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 7/170/40י לישביום ש 7פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 0081:הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

חיים  איגור ריכטר,, אפרים דביר, , יורי קוצ'רמירב עופרי,   יוסי הררי,יו"ר, שרלי אופלגר,  –אורי חרל"פ 
 .ויצמן

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא, אלכסנדרה גלפר ליאורה הלפרין,

 :יםנעדר

 .רצקי אירנהז

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 

 אושר 7/2016פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד
 

 :2017דיווח על אליפות אירופה בוגרים  –אפרים  .2

, לא 2019הפעם לשנת  – 23: איגוד הסיוף הישראלי הגיש שוב את הבקשה לאירוח אליפות אירוה עד גיל שרלי
 אבל... האיגוד נתבקש להעביר בהקדם נתונים לגבי מקום )עיר( ותאריך. היה צורך בהצגת הנתונים והמצגת,

 .: מזכיר את העובדה ששקלאר הסיר את מועמדותו מבלי להודיע לאיגוד על כךאורי

 ספורטאים. 14אנשים. מתוכם  22המשלחת מנתה  – : אליפות אירופה בוגריםאפרים

כמו כן מציין שהאווירה במשלחת הייתה  יאה לחו"ל.שוב מוצא לנכון לציין שצריך קריטריונים ברורים ליצ
 טובה גם מצד המאמנים וגם מצד הספורטאים.

ם רמת הישגים בינונית, למעט הישג יוצא דופן של סייפת הדקר אנה לונדון שסיימה במקום אפרילדעת 
 השמיני.
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 הראשונים. 32-שלושה סייפי דקר נכנסו ל

 עד לרגע זה(.0ד עדיין לא העבירו דוח מקצועי מאמני הדקר שיוצאים בתוקף משרתם באיגו

: כפי ששלום מעלה בשנה האחרונה, גם מירב לא זכתה לשיתוף פעולה מצד המאמנים ששהו בחו"ל, ולא מירב
אין שיתוף פעולה בעניין תקשורת ודיווח מתחרויות... בניגוד לעובדה  –הצליחה לקבל מידע או תמונות 

 .שעיתונאי זר ממקבל דיווח מפורט
 

 :דיווח – 20-מכביה ה –שרלי  .3

 : מדווח על שגיאות רישום של המכביה לגבי זרים... למרות שהודענו והתרענו על כך לאורך כל התקופה.שרלי

 .כמויות ומקצועות –נדע בדיוק מה מצב הרישומים  7/7/17-לאחר הוועדה הטכנית ביום שישי ה

, ו"ח ליקויים שנשלח להנהלת המכביה ולעיריית עכו(: מדווח על הביקור במועדון עכו )שרלי הוציא דאורי
 –הובטח לאורי בשיחת טלפון שסמנכ"ל העיריה יטפל בעניין, מחכים לשמוע מחיים חטואל האם טופל 

 בעקרון המקום סובל מהזנחה שיטתית הנובעת מחוסר תפעול ותחזוקה לקויה.

 שער עכו. –לינה: מלון/אכסניה 

 

 :גרמניה-לייפציג –הרכב נסיעה ומימון לאליפות עולם  –יוסי  .4

 הכנות אולימפיות. –נבחרת דר בנים + אוהד 
 מכוסות )יכוסו( בענף מוןעדף. 3 –דקר בנות 

 .במימון האיגוד –אנה לונדון 
 יעקב פרדמן במימון האיגוד.

 הכנות אולימפיות. –קונסטנטין וורונוב 
 פרטי. –אלכס ווג 

 פרטי –קרמן רומח בנים: מתן צו
 פרטי –חנינה נועה 

 הצעות: 3מתקיים דיון לגבי אפשרויות המימון, עולות  –חיים ומאור חטואל 

 חיים, מאור, ומאמן חרב במימון מלא. .א

 )שמהווה יתרת תקציב שהוקצה למאור(. ₪ 2540מימון  –לחזור למצב הקיים  .ב

 מימון חיים ומאור. .ג

 .ריכטר מנהל המשלחת מאור ואיגור ,חיים –יצאו במימון מלא  –התקבלה ההצעה הראשונה 
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 :ענף מועדף )בהתאם לפרוטוקול פגישה ביחידה לספורט הישגי( –אורי  .5

בהתאם לסקירה שקיבלנו מדני  –אורי נתן סקירה לגבי מבנה הפעילות של ענף מועדף, קטגוריות ההוצאה 
 .אורן

 נדרשת הגשת תוכנית הכוללת את כל הפעילות השנתית.

ואז יוסי ושלום יעשו התאמות כספיות  –( 1/8/17מחכים לתוכנית מקצועית מהמאמנים ) –היום המצב נכון ל
 לתוכנית.

 

 :18-2017עונת  –לוח תחרויות ותקנון  .6

הועלתה שוב הצעה לנסות לקיים פגישות בימי המכביה, אם נצליח מצויין, אם לא מייד לאחר המכביה נתכנס 
 לנושא זה.

 

. 

 

 

 ,כתב

 

 שלום כהן

 ף"ל איגוד הסיומנכ
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