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4/06/2019 

 

 

 9/160/40י נביום ש 6פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

איגור , , ליאורה הלפריןגלפר אלכסנדרה, יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .נחמקין, ויקטוריה , ישראל בן עזראריכטר

 התנצלו:

 ., יורי קוצ'ראפרים דביר

 :נעדרים

 .לריסה זלצקי

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

 

 גרוס גרגורי .1

 גרוס הופיע בפני ההנהלה. סיכום הפגישה יצא ע"י היו"ר.גרגורי 

 

 

 

 .5/19אישור פרוטוקול  .2

 אושר פה אחד
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 .פה כלליתיקביעת תאריך לאס .3

בשעה  8/7/19-ם שני ה, הישיבה תתקיים ביו2018נקבעה אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים לשנת 
 , בני ברק.6, קומה 4במשרד רואי החשבון, בנין בסר  15:00

 הזמנה יצאה לחברים.
 
 .בעניין קיצור עונשו של דוד סחבדזה מכתבו של שרלי לאוסמנוב .4

 שרלי הוציא מכתב לחברי ההנהלה בבקשה שיחתמו על בקשה לקיצור עונשו של דוד סחבדזה.

 המכתב ועוד שני חברי איגוד שלחו את המכתב )אחד יו"ר לשעבר(. בישיבה שרלי מודה ששלח את

תלונה נגד  אורי: יש תלונה במשטרה נגד דוד סחבדזה וזזה מצדלידזה על הברחת עובדים זרים לישראל, יש
 דוד על איום ברצח.

 בדקה את הנושא והיא שהענישה את השניים )שופטים בינ"ל(. FIE-ועדת משמעת בינלאומית של ה

ום הגיע מכתב אישי ליו"ר האיגוד )נספח א'(, לא ברור למה שרלי הפיץ את המכתב הזה, מדובר במכתב הי
 אישי שבכלל לא אמור להגיע לשרלי.

 אורי: מסרב לאלתר לדיון בבקשה.

 התקבלה פנייה למחנה אימונים בארץ מדוד סחבדזה. 2017שרלי: במהלך דצמבר 

 שרלי קיבל את הנוכחים.

 .31/12/17-את מהשדה עד ששלום כהן ערב לכך שיעזבו את הארץ בלא אושר להם לצ

 לאחר כשלושה ימים דוד וזזה חזרו לארצם ואנשי "המשלחת" נעלמו כלא היו.

 שרלי מציין שדוד מרצה את עונשו כשנה וחצי )נספח ג' יראה שדוד לא מרצה את עונשו אפילו שנה(.

 אותנו, ולא ניתן לסלוח על כך. יוסי: דוד ניצל את תום הלב שלנו וביודעין ניצל

 אני אישית לא יכולה לתת לזה יד. –ליאורה: עבירה על חוקי מדינת ישראל שאנו מתבקשים לתת לה יד 

 )נספח ב'(. הוחלט לשלוח מכתב תשובה בו אנו מודיעים כי קיבלנו את הפניה ואנחנו לא צד במתן העונש.

 נו את העונש ואנחנו לא יכולים להקל בעונש".ישראל מציע שהנוסח יהיה כדלקמן: "לא אנחנו נת
 

 .תשלומים עבור בקשות שינוי תאריכי תחרויות .5

 .₪ 1,000על פי תקנון האיגוד עם הגשת בקשה לשינוי תאריך תחרות, יש לשלם אגרה בסך 

 בהגדרה הנוכחית אין הפרדה בין תחרויות אזוריות לתחרויות רשמיות.

חודשים  3יוחלט שבקשות לשינוי תאריך מגישים  19-20משנה לקראת עונת יוסי הציע שבדיונים על תקנון ה
 מראש.

 הוחלט שהדיון בנושא יעבור לדיונים בתקנון המשנה לעונה הבאה.
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 א.ס. מודיעין. –בעונה זו רק אגודה אחת שילמה את האגרה 

 אורי מבקש שבמידה ולא מחייבים אגודות אחרות )ב"ש( יש להחזיר את התשלום למודיעין...

 הוחלט להחזיר למודיעין את תשלום האגרה. –נגד  2בעד,  3בהצבעה של 
 

 .עדכון תקציב -תמיכת מנהל הספורט  .6

 תמיכת מנהל הספורט:

 ת.תקציב האיגוד בנוי מהכנות אולימפיות, ענף מועדף ותמיכה שנתי

 שטרם התקבלו. –מכספי התמיכה  50%היינו אמורים לקבל  1/1/19-ב

, חלק מהביקורת היה העובדה שלא נמצאו העתקי 2013-15האיגוד עבר ביקרות עומק לשנים  2016במהלך 
 בדיקות רפואיות של הסייפים.

חד עברו בדיקות העברנו למנהל את האישורים הנדרשים המוכיחים על פניו שספורטאי איגוד הסיוף כולם כא
 רפואיות כנדרש.

 טרם התקבלה תשובה בנדון.

 מצורף מאזן חצי שנתי: יוסי מדווח על מצבו הכספי של האיגוד.

הוצאותהכנסות

415,000דיזנהויז80,000יתרה לניצול בבנק

8,000אולם450,000מועדף

7,000גביעים500,000תמיכה

80,000משכורת מאי570,000הכנות

376,000משכורות100,000חוב מועדונים

60,000הנהלה וכלליות40,000דמי רישום

30,000שונות 50,000טופטים

570,000הכנות

55,000תחרויות

50,000טופטים

40,000אליפות אירופה

35,000אליפות עולם

1,790,0001,726,000

 64,000יתרה לפעילות
 מדובר בשנה אולימפית ומשמעות היתרה הקטנה הינה שפעילויות קדטים ונוער כנראה יהיו במימון פרטי.

 נון הפעילות.לאחר אליפות העולם יתקיים דיון חוזר בעניין התקציב ותכ
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 .אסיפה כללית שינוי תקנון, תכנית אסטרטגית )שרלי( .7

 שנים. 4-שרלי: היו"ר ביקש בעבר שתקנון המשנה לתחרויות וניקוד יהיה תקף ל

 .2020-התכנית האסטרטגית מעלה גם היא את עניין הניקוד וקובע שייכנס לתוקף החל מ

 ון.שרלי מציע שועדת תקנון תדון ותביא תיקונים לתקנ

 הוסכם שועדת התקנון תתכנס ותציע תיקונים לתקנון.

 

 .עצמאות וועדת השיפוט )שרלי(-השתלמות שופטים .8

 שרלי מבקש שוב עצמאות לועדת שיפוט.

 מוסבר שאין אף ועדה עם עצמאות כזו.

 העניין עולה עקב הרצון לקיים סדנת שיפוט עם שופט זר.

 סדנת השיפוט הנ"ל אושרה.

 

 .יבגניה מליושצ'נקו )שרלי( –יפות אירופה ואליפות העולם בוגרים השתתפות באל .9

הילית לא  -, ואכן נפלה טעות סופר23שרלי מתלונן על השתתפותה של הלית נחייסי באליפות אירופה גיל 
 היתה צריכה להשתתף.

איגוד )גם כל האישורים הוגשו כנדרש, למעט העובדה שלא הועלו לדיון בהנהלת ה –לגבי ניקול פוסטילניק 
 חבר ההנהלה יוסי הררי לא ידע שצריך להגיש לאיגוד לאישור(.

 .2019מיותר לציין שאיגוד הסיוף אישר את השתתפותה באליפות העולם קדטים ונוער 

 

ב ליאורה הלפרין, אלכסנדרה גלפר וישראל בן עזרא, לבדיקת ישיבת ההנהלה נקבעה ועדה בהרכתום ב
 הנושאים שהעלה גרגורי גרוס ולדווח להנהלה.

 

 

 ,כתב

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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05/06/2019 

 

To: President of Georgian Fencing Federation, 

 

 
 

I have read your letter (N169, 04.06.19), 

We the Israeli Fencing Association are not responsible for the suspension and will not ask for 

reduction. 

David Sakhvadze and Zaza Mchedlidze are wanted criminals in Israel. 

 

Include the final report of the disciplinary council, Maybe it will help you understand what David 

Sakhvadze and Zaza Mchedlidze did. 

 

 

Regards, 

Uri Harlap, President 
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 2019לשנת  6ישיבת הנהלה מספר  –נספח ג' 

 22/8/18-פסקה מתוך החלטת ועדת המשמעת, העונש ניתן ב

 

 


