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  06/06/2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  16/60/60 שני יוםב 6 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 

ם דביר, איגור אפרי, ישראל בן עזרא, חיים וייצמןשרלי אופלגר, אורי חרל"פ, נוכחים: 

 לאסט.דראי ריכטר, שמואל גנון, שירלי 

 .מנכ"ל שלום כהן, יו"ר וועדת הכספים משתתפים: יוסי הררי

 

 

 אושר 20165/וקול ישיבת ההנהלה מס פרוט .1

 אושר פה אחד

 

 פולין-טורון –יציאת נבחרת לאליפות אירופה  .2

לתדרוך בכפ"ס, יהיה חייב  7/6-אורי פותח בעניין התדריך הבטחוני: ספורטאי שלא יגיע ב

ללא השתתפות בתדריך בטחוני לא יוצאים  –לא ייסע  –ואם לא  –להגיע לתדריך אחר 

 לחו"ל!

המועדון יספוג עלויות  –שרלי הודיע בישיבה  –ניוק לא יוצאת לאליפות אירופה אביטל מר

 למקרה שלא יצליחו לבטל הכרטיס.

 יוסי: לא התקבלה כל בקשה מהמאמנים להוסיף מישהי אחרת במקום אביטל.

מקבל הסבר מלומד  –ישראל: חושב שחשוב מאוד שנבחר בנים רומח תצא לאליפות 

אין סיבה להוציא קבוצה  –ל רמת והישיגי הסייפים )למעט מאור( משרלי )כולל נתונים( ע

 האיגוד לא תומך כספית ביציאת קבוצת רומח לאליפות אירופה. –כזו 

 אנה לונדון יוצאת על חשבון האיגוד, מאור חטואל יוצא על חשבון האיגוד –הוחלט 

 אושר פה אחד

 

 יציאת היו"ר לקונגרס בפולין .3

הוזמן כרטיס טיסה ולינה             –מקומו יוצא שרלי אופלגר אורי לא ייצא לקונגרס, ב

18-20/6/16. 

 אושר פה אחד

 

 2016סיכום אליפות ישראל בוגרים  .4

 אורי: שלושה ימים של אליפות יוצאת מן הכלל, גני תקוה עשו הכל בכדי שהאירוע יצליח.

לשנות נוהל על האוירה הטובה העיב ניסיון "מרד" של מאמנים ומנהל תחרות שניסו 

 כמובן ניסיון זה נבלם באחת ע"י היו"ר. –ובניגוד לתקנון  תחרות מטעמים פרטיים

 בסיום האירוע ניתנו פרסים ופרסי הוקרה שונים.

האירוע צולם ושודר בשידור חי ברשת רדיו, כמו כן צולם וישודר בטלויזיה בחסות 

 "מייקספלייס".

 אושר פה אחד
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 ביטול נסיעתה של דלילה לסין .5

 ביטול מאוחר. –בוטלה נסיעתה של דלילה לסין  –עקב פציעה בברך וכניסה לניתוח דחוף 

האיגוד לא יקבל קנס על  –המנכ"ל כתב מכתב התנצלות מלווה בהסברים ומסמכים 

 .הביטול המאוחר

 אושר פה אחד

 

 בקשת דלילה להופיע בפני המנהלת לספורט הישגי, מכתבו של חיים .6

לשרת הספורט, עקב כך המנהלת הוכרחה לקיים דיון עם האיגוד,  חיים חטואל פנה ישירות

 דלילה כתבה מכתב למנהלת.

בדיון שהתקיים במנהלת התקבלה החלטה לאפשר לדלילה לנסות לעשות קריטריון 

 .21/6/16באליפות אירופה 

לפני יציאתה של דלילה לאירופה עליה לעבור בדיקת כשירות רפואית בוינגייט, ורק לאחר 

 חוות דעת חיובית תוכל לצאת לאירופה. קבלת

 .דלילה מתאושש/ת מהניתוח

 אושר פה אחד

 

 תחזית תקציב לסוף שנת הפעילות .7

 .נזק לא מתוכנן. –יורו  3650התקבל חשבון מאליפות עולם לנוער בצרפת ע"ס 

 מי שגרם לנזק הזה ישלם ישירות!!! –הנושא יתברר עם אפריים 

 "ח מצורף.יוסי סקר את מצב התזרים לפי דו

 )הערכה(. 250,000נסיים את השנה בחוסר של  –כולל הנזק מצרפת 

 

 2016/17קביעת מועדים לסיום תכנית עבודה לעונת  .8

 יש לקבוע תאריך לבניית לוח תחרויות.

 17:00בשעה  4/7/2016-אסיפה כללית לאישור המאזן ואישור תיקוני התקנון נקבעה ל

 במשרדי האיגוד.

 ..29/8/2016-נקבע ב –אסיפה כללית לבחירות  –חודש לאחר מכן 

 אושר פה אחד

 

אי הופעת תומר אור לטקס חלוקת פרסי הוקרה לספורטאים בגמר אליפות  .9

 ישראל

הופעתו של תומר לטקס, חלקם טוענים שזה -אורי וחברי ההנהלה רואים בחומרה את אי

 בהשפעת גורם חיצוני.

 תומר אמור להיות מאמן בשכר באיגוד.אורי רואה בזה עניין חריג, לאור העובדה ש

 .אורי ממשיך למטפל בנושא כ"מחנך" ולא כנעלב

  אושר פה אחד
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 2016רשימת ספורטאים לתמיכה מהטוטו  .10

 הוצע:

 דלילה חטואל במקום עידו איזנשדטט.

 .וורונוב קונסטנטין נכנס

י הציע יוס –ימצא פתרון יצירתי  –אביטל מרניוק ותומר אור שהיו פעילים עד אפריל 

50/50. 

יוסי ושלום הציעו שרכישת ציוד תמומן ע"י האגודות וכשיתקבל ההחזר הוא יועבר 

טרם התקבלו בגלל עיקובים טכניים של מי שקיבל  2015לאור העובדה שכספי  –לאגודות 

 (.5/6/16-כמתחייב , האחרונה התקבלה ב 0-תמיכה )כגון אי הבאת תמונה עם הציוד 

 מספק יחיד ובהתאם לרשימה המאושרת במשרדי הטוטו. כמו כן, הקנייה תתבצע

 אושר פה אחד

 

 2016/17פרוטוקולרישום וביטוח לעונת  .11

בדיון בין המנכ"ל לסגן יו"ר האיגוד לאור בעיות רישום וביטוח של האגודות )כולן(, 

המטרה שלא יהיה ספורטאי  –הוחלט לנסות לבנות פלטפורמה חדשה לרישום ספורטאים 

 טח.רשום לא מבו

 על פיה יצטרכו לנהוג האגודות. –בהתאם לזאת תיבנה פלטפורמה מסודרת 

 .הנושא ייבחן –יוסי וחיים טענו שהמשרד לא יוכל לעמוד בעומס כזה 

 חשוב לדעת שהאחריות על ספורטאי לא מבוטח רובצת גם ובעיקר על כתפי האיגוד!!!

 בבדיקה
 

 השתתפות בהוצאות )שמואל גנון( –אניה לונדון  .12

 .2שר בסעיף או

 אושר פה אחד

 

 )שמואל גנון( הפסדים והוצאות כספים לא מחוייבים של ההנהלה .13

 ., שמואל ויתר על סעיף זה7נדון בסעיף 

 אושר פה אחד

 

 שיווק ענף הסיוף  

ישראל מציין שבעקבות שספורט הסיוף איננו פופולרי די בארץ יש חשיבות קריטית 

יע לצורך כך להזמין את הנהלת האיגוד,  ראשי לחשיפת הענף ושיווקו באופן יסודי, מצ

 אגודות ומאמנים לדון בדרכים לפיתוח הענף.

עם הכרת הענף כענף מעודף הנושא המרכזי שיעלה על הפרק זה נושא  הערת היו"ר:

 פיתוח הענף ולמעשה "פורץ ישראל לדלת פתוחה".

 

, מדובר על נסיעה למנכ"ל לאשר החזרי הוצאותאורי מעלה בקשה בסיום הישיבה: 

 .אשקלון, ירושלים וכד' –נסיעות מחוץ לעיר 

 אושר פה אחד
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בוגרים, -יוסי מבקש להודות למנכ"ל על העבודה הבלתי נלאת להצלחת אליפות ישראל

 ועל העבודה הנעשית בכלל, חיים מצטרף לברכות כמו גם חברי ההנהלה כולם!

 

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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