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 202007/60/י שנביום  5פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 

 

 נוכחים:

,  גלפר חיים ויצמן, יוסי הררי, איגור ריכטראפרים דביר, ס. יו"ר,  –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 ., לריסה זלצקיאלכסנדרה

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא ,, ליאורה הלפריןיורי קוצ'ר

 :נעדרו

 .ויקטוריה נחמקין

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 
 

 

 .204/אישור פרוטוקול  .1

 לשרלי אופלגר היו מספר טענות לגבי הפרוטוקול, וזאת למרות שאושר ע"י כל מי שנכח בישיבה זו.

 

 :4לפרוטוקול  להלן טיעוניו

ת ומשום מה זה לא מופיע מעיין חטואל: שרלי טוען שהרשם ביקש שמעיין תפיץ התנצלות פומבי - 2סעיף 
 בפסק הדין.

 .שרלי ושלום ילכו למוטי לברר את פשר הטענה
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 אסיפה כללית נוהל קיום אסיפות בזום.  - 5סעיף 

כנציג הפועל עירוני שרלי (, 1משפטי ושל רשם העמותות. )נספח שרלי מסרב לקבל את חוות הדעת של היועץ ה
 סיפה כללית בנושא )הזמנה תצא בהקדם(.מנצל את זכותו ומגיש בקשה לקיום אאשקלון, 

 

 .אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים - 9סעיף 

 שרלי שואל מה קורה עם הדוחות ומקבל תשובה שהם בהכנה.

ההנהלה הסמיכה את המנכ"ל לזמן אספה כללית לאישור הדוחות הכספיים ברגע שהדוחות : ציטוט מהפרוטוקול
 .חותיום לפ 30בהתראה של  יהיו מוכנים

 
ומינואר  2019שרלי מעלה שאלה מדוע לא הועלו לאתר הרשם פרוטוקולים של האסיפות הכלליות מנובמבר 

2020. 
 הנושא יטופל מיידית.

 
 מאושר 4בסוף הדיון פרוטוקול מספר 

 

 )אורי(מאמן לאומי דקר גברים  .2

 כרגע בחופשת מחלה.יו"ר האיגוד, מר אורי חרל"פ מדווח על מצב בריאותו של המאמן הלאומי, שנמצא 

 לדברי יוסי מצבו הולך ומשתפר.

 

 )יוסי(מעביד -התנהלות מול דורון לויט בנושא סיום יחסי עובד .3

 יוסי תיאר בפרוטרוט את תהליך הפיטורין/התפטרות של דורון.

 (.2בה הוצע לו הליך בוררות )נספח  17/3/2020דורון העלה מספר סייגים, וקיבל תשובה בכתב מיום 

 .ההצעה מתקבלת פה אחדיוסי מציע לשלם את מלוא אגרת הבוררות על חשבון האיגוד, 

 נתבקשתי להוציא לדורון הודעה על החלטת הנהלת האיגוד, ולקבל אישורו להליך הבוררות. )בוצע(.

 

 (יאור) מודיעין –בקשה להשאלת ציוד  .4

ן הסיוף מודיעין, לצורך הקמת אולם התקבלה באיגוד הסיוף בקשה להשאלת ציוד ממועדו 24/5/2020בתאריך 
 (.3)נספח סיוף חדש. 

 איגוד הסיוף מאשר בקשה זו בתנאים הבאים:
 .31/12/2020הציוד מושאל עד  .א

 .₪ 20,000יופקד צ'ק ערבון על סך  .ב
 הודעה בהתאם תימסר למועדון סיוף מודיעין.
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 ון טיפול רפואי בסטס גלפר )אורי(אישור למימ .5

 שלים והעתודה הבוגרת, סובלת מפריקה חוזרת ונשנית בכתף שמאל.סטס גלפר, סייף אס"א ירו

 צוות רופאי היחידה שקל אפשרות ניתוח או טיפול פיזיוטרפי ממושך.

 הצוות המליץ על טיפול של שישה שבועות.

 במסגרת הטיפול יש לאשר תשלום לינה וכלכלה לסטס בוינגייט בהתאם לתכנית הטיפולים.

 (.4בכפוף לסכומים המפורטים בבקשה. )נספח איגוד הסיוף מאשר הבקשה 

 
 
 
 
 

 ,כתב
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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חוות דעת
<Eyal@jaffe.co.il>   Eyal Jaffe15:45 2 ביוני 2020 בשעה

 <office@fencing.org.il>  אל: איגוד הסיוף

תןדיע לו את עמדתי

 

עמותות לא שינו תקנונן לצורך זה  היה נוהל של רשות התאגידים שאיפשר זאת

[טקסט מצוטט מוסתר]

1 רפסמ חפסנ
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ZOOM ישיבות הנהלה ב
<Moked-amutot@justice.gov.il>   11 ביוני 2020 בשעה 11:24מוקד רשם העמותות

 <office@fencing.org.il>  אל: איגוד הסיוף

שלום רב,

יש להימנע מהתכנסויות שאינן עומדות בהנחיות משרד הבריאות. לפיכך, ממליץ הרשם

לעמותות וחברות לתועלת הציבור, לקיים אספות של מוסדות העמותה, תוך שימוש באמצעים

אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה.

המשך יום נעים.

 

בברכה,

ניצן פרץ

רכזת בקרה מקצועית, מוקד רשות התאגידים)  מוקד טלפוני ארצי *5601  

כחלק מהשירות שניתן לך על ידי משרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' - כי יש לך את הזכות לדעת מה הזכות שלך! 

[טקסט מצוטט מוסתר]
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הנחיית הרשם מיום 17 במרץ 2020, בעניין עריכת אסיפות
<Moked-amutot@justice.gov.il>   9 ביולי 2020 בשעה 20:44מוקד רשם העמותות

 <office@fencing.org.il>  אל: איגוד הסיוף

שלום רב,

 

נוכח שעת החירום הקיימת כעת במדינה עקב משבר הקורונה, פרסם רשם העמותות הנחיות להקלה על התנהלות עמותות
בתקופה זו. בהתאם להנחיות אלו, יש להימנע מהתכנסויות שאינן עומדות בהנחיות משרד הבריאות. לפיכך, ממליץ הרשם

לעמותות וחברות לתועלת הציבור, לקיים אספות של מוסדות העמותה, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים
למשתתפים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה בו זמנית.

 

https://www.gov.il/he/ - מומלץ לעקוב אחר פרסומי רשם העמותות באתר האינטרנט של רשות התאגידים
Departments/Topics/associations_and_companies_for_the_benefit_of_the_public

 

בברכה, רחלי

[טקסט מצוטט מוסתר]

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/associations_and_companies_for_the_benefit_of_the_public


  Israel Fencing Association( 580244838)ע.ר.  איגוד הסיוף בישראל 
Mobile:+972-(0)50-5970577 :נייד 

1069482יפו, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב , הדר יוסף10שטרית   
Shitrit St. 10 Tel Aviv-Yafo, 6948210, Israel 

Email:   office@fencing.org.il   :אימייל 
WebSite:   http://www.fencing.org.il   :אתר 

Facebook:   https://www.facebook.com/IsraelFencing   :פייסבוק 

 

- 1 - 

17/03/2020 
 

 לכבוד
 דורון לויט

 
 

 בדיקה חוזרת בעניין סיום עבודה באיגודהנדון: 
 

עניין הפיצויים ו/או תקופת לבקשתך, יוסי הררי בדק שוב את טענותיך, ולא מצא סיבה לתיקון/שינוי כלשהו ל
ף אין לו יתה התייחסות אליהם, בנוסיההכרה היות ולא נמצאים בידו כל המסמכים שלדבריך קיימים ולא ה

 ך.יהמספיק וההכשרה להשיב לטענות הידע
 

 אני שב ומזכיר כי חשבון הפיצויים נעשה ע"י רואה חשבון האיגוד ועל פי הבנתו.
 

לשם סיום  ההתאחדות לספורטלמוסד לבוררות של  פנייה משותפת לך  אני מציע , על מנת שלא נגיע לערכאות
 המחלוקת הכספית.

 
 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,

 
 רל"פאורי ח

 ףאיגוד הסיו יו"ר
 
 
 
 

 העתקים:
 יוסי הררי, יו"ר ועדת כספים

 שלום כהן, מנכ"ל
 
 
 
 

2 רפסמ חפסנ
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בקשה
2 הודעות

<gertsman@gmail.com>   алик герцман7:45 24 במאי 2020 בשעה
 <israel.fencing.association@gmail.com>  אל: איגוד הסיוף

שלום רב!
אנו מבקשים להשאיל מהאיגוד 5 מכשירי שיפוט סייף ו-10 רולות בכדי לצייד אולם סייף חדש.

לאור התקופה הקשה שפקדה את כולם אין באפשרותנו לרכוש הציוד המבוקש במיידי, אך אנו מתחייבים להחזירו מיד כשזה יתאפשר לנו
ונוכל להזמין מחו"ל ציוד חדש.

אנו מצפים לשיתוף פעולה מצידכם .
תודה מראש, בברכה,

אלכס גרצמן
מנהל מועדון מודיעין

-- 
Alik Gertsman

<office@fencing.org.il>   24 במאי 2020 בשעה 11:36איגוד הסיוף
 <saraleuri@gmail.com>  אל: חרלפ אורי יור

בכבוד רב,

איגוד הסיוף בישראל (ע.ר. 580244838)
שלום כהן – מנכ"ל

נייד: 050-5970577
office@fencing.org.il :מייל

www.fencing.org.il :אתר
www.facebook.com/IsraelFencing :פייסבוק

[טקסט מצוטט מוסתר]
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2/07/2020 
 

 לכבוד
 הנהלת איגוד הסיוף

 
 

 אישור טיפולים בסטס גלפרהנדון: 
 

 סטס גלפר סובל מפריקה חוזרת ונשנית של כתף שמאל.
 .צוות המכון החליט על האפשרות השנייהשבועות במכון וינגייט.  6הוצע ניתוח או טיפול אלטרנטיבי של 

 
 תכנית הטיפול המוצעת:

 כלומר שני לילות בשבוע., יחמיש-שני, רביעי-ימי ראשון
 .ארוחות לכל יומיים כאלו: ערב, בוקר, צהריים

 
 היחידה לספורט הישגי תממן את הטיפולים, על האיגוד לממן לינה וכלכלה.

 
 . ₪ 180עלות לינה ללילה: 

 .₪ 42, ארוחת צהריים: ₪ 37, ארוחת בוקר: ₪ 43ארוחת ערב: 
 הנחה לאיגודים. 10%על מחירים אלו יש 

 
 .₪ 544ות שבועית משוערת: על

 .₪ 3264עלות טיפול משוערת: 
 

 נדרש אישור האיגוד להוצאה כספית זו.
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 שלום כהן
 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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