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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  6ביום שני 03/08/2020
הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים:
שרלי אופלגר – ס .יו"ר ,אפרים דביר ,יוסי הררי ,איגור ריכטר ,חיים ויצמן ,ויקטוריה נחמקין ,ליאורה הלפרין,
ישראל בן עזרא.
התנצלו:
אלכסנדרה גלפר.
נעדרו:
יורי קוצ'ר ,לריסה זלצקי.
משתתף:
שלום כהן – מנכ"ל.

 .1השלכות התפטרות היו"ר – שרלי אופלגר.
שרלי :נבחרתי לסגן יו"ר ולעניות דעתי אני מ"מ היו"ר בהעדר יו"ר.
מוצגת בפני שרלי חוות דעת היועץ המשפטי (נספח  ,)1בה מצויין במפורש כי היותו סגן אינה מקנה לו את
הזכות לקרוא לעצמו ולתפקד כמ"מ.
מוצעים מועמדים :שרלי וישראל.
ליאורה שואלת על מה מצביעים :יו"ר הישיבה או יו"ר האיגוד?
ההצעה :ניהול שתי ישיבות ההנהלה – בעד שרלי  ,6בעד ישראל  – 2התקבלה ברוב קולות.
שרלי נבחר לנהל שתי ישיבות ההנהלה האחרונות לעונת ( ,2019-20אוגוסט-ספטמבר).
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ישראל :אפשר לא להסכים עם היו"ר ,לא תמיד הסכמתי ,תהליך ההתפטרות בא מתוך התנהלות לא תקינה.
מבקש לשמוע למה אורי התפטר?
שרלי משיב שהתשובה תגיע בסעיף  – 15מכיוון שישראל כבר לא נכח בישיבה ,שאר הנוכחים לא ביקשו
הבהרות.
יוסי מציע לזמן את אורי ואת כל חברי ההנהלה היוצאת לפרידה.

 .2אשור פרוטוקול .5/2020
שרלי מבקש לדחות את אישור הפרוטוקול לישיבה הבאה – בטענה שאינו כתוב כהלכה ומפאת קוצר זמן
בישיבה הנוכחית.
ליאורה מציעה שהיא תעבור על ההקלטה ומסקנותיה יהוו החלטה ולא דיון.

אושר פה אחד
 .3תשלום עבור אירוח אליפות ישראל לבוגרים – בעכו (ישראל בן עזרא).
נושא שחוזר ועולה כבר מספר ישיבות.
לדעת ישראל אם האיגוד ביקש מאגודה לארח אזי עליו לשלם הוצאות האולם כפי שמשולם לאולם ששוכרים.
הוחלט :ישולם עלות אולם לאחר קביעת תעריף לאולם גדול/קטן.

 .4זיכוי עבור מחנה האימונים בעכו (ישראל בן עזרא).
גם זה נושא שחוזר ועולה מספר פעמים.
ישראל טוען שנכחו ספורטאים שלא הוזמנו ,קיבל רשימת הסייפים שהוזמנו ,וקיבל הסבר שלא סביר שנכחו
ספורטאים שלא הוזמנו מאחר והוזמן להם מקומות לינה.
כמו כן יוסי הזכיר שרשימת המשתתפים נבנתה בשיתוף עם חיים חטואל.
ישראל קיבל את רשימת המשתתפים ויחזור עם תשובה לאיגוד.

 .5החזר כספי לכיסוי הנסיעה לאליפות עולם לבוגרים – של חיים חטואל (ישראל בן עזרא).
גם זה נושא שחוזר ועולה מספר ישיבות.
הוסבר לישראל עבור מה ולמה הוציא האיגוד  ,₪ 100,000עכו היו אמורים להשתתף בפרוייקט ב,₪ 50,000-
מה שלא קרה בפועל.
הועלה להצבעה :לדחיית הבקשה הצביעו  6בעד ,ושניים נגד.
הבקשה נדחתה.

-2-

איגוד הסיוף בישראל (ע.רIsrael Fencing Association )580244838 .
ניידMobile:+972-(0)50-5970577 :
שטרית  ,10הדר יוסף (אצטדיון האתלטיקה) ,תל אביב-יפו6948210 ,
Shitrit St. 10 Tel Aviv-Yafo, 6948210, Israel
אימיילEmail: ceo@fencing.org.il :
אתרWebSite: http://www.fencing.org.il :
פייסבוקFacebook: https://www.facebook.com/IsraelFencing :

 .6העברת  ₪ 200,000לעמותת אשקלון – טרם התקבלה תשובה ראויה ומשכנעת (ישראל בן
עזרא).
גם נושא זה חוזר ועולה מאחר ולטענת ישראל התשובות שמקבל אינן מניחות את הדעת.
ישראל טוען שביקש תשובות ועד היום לא קיבל תשובה המניחה את הדעת – מחפש שקיפות.
יוסי :מנמק את התהליך של אישור התשלום ,מציג בפני ישראל רשימה של פעילויות עליהן שילם האיגוד.
יוסי מציין שבדק את הנושא בנובמבר  2014בהיותו חבר ועדת כספים .כמו כן יוסי מציג פרוטוקול מנובמבר
 2014בו אישרה ההנהלה את החוב.
ישראל לא משתכנע ,מבקש לקבל לידיו דוח כספי לשנת  2014וכרטסות של הפועל עירוני אשקלון לשנה
הרלוונטית.

 .7דיווח הממונה למניעת הטרדות מיניות – ליאורה הלפרין.
הממונה למניעת הטרדות מיניות באיגוד הסיוף הינה ליאורה הלפרין מהוד השרון.
ליאורה הציגה במצגת את מהות הפעילות ,קהל היעד ודרכים ורעיונות להפצת הידע – חובות וזכויות.
המצגת תשלח לאגודות.
כמו כן ליאורה צירפה סיכום כתוב (נספח .)2

 .8אישור פרוטוקול רישום ואישור הורים לעונת  ,2020-21וקביעת תאריך פתיחת רישום וסיום
רישום ראשוני.
הוצג בפני הנהלת האיגוד פרוטוקול רישום לעונת  ,2020-21מתוך כוונה לאפשר לאגודות להתחיל להתארגן
לעונה הבאה.
שרלי מתנגד לאישור הפרוטוקולים בשלב זה – לטענתו ייתכן וההנהלה החדשה תערוך שינויים – אולי בעלות
רישום וכד'.
הוחלט לדחות את אישור הפרוטוקולים לישיבה הבאה ולדחות את תאריך סגירת הרישום הראשוני ל-
.15/10/2020
סעיף  9.2בתקנון המשנה יתוקן בהתאם וייכתב שזה נכון רק לעונת .2020-21

 .9אנו אגודת סייפי מודיעין המחזיקים למעלה מ 10%-מזכויות ההצבעה מבקשים לקיים אסיפה
כללית לבחירות לאלתר .כל זאת בעקבות התפטרותו של היו"ר המכהן והתנגדותנו לכהונתו
של יו"ר זמני.
הוסר מסדר היום כי למבקשים אין  10%מסך הקולות להצבעה באיגוד.
כמו כן לא נבחר ממלא מקום ליו"ר אלא מנהל לישיבות ההנהלה.
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 .10התנהלות המנכ"ל – שרלי אופלגר.
שרלי מתלונן לגבי הזמנות שיצאו לשתי אסיפות כלליות – טוען שהמנכ"ל ממציא ומרמה.
לטענת שרלי הדרישה להחזיר כתב מינוי להצבעה במועד מסויים אינה חוקית.
שלום :למען הסר ספק זה לא סעיף כתוב בהזמנה ,זה נכתב בהודעת המייל אליה הייתה צורפה ההזמנה...
שרלי מנסה להגדיר מחדש את תפקידי המנכ"ל.
שלום :אני ממלא את תפקידי המנכ"ל (כולם) כפי שנמסר במסמך כתוב ביום קבלתי לעבודה (הצגת המסמך
בפני חברי ההנהלה).
שרלי מספר כי מאור ודלילה התקשרו אליו והתלוננו מדוע לא הוציאו את המנכ"ל לחל"ת.
עולה שוב גם כאן נושא היציאה לחופשה :כל העובדים קיבלו הודעה שבחודש אוגוסט הם יוצאים לחופשה
בהתאם למספר ימי החופשה שנצברו להם.
שרלי מתלונן מדוע המנכ"ל לא יוצא לחופשה...
יוסי יתאם עם המנכ"ל יציאות לחופשה.

 .11קונגרס  – EFCשרלי אופלגר.
קונגרס ה EFC-שהיה אמור להתקיים ב 12/9/2020-בסוצ'י התבטל בהתאם להודעה שהתקבלה באיגוד.
שרלי מבקש לשלוח את גרגורי גרוס במידה והקונגרס יתקיים לפני ה 4 .15/9/2020-בעד 4 ,נמנעים.
ליאורה מבקשת לדחות את ההצבעה עד שיהיה תאריך לקונגרס ,במידה והקונגרס יתקיים לאחר ה15/9/20-
יובא לדיון מחדש.
הצעתה של ליאורה מתקבלת.

 .12יתרות למימוש וחופשות עובדים בתלושים ובתקציב .אישור פעילות נבחרות רומח ספטמבר-
דצמבר – שרלי אופלגר .2020
שרלי שואל לגבי חופשות עובדים :עובדים קיבלו הודעה על יציאה לחופשה בחודש אוגוסט – כל אחד
בהתאם למספר ימי החופשה שנבר.
למען הסר ספק – שתלושי השכר מופיע הצטברות ימי החופשה בניגוד לתלושים שהיו נהוגים בעבר – כך
שעצם העלאת הנושא בטעות יסודה.
יוסי מציג תכנית פעילות רומח לחודשים ספטמבר-דצמבר למאמנים תומר אור ונתן אביטן( .נספח .)3
איגור וישראל מבקשים לקבל רשימת שמות המוזמנים והיכן יתקיימו האימונים.
יוסי מבקש לאשר בכפוף ליכולת הכספית של האיגוד ,יוסי ושלום יפגשו ותיבדק היכולת הכספית של האיגוד
לאור הקיצוצים הצפויים.
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 .13פרוטוקול  .4.5ובכלל – שרלי אופלגר.
שרלי ,מתלונן שוב על כתיבת הפרוטוקולים (למען הסר ספק תלונה כנ"ל קיימת גם בישיבה הקודמת) דיון
בפרוטוקול  4כבר התקיים ולא נמצאו חריגות.
ליאורה לקחה על עצמה לבדוק הטענות באמצעות שמיעת הקלטת פרוטוקול .5
שלום :אנחנו לא בית משפט ולא ועדת כנסת – הפרוטוקול שלנו הינו תמצית הדברים הנאמרים ,תוך ציון
החלטות אופרטיביות במדוייק( .נספח .)4
הפרוטוקולים נכתבים וערוכים בהתאם לדרישות.

 .14אסיפה כללית שינוי תקנון – שרלי אופלגר.
שרלי מבקש לקיים אסיפה כללית לשינוי בתקנון – נקבע .2/11/2020
משום מה שרלי כבר כתב את השינויים בתקנון ,כך שיהיה קשה מאוד לאנשים להבין על מה בכלל מצביעים.

 .15מבקר איגוד הסיוף במקום וועדת ביקורת – שרלי אופלגר.
שרלי מתלונן על הגוף המבקר שנבחר באסיפה כללית מיום .6/1/2020
לטענתו הגוף המבקר לא מוסמך לערוך ביקורות.
בידי יוסי נמצאת חוות דעת היועץ המשפטי שהגוף המבקר אכן רשאי ומוסמך לערוך את הביקורת.
כמו כן הוגשה בקשה לרשם העמותות לקבל אישור (טרם התקבל) ,שרלי ביקש לנדנד לרשם העמותות.
דוח הביקורת כבר נכתב ,ואמור להיות מאושרת באסיפה הכללית לאישור דוחות כספיים.

 .16ספירת מלאי 31/12/2019 .לדוח – שרלי אופלגר .2019
שרלי מתלונן שהאיגוד "שבוי" בעובד של שלום – פבל נובוסילוב לצורך קיום ספירת מלאי.
שלום :טענת סרק שכל קשר בינה לבין המציאות לא קיים .אין כזה דבר "עובד של שלום".
שרלי מציע את יום שישי  7/8/200לקיום ספירת מלאי ,שלום לא יכול.
ספירת מלאי תתבצע כשימצא הזמן.
כתב,
שלום כהן
מנכ"ל איגוד הסיוף
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נספח מספר 1

איגוד הסיוף ><israel.fencing.association@gmail.com

חוות דעת לעניין יו"ר זמני
<Eyal@jaffe.co.il> Eyal Jaffe
אל :איגוד הסיוף ><office@fencing.org.il

הבהרתי לשרלי שאין תפקיד של ממ
היותו סגן אינה מקנה לן את הזכות לקרוא לעצמו ולתפקד כממ

איל יפה ,עו"ד
דובנוב  25תל-אביב 64369
טל' 03-6963683 :פקס03-6967593 :
נייד 0522640819 :
]טקסט מצוטט מוסתר[

 26ביולי  2020בשעה 7:35

נספח מספר 2
מניעת הטרדה מינית בעולם הסייף
 התנהגויות בלטי מקובלות ,פרקטיקות הטרדה ,למרות שהיו רווחות ,נתפסו כנורמליות וכ" -חלק
בלתי נמנע" מעולם הספורט.
 מיעוט העיסוק בפגיעה מינית בספורט היא תולדה של מגוון גורמים:
חשש מנזק תדמיתי
בורות
משטרי הצדקה (התעלמות והכחשה)
מנגנונים של השתקה
 החוק בישראל דורש ממעסיקים למלא את חובתם במניעת הטרדה מינית דרך בניית מערך
ארגוני אשר מאפשר לדווח על מקרי הטרדה ,לברר אותם עד תום ,ולהעביר אותם לבירור וטיפול
משמעתי בעת הצורך.
 בסוף  2019הנהלת איגוד הסייף מינתה את ליאורה הלפרין לממונה על הטרדות מיניות .לשם כך
השתפתה במשך  18שעות בסדנה מטעם אתנה להטמעת תפקיד ממונה הטרדות מיניות.
 התפקיד מחייב מחד לשמור על עובדי וספורטאי האיגוד ומצד שני להוות בוררות בעת קבלת תלונה.
 2צירים שיש לקיימם במקביל  -מניעה ,טיפול והתמודדות
 מניעה – עוסק ביצירת אווירה ,שיח ונורמות המקדמים מוגנות ,שוויון וביטחון ,הן בפעילות השוטפת
(אימונים ,מחנות ,תחרויות ונסיעות) והן בפעילות הלא פורמאלית (מסיבות ,חגיגות ,אחרי תחרויות,
לינה מחוץ לבית וכו').
המטרה הינה ליצור קריטריונים משותפים להתנהגויות מקובלות שיקדמו את עולם הספורט כמרחב
בטוח מחד ומצד שני קביעת סטנדרטים קבועים להתנהגות לא נורמטיבית.
 המלצה :לקיים שיח פתוח עם נבחרת הבנות קדטיות נוער ובוגרות.
מתודולוגיה :סיעור מוחות על ידוע להן מה החוק קובע מהן הזכויות .לקבוע יחד אתן את הסטנדרטים
והשיח המצופה בענף הסייף.
אחת לשנה לקיים סדנאות/הכשרות בהתאמה למנהלי האיגוד ,מאמנים/ות ומעטפת
טיפול והתמודדות
 מהן מנגנוני התגובה והטיפול הראשוניים במקרה של חציית המרחב הבטוח ובביטויים שונים של
אלימות מינית (הטרדה מינית על גווניה וסוגיה השונים ,פגיעות מיניות ,ניצול יחסי מרות וכו').
 אין התעלמות – יש תגובה תואמת אירוע .טיפול בכל אירוע ,מתוך הבנה כי הכחשה והשתקה מייצרת
חוסר אמון.
 בירור התלונה – גורם מקצועי מקומי (המועדון ,האיגוד ,האגודה) .גם בהגעה לתלונה במשטרה -
אחריות הממונה בהתמודדות וטיפול באירוע.
 החלטה לגבי התגובה
עקרונות עבודה
 עקרונות עבודה
 תמיד טובת הנפגעת/ע הוא במרכז השיח תוך כדי הבטחת מרחב בטוח.
 לא ניתן להבטיח סודיות אך כן דיסקרטיות

 אין חובת דיווח להורים (ע"פ חוק) עם זאת במרבית המקרים נשאף ליידוע ושיתוף הורים.
 לזכור שאחריותנו היא על שני הצדדים .ההנחה המרכזית היא שישנם מספר מעגלי התייחסות שיש
לקחת בחשבון:
הנפגע/ת
הפוגע/ת
מאמנ/ת
הורים של שני הצדדים
קבוצת השווים
לסיכום
 חברי הנהלת האיגוד ,מאמנים לאומיים ,מנהלי מועדונים שותפים ,ואחראים ,לאמירה  :כי אנו איננו
מעלימים עין או מצדיקים את הפוגע או את הפעולה המטרידה
מזהים בבירור ,פרקטיקות של הטרדה
מקיימים שיח ארגוני התומך ומגבה את פעילות מניעת ההטרדה
 השתלמות מניעת הטרדה מינית תהיה השתלמות חובה בשלב ההסמכה והכשרה של המאמנים
והמאמנות .הכוונה היא שמאמנים יוכלו להתמודד עם תופעת ההטרדה כחלק אינהרנטי מהיכולות
המקצועיות שלהם.
 הספורטאים והספורטאיות עצמם יעברו סדנא שתחשוף אותם לזכויותיהם ודרכי ההתמודדות וכתובת
לפניה .מיד אחרי הסדנא תתקיים שיחה פתוחה עם המאמנים הלאומיים והספורטאים.
ובנימה אישית ההנהלה החדשה שתיבחר תצטרך לאשרר את מינויה של הממונה על ההטרדה באיגוד הסייף
או להאציל התפקיד מיד עם התחדשות פעולתה בעונה הקרובה

תכנית אימונים נבחרות רומח
31/12/20- 1/9/20
חלוקה לשתי קבוצות אימון גברים ונשים:
בנים – גילאי קדטים-נוער וגילאי 23
בנות – גילאי -15קדטיות-נוער
בכל קבוצה סגל מורחב של  12-16סייפים/ות
בחודשים הראשונים של העונה יוזמן הסגל הרחב.
בהתאם ללוח התחרויות העולמי ,הסגל עשוי להצטמצם וימוקד ב6-8 -
ספורטאים בכל קבוצת אימון שייצגו את ישראל במפעלים הבינלאומיים.
האימונים יתקיימו בימי שני במקביל – בנים ובנות במקומות שונים בארץ.
במפגשים שבועיים כ 4-אימונים בחודש.
משך הפעילות בכל מפגש –  3שעות בשעות אחה"צ.

תאריכי האימון:
ספטמבר – 30 ,21 ,14 ,7
אוקטובר – 26 ,19 ,12 ,**5
נובמבר – 23 ,16 ,9 ,2
דצמבר – 28 ,21 ,**14 ,7
** חופשה במוסדות החינוך –  2יחידות אימון

בברכה,
נתן אביטן ,תומר אור

נספח מספר 4
ְּפרֹוטֹוקֹול נקרא בעברית גם פרטיכל וזיכרון דברים )][1הוא המסמך הנכתב
במהלך דיון שבו משתתפים אחדים ,ומסכם את שנאמר באותו דיון ,ובכך מהווה
בסיס להמשך ההתייחסות לדיון).
מרכיבי הפרוטוקול:


מועד קיום הדיון (תאריך ,ולעיתים גם שעה).



כותרת הדיון ,למשל" ישיבה של ועדת הכספים לדיון בהורדת מיסים".



רשימת המשתתפים בדיון .לעיתים נעשית הבחנה בין משתתפים קבועים
ובין אורחים שהוזמנו לדיון מסוים.



זיהוי רושם הפרוטוקול .רושם הפרוטוקול הוא לעיתים אדם שמקצועו
בכך ,ואף שהוא נוכח בדיון ,הוא אינו משתתף בו .פעמים אחרות רושם
הפרוטוקול הוא אחד ממשתתפי הדיון ,הרושם את הפרוטוקול בנוסף
להשתתפותו.



תוכן הדיון .זהו לבו של הפרוטוקול והוא מציג את שנאמר בדיון.
לתוכן זה שתי וריאציות עיקריות:
o

o

רישום של דברי המשתתפים בדיון ,בדיוק כפי שנאמרו (כולל
התבדחויות ,קריאות ביניים ונאצות) .צורת רישום זו
מאפיינת פרוטוקולים של מליאת הכנסת (המתפרסמים ב"דברי
הכנסת") ושל ועדותיה .פרוטוקול מסוג זה נקרא פרוטוקול סטנוגרמי.
בפרוטוקול מסוג זה עולה לעיתים הדרישה למחוק מהפרוטוקול,
כלומר להתייחס לדברים שנאמרו כאילו לא נאמרו ,משום שיש בהם
פגיעה קשה בחלק מהשומעים].[2
רישום תמציתי של עיקרי הדברים שנאמרו בדיון ,ובפרט ההחלטות
שהתקבלו בו.

הפרוטוקול מופץ בראש ובראשונה למשתתפי הדיון .לעיתים מופצת תחילה
טיוטה שלו ,לשם קבלת הערות של משתתפי הדיון ,ורק לאחר אישורם מופצת
גרסה סופית .לעיתים מובא הפרוטוקול (בחלקו או במלואו) גם לידיעת מי שלא
השתתפו בדיון ,אך הדיון נוגע לו.
מאחר ואנחנו לא כנסת ישראל ולא בית משפט הפרוטוקול הינו רישום תמציתי
של עיקרי הדברים ובפרט החלטות שהתקבלו.
כך ,שכל טענה לגבי כתיבת הפרוטוקולים לאחר כ 52-פרוטוקלים  -יש בה טעם
לפגם והינה מגמתית בעליל.

