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6/1/2020 

 

 06/1/2020ביום שני  1פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 נוכחים:

גלפר , ס. יו"ר, יוסי הררי, ויקטוריה נחמקין, יורי קוצ'ר, חיים ויצמן –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 .אלכסנדרה

 התנצלו:

 .ליאורה הלפרין, אפרים דביר

 נעדרו:

 .צקי, ישראל בן עזראלריסה זל איגור ריכטר,

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 :יםאורח

 .אשדוד –הפועל חיפה, מיכאל שמיס  – מנור זיו שי ויוני
 
 

 "2021הערכות לקראת מבחני התמיכה אלון גרנות, מי שהיה אמור להעביר את הנושא הראשון על סדר היום "
יעו במיוחד ומזמינם להישאר כאורחים אורי מתנצל בפני האורחים מהפועל כפ"ס ומאשדוד שהג–לא הגיע 

 בהזמנה המקורית(. 1)נושא מספר  בישיבת ההנהלה.

 הנושא החשוב יידחה למועד מאוחר יותר.
 

 בפתח הדברים:

 איגוד הסיוף משתתף בצערה של חברה ההנהלה ליאורה הלפרין על מות אביה;

עירים היחידה לטיפוח ספורטאים צאיגוד הסיוף משתתף בצערו של יורם כהן, 
 , על מות אמו;מצטיינים בהתאחדות הספורט לבתי הספר

 איחולי החלמה מהירה לחבר ההנהלה אפריים דביר;
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 .12/19 אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד.

 

 .ללא תקציב 1/1/200-הפעלה שוטפת של האיגוד מה .2

 אורי נותן סקירה על מצב הנזילות של האיגוד:

 ;₪ 160,000 –חובות אגודות 

 ;₪ 50,000-בל מטופטים כצריך לק

 ;₪ 25,000-צריך לקבל מפרוייקט צעירים כ

 ;₪ 100,000-הכנות כ

 לדיזנהויז. 510,000חייבים 

 ;₪ 200,000הועד האולימפי יעניק הלוואה לאיגוד הסיוף על סך 

 לא מצויין שיעור המקדמה או על איזה סכום. –הגיע מהמנהל כתב התחייבות למקדמות 

 התנהל עם חובות האגודות?נשאלת השאלה כיצד ל

 הוחלט כלהלן,

 :23/1/2020-במידה ולא יוסדרו החובות עד ל

 האגודות החייבות לא יקבלו שירותים מאיגוד הסיוף; .א

 תמנע הזכות להירשם לתחרויות, בארץ ובחו"ל מאגודות חייבות; .ב

 .7/1/2020-הודעה בהתאם יצאה לאגודות ביום שלישי ה

 

 .יוסי -דיון בתחרויות הרומח  .3

בעקבות מכתב שנשלח לאיגוד הסיוף מאגודת הפועל כפר סבא )נספח א'( מתקיים דיון בנושא תחרויות הרומח 
 בישראל.

 יוסי: לאורך השנים, תחרויות הרומח אמוציונאליות ודורשות יד קשה.

 על האיגוד לעשות הכל, ככל שניתן, להפריד בין הגורמים האמוציונאליים.

המטרה: להרחיק את המאמנים מהמסלול.  –ספר מסלולים ולגדר את המסלולים להוריד מ –הצעה אופרטיבית 
 מדובר בתחרויות רומח בלבד.

 מיכאל: סרט סימון יפתור את הבעיה?
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 שופט.-יוסי: בצורה ויזואלית קל יותר לראות מאמן/הורה הפולש לתחום המסלול

ונה שהמשקיף יוכל להוציא גורמים הכו –זיו: משקיף עם סמכויות יעזור להורדת רף האמוציות השליליות 
 שליליים מהאולם בכרטיס שחור.

 החלטה: למנות משקיף מטעם האיגוד לכל תחרות, זהות המשקיף תפורסם מראש.

 סמכויות המשקיף:

 ענייני התנהגות וסדר באולם.

 כל אזהרה לספורטאי/מאמן/הורה תירשם בפרוטוקול התחרות.

 נת לקבוע משקיפים לכל התחרויות מבין חברי ההנהלה.יוסי מבקש להוציא רשימת תחרויות על מ

 

 .5סעיף  10אישור תיקון פרוטוקול  .4

 , הוחלט לחדד את ההסבר:5סעיף  10הבנות לכוונת האיגוד בכתוב בפרוטוקול -בעקבות אי

 5סעיף  10תיקון והבהרה לפרוטוקול 

 :הוחלט –בשאלה עבור מה משלם האיגוד כאשר אגודות מארחות תחרות איגוד 

 ., ציוד משרדי ומערכת הגברההכיבוד, םהאגודה המארחת תממן את האול •

 אם לאגודה אין ציוד ומעוניינת בהשאלתו מהאיגוד, תממן הובלתו. •

 האיגוד ישלח מנהל תחרות ומפעיל מחשב. •

 האיגוד יזמין גביעים. •

 עובדים. 2ם מסלולי 10האיגוד מממן את עלות המתקין. לתחרויות גדולות המצריכות מעל  •

 התחרויות בפיקוח וניהול האיגוד.

 . )מופיע באתר הנוסח המתוקן(.5סעיף  10התיקון ככתבו וכלשונו הוכנס לפרוטוקול 

 

 .דיון בתחרות הרומח בעכו .5

 התקיימה בעכו תחרות רומח בוגרים "גביע עכו". 21/12/19ביום שבת 

ת בפועל, כמו כן מצורף מכתבם של נציגי מצורף מכתבו של חבר ההנהלה שרלי אופלגר שניהל את התחרו
 אגודות רומח שלקחו חלק בתחרות.

 

 להלן מכתבו של שרלי:
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22/12/19 
 דוח תחרות

 מנהל תחרות שרלי אופלגר
 מפעיל מחשב יאן ויסוצקי

 מסלולים 8
 שופטים. 2

שפטו שופטים לפי רשימה שנמסרה מראש בכל בית מקרב מי שעברו הסמכה, כמו כן על לוח 
 ת.המודעו

 ספורטאים ומאמנים נענו לשפוט אם מרצון, אם לאחר תחינות.
התחרות החלה באיחור עקב כמה תקלות ציוד. הציוד שהורכב לא נבדק לפני הפעלת האירוע, לא 

 היה אדם אחראי לפנות אליו ומנהל התחרות עסק בכך.
 ציוד משרדי: מנהל התחרות הביא עמו מדפסת, נייר, מחשב, רמקול ומיקרופון.

 טים הגיעו בטפטוף מאוספים פרטיים.ע
בדיון מקדמי באיגוד הסיוף הוחלט על סיור מוקדם של היו"ר ויו"ר וועדת התחרויות חדשיים 

 לפני האירוע להנחות את ההכנות המתבקשות. לא בוצע.
בדיון מקדמי באיגוד הסיוף הוחלט על סיור מוקדם של היו"ר ויו"ר וועדת התחרויות שבוע לפני 

 בדוק שההכנות ההכנות המתבקשות בוצעו. לא בוצע.האירוע ל
יומיים לפני התחרות נתקבלה הידיעה על פרישתו של מנהל התחרות מתפקידו ולא נמצא במאגר 
איגוד הסיוף אדם אחר להחליפו לאחר שלא ניתנה דריסת רגל לאחרים בתפקיד בניגוד להחלת 

 הנהלה בנושא.
על אף קביעת יו"ר איגוד הסיוף כי חבר הוועד המנהל שרלי אופלגר אינו יכול לשאת בכל תפקיד 
ביצועי באיגוד כגון: משקיף בתחרויות, הנחיית שופטים "נאלץ" באין אחרים לקחת על עצמו את 

 המטלה.
במהלך קרב הגמר רומח בנים היו הערות מהספסל העכואי לעבר השופט יואב אופנברג. זה 

מת עם הגב' לידיה חטואל צוקרמן ואז התערב יו"ר מועדון עכו והטונים עלו. בשלב זה התא
 הוציא יואב כרטיס שחור לעברו של מר אלברט לוי.

 בקרוב. 17:30-התחרות הסתיימה ב
 

 : מכתבם של נציגי אגודות רומח שלקחו חלק בתחרותלהלן 

 שלום רב,
 .2019ביע עכו לבוגרים ברצוננו לספר על כמה מהחוויות אותם חווינו בג

האולם היה מלוכלך, השירותים מלוכלכים ללא נייר טואלט )מכיון שזה היה ידוע מראש  – האולם
הסייפים קיבלו הנחיה להצטייד בנייר טואלט מהבית(, המסלולים חלקם לא עבדו וחלקם היו מאד 

 מחליקים עד כדי סכנת פציעה לסייפים .
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הוצאת הבתים הייתה טעות טכנית שגרמה לשעה איחור  התחרות החלה באיחור בגלל שבשלב

 בתחרות.
בשלב הבתים הסייפת העכואית מעיין חטואל דיברה בצורה מזלזלת ומאיימת כלפי ליאור דרוק 

 ששפטה קרב שלה.
בקרבות הנוקאאוט אותם שפט יואב אופנברג הוא חווה בריונות והתנהגות מחפירה הן מצד עוד 

אשר גידפה אותו כאשר היא יושבת מטר מאחוריו בזמן שהוא  – ואלמעיין חט – סייפת עכואית
שופט את הקרב! כמו כן צילם את הקרב אלברט לוי, והתחיל לקלל ולאיים על יואב עד שיואב 

 כל זה במהלך קרב הגמר של הבנים! -הוציא לו כרטיס שחור
התיישב בשטח  תומר חווה בחצי הקרב של הבנות גם סוג של בריונות כאשר אברהם אפרימי,

בהוראת תומר מתוך השטח הסטרילי , צעק על סייפת שצילמה את הקרב )הסטרילי השמור למאמן
השמור למאמן( , וכאשר תומר ביקש שיזוז משם נענה בסירוב ורק לאחר תחנונים ושכנועים מצד 

 חיים חטואל הוא הואיל בטובו לזוז משם תוך כדי גידופים.
 -א היה פודיום מסודר והטקס חלוקת מדליות היה עלוב ושכונתיל -פודיום וטקס הענקת גביעים

 בדיוק כמו רמת האולם והארגון של התחרות.
המקום אינו ראוי לארח תחרויות, האווירה שם היא אוירת בריונות והרגשה של  – שורה תחתונה

שהם  באתם אלינו לעכו ואנחנו נעשה ונתנהג איך שבא לנו, את ההרגשה הזו חווים כל הסייפים
לא ממועדון הסיוף בעכו, כל המאמנים שהם לא ממועדון הסיוף בעכו, ומעט ההורים שמגיעים 

 מרחוק על מנת לראות את ילדיהם מסייפים .
אנו מבקשים מאיגוד הסיוף שלא לקיים תחרויות בעכו, אנו סובלים שם כבר כמה שנים והגיעו 

 מים עד נפש.
 

 בברכה,
 

 תומר אור
 נתן אביטן
 ברגיואב אופנ

 
וכד'(, הוחלט כי עכו לא תארח  2018-19לאור המכתבים שהתקבלו, ולאור ניסיון העבר )אליפות ישראל 

אירוח תחרויות ע"י אגודת עכו בעכו יעלה לדיון שוב  2021-22. לקראת עונת 2020-21תחרויות איגוד בעונת 
 בתנאי שהמקום יעמוד בסטנדרטים של איגוד הסיוף בישראל.

 
 עתו של אלון גרנות, התפנה זמן לנושאים שחברי הנהלה ביקשו להעלות.בעקבות אי הג

 להלן דיון בנושאים הללו.
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 .נסיעה פרטית במסגרת משלחת רשמית של האיגוד .6

לאור פניות חוזרות ונשנות בעניין החלטת ההנהלה כי מצטרפים "פרטיים" לנסיעות איגוד ייאלצו להצטרף 
נסיעה  –לצאת באותה טיסה, ללון בראותו מלון ולחזור ביחד לארץ  –קרי  –לנסיעה המאורגנת של האיגוד 

 המאורגנת כולה ע"י האיגוד.

 מצורפת חוות דעתו של היועץ המשפטי עו"ד אייל יפה:

 
 זיו שי מהפועל חיפה הציע לנסח את השאלה ליועץ המשפטי באופן שונה.

 ץ המשפטי, עו"ד אייל יפה.הצעתו התקבלה, זיו ישלח לאיגוד את הנוסח שלו וזה יועבר ליוע

 

 .שרלי -הורדת גיל ההכרה של הסייפים  .7

 שרלי, מבקש להוציא פנייה לשלמה סביה בעניין הורדת גיל ההכרה.

 פנייה מסוג זה נעשתה בעבר ונענתה בשלילה.

 אורי יפנה שוב במכתב לגורמים המוסמכים לעניין זה.
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 .שרלי -כניסה לבתי הספר  .8

 מסמך בטיחות לעניין כניסה לבתי הספר. כזכור, חיים וייצמן הגיש

 לא ניתן יהיה להיכנס לבתי הספר. –כל עוד לא ניכנס לתוכנית הלימודים 

 אין אפשרות כניסה לבתי הספר. –כרגע 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו

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

