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 05/09/16ביום שני  9פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 19:00הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:
יו"ר, שרלי אופלגר )אשקלון, ב"ש(, חיים ויצמן )כפ"ס(, יואב אופנגר )חיפה(, אפרים דביר  –אורי חרל"פ 

הררי )כפ"ס(, איגור ריכטר )אשקלון(, יורי קוצ'ר )מעלות(, ישראל בן עזרא )עכו(, אלה צוויג )פ"ת(, יוסי 
 , ליאורה הלפרין )הוד השרון(.)ירושלים(, אבי אביב )ת"א(

 
 
 

מאחל לכולם עבודה . מודה לכולם על הבחירה האישית ועל הליך הבחירות להנהלה –אורי פותח את הישיבה 
 משותפת והצלחה.

 
 

 אורי מגיש הצעה לבעלי תפקידים:
 
 

  שרלי אופלגר –סגן יו"ר 
 ים ויצמןחי –גזבר 

 
 מורשי חתימה )נשארים מההנהלה הקודמת( 

 יו"ר האיגוד  –  אורי חרל"פ
 סגן היו"ר –  שרלי אופלגר

 גזבר –  חיים ויצמן
 חבר הנהלה   – אפרים דביר

 
 ועדת כספים 

 יו"ר הועדה  – יוסי הררי
 חבר הנהלה   – איגור ריכטר
 חברת הנהלה –  אירנה זרצקי

 לא חבר(  גזבר )משתתף – חיים ויצמן
 מנכ"ל )משתתף לא חבר( – שלום כהן
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 ועדת מנדטים  
 יו"ר הועדה – אפרים דביר

 חבר הנהלה – יורי קוצ'ר
 חבר הנהלה – חיים ויצמן

 
 ועדת ערער לועדת למנדטים  

 הועדהיו"ר  – אורי חרל"פ
 חבר הנהלה – יוסי הררי

 חברת הנהלה – אלכסנדרה גלפר
 לא חבר(   –ומייעץ יוע"מ )משתתף  – עו"ד אייל יפה

 
 ועדת תחרויות  

 יו"ר הועדה – שרלי אופלגר
 מנהל התחרויות ואחראי על הניקוד – גרגורי גרוס
 מאמן – דורון לויט

 
 ועדת שיפוט  
 שופטת בין לאומית  – שירלי לאסט

 שופט בינלאומי   – נתן אביטן
 שופט  בין לאומי   – סוגרגורי גר

 י שופט בינלאומ – שמעון שפרוכמן
 

 ועדה לפיתוח הענף, חיילים מצטיינים
 הועדה יו"ר – אורי חרל"פ

 הנהלהחברת  – ליאורה הלפרין
 הנהלהחבר  – ישראל בן עזרא

 חברת הנהלה – אירנה זרצקי
 

 ועדה לפיתוח הסיוף הנשי
 שופטת בינלאומית – שירלי לאסט

 חברת הנהלה – אלכסנדרה גלפר
 ספורטאית ומאמנת – פטרה פלאפי

 חברת הנהלה – ץ עופרי מירבהרשקובי
 טים ואתנה )משתתף לא חבר(-מתאם מול הטופ – יוסי הררי
 מנכ"ל )משתתף לא חבר( – שלום כהן
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 ועדת נבחרות

 הועדה יו"ר – אפרים דביר
 חברת הנהלה – ליאורה הלפרין
 חבר הנהלה – ישראל בן עזרא

 
 קשרי חוץ

 חבר הנהלה – איגור ריכטר
 

 אושר פה אחד
 
 

, 18:00קבע כי ישיבות ההנהלה החודשיות ימשיכו להתקיים בכל יום שני הראשון בכל חודש בשעה כמו כן נ
 במשרדי האיגוד.

 אורי הציע שמדי פעם ולקראת אירוע מיוחד תיבדק האפשרות לקיים ישיבות הנהלה במועדונים השונים. 
 אושר פה אחד

 
 
  

 בכבוד רב,
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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