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2/07/2019 

 

 

 9/170/20י נביום ש 7פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

ויקטוריה אפרים דביר, יורי קוצ'ר, , יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .לריסה זלצקי, נחמקין

 התנצלו:

 .,ישראל בן עזרא ליאורה הלפרין, ,גלפר אלכסנדרה

 :נעדרים

 .איגור ריכטר

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

 

 מבקש לברך אתחרל"פ אורי יו"ר האיגוד בטרם נפתחה ישיבת ההנהלה 

 .2019יובל פרייליך על זכייתו ההיסטורית באליפות אירופה 
 

 בנימה עצובה יותר,

 איגוד הסיוף מרכין ראש על פטירתו בטרם עת של

 יהי זכרו ברוך. –שלומי אייל 
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 .196/אישור פרוטוקול  .1

 אושר פה אחד

 

 .2019אישור הנבחרת לאליפות העולם  .2
 

חזרהיציאהשם המשתתף

14/07/201923/07/2019אורי מובשוביץ

14/07/201923/07/2019אוהד בלוה - דקר

14/07/201923/07/2019עידו הרפר - דקר

14/07/201923/07/2019יובל פרייליך - דקר

14/07/201923/07/2019דני ליס - דקר

14/07/201923/07/2019גרשון בסקין - דקר

14/07/201923/07/2019גל סלע - פיזיו 

14/07/201923/07/2019אלכס איבנוב

13/07/201921/07/2019דורון לויט - דקר

13/07/201921/07/2019קטיה דוידזון

13/07/201921/07/2019יאנה בוטביניק

13/07/201921/07/2019ניקול טל

13/07/201921/07/2019ניקול גברילקו

14/07/201923/07/2019חיים חטואל - רומח

14/07/201923/07/2019מאור חטואל - רומח

14/07/201923/07/2019מתן צוקרמן - רומח

15/07/201923/07/2019מארק פרלמן - רומח

14/07/201920/07/2019מארי דבורקין - רומח

 14/07/201920/07/2019ניקול פוסטילניק - רומח
 
 

 ניקול טל מחליפה את דר הכט.

 אושר פה אחד

 

 אפריים מעלה את הנושא של ראש משלחת.

 אין מאיפה לשלם משכורות חודש יוני. –כרגע קופת האיגוד כמעט ריקה  –יוסי: יש בעיה 

 זר לו כספו בסוף שנת הכספים.חיו –נו ובמידה ויתאפשר כספית שרלי מציע שאפריים יצא על חשבו

 הוחלט: אפריים יצא לאליפות העולם על חשבונו, כספו יוחזר לו במידה ויתאפשר.
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 .2019אליפות אירופה  –דוח מנהלי  .3

ד אורי: לקחנו חלק בקונגרס ובאליפות, בנבחרת שררה אווירה טובה מאוד, הסייפים מעודדים ותומכים אח
 בשני.

 .לגברים דקר 2019יובל פרייליך אלוף אירופה כמובן, זכינו להישג אדיר: 

 דקר נשים. –באירופה  10הראשונים בדקר, יאנה בוטביניק מקום  16-שלושה ישראלי ב

גרגורי לא נכח בקרב הגמר של יובל, תוך  –חורה במיוחד התנהגותו של גרגורי גרוס ששהה בתחרות כשופט 
 דה שלישראל יש נציג בגמר )בלי קשר לתוצאה(.התעלמות מהעוב

 טרם התקבלו דוחות מקצועיים מהמאמנים דורון לויט ואוהד בלוה.
 
 

 .פעולות שנעשו –תמיכת מנהל הספורט  .4

, בעקבות טענות מביקורת העומק לשנים 2019כידוע, איגוד הסיוף טרם קיבל מקדמה על חשבון תמיכות 
 .2016שנערכה בשנת  2013-15

 נתבקשנו להגיש אישורים מאישורים שונים לגבי אישור ביצוע בדיקות רפואיות.

 בסופו של יום בסיועה של ענת )מזכירת מועדון כפ"ס( התקבלו אישורי בדיקות של אגודות רבות.

 תודה לענת על העזרה.

 לא התקבלה תשובה. –מחלקת תמיכות  –אורי הוציא מכתבים לחביב 

 .3/7/19ועדת תמיכות שתתקיים ביום רביעי ומחכים ל 2/7/19נכון ליום שלישי 
 
 

 .2020-2019לוח תחרויות  .5

, לא התקבלו 2019-20בשכר לעבוד על לוח תחרויות לעונת  מאמניםהשו קבמהלך החודשיים האחרונים נתב
 תשובות או הצעות בנדון.

 .עקב מצוקת זמנים, הוחלט ששרלי ושלום יכינו סקיצה/טיוטה של לוח התחרויות

 טיוטה זו תשלח לאגודות, תוך קביעת תאריך סופי לתיקונים.
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 .לאישור הדוחות הכספיים 8/7/19אסיפה כללית  .6

 מאחר ויש כוונה לקיים דיון/תיקון בתקנון המשנה לתחרויות, הוחלט:

 ישיבת הנהלה לדיון בהצעות לתיקונים/שינויים. – 15/8/19

 האיגוד.אסיפה כללית לשינוי תקנון  – 29/8/19

בשעה  6, קומה 4, בניין בסר 8/7/19-ללא קשר, אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים תתקיים ביום שני ה
 , יצאו הזמנות עם כתבי מינוי וייפויי כח... טרם התקבלו כתבי מינוי או ייפויי כח.14:00

 

 

 ,כתב

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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