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6/03/2018 
 

 8/1306/0ביום שלישי  3פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

ישראל בן עזרא, איגור , אפרים דבירס. יו"ר,  יורי קוצ'ר, יוסי הררי,  –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 חיים ויצמן.ריכטר, 

 התנצלו:

 .גלפר אלכסנדרהמירב עופרי, ליאורה הלפרין, 

 :עדריםנ

 זרצקי אירנה.

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 

 

בפתיחת הישיבה יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ מברך את הגב' לידיה חטואל צוקרמן על קבלת 
 תואר דוקטור.

 

 אושרלא  8/2012 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .4יתוקן ויובא לאישור בישיבת הנהלה מספר 

 :מבקר פנים חיצוני -אישור הצעת מחיר  .2

( ולכן הרעיון ₪ 5,000( מהסכום שהעמידה הנהלת האיגוד לעניין זה )10,000הצעת המחיר שהוגשה גבוהה )
 של מבקר פנים חיצוני יורד מהפרק לעת עתה.

 דיווח משלחת אליפות עולם לקדטים ונוער. .3

 שלום מדווח על המשתתפים באליפות עולם לקדטים ונוער כולל מאמנים.

 סיבה שיעקב לא יצא לאליפות העולם. יורי מעלה את הטענה שאין

 ישראל שואל אם יעקב יביא להצלחה גדולה יותר ואז חיים משיב שהדיון הינו פוליטי לחלוטין.
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 אורי מציע להעלות הנושא להצבעה:
 2 בעד מאמן אחד: .א

   4 בעד שני מאמנים: .ב

 2   נמנעו: .ג
 

 לשלוח שני מאמנים, –החלטה 
  ומצמת )יוסי, חיים, שלום( יתקבל או לא אישור ביצוע.שלום יברר עלויות ובהתאם בוועדה מצ

 דו"ח תזרים. .4

 אורי נתן סקירה לגבי דו"ח התזרים.

, 2017. בעזרת סכום זה כיסינו את החובות לדיזנהויז לשנת 2017התקבל תשלום ראשון על חשבון ענף מועדף 
 ער יצאה במימון מלא.ובניגוד להחלטה קודמת )חוסר מזומנים( משלחת אליפות אירופה קדטים ונו

–במשכורת פברואר המשולמת בחודש מרץ יוחזרו לשלום כהן ויעקב פרדמן הפרשי שכר לחודשים אוגוסט 
 .2018וינואר  2017דצמבר 

 ישראל בן עזרא. – והגירעון שבו 2016מאזן  .5

 .2016ישראל בן עזרא מבקש לקבל הסבר על מהות הגרעון במאזן 

 הפקדה לקופת פיצויים לאורך השנים.-שרלי מסביר שהגרעון נובע מאי

 ואכן הכנסתי את ההסבר של שרלי לגרעון. –ישראל מבקש לכתוב במפורש בפרוטוקול את סיבת הגרעון 

 העסקת מאמן כושר. .6

שלום: בפגישה עם גיי לוסטיג מנכ"ל הועד האולימפי לאחר ששלחתי לו שתי בקשות בנדון במייל, גילי ביקש 
לא נקבל עזרה למימון מאמן  –ללא תוכנית מאושרת  –רת של מאמן הכושר לראות תוכנית עבודה מסוד

 הכושר.

יואב אזרד אינו עובד באיגוד  –נכון לרגע זה ולמען הסר ספק  –יוסי הבטיח לדבר עם אוהד לזרוז התהליך 
 הסיוף.

 (.עו"ד אייל יפה –)בנוכחות היועץ המשפטי  – גאורגיה .7

( ועד לשליחת 21/12/17מקבלת בקשה להזמנה למחנה אימון במייל )אורי מספר על השתלשלות האירוע החל 
 הזמנה והגעת המשלחת לשדה התעופה.

 מועדון אשקלון )שרלי( דאג להסדרת מקום לינה למשלחת באשקלון.

 שרלי קיבל את פני המשלחת בשדה התעופה. 25/12/17-ב

לום נתן את אישורו והסכמתו לערוב בביקורת הגבולות לא רצו לתת להם להיכנס לארץ והתקשרו לשלום, וש
 שהמשלחת תעזוב את הארץ במועד שאמורה.
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 המשלחת בראשות נשיא האיגוד הגרוזיני ומנכ"ל האיגוד הגרוזיני.

 לאחר יומיים דןד סחבדצה והנשיא עזבו את הארץ בטענה ששר הספורט בגאורגיה קרא להם לפגישה.

 תגוררו ופשוט התפוגגו."הסייפים" עזבו את המקום בו ה –מיד עם עזיבתם 

לאחר שהיו צריכים לעזוב את הארץ קיבלתי טלפון ממשטרת הגבולות המודיע לי בתקיפות  םשבועיי-כשבוע
 שהגרוזינים לא עזבו את הארץ.

 הוא התעלם בתירוצים שונים. –ניסינו ליצור קשר עם דוד בעל פה ובכתב 

ישית לדוד והודיע לו שאם תוך שבועיים לא התקשר א FIE-, בעקבותיו נשיא הFIE-נשלח מכתב תלונה ל
 זה סופו של דוד בענף הסייף. –יתקבל מכתב מהאיגוד הישראלי שהכל בסדר 

 דוד החל להטריד אותי בטלפון במשך תקופה ארוכה מספר רב של פעמים ביום, לא עניתי לו.

 בסופו של דבר החלטתי לענות לו ואז קיבלתי איום ישיר על חיי.

 משטרה שהועברה לאינטרפול.הגשתי תלונה ב

והוסבר שהם רואים במעשיו של דוד  –בהתאם העברתי דיווח לשגרירות הגרוזינית, הוזמנתי לפגישה שם 
השגריר בעצמו מטפל  –פגיעה באמון ובקשרי הידידות בין ישראל לגרוזיה ובהתאם תהיה חומרת הטיפול 

 והכל הועבר לרשויות המתאימות בגאורגיה. –אישית בעניין 

למען הסר ספק חשוב להבהיר שמדובר בפגיעה חמורה בשם האיגוד ובפגיעה אישית חמורה בשלום כהן שהוא 
 הערב אישית לחבורה.

 עו"ד אייל יפה עם שלום כהן מנכ"ל האיגוד. –באם יידרש )וכנראה שיידרש(  –המשך הטיפול 

 שרלי. – קונגרס אירופה .8

 בירושלים. 23י מציע לארח את אליפות אירופה עד גיל שרל

 .2019בשנת  23לאירוח אליפות אירופה עד גיל  EFC-הוחלט: מוציאים בקשה ל

 שרלי, שלום ואורי יתאמו פגישה עם הרשויות הרלוונטיות בירושלים.

 שרלי. – קונגרס עולמי .9

אלא נדחו  –אנחנו שלחנו )לא עלו לדיון בקונגרס העולמי האחרון )קטאר( הועדות השונות טירפדו הצעות ש
 בועדות השונות(.

 .FIEלהגיש בקשות שוב ל 24/4-עד ה

 באחריות שרלי לטפל בניסוח הבקשה.

 שרלי. – תחרות רומח ילדים .10

 יורד מסדר היום לאחר קבלת מכתב הסבר מפורט מנתן אביטן.

 ת תצא הודעה מסודרת בנדון.איגוד הסיוף מברך את נתן על היוזמה אבל מצפה ומקוה שבפעמים הבאו
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 שרלי. – אישור כניסה לבתי ספר .11

כניסה לבתי הספר הינה בעלת חשיבות עליונה  –על מנת להיכנס לבתי הספר יש צורך באישור בטיחות 
 לחשיפה ולהבאת ספורטאים חדשים לענף.

בטיחות להכנסת חיים וייצמן חבר הנהלת האיגוד העוסק בתחום אישורי בטיחות יספק הצעת מחיר להנחיות 
 ספורט הסיוף למוסדות החינוך השונים.

 שרלי. – דיווח גיל מינימום ספורטאים מה נעשה מה צריך .12

 הורדת גיל מינימום.הייתה פנייה למנהל הספורט, בעקרון יש נכונות לשקול 

 יהיה ניתן לדון בהורדת הגיל מול הרשויות. –בעקרון מחכים לתומר אור, במסגרת עבודת הגמר שלו 

 .30/7/2018-הוחלט: מחכים לתומר עד ה

 .שלום – קרן המתקנים לכל השנים דיווח מה קורה והחלטות .13

 :2015-שרלי ביקש לדעת מה קורה עם קרן מתקנים לאורך השנים מ

 וקיבלנו את הכסף מהטוטו. 2016הטיפול הסתיים בשנת  – 2015

 הנושא שמעכב את סיום הפרוייקט. הטיפול מתעכב מאחר ומאור חטואל מבצע קנייה פרטית וזה – 2016

 ובהתאם לא ניתן לצאת לדרך. –עדיין לא קיבלנו שמות וסכומים – 2017

 שרלי. – תכנית אסטרטגית .14

אורי מציע ועדה של שלושה אנשים מחברי ההנהלה שתפתח את מעטפות המכרז )בפועל הציעו את עצמם 
 חמישה, יש לשמור על מספר חברים אי זוגי:

 ליאורה הלפרין .א

 ישראל בן עזרא .ב

 איגור ריכטר .ג

 שרלי אופלגר .ד

 אפריים דביר .ה

 שרלי. – דיווח ספורט מועדף .15

 נדון בדיווח על תזרים המזומנים.
 
 
 
 

mailto:ceo@fencing.org.il
http://www.fencing.org.il/
https://www.facebook.com/IsraelFencing


  Israel Fencing Association( 580244838)ע.ר.  איגוד הסיוף בישראל 
Mobile:+972-(0)50-5970577 :נייד 

1069482יפו, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב , הדר יוסף10שטרית   
Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

Email:   ceo@fencing.org.il   :אימייל 
Site:   http://www.fencing.org.il   :אתר 

Facebook:   https://www.facebook.com/IsraelFencing   :פייסבוק 

 

- 5 - 

 שרלי. – מאמן זר .16

 יש החלטת הנהלה להביא מאמן זר בהתאם להנחיית היחידה לספורט הישגי.

 ישראל שואל האם זה תחליף לאוהד בלוה. זה לא!

פות קצרות להעביר מחנות אימון לענף הדקר בתקוה להביא לקפיצת מדרגה את מדובר במאמן שיבוא לתקו
 הספורטאים ואת המאמנים העוסקים בניסיון להגיע לאולימפיאדה.

 התקיים מחנה ראשון בסוף חודש ינואר תחילת חודש פברואר.

 מקור המימון הינו כספי ענף מועדף.

ה בין החלטות בעלות זמן פקיעה. קובץ אקסל החלטות הנהלה. מעקב ביצוע מצטבר. הפרד .17
 שרלי. – לבין החלטות עקרוניות.

 וידווח מדי רבעון. אורי לקח על עצמו לטפל במעקב אחר ביצוע החלטות הנהלת האיגוד

 .לוםש – התאמת נוהל ההרשמה לתחרויות לסלולאר .18

 לאור בקשתו/הצעתו של שרלי, ביקשתי לבדוק האם ניתן לביצוע וכמה יעלה.

 מחיר לנושא. התקבלה הצעת

 לא אושר עקב עלות גבוהה.
 

 כתב,
 

 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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