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5/3/2020 

 

 20203/50/י חמישביום  3פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 נוכחים:

לריסה  ,יוסי הררי, ליאורה הלפרין, איגור ריכטראפרים דביר, ס. יו"ר,  –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 חיים ויצמן.זלצקי, 

 התנצלו:

 .גלפר אלכסנדרה  ישראל בן עזרא,יורי קוצ'ר, ויקטוריה נחמקין, 

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 
 

 

 .אלון גרנות – 2021הערכות לקראת מבחני התמיכה  .1

, הציג בפני חברי ההנהלה את התכנית על כל 2021אלון גרנות, חבר צוות ההיגוי לכתיבת מבחני התמיכה 
 פרטיה.

 

 .2/20אישור פרוטוקול  .2

 .אושר פה אחד

 

 .2020/26/תבו של דורון לויט מיום תגובה למכ .3

, עקב דין ודברים בעניין חובת תשלום עבור נסיעות לחו"ל של סייפים שלקחו חלק בנסיעות פרטיות 6/2/20-ב
 כתב דורון את השורות הבאות: –ולאחר שהוכח מעבר לכל ספק שלא היה כל פגם 

 "תמשיכו בדרככם העקומה לפגוע בענף ובספורטאים שבזכותו האיגוד הזה קיים.

 ות את דרך קבלת ההחלטות ואת המקום הנמוך אותו הצלחתם להוביל את הענף"מצער מאוד לרא

 מבלי להרחיב, הנהלת איגוד הסיוף דוחה בשאת נפש את אמירותיו של דורון לויט.
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 .דטים ונוער לאליפות עולם. )יוסי(אישור משלחת ק .4

 ים את מימון האיגוד.יוסי מתחיל בבקשה של מי ששינו טיסה חזור מאליפות אירופה באופן פרטי ומבקש

הובהר כי מי ששינו את כרטיס החזרה מקרואטיה באופן פרטי היו מודעים מראש כי הם עושים זאת על דעתם 
 ויממנו מכיסם את כרטיסי הטיסה החדשים.

 הטענה כאילו הכרטיסים נקנו במועד שכבר היה ידוע שיש צורך בהסגר למי שעבר באיטליה הוכחה כלא נכונה.

 החזר למי שקנה באופן פרטי ועל דעת עצמו כרטיס טיסה חזור מקרואטיה.הוחלט: אין 

איגוד הסיוף רכש כרטיסים חדשים  –מיותר לציין כי כאשר לא הייתה ברירה ולא הייתה דרך להגיע לטריאסט 
 .1-3/3/2020למי שנשאר 

 :קדטים ונוער בארה"ב אליפות עולם

וירוס הקורונה החליט שלא לוקחים חלק באליפות העולם  איגוד הסיוף, לאור אי הוודאות בעקבותבשלב זה 
 לקדטים ונוער שתתקיים בארה"ב בתחילת חודש אפריל.

כמו כן, הוחלט שמי שבכל זאת ירצה לצאת לאליפות העולם, איגוד הסיוף לא ימנע זאת, אך מובהר בזאת 
שאין עליה החזר בשום פנים  –שמדובר בנסיעה פרטית לחלוטין )לינה, כלכלה, רישום(, כולל מלווה מבוגר 

 .גיע לו החזר על פי תקנון המשנה(יואופן )גם למי שלכאורה 

 

 .קריטריונים למימון –תחרות ההזדמנות האחרונה  .5

 נדחה לישיבה הבאה. -מקוצר זמן 

 

 .אפריים –דיווח להנהלה בעניין הניקוד המתגלגל  .6

לא היה שיתוף  –יותר מפעם אחת  –: פניתי לכל המאמנים, ביקשתי תגובות/הצעות/קיום פגישה אפריים
 פעולה מצדד המאמנים.

 תחושת אכזבה מהמאמנים. –אפריים מרגיש שהנושא לא מעניין אותם ולא לוקחים ברצינות את הנושא 

ניקוד לניקוד מתגלגל אשר יובאו ייכתבו פרמטרים לשינוי שיטת ה –הוחלט: תתקיים פגישה עם שרלי ואפריים 
 לידיעת המאמנים ולדיון בהנהלה.

 

 .שרלי –הערכות מול הטוטו ומנהל הספורט  –תמיכה לאגודות  .7

 .השנתית תמיכהה: הכוונה הייתה לעזור לאגודות הנזקקות לעזרה במילוי הטפסים לקבלת שלום

לראות לאילו אגודות יש אישור על ביום חמישי בבוקר הגיעה רשימה ממנהל הספורט, ברשימה ניתן היה 
 הגשת הטפסים ולאילו אין.

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, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב , הדר יוסף10שטרית   
Shitrit St. 10 Tel Aviv-Yafo, 6948210, Israel 

Email:   ceo@fencing.org.il   :אימייל 
WebSite:   http://www.fencing.org.il   :אתר 

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

 

- 3 - 

לכל אחת ואחת מהאגודות הללו הוסבר שהמערכת תיסגר  –יצרתי קשר טלפוני עם האגודות שאין להן אישור 
 ולמאחרים לא תהיה תמיכה )במידה וזכאים(. 31/3/2020-ב

 כל מקבלי השיחות הבטיחו טיפול מיידי.
 

 .גיל הספורטאים, כניסה לבתי הספר, נוהל בחירותשינוי  –דיווח להנהלה  .8

 הורדת גיל ההכרה: הנושא עולה שוב ושוב, בישיבות האחרונות.

 ויש הכרה באחוז כזה או אחר בכל הגילאים. –בהרצאתו של אלון הובהר שהשיטה משתנה 

 שרלי מבקש להעביר לו את תקצירי הפגישות שנעשו בנדון. –לעניין כניסה לבתי הספר 

 ירים אלו מצורפים כנפח א' לפרוטוקול.תקצ
 

 
 
 
 
 

 ,כתב
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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