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5/2/2020 

 

 20202/3/ביום שני  2פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 נוכחים:

חיים  ,ויקטוריה נחמקין, איגור ריכטר, ס. יו"ר, יוסי הררי, אפרים דביר –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 .,  גלפר אלכסנדרהויצמן

 התנצלו:

 .ישראל בן עזראליאורה הלפרין, יורי קוצ'ר, 

 נעדרו: 

 .לריסה זלצקי

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 
 

 

 .20/1 אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד.

 

 ורי.א –גביע עולם לנערות בדקר מעלות  .2

 בעקבות העדרותו של יורי, מדווח אורי.

 מתוכן מתחרות ממדינות זרות, התחרות התנהלה באופן תקין. 22מתחרות,  42בתחרות לקחו חלק 

 יב.זכתה דר הכט מתל אב

 

 אורי. –תחרות בקטאר  .3

 כידוע, הבטחון אסר על יציאת משלחת איגוד הסיוף לקאטר.
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 אולם, ההתייחסות הייתה למשלחת ולא ליחיד, בהתאם יובל ביקש לצאת לתחרות.

 תחילה הכוונה הייתה להשתמש בדרכון זר, מאחר והויזות לא הגיעו.

 שהוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות. ויובל יצא עם דרכון ישראלי, תוך 20/1-הויזות הגיעו ב

 כאדם יחיד )אינו משלחת( ולכן האיסור בעצם לא חל על יחיד. מדגיש שיובל לא עבר שום עבירה, יוסי: 

 

 שלום. – 2020פרוייקט צעירים  .4

 תמיכה בדקר נשים. – 2020לינואר התקבל במשרדי האיגוד אישור על תמיכת פרוייקט צעירים לשנת  15-ב

 .₪ 40,000יכה הינו סכום התמ

 כמובן, כנגד דיווח שוטף מלווה במסמכים הרלוונטיים.

 

5. Team-Top – .שלום 

 ,2019מתקציב  20%-טרם התקבלה החלטה בעניין תמיכת טופ טים, משיחה עם סהר מדובר בקיזוז של כ

 .2020לשנת  ₪ 60,000-בהתאם התמיכה המשוערת תעמוד על כ

 נות לסגל טופ טים, מדובר בבנות מענף הרומח, שאין להן מסגרת תומכת.ב 3בהתאם לבקשתי, אושר לנו לצרף 

במסגרת התמיכה זכאיות הבנות למעטפת רפואית, תזונה ותמיכה מנטלית. )למען הסר ספק לא מדובר בתוספת 
 תמיכה כספית, טופ טים תומכים בפרוייקט הקבוצתי(.

 

 שלום. –הלוואה מהוועד האולימפי  .6

תשלומים החל מחודש  5-, ההלוואה תוחזר ב₪ 200,000מהועד האולימפי על סך התקבלה הלוואת גישור 
 .2020אוגוסט 

 

 סירוב מועדון ת"א לשלם חלק מחובותיו בטענה שנאמר לו שאלו נסיעות ממומנות. .7

איגוד הסיוף נאמן להחלטתו המקורית, אגודות חייבות מפסיקות לקבל שרות מאיגוד הסיוף, כולל הרשמה 
 "ל ובארץ.לתחרויות בחו

 מועדון ת"א נדרש לשלם כל חובותיו לאיגוד.

 

 אישור הנבחרות לאליפות אירופה לנוער. .8
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 .2020הוצגה רשימת המשתתפים )בהתאם לעמידה בקריטריונים להשתתפות(, באליפות אירופה לקדטים ונוער 

אלכס איבנוב )מאמן דקר(

יעקב פרדמן )מאמן דקר(

סמואל שוסטר )מאמן דקר(

דב וילנסקי )דקר קדטים(

יונתן כהן

ניר גולובנוב

רני אחינועם

אדל בוגדנוב )דקר קדטיות(

אליענה סמיאנקוב

קמילה דיקטור

ניקול פייגין

תומר יארינובסקי )דקר נוער(

יונתן כהן

איתמר תבור

גיא פז

דר הכט )דקר נערות(

אדל בוגדנוב

ניקול פייגין

אווה גלפר

נתן אביטן )מאמן רומח(

יואב אופנברג )מאמן רומח(

אורי פינסטרבוש )רומח קדטים(

איתן רוחקינד 

רועי גרוס

ליאור דרוק )רומח קדטיות(

ליהי קורן

אלה יריב

רז גורן )רומח נוער(

אורי פינסטרבוש

ניקול ארוס )רומח נערות(

ליאור דרוק

דוד פומגרץ )חרב קדטים(

תמר גורדון )חרב קדטיות(

סרגיי מסלקוב האב )מאמן(

 אליעזר אדירים )פרטי(
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ו אישרו את מסלקוב שרלי ביקש שיאן יתלווה לדוד פרומגרץ, יאן אינו מאמן מוסמך ולכן לא אושר, במקומ
 סרגיי האב.

כמו כן, יצאה לאגודות רשימה שמית הכוללת השתתפויות )שוב, בהתאם לקריטריונים( אותה התבקשו 
 האגודות לאשר.

 להלן, ספורטאי ת"א לא יירשמו לאליפות אירופה במידה ולא יסולק החוב של האגודה. 7בהתאם לסעיף 

טית בקבוצת הנוער, קדטית שלא עשתה קריטריון נוער, וזאת על הועלתה לדיון בקשתו של תומר אור לשתף קד
 מנת לצבור ניקוד לקראת אליפות העולם.

 הדבר נוגד את תקנון איגוד הסיוף, כתוב במפורש "אישי וקבוצתי".

שישתתף גם  –בהתאם לבקשת תומר העלו שרלי ואיגור בקשה שלהם: אם כבר הסייף שלנו נמצא בתחרות 
 עשה קריטריון נוער.בנוער, למרות שלא 

 אלכסנדרה הציעה לקחת קדטית מהדקר שעשתה קריטריון נוער, הצעתה התקבלה פה אחד.

 ובכך, תהייה קבוצת נערות רומח באליפות אירופה.

 

 איגור. –מחנה פורים חרב  .9

 איגור, מבקש לקיים מחנה פורים, במתקונת דומה למחנה היחידה.

 ובהתאם תצא הזמנה מסודרת. –איגור יעביר לאיגוד תאריכים, ועלויות 

 

 נדון בישיבה קודמת( –גיל המינימום להכרה. )שרלי  .10

 הנושא עלה בישיבה קודמת, ועומד באופן קבוע על סדר היום של האיגוד.

 שרלי טוען שנאמר לו, שעבודתו של תומר מביאה פתרון לסוגיה.

יכולים להתחרות  13עובדה שגילאי הוחלט: אורי, שרלי ושדלום יכינו מסמך למנהל הספורט, בהסתמך על ה
 בתחרויות בוגרים בעולם.

 .10-אנו מכוונים להוריד את גיל ההכרה ל

 

 נדון בישיבה קודמת( –סיוף בבתי ספר. )שרלי  .11

 אורי נפגש שוב עם המפמ"ר על החינוך הגופני ויש סירוב מוחלט.

 אורי שולח מכתב ומחכה לתשובת לביא דגן.
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ן ולחפש את הדרך להיכנס לבתי הספר, אולי במסגרת חוגים בערים בהן קיים יש לקיים פגישה עם יורם כה
 מועדון סייף. 

 

 אליפות ישראל בוגרים היכן, שופטים. )שרלי(. .12

 כזכור, אס"א ירושלים ביקשה לארח את אליפות ישראל בוגרים.

 שרלי ושלום קיימו סיור באולם.

 מסלולים. 10המתקן מתאים למקסימום 

 תחרות בירושלים בתנאי שנצמדים ללוח זמנים מדוייק.ניתן לקיים את ה

נקבע: אליפות ישראל בוגרים תתקיים בירושלים, וזאת לאחר שיתקבל אישור מהעמותה על כך שמקבלים את 
 האולם ללא תמורה, משלמים על הובלת ציוד ועומדים בכל התנאים לאירוח תחרות איגוד.

 

מועמדותו לוועדה כלשהיא: שיפוט, תחרויות. קונגרס אירופה אקרדיטציה לגרוס וכן הצגת  .13
 )שרלי(

 אורי, לקונגרסים יוצאים יו"ר ומנכ"ל, אין אקרדיטציות נוספות.

 תינתן לגרוס. –תוגש מועמדותו של גרגורי, במידה ויהיה ניתן לקבל אקרדיטציה נוספת 

 

רויות. קונגרס עולמי אקרדיטציה לגרוס וכן הצגת מועמדותו לוועדה כלשהיא: שיפוט, תח .14
 )שרלי(

 לעיל. 13ראה סעיף 

 

 להמליץ להתאחדות האירופאית והעולמית על חברותו של אוהד בלוה בוועדת מאמנים. )יוסי( .15

 תוגש מועמדותו של אוהד בלוה לועדת מאמנים על פי בקשת מועדון כפר סבא.

 

וח האם יש היתכנות. לקיימים לשלב במחנה היחידה לטיפ 20-2019השתלמות שופטים נוספת  .16
 ספורטאים צעירים שלב ב' מעשי. )שרלי(

 הבקשה נדחית, מאחר ואין הגיון לקיים עוד סדנת שיפוט בשלהי העונה.

 הרעיון כשלעצמו התקבל בברכה.
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 ויש כוונה ליישמו במחנה סוכות.

 באחריות ועדת שיפוט לאזכר בטרם עת בנדון.

 

  הכרה בתחרות בחו"ל לניקול פוסטילניק כתחרות בארץ: .17

San Diego Cup Junior Division, 12/4/10, Epee. 

 הבקשה נדחתה, על פי תקנון איגוד הסיוף התחרות צריכה להיות באותו כלי, גיל ומין.

 בהתאם הבקשה נדחתה. –הוגשה תחרות נוער במטרה להשתתף באליפות ישראל בוגרים 

 אס"א ירושלים יגישו בקשה להכרה בתחרות בוגרים עבור ניקול פוסטילניק.

 

 

 

 

 ,כתב

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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