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  2022לשðת   6פרוטוקול ישיבת הðהלה מספר 

  במשרדי איגוד הסיוף  18:00בשעה  12/06/2022בתאריך   הישיבה התקיימה
  

, אלכסðדרה גלפר, בוריס  ðוכחים: יוסי הררי, יו"ר האיגוד, שרלי אופלגר, מ"מ יו"ר האיגוד. אלכס גרצמן
  וויðר, ויקטוריה ðחמקין, דורון לויט. 

  

  ðעדרים: מאיה וויט, מעיין חטואל, יורי קוצ'ר, יעל פיטובי, מרטין קורן. 
  אורחים: אירðה טל, מðכ"לית האיגוד, תומר שðקר. 

  

  רשמה אירðה טל. 
  

לעðיין מקבלי המימון, הובהר לחברי  בשל חוסר הבðות    –  2022/5אישור פרוטוקול ישיבת הðהלה מס'  .  1
דר הכט, רז גורן, רועי רוזðפלד ויעקב רפפופורט.   :23Uההðהלה ארבעת מקבלי המימון לאליפות אירופה  

 פרוטוקול אושר פה אחד יוסי מציע לאלכסðדרה להגיש בקשה לסיוע לאווה גלפר דרך מזכירות האיגוד. 

  
בðוסף,    .לא התקבלה התייחסות  ,שלוש פעמים  מועדף  עðףב  כללהה-ל איע  הוגש ערעור  –  תקציבעידכוðי  .  2

ממתיðים לקבלת    2028פרויקט צעירים  הוגשה בקשה לקבלת סיוע לאבטחת אליפות עולם אשר טרם ðעðתה.  
מתקציב    50%-אמור להגיע לאיגוד כ   15/06/2022פרויקט אתðה לא התקבל. בתאריך    ללא מועד ידוע.  אישור

עבור המלון באðטליה באליפות אירופה. בשל    רים מזומðים, אין יכולת לאיגוד לשלםהמכביה. בשל חוסר תז

₪ כל אחד.    30,000-כך, שלושה חברי הðהלה, יוסי הררי, שרלי אופלגר ודורון לויט הציעו להלוות לאיגוד כ
הכסף יוחזר בעת קבלת תקציב מהכðות אולימפיות. מזכירות האיגוד תðסח הסכם הלוואה ותחתים את  

  החלטה לקבלת ההלוואה התקבלה פה אחד. המלווים. 

אושרו שלוש    –. בהתאם להמלצת האיגוד  2022אושרה לשðת    2028LAאושרה תוכðית הוועד האולימפי  
ðוער   –מי  באופן שðבחרות   י (יוðתן כהן, דב    דקר בðים  וילðסקי,  , דקר בðות  הוðתן מסיקה, אלון שריד)בר 

פייגין, אלכסðדרה קרבי(אדל בוג  בðוער ðיקול  וייðברג)דðוב,  ðוערץ, סופיה  גילי  (ליאור דרוק,    , רומח בðות 
לטה זו,  . עוד בהח אחת  ₪ כל  20,000. כל ðבחרת תקבל מימון של  ילðיק)קוריצקי, ליהי קורן, ðיקול פוסט

 - ₪    5,000של    מהוועד האולימפי  ייקבלו מעðק  מאמðיםבעקבות ההצלחה באליפות העולם בדובאי, ארבעה  

ותומר אור. פודולסקי  דימיטרי  פרדמן,  יעקב  לויט,  לאחר קבלת המעðק מהוועד האולימפי, הכסף    דורון 
 החלטת הוועד האולימפי מצורפת.  יועבר למועדוðים תמורת חשבוðית וקבלה.

  

,  ðבחרת ðקבעו לפי הקרטריוðים  –  אישור הðבחרות לאליפות אירופה ועולם לבוגרים, השתתפות ומימון .  3
גורן  רז  וðבחרת דקר בðות,  זו הם: ðבחרת דקר בðים  לתחרות    כפי שרשומים בתקðון האיגוד. הממומðים 

 מימון.  
  

 קריטריוðים ðוספים למימון אליפות עולם על סמך תוצאות באליפות אירופה . 4

 הצעה:
 ðצחוðות, חצי עליון  2ומעלה   32 –אישי 

 ðצחוðות, חצי עליון   2, ומעלה 8 –קבוצתי 
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אליפות אירופה    –  תוצאה באליפות אירופה לא תהווה קריטריון להשתתפות באליפות עולם אלא רק למימון
החלטה התקבלה   .לא מהווה קרטריון לאליפות עולם אך כן מהווה קרטריון לקבלת מימון אליפות אירופה

 פה אחד 
  

, מחðה  2022בשל אי וודאות בעðיין התקציב לשðת    –  לðבחרות הדקר מחðה הכðה לעוðה הבאה באיטליה  .  5

עד סוף החודש לקבל    – הצעה להחלטה  האימון באיטליה מבוטל. יוסי מציע מחðה אימוðים חלופי בארץ.  
 . הצעה למחðה אימוðים חלופי בישראל. החלטה התקבלה פה אחד

  

₪. בðוסף,    100,000-עלות מוערכת לאיגוד כ  –  ðוסף)פתיחת אקדמיה לסייף במכון ויðגייט (מצ"ב חומר  .  6
מאמן.    + האיגוד  חשבון  על  לחו"ל  יציאה  מחייבת  מביðה  האקדמיה  אך  ברעיון,  תומכת  ההðהלה  כל 

פיððסית זה בלתי אפשרי.   פתיחת האקדמיה    –הצבעה להחלטה  שמבחיðה  למועד דחיית ההחלטה על 
בוריס וויðר, ויקטוריה ðחמקין, שרלי אופלגר, יוסי    אלכס גרצמן,  –בעד ההצעה    –החלטה    מאוחר יותר.

  הצעה אושרה. דורון לויט. –אלכסðדרה גלפר. לא ðכחו בעת ההצבעה  –הררי. מתðגדים 

  
מסלולים    10-בשל העסקה העומדת עם גרגורי גרוס על חלופה של כ   –  אלכס גרצמן  –בקשה להשאלת ציוד  .  7

ממועדון    –מסלולים תקיðים, אשר לא התקבל עליה מעðה מצדו, קיימות שתי בקשות    4לא תקיðים בעבור  
מסלולים לא תקיðים וממועדון חריש עבור שðי מסלולים לא תקיðים לרומח.    4הסיוף הפועל חיפה עבור  

  גורי מוותר על מסלוליו, מאושרים שðי מסלולים לחריש. בתðאי וגר –החלטה 

  
₪ כל    1,000-אושרה פריסת תשלומים של אליבזטה שווץ, כ  –החלטה    –  חרישבקשת סיוע לספורטאית    8

 חודש לחמישה חודשים. 

  
 החלטה מצורפת בעðיין אגודת מכבי לקידום ירושלים והסביבה.   –  תוצאות ועדת משמעת (הסכם פשרה).  9

בðוסף, ילד של אגודה זו התגלה כשסייף בגילאים הלא ðכוðים במשך העוðה האחרוðה. בשל הבðה כי מדובר  
   בטעות כðה, הוחלט על מחיקת תחרויות השחקן בגילאים הלא ðכוðים.

  

בשל עומס על מזכירות האיגוד ועזיבתו של תומר בחודש אוגוסט,    –  ראורגðיזציה במזכירות האיגוד  .10
החלטה פה אחד. מðהלת חשבוðות ומðהל/ת ליגה.    –הקמת וועדת איתור לשðי בעלי תפקידים  הוחלט על  

  .וועדת האיתור תורכב מיוסי הררי, אירðה טל ואלכסðדרה גלפר

  
גיל  .11 אירופה  והשלכו  23אליפות  יחידת    –החלטה    –ת  מימון, תוצאות  להמתין להחלטתה של מðהלת 

 ו החזרי הוצאות בכפוף לתוצאות.בללפי תקðון האיגוד, לא ייתק הספורט ההישגי לפðי החלטות ðוספות.
  

- ðדחה ל  –של דורון לויט    תביעתודיון בðושא    –  סטטוס תביעות משפטיות כðגד האיגוד והצעות לפשרה.  12

עו"ד אייל יפה ייתבקש לבדוק את עðיין  .  2014-2015. הוגשה תביעה של חיים חטואל על השðים  28/02/2022
 בעðיין תביעתו של חיים, תיבדק הטעðה מול הðהלת החשבוðות דאז. דורון. הפשרה מול 
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אין החלטה  ההðהלה דðה בðושא.  – מכון ויðגייט-ועד אולימפי- מיðהל הספורט-יחסי גומלין איגוד הסיוף .13
 א.בðוש

  
באם חובת הגשת הדוח עד תאריך    –החלטה    –  2021אישור/דחיה מועד אסיפה כללית לאישור דו"ח כספי  .14

במשרדי האיגוד. במידה וחובת ההגשה היðה    26/06/2022, תתקיימðה אסיפה כללית בתאריך  30/06/2022

. החלטה  10/07/2022,  03/07/2022מן, תאריכים חלופיים:  מאוחרת יותר, והדוח הכספי לא יהא מוכן בז
 התקבלה פה אחד.


