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 8/19/040ביום שלישי  9פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 

 
 נוכחים:

 .איגור ריכטר, יוסי הררי, חיים ויצמןיו"ר,  –אורי חרל"פ 

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא, יורי קוצ'רס. יו"ר,  –שרלי אופלגר אפרים דביר,  ,מירב עופריליאורה הלפרין, 

 :נעדרים

 ., גלפר אלכסנדרהירנהזרצקי א

 משתתף:

 מאמן נבחרות נשים –דורון לויט 

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 
 

 הישיבה נפתחת בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.

 אורי מתנצל בפני דורון על הנוכחות הדלה.

אורי מאחל שנה טובה לכולם, מתחילים שנה חדשה עם ציפיות גדולות ועם פרוייקט חדש ויחיד 
 סיוף.מסוגו באיגוד ה

 

 .8.1/18, 8/18ים אישור פרוטוקול .1

 .אושר פה אחד
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 דורון לויט. –פרויקט דקר נשים  .2

 דורון מדווח על פרוייקט נשים בוינגייט.

 ה'.-מדובר על העברת נבחרת הבנות למגורים בוינגייט בימים א'

בעתיד  –ם בת"א )נכון לרגע זה מתוכנן להתקיי יוזמנו גם הקדטיות –בימי ב' מתוכנן אימון ערב גדול 
 בוינגייט(.

הבנות עוזבות את וינגייט ביום חמישי בצהריים, כך שיהיה להן אימון ערב במועדון שלהן, אימון שישי ושבת 
 שיוכלו להיות מנוצלים לאימונים אישיים עם המאמנים האישיים והשתתפות בתחרויות מטעם המועדון.

 רמת האינטנסיביות של פעילות הסיוף תעלה.

 )החזון( כל מתגייסת )מהסגל( תגיע לשרת כמורה חיילת בוינגייט ובהתאם תצטרף לפרוייקט.בעתיד 

 התקיימו פגישות הכנה עם כל הנוגעים בדבר: מנהל הספורט, היחידה לספורט הישגי והועד האולימפי.

 .2019כל אחד הסכים לתת כתף בשלב ראשון עד ינואר 

ולם לגבי הפרוייקט תהייה מערכתית, כרגע נשמעים קולות דורון מציין שחשוב מאוד שהראיה והשקפת הע
 יש צורך להבהיר לכולם שמדובר בפרוייקט דגל של האיגוד. –כאילו זה עניין פרטי של דורון 

 לגבי נוכחות באימוני נבחרת ובכל פעילות הקשורה לנבחרת. –נדרש לעדכן קוד אתי ספורטאים 

 

 

  אורי חרל"פ. –בים עיכו -הגשת דוחות כספיים לרשם העמותות  .3

 התקיימה אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים אושרו ע"י הנוכחים באסיפה.

במעמד החתימה נאמר ע"י רו"ח רעות אביתר שלא תהיה חתימה שלה על הדוחות ללא אישור כרטסות 
 החברות באיגוד.

עירוני אשקלון מסרבים לחתום על הכרטסת בטענה שהיא לא מדוייקת, ולא מוכנים לציין מה לא הפועל 
 מדוייק...

 אין לנו דוח כספי מאושר. –למרות ועל אף שהדוח הכספי הסתיים מוקדם מהרגיל  –בהתאם 

 הוחלט, חיים ואורי ידברו עם שרלי לברור העניין.
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 ום.ייש –תקנון משנה אדמיניסטרטיבי  .4

 ישיבות הנהלה פרונטאליות בלבד.

 ישיבות הנהלה דיגיטאליות רק פה אחד.

 ישיבת הנהלה אשר נפלה על חג ולא אובחנה מראש תידחה בשבוע.

 ימים לפחות. 10ישיבות הנהלה שלא מן המניין. בהודעה מוקדמת של  2ליו"ר סמכות לזמן 
 

 נבדק, ומיושם הלכה למעשה!
 

 עזרא. ישראל בן – 2016גרעון שנת  .5

לא התקיים דיון בנושא, נדחה  –עקב אי השתתפותו בישיבה  –הנושא נתבקש לדיון ע"י החבר ישראל בן עזרא 
 לישיבה הבאה.

 

במשרדי מנהל הספורט בנוכחות המנכ"ל יוסף שרעבי  22/3/18-דיווח פגישה שהתקיימה ב .6
 וסגן ראש מנהל הספורט דודו מלכא.

ם נציגי עכו, חשוב לציין שהאיגוד: אורי ושלום הוזמנו כבדרך אגב לגבי פגישה שהתקיימה עם המנכ"ל וע
 בצהרי אותו יום, כשעה לפני תחילת הפגישה.

 אין על מה לדווח. –מאחר ולא יצא פרוטוקול 

 

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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