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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  2מיום  01.02.16הדר יוסף שעה 18:00
נוכחים :אפרים דביר ,ישראל בן עזרא  ,אורי חרל"פ ,איגור ריכטר ,שרלי אופלגר,
שמואל גנון,
משתתפים :יוסי הררי ,דורון לוויט,
בפתיחת הישיבה שולחים חברי ההנהלה החלמה מהירה וחזרה מהירה לפעילות באיגוד,
לחיים וויצמן חבר ההנהלה.
פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  1/2016אושר ,עדין לא טופל נושא ניהול התחרויות.
הוצג פרוטוקול ועדת האיתור לבחירת מנכ"ל לאיגוד ,אושרה המלצת הועדה ומר שלום
כהן נבחר פה אחד למנכ"ל האיגוד ואושר להנפיק לו כרטיס לחתימה אלקטרונית.
כמו כן אושר להנפיק לו נטסטיק של בנק הפועלים ללא זכות חתימה.
כניסתו לעבודה ,מידית ,בליווי אורי חרל"פ ושרלי אופלגר (.מצורף פרוטוקול הועדה)
יוסי הררי יו"ר ועדת הכספים הגיש לחברים תקציב מתוקן לאור הודעת המועצה להסדר
הימורים על גובה התמיכה לשנת  850 2016אלף  ₪מה שמשפיע ישירות על גובה
המימון ליציאת נבחרות הנוער והקדטים לאליפות אירופה ואליפות עולם.
ניתן הסבר לחברים על גובה השתתפות הספורטאים בעלות הנסיעה לאליפות אירופה
שלאור התקציב גובה ההשתתפות של הספורטאים ירד.
על פי התחזית עלות יציאת הנבחרות לאליפות עולם לצרפת תהייה גבוהה יחסית ונבדקת
אפשרות להוציא  2עד  " 3נהגים" ולהשכיר רכבים להסעת הספורטאים מהמלון לאולם
המשחקים וזאת לאור דרישת הועדה המארגנת לעלות גבוהה של ההסעות המאורגנות על
ידה.
דורון מבקש לבדוק אפשרות לנצל רזרבה תקציבית ,אם יהיה ,לרכישת להבים ו/או ביגוד
ייצוגי לנבחרות הקדטים והנוער.
הוצג פרוטוקול הוועדה לאישור אגודות חדשות וההנהלה אישרה לרשום באיגוד את אגודת
סייפי רחובות ואגודת הפועל סייפי מגידו (.מצורף הפרוטוקול)
בישיבת ההנהלה  1/2016הוחלט לבדוק בניית קריטריונים לעזרה לספורטאים ,מסיבות
סוציאליות בנסיעתם לאליפות אירופה ועולם אפרים ואורי יכינו הצעה להנהלה.
.
1

איגוד הסיוף בישראל (ע.רIsrael Fencing Association )580244838 .
Mobile:+972-(0)52-3334474
שיטרית  ,10הדר יוסף(איצטדיון האתלטיקה) ,תל אביב-יפו 69482 ,
Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel
E-MAIL : israel.fencing.association@gmail.com
Site http://www.fencing.org.il/
הנהלת האיגוד אישרה פה אחד את בקשתו של מר אליעזר לוברבאום לעדכן את שכר
הטרחה לשירותי הנהלת חשבונות שהוא נותן לאיגוד החל מינואר  2016ל ₪ 1872כולל
ממע"מ( .מצורף מכתב הבקשה).
אורי דיווח לחברים שבנוסף לארבעת הספורטאים  2בדקר ו 2ברומח המתמודדים על
המקום להשתתפות בתחרות ה ZONEהממומנים בתקציב הכנות אולימפיות ,נעשה מאמץ
שהוועד האולימפי יכיר במדליית הארד שזכה וורונוב באליפות אירופה לנוער  2015תוכר
כהישג "מיוחד" לספורטאי צעיר שמשמעותו ,הכללת התוכנית המקצועית של וורונוב
בתקציב הכנות אולימפיות.
ישראל העלה את נושא התמיכה הכספית של האיגוד בהכנות של דלילה לקראת תחרות
ה. ZONE
התקיים דיון פתוח שבו כל החברים מציינים שדלילה היא בעלת הסיכוי הגבוהה ביותר
לעבור את הקריטריון בתחרות ה ZONEולזכות באחד מארבעת המקומות הראשונים.
בדיונים שקיימנו נרמז לנו ע"י גופים מממנים שרק לאחר שדלילה תצא לתחרות אחת
לפחות של גביע העולם ותוכיח רמה מקצועית טובה תיבדק האפשרות לתקצב את הכנותיה
לתחרות ה.ZONE
יוסי העלה את בקשתו של חיים חטואל לרשום את דלילה לתחרות גביע העולם באלג'יר
שבוע לפני מועד התחרות(ביום האחרון לרישום) כשהוא יודע שלדלילה אין ויזה לאלג'יר
ואף לא הוזמן עבורה כרטיס טיסה.
אנחנו קיבלנו החלטה לבצע את הרישום למרות שלא הוגש בזמן(ההנחיה להגיש בקשה 45
יום מראש) ושלא הוגש טופס ביטחון כמתחייב.
על החברים לדעת שביטול ההשתתפות יחייב כנס של  1000יורו ,או לחילופין הצגת
אישור רפואי המצדיק את הביטול.
לאור המלצת היו"ר בהתייעצות עם יו"ר וועדת הכספים סוכם לשלם לאוהד בלווה ס"כ
 7500ש"ח עבור עבודתו בחודש פברואר  ( 2015שכרו  ₪ 15000לא שולם
היות ומנהל הספורט לא העביר תמיכה בהכנות אולימפיות לחודש זה)
שכרו ישולם בהתאם לתזרים המזומנים באיגוד.

רשם
אורי חרל"פ
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