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4/11/2019 

 

 9/111/04י נביום ש 11פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

גלפר   ,ישראל בן עזרא, יוסי הררי, ליאורה הלפרין, אפרים דבירס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .איגור ריכטר ,אלכסנדרה, ויקטוריה נחמקין, לריסה זלצקי

 התנצלו:

 .חיים ויצמן'ר, יורי קוצ

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

ניקול פוסטילניק. בתקוה להצלחה  –אנגליה -אורי מברך על ההישגים בגביע העולם לנוער בלונדון
 דומה בעתיד

 

 .9/110 אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד.

 

 שרלי. – תקנון משנה אדמיניסטרטיבי .2

חברי ההנהלה מסרבים לקיים דיון  –קנון המשנה . שרלי מבקש לדון בת2013שרלי: לאחרונה נדון בשנת 
 מאחר ורובם ככולם אינם מכירים את התקנון המדובר.

יובא לדיון בישיבת ההנהלה הבאה  –הוחלט: להפיץ בקרב חברי ההנהלה )בוצע(, לקבל הצעות, הערות 
 )דצמבר(.
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 שרלי. –תכנית שיפוט  .3

 , לטענתו ההחלטות לא מתבצעות.2016ט משנת יכז את החלטות האיגוד בנושא שיפושרלי ר

 יאן ויסוצקי. –המועמד  –עיקר טענתו לגבי מימון הכשרת שופט בינלאומי 

 הוכן כתב התחייבות עליו יהיה על יאן לחתום בטרם האיגוד ישתתף במימון ההכשרה.

 

 שרלי. – 23תכנית גיל  .4

 נדחה למועד מאוחר יותר.

 

 יורי. –דיווח סטלייט מעלות  .5

 חר יותר.נדחה למועד מאו

 

 אורי. –תחרויות בחו"ל במימון עצמי  .6

 נושא השתתפות בתחרויות במימון עצמי עולה לאור התנגדות מאגודה מסויימת לנסיעות במסגרת האיגוד.

המטרה העיקרית בנסיעות מרוכזות הינה לצאת מישראל כמשלחת, להתנהל בחו"ל כמשלחת ולחזור לארץ 
 כמשלחת.

למען הסר ספק איגוד הסיוף מחייב את  –ן לרכוש כרטיסים זולים יותר מדי פעם מעלים את הטענה שנית
 הסייפים בדיוק במה שהוא מחוייב.

לחברה זו אין נציגות בארץ, המחיר הינו ללא מטען, אין  'WIZZדוגמאות למחירים זולים לכאורה הינם חברת 
 ביטולים ואין אפשרות לקבוצות.

 , יש להגדיר הפרמטרים במכרז.2020שנת ישראל מבקש להוציא מכרז לשירותי טיסה ל

ישראל מבקש לדעת האם מבחינה משפטית האיגוד יכול להתנות רישום לתחרות ביציאה עם המשלחת 
 הפורמלית.

 )הועבר לעו"ד אייל יפה(. יועבר לחוות דעת היועץ המשפטי.

 

 במימון מי? ומתי מתחילים? –ויזות לאליפות עולם קדטים ונוער )ארה"ב(  .7

 היציאה לאליפות העולם קדטים ונוער בארה"ב נדרשים להכין ויזות.לקראת 

 ימים. 10בטיפול סוכנת הנסיעות. יש לקחת בחשבון שהדרכון נלקח לשבוע עד  ₪ 850-ויזה לאדם עולה כ

 הועלו שתי הצעות למימון:
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 עצמאי.ן באופ .א

 באמצעות סוכנת הנסיעות של האיגוד. .ב

 יגוד הסיוף אינו משתתף במימון הויזות.הוחלט: כל אחד יבחר בדרך הנוחה לו. א

 .2020סוף חודש ינואר  –תאריך אחרון להגשת ויזות 

 

 שלום. –"העלמת" ציוד איגוד בתחרויות  .8

 למרות הודעה שיצאה לאחר תחרות בוגרים על העלמת קליברים, גם בתחרות הבאה אחריה נעלם ציוד.

 כשלעצמה התנהגות מביכה וחסרת תרבות ספורטיבית.

במידה ולא  –ט: קניית פאוץ' לכל שופט, כל שופט יחתום עם קבלת הערכה ומתחייב להחזירה בשלמותה הוחל
 .₪ 500ישלם 

 מנהל התחרות חייב לבדוק שהשופטים מחזירים ערכה מלאה.

 

 שלום. –שעת התחלת תחרויות בימי שישי בגני תקוה  .9

בוי משתתפים )מבורך( הסתיימה התחרות בשעה יום שישי, התקיימה תחרות בגני תקוה, לאור רי 25/10/19-ב
20:00. 

 אין אפשרות לסיים תחרות בשעה כה מאוחרת ביום שישי. -מבחינת גני תקוה 

 .11:00הוחלט: תחרויות יום שישי בגני תקוה יחלו בשעה 

 

 שרלי. –אסיפה כללית  .10

 :הנושאים

 החזר הוצאות פס"ד.  *

 ם העונה יחל להוביל. ניקוד מתגלגל החל מעונה זאת ורק לאחר תו *

 הבהרות בנושא החלפת חבר וועד. הן זמני והן קבוע.  *

 החזר הוצאות חברי הנהלה.  *

כרטיס שחור לא לפי חוקת הסיוף העולמית. כאשר העבירה מקומית על המסלול, לתחרות בגינה ניתנה.  *
ירה שניתנה אינה העברה לוועדת משמעת כאשר יש עבירה על טוהר המידות. כאשר העונש בגין העב

 מכובדת. 

mailto:ceo@fencing.org.il
http://www.fencing.org.il/
https://www.facebook.com/IsraelFencing


  Israel Fencing Association( 580244838)ע.ר.  איגוד הסיוף בישראל 
Mobile:+972-(0)50-5970577 :נייד 

1069482יפו, -קה(, תל אביב)אצטדיון האתלטי , הדר יוסף10שטרית   

Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

Email:   ceo@fencing.org.il   :אימייל 

Site:   http://www.fencing.org.il   :אתר 

Facebook:   https://www.facebook.com/IsraelFencing   :פייסבוק 

 

- 4 - 

 מה המשמעויות? –כרטיס שחור בתחרויות בחו"ל  *

 מלגות לספורטאים, האיגוד יכול לאשר ובלבד שבתחילת כל עונה יופצו הקריטריונים. *

 החלפת ועדת ביקורת במבקר חיצוני. *

 עו"ד אייל יפה –מוזמן: היועץ משפטי של האיגוד 

 .25/11/19, 18/11/19הועלו שני תאריכים אפשריים: 

 במשרדי האיגוד, בנוכחות היועץ המשפטי עו"ד אייל יפה. 17:00בשעה  25/11/19הוחלט 

 

 )ישראל(. .2019בחודש יולי  –זיכוי חלק מההוצאות שהיו במחנה האימונים בעכו  .11

 ישראל מעלה בשם עכו: מבקש זיכוי חלק מהוצאות שהיו במחנה אימונים רומח בעכו.

 מההצעה שחיים הגיש לאיגוד. 1.5יו משתתפים "מיותרים" ולמה המלון עלה פי ישראל יבדוק האם ה

 

 )ישראל(. 5.12.2016-בפרוטוקול מ 11התייחסות לסעיף  .12

 .6נדון בסעיף 

 

 )ישראל(. השתתפות במימון של חיים כמאמן הבוגרים באליפות העולם בהונגריה. .13

 ן נבחרת הבוגרים.חיים חטואל יצא לאליפות העולם כמאמנו של מאור ולא כמאמ

 100,000היה חלק מחבילת המימון שהוענקה למאור בסך  2018-19מימון השתתפותו של חיים לאורך כל עונת 
₪ . 

 התקציב הסתיים במימון הוצאות מאור לאליפות העולם, כך שלא נשאר תקציב למימון חיים חטואל.

 

 . )ישראל(.2020בינואר  –להשתתפות קבוצתית בפריז  –לרישום בלבד  –יורו  400-מימון ב .14

 כרגע אין קבוצת רומח בוגרים, ואין מה לדון בנושא.

 

 בכבוד רב,

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו

mailto:ceo@fencing.org.il
http://www.fencing.org.il/
https://www.facebook.com/IsraelFencing

