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 9/121/02י נביום ש 21פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 נוכחים:

איגור ויקטוריה נחמקין, , יוסי הררי, ליאורה הלפרין, אפרים דבירס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .יורי קוצ'ר, חיים ויצמן ,ריכטר

 התנצלו:

 .גלפר אלכסנדרה  ישראל בן עזרא, ,לריסה זלצקי

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 אורח:

 כפ"ס. –אלעד גרוס 
 

 קיבל הוקרה לעולים פורצי דרך;–ברכות ליעקב פרדמן, מאמן מכבי מעלות 

 אולימפיים;-שובץ כשופט במשחקים הפרה –ברכות לגרגורי גרוס 

 מקום שני; –דב וילנסקי –ברכות על הישג בסבב קדטים קופנהגן 

 מקום שני; – אליענה סמיאנקוב, אדל בוגדנוב, קמילה דירקטור, מיה אלמור – נבחרת בנות

 מקום שני; – נתן לכמן, דב וילנסקי, יונתן כהן, רני אחינועם – נבחרת בנים

 בתה הבכורהלהולדת מזל טוב לאינה פורמן 

 התקבלה פנייה מהועד האולימפי באמצעות אתנה לעניין מניעת הטרדה מינית.אורי: 

 למנות באיגוד ממונה על הנושא.התבקשנו 

 אושרה ליאורה הלפרין כממונה הטרדות מיניות באיגוד.

 במצגת על המסך בפורום הקונגרס. –קונגרס: במהלך אירוע הפתיחה אוזכר שלומי אייל ז"ל 
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 .9/111 אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד.
הדיון יתקיים בישיבת ההנהלה –כפ"ס יוסי מבקש להזכיר שהגיעה בקשה לדיון בעניין תחרויות רומח ממועדון 

 של חודש ינואר.

 

 .יוסי –הצגה ואישור  – 2020תקציב  .2

מוגש תקציב  –בתחילת דבריו יוסי מסביר שקשה לו עם התקציב המוגש משום שאין שום תקציב אקסטרה 
 מדוד ולא ניתן לגלישה.

 רטת של הצעת התקציב.בפני הנוכחים גירסה מפו –אחד לאחד  –יוסי סוקר את את סעיפי התקציב 

 .2020חברי ההנהלה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 

 נשאלת השאלה כיצד לנהוג בעניין חידוש חוזים. –לאור חוסר הוודאות מבחינת קבלת תמיכות 

 .31/12/19-לעובדים יצאה הודעה בסוף חודש נובמבר כי תוקף החוזה שלהם פג ב

 מה יותר מגן על האיגוד. –הוחלט לפנות ליועץ המשפטי לברור הסוגיה 

 

 .שרלי –תקנון משנה אדמיניסטרטיבי  .3

בסוף הישיבה מאוקטובר נשלח לחברי ההנהלה תקנון אדמיניסטרטיבי, בתקנון טיוטה לכיצד יש לכתוב 
 האיגוד. מתבצע בפועל, וכן דרישה לתת לשרלי סיסמאות של מערכות הניהול של –פרוטוקול 

 יועבר דיסק עם סיסמאות ליו"ר האיגוד. –החלטה 

 

 .שרלי – 23תכנית גיל  .4

 שרלי: באליפות אירופה האחרונה לנוער נבחרת ישראל עשתה הישג מצויין.

 בכדי להשאיר את יעקב פיזנברג יש צורך לשמור אותו במערכת.

 .23זנברג במערכת הינה גיל והדרך היחידה לשמר את פי – 23נכון לעכשיו  אין הגרת תמיכה בגיל 

 

5.  

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


  Israel Fencing Association( 580244838ע.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 

 

- 3 - 

 .יורי –דיווח סטלייט מעלות  .6

 משתתפות זרות )כולל מהודו(. 9התחרות עברה באופן חלק יחסית,  –יורי מדווח בקצרה 

 3האיגוד הזמין שופטים מחו"ל, קיימת מצוקת שופטים בינלאומיים בארץ ולכן לכל תחרות כזו צריך להזמין 
 .שופטים מחו"ל

 

 .הפודיום בתחרויות איגוד הופעה נאותה על .7

 .מדבר על נבחרות שאין בגד ייצוג –שרלי: הבעייתיות שלנו זה בהצטיידות 

 כוונת הדיון היא לפודיום בישראל.

 להזמנות לתחרויות יצורף משפט בעניין עלייה לפודיום. –הוחלט 

 

 בכבוד רב,

 

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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