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6/02/2018 
 
 

 8/106/02ביום שלישי  2פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

, חיים ויצמן, , ליאורה הלפריןאפרים דבירס. יו"ר,  יורי קוצ'ר, יוסי הררי,  –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 .גלפר אלכסנדרה

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא, מירב עופרי, איגור ריכטר

 :נעדרים

 זרצקי אירנה.

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 

 אושר 8/2011פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 .אושר פה אחד
 

 :4-2סעיפים  .2

 .2018-19נכון לרגע זה אין בידי האיגוד הסכם הכנות אולימפיות לתקופת הפעילות 

 טרם הועברו לאיגוד. 2017כספי ענף מועדף 

 .2017מתקציב שנת  16%-מהווה קיצוץ של כ ₪ 485900הינו  2018תקציב הטוטו לשנת 

 .2018גם בענף מועדף לשנת  20%-על הפרק קיצוץ של כ

 נכון להיום אנו יכולים לעמוד בהתחייבויות הקיימות, למעט החוב לדיזנהויז. –מבחינת תזרים מזומנים 
 

 :מבקר דוחות כספיים חיצוני .5

 עלה לדיון נושא מבקר חיצוני לאיגוד הסיוף.
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+  ₪ 180+ מע"מ, עבור ביקורת דוחות כספיים, ועבור כל שעת ביקורת  ₪ 2800הצעה על סך התקבלה 
 מע"מ...

 חברי ההנהלה מסכימים על הצורך במבקר חיצוני, אולם מבקשים שהוא יערוך ביקורת פנימית לאיגוד הסיוף.

במידה והמציע יסכים,  –+ מע"מ עבור ביקורת פנימית כולל ביקור דוחות כספיים  ₪ 5000איגוד הסיוף מקצה 
 יובא שוב לאישור האיגוד.

  האיגוד נשאר עם ועדת הביקורת הקיימת. –במידה ולא 
  

 :העדרויות ממחנות אימונים .6

 נדחה.
 

 :שרלי –איוש ועדות  .7

הועדות לא מתפקדות, לכן שרלי מציע לרענן את הועדות ואולי כך הועדות  –בתחילת הקדנציה נקבעו ועדות 
 יתחילו לתפקד.

 
 הצעה לבעלי תפקידים:להלן 

   
 ועדת מנדטים  

 חברת הנהלה –אירנה זרצקי 
 חבר הנהלה –איגור ריכטר 

 חבר הנהלה – חיים ויצמן
 

 ועדת ערער לועדת למנדטים  
 חבר הנהלה –שרלי אופלגר 

 חבר הנהלה – יורי קוצ'ר
 חברת הנהלה – אפריים דביר

   
 ועדת כספים

 יו"ר הועדה  – יוסי הררי
 חברת הנהלה –נדרה גלפר אלכס

 חברת הנהלה –  הרשקוביץ עופרי מירב
 גזבר )משתתף לא חבר(  – חיים ויצמן
 מנכ"ל )משתתף לא חבר( – שלום כהן

 
 ועדת תחרויות  

 יו"ר הועדה – שרלי אופלגר
   גרגורי גרוס
   דורון לויט
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 ועדת שיפוט  
 יו"ר הועדה –שרלי אופלגר 

     נתן אביטן
   גרגורי גרוס

   איבנוב אלכסנדר
  

 םנשיועדת 
   יו"ר הועדה – יץ עופרי מירבבהרשוק

   פטרה פלאפי
 שירלי לאסט

  
 וועדת פיתוח וחיילים

 יו"ר הועדה – אורי חרל"פ
   אפרים דביר

 שרלי אופלגר
   ישראל בן עזרא

   איגור ריכטר
 

 תקנוןועדת 
 יו"ר הועדה – שרלי אופלגר

 חבר הנהלה – יוסי הררי
 עו"ד – אייל יפה

 
 קשרי חוץ

 חבר הנהלה – איגור ריכטר
  

 שגיימול הספורט ההקשר איש 
 חבר הנהלה – יוסי הררי

 
 היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטייניםמול קשר איש 

 חבר הנהלה – שרלי אופלגר
 

 מדריך וחונך שופטים:
   אופלגר שרלי, איבנוב אלכסנדר, גרוס גרגורי

 
 ליידוע בלבד

 שלפצנקו איגור, לחיס דניאל, שוקרוב אמיל – תי ניהול תחרויותצוו
 פרידמן רם – מתנדב פייסבוק

 אלי שובע – מערכת ניהול
 רוזנבלום הולצמן – הנהלת חשבונות
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  אושר פה אחד

 
 
 :מאמן זר .8

ואה לאחר פגישה עם המאמן הזר אנג'לו מאצוני, סוכם כי הנ"ל יעביר מסמך מסודר לגבי תכניתו וכיצד הוא ר
 .את עבודתו עם איגוד הסיוף הישראלי

 לתוכנית המוצעת. לאחר קבלת המסמך, נצטרך לקבל את אישור היחידה לספורט הישגי

חיים: שמעתם את המאמן ואת הצעותיו, יש לו מסקנות ויש לו הצעות. מבקש להעלות את עיקר המסקנות של 
 מאצוני ולהתחיל לעבוד לפיהן.

 –לא מקבלים שום החלטה לפני שמקבלים אישור מהיחידה לתכנית המוצעת –אורי: הסיכום מול היחידה 
 מחכים למסמך כתוב.

 מאמן ראשי לענף הדקר. –אחת ההמלצות של מאצוני 

 מאמן ראשי לענף הדקר. –אוהד בלוה  –נקבע 

 לזמן לישיבות הנהלה מדי פעם מאמן כזה או אחר לדווח לחברי ההנהלה.אורי מציע 

לנושא שילוב תכנית עבודת הנבחרות עם  לפגישה דחופהמאמני נבחרות הדקר את  לזמן המנכ"ל התבקש
 , ההזמנה יצאה עוד במהלך הישיבה.12:00בשעה  8/2/18 – המאמן מאצוני ליום חמישי

 

 :ציוד שהתקבל כתרומה .9

קוב שרלי מציע לחלק את הציוד לאגודות החדשות לפי ערך מכירה בארץ, בהתאם תתבצע פניה לאלכס פלטני
 לברור מחירי הפריטים.

 לאחר מכן יחולק הציוד לאגודות החדשות:

 מכבי חיפה.
 חריש.

 מבשרת ציון.
 .גבעתיים

 
 

 כתב,
 

 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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