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6/06/2018 
 

 

 8/16/050ביום שלישי  6פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 

 
 נוכחים:

 .ישראל בן עזרא ,אפרים דביריורי קוצ'ר,  ,מירב עופריס. יו"ר,   –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 

 התנצלו:

 .יוסי הררי, איגור ריכטר, חיים ויצמן ,ליאורה הלפרין

 :נעדרים

 .גלפר אלכסנדרה, ירנהזרצקי א

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 

 8/2014 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .לא שלחו עדיין סיכום כתובלא הובא לאישור משום שמאמני הנבחרות שהציגו  4/2018פרוטוקול 

 לא הובא לאישור

 

 אושר 8/2015פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס 

 .אושר פה אחד

 

 אורי חרל"פ – דו"ח היו"ר .2

ולפנינו שתי משימות: אליפות אירופה בוגרים בסרביה בחודש יוני ואליפות  2017/18נו נמצאים בסוף עונת א
 עולם בוגרים בסין בחודש יולי.
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 שני נושאים חשובים על שולחן האיגוד בטיפול:

 מו"מ על דרך הפעלת הענף. –ענף מועדף  .א

 עתירתה של דלילה חטואל נגד האיגוד.  7/6/18ביום ה'  .ב

 

 וס פרויקט נשים )לבקשת יורי(סטט .3

 .5לאחר שהתקיים דיון מפורט בישיבה מספר  –לבקשת יורי קוצ'ר ממעלות עולה הנושא לדיון חוזר 

 חיילות יעברו לשרת בסביבת מכון וינגייט. –אחד התנאים  –אורי מסביר שבמידה ונכנסים לפרויקט 

 לצורך הפרויקט נזדקק למאמן צמוד, כלכלה, נסיעות ועוד.

 תקצוב מיוחד לפרויקט לא נוכל לקיים את הפרויקט.דיין לא נסגר הנושא בין היחידה למנהל הספורט, ללא ע

 

 הצטרפות יעקב פרדמן חיציאה לאליפות אירופה בוגרים )לבקשת יורי( .4

 בקשת הצטרפות של יעקב פרדמן למשלחת לאליפות אירופה עולה בפעם השלישית ע"י יורי קוצ'ר.

 הוצגה הרשימה ואושרה ע"י כל חברי ההנהלה כולל יורי קוצ'ר. 5 בישיבת הנהלה מספר

 לאחר מכן ניסה יורי לשנות את ההחלטה בישיבה טלפונית ונכשל.

 בטח שלא פעמיים. –נושא שנדון כבר בהנהלת האיגוד לא צריך לעלות שוב  –לדעת חלק מחברי ההנהלה 

בטלפונית אחד מצביע נגד = מספקי =  –ישיבה : לגופו של עניין יש להבחין בין ישיבה טלפונית לישראל
 הסכמה. 100%חייבים 

 למה כן ולמה לא. –ישראל מבקש לקבל מכל צד הסבר 

 יעקב מאמן נשים. –יש מאמן דקר אחד שיוצא לאליפות ואין מאמן נשים  יורי:

 מאמן. "על"מאמן  "על"כשיוצא מאמן נבחרת ישראל לא בהכרח צריך מאמן  שרלי:

מה גם שנושא זה כבר נדון פעמיים ונפל. פעם בהרכב המשלחת ופעם בשינוי ההרכב באופן פרסונאלי : שרלי
 .בפאן האישי

לאשקלון יש נציג במשלחת הבכיר שבין הסייפים והיא שולחת את המאמן על חשבונה. ממליץ למועדון מעלות 
 .לעשות כך אם הדבר כל כך חשוב

 מצביעים:

 אורי, שרלי, אפריים –נגד 

 מירב –מנע נ

 יורי, ישראל –בעד 

 ההצעה נדחית.
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 (שלום כהן בהעדרו של יוסי הררי)סין  – 2018בוגרים  עולםהרכב משלחת אליפות  .5

 : יאנה בוטביניק, ניקול גברילקו, דר הכט.דקר בנות

 : יובל פרייליך, עידו הרפה, גרשון בסקין, דני ליס.דקר בנים

 : וורונוב קונסטנטין.חרב בנים

 : מאור חטואל.םרומח בני

 .איגור ריכטר )חרב(, חיים חטואל )רומח()דקר(,  לויט דורון: אוהד בלוה )דקר(, מאמנים

 .אושר פה אחד

 

 נבחרות -מחנות אימון סגורים  .6

 אורי מעלה את הצורך לקיים מחנות אימון במתקנים סגורים באופן מסודר וקבוע מראש.

 .בהשתתפות המאמנים הלאומיים לאחר סיוף העונה הבינלאומית.הדיון לא נפתח בישיבה זו, יתקיים דיון מקיף 

 

 זימון אסיפות כלליות .7

 .ההנהלה אישרה קיומה של אסיפה כללית מן המניין לאישור הדוחות הכספיים 7.1

 .ההנהלה אישרה קיומה של אסיפה כללית שלא מן המניין שינוי תקנון 7.2

 .6, קומה 4רחוב בסר ב 15:00 בשעה 24/7/18 האסיפות תתקיימנה בתאריך

 .מועד האסיפות עשוי להידחות בהתאם למועד סיום הכנת הדוחות על ידי רו"ח

 .אושר פה אחד

 

 

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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