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 2022לשנת  4פרוטוקול ישיבת  הנהלה מספר 

 הישיבה התקיימה במשרדי איגוד הסיוף  

 , ויקטוריה נחמקין, בוריס ווינר, שרלי אופלגר, מרטין קורןגלפריו"ר האיגוד, יוסי הררי, אלכסנדרה נוכחים: 

 , יורי קוצ'ר, יעל פיטובי מעיין חטואל  ,דורון לויט, אלכס גרצמן, מאיה וייטנעדרים: 

 מנכ"לית האיגוד, אירנה טל רשמה:

 

 3אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  .1

 אושר פה אחד.

 

 אירוח נבחרת אוקראינה  .2

יוסי הציג סקירה של המצב הנוכחי, כולל הנבחרת אשר נמצאת בווינגיט והנבחרת אשר נמצאת בכפר סבא.  

 סייפים ומאמנים. 32-הוחלט להוציא מכתב תודה למשפחות ומעדון כפר סבא. מדובר על כ

 

רישום כוזב של ספורטאים באיגוד על ידי אגודות מכבי לקידום ופיתוח סיוף בירושלים והסביבה, מכבי סייף   .3

 חוות הנוער 

סייפת שהייתה רשומה לתחרות לא הגיעה בעצמה, אך כי  ,  אס"א ירושליםבחודש אוקטובר הגיעה תלונה מ

נה קרסילניקוב, הגישה לאיגוד תצהיר ובו אמרה שלא  מישהי אחרת סייפה תחת שמה. הסייפת הרשומה, יא

התחרתה בתחרות ההיא או אף תחרות באותה העונה )למרות שהייתה רשומה לעוד מספר תחרויות העונה(  

 ולא נבדקה בבדיקה הרפואית אשר רשומה על שמה. 

יליד שנת   נוסף בתחרות ילדים, סייף  בעל אותו שם   לא הגיע לתחרות, ובמקומו הגיע אחיו  2009במקרה 

. שופטת הבית באותה התחרות הגישה תצהיר לאיגוד ובו אמרה שמאמן האגודה 2007משפחה, אך שנתון  

צעק עליה ועל מנהל התחרות באותו היום לאחר שאלה הדיחו את האח מהתחרות. האח הודה שאכן לא  

גרמן קרופקין לפשר   . תומר שנקר אשר נכח באותה התחרות, שאל את 2007מדובר באחיו ושהוא יליד שנת  

 הדבר, וזה השיב לתומר שמדובר בתאומים והוא התבלבל ברישום באתר.

וסייפה בשמה. אנטון אישר בפני    17הגיעה במקום סייפת בת    14ילדה בת  ,  בוגריםבמקרה שלישי, בתחרות  

הספיקה להגיע  אירנה שאכן מדובר בילדה אחרת מזו שרשומה בתחרות, שכן הילדה אשר הייתה רשומה לא  

 לאוטובוס.

לאור זאת החלו  היו"ר ומזכירות האיגוד לבצע בדיקה מקיפה של אישורי הבדיקות הרפואיות של המועדונים  

 בדיקות החשודות כמזויפות. 5הנ"ל. בבדיקה ובהצלבת מידע מול מכון הבדיקות התגלו לפחות 

ן בדיקות במיקום החתימות ובמילוי בבחינת טפסי הבדיקה שנשלחו לאיגוד מסתמן זהות מוחלטת של אות

 הטפסים. 

 

 אין ברירה אלא להעביר לוועדת משמעת. יוסי:

 שרלי: מדובר בעבירה פלילית, יש להגיש תלונה במשטרה ולפתוח בהליך משמעתי רשמי.
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 נראה שמדובר בנסיון להרוויח כסף דרך הטוטו, או קולות נוספים לאסיפה הכללית. 

 

 ת שאר האגודות לא לפעול בצורה דומה.אלכסנדרה: זה ילמד לקח א

 

 

 הוחלט פה אחד להגיש תלונה למשטרה ולפתוח בהליכי משמעת. החלטה:  

 

 לוח תחרויות  .4

 נופל על גביע עולם לבוגרים ובוגרות דקר.   23אליפות ישראל עד גיל 

 וועדת התחרויות פועלת לשנות את לוח התחרויות בהתאם.

 

 חובות לאגודות .5

לאור חובות גדולים של מרבית האגודות לאיגוד, הוחלט על הפעלת סנקציות על האגודות שלא ייסגרו חובות  

לפי שוטף מיידי, לא   2022וחובות  2021עד אליפות ישראל. הוחלט שאגודה אשר לא תסדיר חובותיה משנת 

 תוכל להשתתף באליפות ישראל בוגרים. 

 

   2022תקציב  .6

. חשוב לציין שישנם הרבה נעלמים. עד עכשיו, אין לאיגוד תקציב 2022יוסי מציג את הצעת התקציב לשנת  

 על יידי מנהל הספורט, הן בתמיכה של ענף מועדף, כללי או הכנות אולימפיות.  2022מאושר לשנת 

 : הסעיפים משקפים את המצב.הוצאות הנהלה וכלליות

החרגה מהתקציב. הוחלט שבתחרויות בארץ יהיו שופטים לפי כמות   כבר עכשיו ישנה  הוצאות לפעילות:

קדטים ונוער   –הבתים בדיוק ללא אקסטרות. נכון לעכשיו, מימשנו את תקציב התחרויות לדקר/רומח/חרב  

 ואין יותר החרגות מהתקציב. 

(. מדובר על  : יוסי מציג את פרויקט אתנה לקידום ענף הנשים כפי שהוגש לאתנה )טרם אושרפרויקט אתנה

כ של  פוטנציאלי  ויאושר.    150,000-תקצוב  במידה  בשנה  חלקי שקלים  מימון  כולל  אשר  הפרויקט,  לפי 

סייפת שת הוחלט שכל  לחו"ל,  בפרויקט תשלנסיעות  בעצמה/אגודתה בכש תתף  כל    700-תף  שקלים מסך 

 נסיעה.  

 מנו.וים בכל הכלים לא ימנוער/קדט –בהתאם להתפתחות התקציב, יוחלט ויאושר שימוש בכסף.  שונות:

נות" ורק בהחלטת הנהלה  שקל באה לידי ביטוי בסעיף "שו  111,000בשלב זה כל יתרת התקציב הפנויה בסך  

 ניתן לתקצב הוצאה זו או אחרת.

 

במקומות   מדורגים  אשר  לסייפים  בנוגע  פתוחות  שאלות  למימון  1-4נשארו  אירופה   וזכאים  לאליפויות 

 . האם יש לממנם או לא?  ובוגרים

 החלטה: המימון לאליפות אירופה ובוגרים יקבע על פי הקריטריונים שקבעה הנהלת האיגוד בתקנון משנה.

 )פיצויי פיטורים(.  14יש לקחת בחשבון הוצאות לא צפויות. לדוגמא, נתן אביטן אינו חתום על סעיף שרלי: 
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 23אירופה גיל אליפות  .7

: לפי התקנון, היינו צריכים לקבוע את התחרויות מראש. בשל  23להשתתפות בתחרות בגיל    מהו הקרטריון

 חוסר וודאות ללוח התחרויות העולמי, לא סומנו מבעוד מועד תחרויות. 

, משום באותו הזמן תתקיים תחרות גביע 23Uמציע שכבר עכשיו נקבע מי יטוס לאליפות אירופה   בוריס:

 ת. עולם לדקר בוגרים ובוגרו

את נוער החמיץ  בהייתה השנה האחרונה שלו  ששנה שעברה  ב₪, מכיוון ש  2,500-מן בורז גורן יוחרג וימ •

  אליפות העולם עקב הקורונה והחלטת ההנהלה בנושא.

 . 23Uלא יהיה כלל מימון לאליפות אירופה  –, שלמעט מאמנים 23U-יוסי מציע בנושא המימון ל

 ההחלטה אושרה פה אחד. –הצבעה 

 

 הרכב למכביה .8

ההרכב למכביה ייקבע על סמך דירוג ישראלי בלבד, ומתוך אלה שלא יטוסו לאליפות עולם לבוגרים אשר  

 תתקיים באותו זמן במצרים. אין עוד תאריכים מדויקים לסיוף במכביה.  

 

 מימון יהלי דהן לנסיעה בסבאדל .9

יה התחרות,  לפני  ימים  חמישה  התחרות.  לפני  שבועיים  נקבע  לסבאדל  הסייפים  תוצאה הרכב  עשה  לי 

למרות זאת, מאור חטואל טוען שאירנה ותומר אישרו ליהלי מימון  בתחרות בוגרים ונכנס לרבעייה בנוער.  

על סמך הדירוג לאחר תחרות הבוגרים. הובהר למאור על ידיי אירנה ותומר שההרכב למימון נקבע ברגע  

 קצוב. הכרטוס, אשר קרה לפני תחרות הבוגרים ולכן לא ייתכן שאישרו לו ת

 עכו למימון הנסיעה.  –לדחות את בקשתה של אגודת רומח אבירים  –הצבעה 

 מרטין: לפי התקנון זה מה שנקבע ואין בכלל על מה להצביע. 
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