התחרות – חיים חטואל – לא הוציא כל כרטיס למאמן תומר אור.
יוסי – התחייב לקיים ברור במועדון כפ"ס.
אורי מציע שתי אפשרויות:
א .ועדת משמעת.
ב .מכתב התנצלות.
יוסי יחזור עם תשובה הערעור למנכ"ל.

 .13קביעת מינימום משתתפים לתחרות – יוסי.
בשבת  29/12/18התקיימה אליפות ישראל קדטים ,בחרב בנות לקחו חלק שתי בנות.
לאור כך יוסי מעלה את נושא קביעת מינימום משתתפים בתחרויות איגוד.
שרלי טוען שקביעת מינימום תביא לחיסול ענף החרב.
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ישראל מציע להצבעה את האפשרויות הבאות:
א .גביע המדינה ואליפות ישראל 3-4 :משתתפים
ב .מינימום  3-4משתתפים לכל תחרות.
ג .להשאיר המצב כפי שהוא.
ישראל ,יוסי ,אלכסנדרה ואורי מצביעים בעד אפשרות א'.
חיים ויורי נמנעים ,שרלי מתנגד.
התקבלה הצעה א' – שתוכנס באופן מיידי לתקנון המשנה.
שרלי :החלטה מטופשת ומטומטמת – תביא לחיסול ענף החרב בישראל.

-5כתב,
שלום כהן
מנכ"ל איגוד הסיוף
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19/12/2018

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים למכרז עוזר מאמן
יום רביעי  19/12/18הדר יוסף שעה 17:00

חברי הועדה:
אורי חרל"פ – יו"ר ,יוסי הררי ,ליאורה הלפרין.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל ,דורון לויט – מאמן נבחרות נשים

.1

מועמדים.

לקול קורא נענו המועמדים הבאים:
פודולסקי דימטרי ,פלטניקוב אלכס ,סמואל שוסטר.
כמו כן הציגה מועמדות תושבת זרה ,לא יהודייה – סמילקה רודיק.

.2

ראיונות אישיים.

כל המועמדים הוזמנו לראיון אישי ,כל מועמד הציג את עצמו ,את יתרונותיו ומדוע הוא מתאים למשרה.
נשאלו שאלות וניתנו תשובות.

.3

סיכום.

לאחר שהסתיים חלק הראיונות התקיים דיון בהשתתפות המאמן דורון לויט.
ליאורה :יש לה בעיה עם העובדה שאף מועמד לא דיבר על נתינה – לא דיברו כיצד הם מקדמים את הבנות.
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דורון :הרעיון הכללי הינו לייצר תשתית שתעבוד לאורך זמן ,הכוונה שכל הנבחרות ירוצו באותו סגנון עבודה,
תרבות ארגונית ,רמת אימון וכד'.
נכון להיום ,בפרוייקט ישנם מספר קשיים ,אחד הקשיים המרכזיים מגיע ממאמני האגודות – יש אנטגוניזם מצד
המאמנים במועדונים.
יוסי :הפרוייקט על קרעי תרנגולת ,כרגע הרבה תלוי ביעקב פרדמן שמספק אחוז גדול של ספורטאיות
לנבחרות.
לויט :למה?
יוסי :יעקב עלול להשפיע על הבנות לא להגיע לאימוני הנבחרות בתירוצים שונים.
אורי :מקבל את דעתו הידועה של שלום ,שהכול תלוי באיגוד אשר צריך להפגין נחישות ,ולא לרשום
לתחרויות בחו"ל ספורטאיות שלא תגענה לאימוני הנבחרת.
ועדת המכרזים מחליטה להמליץ על אלכס פלטניקוב לתפקיד עוזר המאמן לנבחרות הנשים בדקר.
כתב,
שלום כהן

מנכ"ל איגוד הסיוף
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סעיף  124שמתייחס לקרב פסיבי – יישום ישראלי
הגדרה :חוסר נכונות לסייף (קרב פסיבי) קיימת כאשר עוברת דקה ללא דקירה או מכה בתוקף או
לא בתוקף.
כאשר אחד או שני הסייפים מפגינים את חוסר הרצון שלהם לסייף ,השופט מיד צריך לעצור את
הקרב.

 .1תחרות אישית .שלב הוצאה ישירה (נוקאאוט)
כאשר ,בפעם הראשונה בקרב קורה פסיביות ,השופט מעניש אחד או שני סייפים עם כרטיס צהוב P

כדלקמן:
א).

אם התוצאה בקרב  -שוויון :השופט מעניש את שני הסייפים עם כרטיס צהוב .P

ב).

אם התוצאה בקרב  -אינה שוויון :השופט מעניש את הסייף שבפיגור עם כרטיס צהוב .P

כאשר ,בפעם השנייה והשלישית בקרב קורה פסיביות השופט מעניש אחד או שני סייפים עם כרטיס
 P-redכדלקמן:
ג).

אם התוצאה בקרב  -שוויון :השופט מעניש את שני הסייפים עם כרטיס אדום .P

ד).

אם התוצאה בקרב  -אינה שוויון :השופט מעניש את הסייף שבפיגור עם כרטיס אדום .P

אחרי קבלת כרטיסים ,סייפים ממשיכים לסייף עד סוף הזמן של השליש של הקרב שבו ניתנו
הכרטיסים.
כאשר ,בפעם הרביעית קורה קרב פסיבי אחד או שני סייפים שכבר קיבלו שני כרטיסים אדומים P-
 ,redמקבלים כרטיס שחור .P-black

אם שני הסייפים מקבלים כרטיסים שחור בו זמנית ,אז הסייף עם הדירוג לאחר שלב הבתים
הגבוה יותר מנצח את הקרב.

 .2תחרות קבוצות
כאשר ,בפעם הראשונה קורה קרב פסיבי ,השופט מעניש אחת או שתי הקבוצות עם כרטיס צהוב P

כדלקמן:
א).

אם התוצאה בקרב  -שוויון :השופט מעניש את שתי הקבוצות עם כרטיס צהוב .P

ב).

אם התוצאה בקרב  -אינה שוויון :השופט מעניש את הקבוצה שבפיגור עם כרטיס צהוב .P

כאשר ,בפעם השנייה והשלישית קורה קרב פסיבי השופט מעניש אחת או שתי הקבוצות עם כרטיס
 P-redכדלקמן:
ג).

אם התוצאה בקרב  -שוויון :השופט מעניש את שתי הקבוצות עם כרטיס אדום .P

ד).

אם התוצאה בקרב  -אינה שוויון :השופט מעניש את הקבוצה שבפיגור עם כרטיס אדום .P

אחרי קבלת כרטיסים הקבוצות ממשיכות לסייף עד סוף הזמן של הקרב במפגש שבו ניתנו
הכרטיסים.

כאשר ,בפעם הרביעית קורה קרב פסיבי אחת או שתי הקבוצות שכבר קיבלו שני כרטיסים אדומים
 ,P-redמקבלים כרטיס שחור .P-black
קבוצה שקיבלה כרטיס שחור  Pיכולה להשתמש בסייף מחליף שלהם ,אם יש להם אחד כזה והחילוף
כבר לא בוצע קודם לכן מסיבות טקטיות או רפואיות .אם החילוף הוא לאחר קבלת כרטיס שחור ,P
לא ניתן לבצע החלפה נוספת ,גם מסיבות רפואיות.
אם לא ניתן לבצע חילוף לאחר קבלת כרטיס שחור( P-כי אין סייף מחליף או כבר נעשה שימוש
במחליף) ,קבוצה שקיבלה כרטיס שחור P-מפסידה את המפגש.
אם שתי הקבוצות קבלו שחור P-בו זמנית ,הקבוצה עם הדירוג הגבוה יותר בתחרות מנצחת את
המפגש.

 .3תחרויות אישיות וקבוצתיות
א)

כרטיס צהוב  Pוכרטיס אדום  Pתקפים רק לאותו קרב או מפגש בהם התקבלו.

כרטיס שחור  - Pפירושו פסילה על אי-נכונות חוזרת לסייף .עונש של  60ימי השעיה אינו חל
ב)
במקרה זה ,וסייף או קבוצה שקיבלו שחור  Pשומרים על דירוגם והנקודות שהושגו עד לרגע הפסילה.
השופט חייב לרשום את הכרטיסים האלה בנפרד על טופס תוצאה .הסנקציות על אי-נכונות
ג)
לסייף אינן מצטברות עם סנקציות אחרות.
בתחרויות אישיות או קבוצתיות ,אם בתום הזמן של הקרב או מפגש קיים שוויון יש להשתמש
ד).
בסעיפים  t.40.3ו.t.41.5 -

עיריית עכו
ע”ר " רומח אבירים" 58-025-337-5
רומח אבירים
פקס  - 04-9816995 :נייד  E.M hatoelha@gmail.com 052-3296050 :שושנה דמארי  4עכו
יום שני  31דצמבר 2018
לכבוד,
איגוד הסיוף בישראל
א.נ,.

הנדון  :התנהגות תומר אור בגביע עכו
בעת התחרות בעכו שהתקיימה ביום שבת ה  ,22/12/2018שפטתי קרב בין הסייפת מכפ"ס ניקול ארוס לבין הסייפת מריה
בוגרד מב"ש.
במהלך הקרב היו לתומר מעט הערות ,אבל בתום הקרב החל בצעקות רמות שנשמעו מחוץ לאולם ,מאשים אותי שגנבתי לארוס
 8טושים ,לא פחות ,כשהוא משתמש בסופרלטיבים חמורים וכך זה נמשך כ -דקות ,20תוך הפרעה לסייפים שהתמודדו על עליה ל1-4-
וכל הניסיונות להשתיקו לא צלחו.
התנהגותו של תומר ,הייתה מבישה ואינה הולמת מאמן ובוודאי לא סייף שהיה חבר נבחרת אותה אימנתי במשך שנים .בכך פגע
בעצם גם בסייפת שלו שבמידת מה היא תאמין שההפסד שלה מקורו בשופט ולא בסיוף שלה.
ברור לכולנו ששופט הינו בן אדם ויכול לטעות ,אבל מכאן ועד ההתנהגות שלוחת הרסן כאילו העובדות ,הצדק והידע בשיפוט
הינם נחלתו הבלעדית של תומר אור ,זו נורמה חדשה ופסולה שנובעת מהתחושה של "פרח מוגן" ובשל כך יש להביא אותו לסדר.
מבחינתי ,הקרב נוהל בצדק ,במקצועיות ובהגינות ,פסקתי ע"פ ראות עניי ,הבנתי ואסכולת השיפוט שלי ,שנהיר לכל הסייפים
ומקפיד להבהיר אותה לפני תחילת הבית.
מובן שיכולתי להוציא לו כרטיס שחור ונמנעתי בשל עברו המכובד כסייף נבחרת ולכן אני מצפה ממנו להתנצלות.
ראיתי שצילמו את הקרב מטעמה של ארוס ,אני מבקש להציגו לבחינה של שופטים אובייקטיביים.
בברכה
חיים חטואל
מאמן לאומי ואולימפי בכיר

