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 1610/10/ביום שני  10פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 0081:הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

 ., מירב עופריליאורה הלפריןיו"ר, שרלי אופלגר, חיים ויצמן, ישראל בן עזרא, איגור ריכטר,  –אורי חרל"פ 

 :התנצלו

 יוסי הררי, אפרים דביר, יורי קוצ'ר

 :נעדרת

 זרצקי אירנה

 משתתף:

 מנכ"ל –לום כהן ש

 

 אושר 20169/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 .ישראל בן עזרא –החזר הוצאות נסיעה לישיבות הנהלה  .2

, כל הישיבות מתקיימות במרכז, וכך יוצא שלחלק נוח ולחלק ₪ 100-ישראל: טוען שכל נסיעה כולה לו כ
 יגוד.עלות גבוהה. מוצא לנכון לבקש החזר הוצאות נסיעה מהא

 המועדון צריך להחזיר הוצאות נסיעה לנציגיו. –אורי: טוען שמאחר ומדובר בנציגי מועדונים 

 אין יתרת תקציב להשתתף בהוצאות נסיעה. 2016שלום: בכל מקרה בשנת התקציב 

 .2017אורי" מציע שהנושא יעלה שוב בדיוני תקציב 

 אושר פה אחד
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 .ישראל בן עזרא –הקמת וועדה מקצועית  .3

 משום מה אין יותר. אין הצדקה שלא תהיה ועדה מקצועית. –שראל: היה נהוג שהייתה וועדה מקצועית י

אנשים לא מהענף  –קרי  –אורי: מצדיק את ישראל, רוצה ופועל להקמת ועדה מקצועית, אבל... בלתי תלויה 
 כך שלא יהיה חשש להעדפה או כל זילות אחרת.

 ו השמות יועלו להצבעה.וכשיהי –אורי מחפש אנשים/מועמדים 

הועדה לא  –כל החלטה שהתקבלה גררה אחריה ויכוחים וחיכוכים  –חיים: בשנים שהייתה ועדה מקצועית 
 הצליחה להעביר שום דבר.

למצוא אנשים ראויים על פי גישתו ושיהיו מוכנים להיות ועדה  2017אורי: מבקש שהות עד חודש ינואר 
 צאו אנשים אלו יובא לאישור האיגוד.כשיימ –מקצועית של איגוד הסיוף 

 

 יורי קוצ'ר. – דוח התחרות במעלות .4

 יורי לא נכח בישיבה, מובא להלן תקציר שהוא העביר בכתב:

 

 שלום רב!

 :24-25.09.2016 תרשיחא-במעלות  דווח על תחרות גביע עולם לנערות להלן
  

ואטיה, גאורגיה, דנמרק, מדינות: רוסיה, אוקראינה, בלרוס, קר 8-ספורטאיות מ 42השתתפו 
 קזחסטן, ישראל.

 .מישראל 20-מחו''ל ו 22

 .בדירוג העולמי ראשונהה העשיריימשתתפות מה5

 .8-ו 7ישראליות במקום  שתי   בתחרות בודדים בגמר

 .2מקום  –נבחרת ישראל  –בתחרות קבוצות 

 תחרות בודדים ותחרות קבוצות נתנו נקודות לדירוג עולמי.

 

לאיגוד הסיוף בכלל ולמנהל התחרות, חבר הנהלת האיגוד מר שרלי אופליגר ברצוני להודות 
 הרבה להצלחת התחרות. חברת הנהלת האיגוד על תרומתם ולשופטת שירלי דראי לסט,

  

 בברכה ותודה
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 .אורי –הגדרת תפקידי מאמנים ועוזריהם  .5

מה שיוצר  –עובדים במועדונים  –אורי: בישראל קיימת בעיה שהמאמנים הלאומיים הם גם מנהלי מועדונים 
לעיתים ניגוד עניינים, ולכן מוצא לנכון לעדכן בחוזי העבודה של המאמנים מה בדיוק עליהם לתת במסגרת 

 יוגדרו תפקידי המאמנים באופן פרטני. –בחוזי העבודה החדשים  תפקידם.

 

 .2015נתן חבני לצורך מאזן  –לאשר מחיקת חוב  .6

על חשבון קופת החזרי  –בגין נתן חבני  ₪ 9,084.98מחיקת חוב עבר בסך  הנהלת האיגוד נתבקשה לאשר
 הוחלט למחוק החוב. –משלחות 

 אושר פה אחד

 

 .2015לאשר מחיקת צ'קים שלא נפרעו מהעבר הרחוק לצורך מאזן  .7

מדובר  –הנובעת מיתרת פתיחה, משנים קודמות  ₪ 23,250הנהלת האיגוד נתבקשה לאשר מחיקת יתרה בסך 
 הוחלט למחוק יתרה זו.. –ים שלא נפרעו בצ'ק

 אושר פה אחד

 

 .דיון בעניין דרישת החוב של חיים חטואל .8

ומאחר ונעשתה בדיקה מעמיקה, ולפי תוצאותיה  –מאחר ונושא חובות לחיים חטואל עולה באופן שיטתי 
 כרגע לדעת האיגוד אין חוב כלפיי חיים חטואל. –שולם לחיים יתרת החוב 

חת ולתמיד לסיים את עניין זה ובהתאם מציע לקבוע פגישה שבה יקחו חלק: ועדת כספים, : מבקש אישראל
 חיים חטואל, ישראל בן עזרא ואורי חרל"פ.

 אושר פה אחד

 

 .הרשמות, קשר עם מועדונים – דוח מנכ"ל .9

וד שלום: קיימת בעיית תקשורת עם המועדונים, אין באף מועדון אדם אחד שאחראי על קבלת הודעות מהאיג
 סאות.יועל העברת ההודעות הלאה. כך קורה שדברים רבים נופלים בין הכ

 ימים לפני התחרות הראשונה(. 5מועדונים בשלב זה השלימו חובות הרישום ) 10רק 
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 .בקשה לרישום אגודה חדשה .10

 מתבקשים לאשר. –הפועל גבעתיים  –אורי: הוגשה בקשה לרישום אגודה חדשה 

 אושר פה אחד

 

 .אישורי שיפוט הארכת תוקף .11

 עד סוף חודש אוקטובר. 2015/16אורי: אורי מבקש להאריך תוקף אישורי שיפוט משנת 

 אושר פה אחד

 

 

 

  

 בכבוד רב,

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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