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8/10/2019 

 

 

 9/110/70י נביום ש 10פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

, ישראל בן יורי קוצ'ר,  ,יוסי הררי, ליאורה הלפרין, אפרים דבירס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .איגור ריכטר  ,עזרא

 התנצלו:

 .גלפר אלכסנדרה, חיים ויצמן

 :נעדרים

 .טוריה נחמקין, לריסה זלצקיויק

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

ניקול פייגין )מעלות( מקום ראשון, יונתן כהן  –שגים בסבב הקדטים בבודפשט יעל ההאורי מברך 
 )מעלות( מקום ראשון. בקבוצות מקום שלישי לבנות וגם שביעי לבנים.

 תודה למאמנים על העבודה היסודית. בתקוה להצלחה דומה בעתיד
 

 .199/ אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד.
 

 אורי. –דיווח על פגישת מאמנים וספורטאי השנה  .2

מאמנים: תומר אור, חיים חטואל, דורון לויט, אלכס  5: חיים וייצמן ביקש לכנס ישיבת מאמנים, הגיעו אורי
 איבנוב, אלכס פלטניקוב. כמו כן נכחו אפריים דביר, אורי חרל"פ ושלום כהן.
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כולם  –התקיים דיון על השינויים בתקנון, למעט חיים חטואל  –שעלו לדיון: תקנון ולוח תחרויות הנושאים 
 קיבלו את החלטות ההנהלה.

 אורי לא הוציא פרוטוקול לישיבת המאמנים.

 : מסכימה שיש להקדים הדיון בתקנונים לאוגוסט, בדיעבד אין מה לעשות.ליאורה

העונה, היינו חייבים לאשר תקנון משנה בטרם מתחילה עונת : הייתה מצוקת זמן לקראת פתיחת יוסי
 התחרויות.

 סיכום:

ישיבת מאמנים בענייני תקנון תתקיים מדי שנה לקראת תחילת העונה ביוזמת האיגוד בסביבות סוף יולי על מנת 
 לאשר תקנון באוגוסט.

 טכסי הפועל ואס"א:

 ניקול טל הוכרזה כספורטאית השנה של אס"א.

 יך ספורטאי השנה של הפועל.יובל פרייל

 כמו כן קיבלו הוקרה: כפ"ס קבוצתי דקר, אשקלון קבוצתי חרב, עכו קבוצתי רומח.

 

 יוסי. –מכרז מאמן נבחרות הנשים  .3

 : דימה פודולסקי ואלכס איבמנוב הגישו מועמדות למכרז.יוסי

 .)הועדה בראשות יוסי(בועדת האיתור ישבו אפריים, שרלי ויוסי 

 של דימה בעברית לקוי, הגיע לא מוכן לועדה )ללא תוכניות וללא רעיונות בסיסיים(.כושר הביטוי 

 איבנוב בא עם תפיסת עולם ותכנית שנתית מוכנה.

 הועדה ממליצה לבחור את אלכס איבנוב למאמן נבלחרות דקר נשים.

 המלצת הועדה התקבלה פה אחד ע"י ההנהלה.

 

 שלום. –ת , חובות אגודו19/20רישום ספורטאים לעונת  .4

, לאחר מאמצי גבייה ₪ 60,000-בגובה כ לאיגוד: בישיבה קודמת דיווחתי על חובות של האגודות שלום
 .₪ 6,000-ממושכים החוב כיום עומד על כ

 מצורף פירוט חובות.
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07/10/2019דוח חייבים

סכוםאגודה

175.00 ₪מגידו

1,070.00 ₪לכיש

1,600.00 ₪פ"ת

240.00 ₪הוד השרון

2,878.00 ₪ספורטיב-לי

₪ 5,963.00

04/09/2019דוח חייבים

סכוםאגודה

175.00 ₪מגידו

1,020.00 ₪לכיש

4,442.00 ₪פ"ת

240.00 ₪הוד השרון

2,878.00 ₪ספורטיב-לי

2,700.00 ₪ת"א

13,242.00 ₪עכו

400.00 ₪גבעתיים

900.00 ₪מכבי חיפה

32,491.00 ₪אס"א י-ם

₪ 58,488.00 
 סייפים פעילים. 500: נכון להיום רשומים באיגוד 2019-20מצב רישום לעונת 

 

 עבור מה האיגוד משלם. –אגודות שמארחות תחרויות  .5

 עולה לדיון השאלה עבור מה ולשם מה האיגוד מאשר לאגודות לארח תחרויות.

 אולם וכיבוד. –הוחלט: באחריות האגודה המארחת 

 גביעים, התקנה, ניהול. –באחריות האיגוד 

 במימון האגודה המארחת. –במידה ויש צורך בהובלת ציוד 

 התחרויות בפיקוח וניהול האיגוד.
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 אפרים דביר. –ווח על ניסיון הקמת ועדה מקצועית די .6

 אפריים: התחלתי בחיפוש אנשים שלא קשורים לענף:

 הסכים לקחת חלק בועדה מקצועית. –בוריס אגרנוביץ 

 עובד במועדון כפ"ס, הסכים. –סמואל סוסטר 

 כולם הביעו את הסכמתם. –אפריים הציע להכניס את המאמנים הלאומיים ברומח ודקר 

 אנשים, אוהד בלוה חושב שצריך ועדה מצומצמת. 7חושב שצריך ועדה של  חיים

לדעת אפריים ועדה מקצועית צריכה לפקח על עבודת המאמנים. דרישות המאמנים צריכות לבוא לדיון 
 ולהחלטת הנהלת האיגוד.

 יש להחליט על מספר חברי הועדה, תפקידיה וסמכויותיה.

 )ככל הועדות(. מקצועית הינה ועדה מייעצת להנהלת האיגודועדה 

 יו"ר ומייצג את ענף החרב –אפריים דביר  חברי הועדה:
 רומח –תומר אור    
 רומח –חיים חטואל    
 דקר –אוהד בלוה    
 דקר –אלכסנדר איבנוב    

מטרות, דרך עבודה ותחומי לאחר התכנסות ראשונית של הועדה, תקבע פגישה עם ד"ר בן מלך על מנת להגדיר 
 פעילות.

 

 שרלי. –שיפוט  .7

 בתחרויות נוער ובוגרים. ₪ 750 –קרי  –שרלי: מבקש להשוות שכר שיפוט בוגרים לשכר המאמנים 

 הבקשה נדחית על הסף.

 מי יכול להיות חונך:

אגרנוביץ,  אופציונליים לדעת שרלי: גרגורי גרוס, קרוליצקי אלכסנדר, בוריס –שופט בינ"ל בהווה ובעבר 
 שירלי דראי לאסט, ויאולטה קבק, אינה פורמן, איבנוב אלכסנדר, חיים חטואל, לידיה צוקרמן.

 חבר הנהלה אינו יכול לשאת בתפקיד ביצועי/מקצועי.

 שיפוט במשלחות לחו"ל:

 שרלי ושלום יכינו מסמך התחייבות להכשרת שופט בינ"ל.

 איגוד.המסמך יימסר לבדיקת ואישור היועץ המשפטי של ה
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 שרלי. –תקנון משנה אדמיניסטרטיבי  .8

 )נובמבר(. 11נדחה לישיבה 

 

 שרלי. –מועד אסיפה כללית שנדחתה  .9

 שרלי ושלום יקבעו מועד בנובמבר לאסיפה כללית.

 את המועד יש לתאם עם היועץ המשפטי על מנת שיוכל להיות נוכח.

 

 שרלי. –תכנית לחרב  .10

ות סבב הקדטים בחרב, יתלווה אליו יאן ויסוצקי שגם ישפוט הוחלט: דוד פרומגרץ ימומן באחת מתחרוי
 בתחרות.

 

ללא  –ישנה בקשה שתהיה בינלאומית, התארגנות שולית  – 15/2-תחרות ילדים ברומח ב .11
 יוסי. –עלויות 

 מאחר ויגיעו סייפים ממדינות שונות, יש צורך להקנות נופך בינ"ל לתחרות.

 יה כיתוב באנגלית ובעברית.תצא הזמנה גם באנגלית, על הגביעים יה

 נדאג להשיג המנונים. –כשנדע מי המדינות 

 

 יוסי. –עוזר מאמן לדקר בנים  .12

 : אוהד לא יוכל לקחת על עצמו את כל פעילות הגברים, נערים, קדטים בענף הדקר.יוסי

 אוהד מבקש כעוזר מאמן את סמואל שוסטר.

 לקבל את בקשתו של אוהד. מאחר ומשרת עוזר מאמן הינה משרת אמון למאמן, הוחלט

 סמואל שוסטר מאושר כעוזר מאמן לאוהד בלוה, העסקה על בסיס יומי.

 היקף משרה יאורגן ע"י יוסי ושלום.

 

 יוסי. –מעמדו של תומר אור כמאמן רומח  .13

 יוסי מציין שיש צורך להכיר במעמדו של תומר כמאמן המוביל בענף הרומח.

 ותומר מתוכנן לקבל שכר על בסיס יומי בליווי קבוצות לחו"ל ומחנות.אין הכוונה לשכר או משהו כזה, מאחר 

 הנושא יעלה לדיון לקראת חידוש חוזים קיימים.
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 .2019השתתפות איגוד הסיוף  במימון סטלייט בוגרות במעלות באוקטובר  .14

 מועדון מעלות מבקש את סיוע האיגוד במימון שני שופטים זרים לסטלייט מעלות.

 מימון שני השופטים למעלות.האיגוד מאש את 

 

 

 ,כתב

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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