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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 3א ביום שלישי
 12/03/19הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים:
אורי חרל"פ – יו"ר ,שרלי אופלגר – ס .יו"ר ,חיים ויצמן ,אפרים דביר ,ליאורה הלפרין ,יורי קוצ'ר  ,יוסי הררי,
ישראל בן עזרא ,איגור ריכטר.
התנצלו:
גלפר אלכסנדרה.
נעדרים:
זרצקי אירנה ,מירב עופרי.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל.

התייחסות לפרוטוקול קודם שנבצר ממני להגיע( .שרלי).
.6
שרלי מבקש להעיר מספר הערות לפרוטוקול  ,2מאחר ולא נכח בישיבה:
א .בישיבת הנהלה מספר  11לשנת  )6/11/18( 2018בנושא התנהגות אנשי הרומח בתחרויות שרלי הלין על
התנהגותו של תומר אור ,שרלי חוזר בו ומדגיש שהתכוון ליואב אופנברג.
שרלי מתנצל על טעותו ,יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ יוציא מכתב התנצלות בשם האיגוד לתומר אור.
המכתב יפורסם בפרוטוקול ישיבת הנהלה מספר .3
ב .שרלי מעיר על שינוי התקנון למשחקי הזון כפי שהוחלט בישיבה מספר  ,2הוא טוען שיש להשאיר את
הקריטריון הקיים בתקנון משנה לתחרויות לשנת .2018-19
בדיון שהתקיים הביעו רוב החברים הסכמה לדעה זו ,הוחלט להשאיר את התקנון הקיים.
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ג .מריה בוגורד – שיפוט ב 24/11/18-מגידו :לטענת שרלי מריה נתבקשה לשפוט ע"י מנהל התחרות מר נתן
אביטן – למרות ששפטה לא קיבלה שכר.
שלום – מריה לא הופיעה ברשימת השופטים שנרשמו לשפוט בתחרות ,כמו כן במועד התחרות אינה
מאושרת ע"י הועדה למינוי שופטים .עד כמה שידוע לי נתן לא ביקש ממנה לשפוט.
אורי יבקש מנתן התייחסות לנושא.
שרלי טוען שגם בתחרות אחרת שפטה שופטות שאינה מאושרת ע"י הועדה למינוי שופטים – התקיים דיון
והיו"ר חיזק את הדרישה ששופטים לא ישפטו ללא אישור הועדה למינוי שופטים.
ד .דרישה לתשלום עבור פריסת מסלולים בתחרות שנערכה בבאר שבע ב :12//15/18-שרלי טוען ששילמנו
פריסת מסלולים למעלות והובלת ציוד לרמת השרון והתשלום נעשה על דעת המנכ"ל בלבד ,אורי :הובלת
הציוד אושרה על ידי כתמיכה בהקמת המרכז החדש לסייף ברמת השרון.
פריסת מסלולים למעלות שולמה במסגרת השתתפות בהוצאות אירוח תחרות בינ"ל – יום לפני כן
התקיימה תחרות גברים דקר במעלות.

.7

סל הספורט מרכזי מצוינות ישובים( .שרלי)

שרלי מלין על כך שיזרעאל עדיין מתוקצבים כמרכז מצוינות ,מסביר באריכות הסבר מלומד בנדון.
למעט העובדה שבברור עם יורם כהן הסתבר שהוא ביקש להוציא אותם ממרכז המצוינות ,ויטפל בנדון.

 .1אישור פרוטוקול .2/19
אושר פה אחד
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אליפות אירופה קדטים ונוער – סיכום (אפרים).

אפריים מדווח על אליפות אירופה קדטים ונוער:
מדגיש שהייתה אווירה טובה מאוד בין המאמנים ,בין הספורטאים – כולם עודדו את כולם ללא קשר לכלי
ומין.
הפתעה לטובה מבנות הרומח – ניקול וליאור.
מציים את יונתן כהן ככישרון גדול.
לגבי המקום שהתאכסנו – חור נידח ,לא היו מוניות ,לא היו היו מסעדות ,היו תלויים אך ורק בהסעות
המאורגנות.
מציין שוב ,אווירה מצויינת בקרב כל המשלחת.

.3

אישור רשימת המשתתפים באליפות העולם קדטים ונוער .2019

הוצגה רשימת המשתתפים ,יוסי שאל מדוע איבנוב יוצא ב – 8/4-הוא יוצא לפגוש את הסייפת מארה"ב –
ניקול פוסטילניק.
לגבי ההרכבים – מוסבר שאלו אותם הרכבים שיצאו לאליפות אירופה בקיזוז ספורטאי אחד מקבוצת דקר
קדטים בנים ובנות (אין קבוצות קדטים באליפות העולם).
את סייף החרב מלווה מסלקוב סרגיי האב (תחרות החרב פותחת את האליפות).

אושר פה אחד
.4

מכתבו של נתן אביטן לגבי התחרות שנערכה ב.16/2/19-

נתן אביטן שלח מכתב לאיגוד לגבי התנהגות חיים ומאור בתחרות ב( .16/2/19-נספח .)1
הוקרא מכתבו של נתן ,ממשיך את רוח ההתנהלות של תחרויות הרומח ,מדי פעם מתעוררת מהומה ,הולכים על
חבל דק ומחכים למהומה שתגיע.
איגור מציע שוב התקנת מצלמות לשיפוט ,כרגע אין יכולת טכנית וכספית להתקין מצלמות.
ישראל טוען שאין ספק שמצלמה תפתור את הבעיה.
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אי הופעה של בנות למחנה אימון – פנייה של המאמן דורון לויט.

הגיע מכתב מדורון מאמן נבחרות נשים( ,נספח )2
אורי מקריא את המכתב.
מוזמנים ספורטאים למחנות אימון וחלק מהספורטאים לא מגיעים.
אפריים :יש החלטה ואנחנו לא אוכפים אותה – מי שלא בא למחנה אימונים לא יכול להיות בנבחרת – אם
אנחנו לא עומדים מאחורי ההחלטית שלנו – אז למה שאחרים יעמדו מאחורי החלטות אלו.
איגור שואל אם יש סיבה.
יורי מסביר מה עשו במעלות במחנה האימון ושואל מה המטרה של מחנה אימון...
לדעתו המחנה בוינגייט היה מיותר ונועד רק להצדיק את תפקידו של מאמן הנבחרת .טוען שחלקו השני של
המחנה לא תואם עם יעקב" .חשוב הנוכחות ולא המקצועיות".
יורי טוען שיש בעיה עם ההחזרים – רוצה שהאיגוד ישלם מראש – האיגוד צריך לשלם הוצאות נסיעה אם הוא
רוצה נוכחות של מעלות באימונים.
יורי מתעקש שלא סוכם מחנה מפוצל.
יוסי טוען שהאיגוד אשם –יש נתק בתקשורת בין המאמנים לאיגוד ובין האיגוד למאמנים – האיגוד לא מפקח.
יורי מתעקש שלא היה צורך בוינגייט ושלא סוכם על וינגייט עם יעקב.
מדובר בהחלטה חד צדדית של אנשי מעלות.

כתב,
שלום כהן
מנכ"ל איגוד הסיוף
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לכב' הנהלת האיגוד
שלום רב,

כבר תקופה ארוכה שאנו סובלים מהתנהגותם של מאמני מועדון עכו בתחרויות ילדים .

מאור חטואל באופן שיטתי מפעיל לחץ לא סביר על שופטים ,עוצר קרבות באמצע  ,יוצר אנדרלמוסיה ומדבר
בצורה גסה ומעליבה כלפי השופטים.

ישנם מקרים רבים לכך וכאן נתאר מקרה שקרה אתמול בקרב הגמר בגילאי  15בנים.
שופט הקרב היה אורי פינסטרבוש ,מדורג ראשון בארץ לקדטים  ,לאורך כל הקרב כרגיל מאור הפריע למהלך
הקרב ויצר לחץ על השופט ,ובסיום הקרב בו הסייף מעכו הפסיד ,מאור הוסיף ואמר לאורי כי זהו השיפוט
הגרוע ביותר שהוא ראה בחייו ,שהוא שופט גרוע ועוד מספר ״מחמאות ״ .הסיטואציה הזו הביאה את אורי
לידי דמעות ,והוא חזר לביתו ממש כמו לאחר ״טראומה״ בו תקפו אותו אישית.
כמו שציינו ,אין זו הפעם הראשונה שמאור וגם חיים מתנהגים בבריונות בתחרויות ילדים ומשחירים את
האווירה.

נמאס לנו!! אנו מבקשים מאיגוד הסיוף לטפל בנושא זה בחומרה ,ואם צריך לשמוע עוד עדים לכך  ,אנו
משוכנעים ששלום ואיגור יכולים לחזק את דברינו.

בנוגע לחיים חטואל  ,לא יתכן שהוא ימשיך לשמש שופט בתחרויות ילדים ,חוסר האובייקטיביות שלו בקרבות
בו הוא שופט זועק לשמים.
אנו מבקשים כי מו עדון הסיוף בעכו יביא שופט ראוי שאינו מאמן וזאת לאור מקרי עבר שחיים שפט ועשה עוול
לסייפים שאינם סייפי עכו.

על החתום,

נתן אביטן מאמן לאומי ומאמן מועדון מגידו וגלבוע
אליעזר אדירים מאמן רומח מועדון הסיוף כפר סבא

איגוד הסיוף ><israel.fencing.association@gmail.com

אימון נבחרת אליפות אירופה
 18בפברואר  2019בשעה 17:33
<doronfencing@gmail.com> Doron Levit
אל ,office@fencing.org.il :יוסי הררי > ,<hasharon2@gmail.comחרלפ אורי ><saraleuri@gmail.com
שלום רב,
כהכנה לאליפות אירופה ,תואם עם יעקוב פרדמן לבצע מחנה אימון משולב במעלות ובוינגייט.
המחנה תוכנן וסוכם שיתקיים שישי שבת במעלות ובראשון שני בוינגיט -.לבקשת יעקב בטענה לעומס על הסייפות שלו צמצמנו את המחנה
ליומיים במעלות ויום אחד בלבד בוינגיט  -יום שני בוינגיט.
לצערי אף אחת מבנות מעלות לא הגיעה למחנה בוינגיט.
ללא כל קשר לקושי התקציבי של האיגוד ,יש צורך לגיבוי האיגוד והחלטה עקרונית מה מחויבות הבנות והמועדונים לנבחרת....
בברכה,
דורון לויט
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לכבוד
תומר אור
מאמן בהפועל כפר סבא
הנדון :הופעתך בפני הנהלת איגוד הסיוף

ראשית תודה על הופעתך בישיבת הנהלת האיגוד ב.05/02/2019-
אתה התרעמת על כך שבפרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום  06/11/2018שדנה בהתנהגות מאמני הרומח
ציין שרלי את שמך והתנהגותך .בהופעתך בפני ההנהלה אמרת שפנית לשרלי והוא טען שלא התכוון אליך
אלא למאמן אחר ,ואכן בהקלטה של הישיבה נשמע שרלי אומר את שמך.
בישיבת ההנהלה ביום  12/03/2019ציין שרלי שהתכוון ליואב ובטעות אמר את שמך ועל כך התנצל.
ההתנצלות של שרלי תפורסם בפרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום .12/03/2019
אני מתנצל בשם הנהלת האיגוד על עוגמת הנפש שנגרמה לך בפרוטוקול ישיבת הנהלה מיום .06/11/2018
מכתב ההתנצלות יצורף לפרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום .12/03/2019

בכבוד רב,
אורי חרל"פ
יו"ר איגוד הסיוף

העתקים:
חברי הנהלת האיגוד
שלום כהן – מנכ"ל איגוד הסיוף
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