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 9/190/30י לישביום ש 9פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

גלפר   ,, ישראל בן עזראיורי קוצ'ר, יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .לריסה זלצקי, אפרים דביר, נחמקיןויקטוריה , אלכסנדרה

 התנצלו:

 .ריןליאורה הלפ

 :נעדרים

 .איגור ריכטר

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

 פרסים בטקס מכבי השנתי 4-אורי מברך את מכבי מעלות על זכייתה ב
 

 .198/ אישור פרוטוקול .1

 לשרלי מספר טענות:

מתעלם מהמכתב שיצא ע"י יו"ר האיגוד בו  –שרלי טוען שלא כל מסקנות ועדת "גרגורי" מומשו  3לגבי סעיף 
כמובן  –פורש שיש לשלם למריה בוגורד )לפתיחת דף חדש( ולא כי חייבים, וטוען שיש לשלם מצויין במ

 .שישולם

 –שרלי מתלונן שלא ידע על התיקונים שחיים חטואל ביקש, ולאחר שבדק מוצא לנכון לתקן לוח תחרויות: 
 יתן עם גני תקוה., יתקבלו תיקונים במידת הנ5/5/19-דיון בתיקונים יתקיים עם המנכ"ל ביום חמישי ה

תועבר גרסה אחרונה מאחר ושרלי השתמש בגרסת פרוטוקול לא מעודכנת הוחלט שלאחר כל התיקונים, 
 .ימים לפני הישיבה הבאה 3-מעודכנת כ
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 שרלי מופתע מאוד מביטול האסיפה.: אסיפה כללית

ים דיון מקדים עם יוסי סוכם ששרלי ירכז הבקשות לשינויים, יקי 2/7/19הנהלה מיום על פי סיכום מישיבת 
 .15/8/19-הררי ולאחר מכן תתקיים ישיבת הנהלה ב

 .15/8/19-שרלי מודה בדבריו ש"פספס" את ה

 ישיבה של שרלי ויוסי על התקנון. 16:00בשעה  9/9/19-ביום שני ה

 

בהמשך לדברים שהועלו בישיבה האחרונה בנושא רענון הוועדות, )בין היתר, איוש בגורמים  .2
מקצועית מייעצת להנהלת -עדה הקובעת את לו"ז המשחקים( וכן הקמת ועדהנוספים לו

 .האיגוד

 : אין ייצוג אובייקטיבי בקרב חברי ההנהלה, כולם, כולל המאמנים בעלי אינטרסים.ישראל בן עזרא

 ישראל מתעקש על גוף מקצועי נטרלי.

פן כללי עבודת ועדות לא קיימת באו –מתבייש לומר שהוא לא יודע באיזו ועדה הוא  –לגבי ועדות בכלל 
 בכלל.

 על מנת שיתחילו לעבוד! –מציע שהמנכ"ל "ינער" את הועדות 

 מעולם לא ראה פרוטוקול ישיבת ועדה כזו או אחרת. –הועדות לא מתפקדות  –: מבלי לפגוע באף אחד אורי

 : מציע להוציא מכתב לחברי הועדות השונות בחתימת אורי, יו"ר האיגוד.אפרים

 : מציע לבקש מהועדות אחת לרבעון דוח ריכוז פעילות.אורי

 : ועדה מקצועית חשובה מאוד גם אם אינה אובייקטיבית.ישראל

 דביר )מאמן לאומי לשעבר( יחשוב ויציע לאיגוד מועמדים לועדה מקצועית. אפריםמציע ש :אורי

 .לאור בקשת ישראל יצטרפו לוועדת תחרויות ליאורה הלפרין וחיים חטואל
 

החלפת המאמנת  –ישת ויאולטה מהדרכת מחנות היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים פר .3
  .לא מויאולטה( –)הודעה שנמסרה משרלי 

 התקבלה הודעה משרלי על כך שויאולטה מפסיקה את עבודתה במחנות היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים.

 יותר. : חייבים להוציא קול קורא, ומבין המועמדות לבחור את הראויהאורי

 .ם ההנהלהטעכמי שאחראי על מרכזי המצוינות מ ,לו הולטה הודיעא: הודיע שוישרלי

 .19/9/19-17יצא קול קורא לטווח קצר מאחר ומחנה סוכות מתקיים כבר החודש  :הוחלט

 ויקטור גלז יזומן לוועדת משמעת.
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  .שינוי מבנה השכר של המאמנים המועסקים באיגוד. )יוסי( .4

 ₪ 750יוסי הציג את שינוי מבנה השכר למאמנים, הרעיון הכללי הינו מעבר לתשלום על ימי עבודה בפועל )
 ליום בחו"ל(. ₪ 1000ליום בארץ, 

 למעט המאמן הלאומי אוהד בלוה. –נקבעה מסגרת שעות וימים לכל מאמן 

 המאמנים יזומנו לקבלת הסבר מפורט כיצד יחושב שכרם.

 .אושר פה אחד
 

 .לשינוי קריטריונים להשתתפות ומימון אליפויות אירופה ועולם. )יוסי(הצעה  .5

)בתחרויות בינלאומיות  23בוגרים, נוער. קדטים וגיל  –באליפות אירופה ועולם להשתתפות קריטריונים 
 מסומנות(:

 עליון. 1/4-העפלה ל "קריטריון א'" .א

 אם פחות מארבעה עשו קריטריון א' ===< מעבר לקריטריון ב'.

 עליון. 1/3-" העפלה לקריטריון ב'" .ב

 אם פחות מארבעה עשו קריטריון ב' ===< מעבר לקריטריון ג'.

 סיבוב בתים + סיבוב נוקאאוט אחד )כולל עליה אוטומטית(.  "קריטריון ג'" .ג

(, ידורגו ע"פ דירוג 4במידה ויותר סייפים עמדו בקריטריונים השונים מעל המכסה המוקצבת ) .ד
 ישראלי.

 

)בתחרויות בינלאומיות  23ם הישגיים למימון אליפות אירופה ואליפות עולם לקדטים, נוער וגיל קריטריוני
 מסומנות(

 .תחרות בודדים בסבב האירופאי קדטים, גביע עולמי לנוער

 .מימון 100% –קריטריון א' 

 .מימון 50% –קריטריון ב' 

 מימון. 25% –קריטריון ג' 
 

 אירופה לבוגרים קריטריונים הישגיים למימון אליפות

 .פרי-וגראנד Aתחרות בודדים 

 .מימון 100% –קריטריון א' 

 .מימון 100% –קריטריון ב' 

מימון. 25% –קריטריון ג' 
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 ישיבת הנהלה – 3/9/19דיון בהצעות לשינויים בתקנון 

 ירושלים

 .Aשינוי קריטריון • 

סייפים  96עם לפחות  32טופ -משתתפים ל 96שליש עליון עם לפחות -מ Aלשנות קריטריון 
 בתחרויות המסומנות. ורק

יותר מדי קל, הרבה סייפים עשו אותו ובתחרויות הגדולות כמעט אין  A: קריטריון סיבה
 .B -ל Aהבדל בין 

 אושרו קריטריונים חדשים. –שינויי תקנון 

, בשום פנים לא תתקיים תחרות נוספת אחרי תחרויות בוגרים 4בלוח שנה יהיו רק • 
 בוגרים. אליפות ישראל

הוספת  –בוגרים היא אך ורק לצורך פוליטי : תחרות מספר חמש אחרי אליפות ישראל סיבה
 הצבעה וקידום בדרג האגודות. קולות

 תתקיים לכל הפחות שבועיים לפני אליפות אירופה בוגרים כדי שתהיה מוכרת. 5תחרות מספר 

. יש לקבוע אגודות בדקר 5 -לא תוכר תחרות מנוקדת בארץ עם השתתפות פחות מ• 
 ורומח. כמות אגודות לחרב

 מו בסעיף הקודם.: כסיבות

 לא אושר.

 באר שבע

 .לבטל את הדרישה לתוצאה המינימום לתחרויות אליפויות אירופה/עולם .1

 לא אושר.

, לאפשר למנהל תחרות ועל פי בקשת המאמנים 16בתחרויות ילדים במידה וכמות הילדים קטנה / שווה  .2
 .לעלות את כולם לשלב הבאה

 במידה ולוח הזמנים מאפשר.מתקיים בפועל על פי בקשת המאמנים במקום. 

 .דירוג קבוצות שווה בכל שלושת הכלים ולא לדרג על פי כמות קבוצות .3

 לא אושר.
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 .קדטים \  בתחרויות ילדים  חובה מנטור )שופט על(      .4

 רק בתחרויות שאין לו עניין אישי. –יוצע למר גרוס להיות מנטור בתחרויות ילדים וקדטים 

מנהל תחרות שמבין רומח או שופט על שיודע ומבין לפתור סוגיות שונות בכל תחרויות רומח חובה  .5
 .מקצועיות

 )מתבצע בפועל(. לכל תחרות ממנים ועדה טכנית.

 .וקדטים 15השתתפות באליפות ישראל לאפשר גם מי שהשתתף בתחרות גיל  .6

 לא אושר.

 .שופטים חובה מבחני שיפוט אחת לשנתיים .7

 לא אושר.

 .באמצעות מאמן או חבר הנהלה של אותו מועדון בלבד קשר / פניה על ספורטאי .8

 מתבצע בפועל, למעט מנכ"ל האיגוד הרשאי לפנות אישית.

 .שעות 48ביטול קנס לילדים על אי השתתפות בתחרות בהודעה מראש של  .9

 לא מחוייב!!! –אפילו ביום שישי בבוקר  –גם כיום, מי שמודיע מראש 

 .ועדות שיפוט ותחרויות אם שיניים .10

 א רלוונטי.ל

 תל אביב
  ,דירוג תחרויות בתחילת שנה, קדטים ונוער, ניקוד מופחת יחסית. ככל שמגיעים קרוב לתחרויות המטרה

 (.150%יש צורך שהמשקל של התחרויות יהיה גדול יותר. )קדטים תחרות ראשונה זה גביע המדינה 

 בוצע.

 בארץ מוכרות כתחרויות ארציות. )לא כולם  תיש קושי וחוסר שוויוניות בכך שהתחרויות הבינלאומיו
 יכולות להשתתף בהן(. ספורטאיות בדרג שני ושלישי לא יכולות לקבל ניקוד כלל.

ספורטאית יכולה לוותר  –שלא בטוח שכל שנה תאושר לנו  5מדובר בתחרויות נשים סטלייט שהיא אחת מתוך 
 אין מגבלת משתתפות. הטובות ביותר. 4עליה בספירה של 

ספורטאית יכולה לוותר עליה  –שלא בטוח שכל שנה תאושר לנו  3מדובר בתחרות אחת מתוך  –בנערות 
הטובות ביותר + מספר המשתתפות כדי להשלים את הבתים  20-מוגבל ל הטובות ביותר. 3מתוך  2בספירה של 

 בכל בית. עד היום לא הצלחנו להגיע למלוא המכסה. 7-ל

 תחרויות ארציות ובינלאומיות.   אבקש לייצר תנאי סף לאירוח 

 ממונה על הפיקוח. FIE-ומשקיף מטעם ה FIE-הסטנדרט לתחרויות בינלאומיות נקבע ע"י ה
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 בתחרויות ארציות אנו ככל הניתן לשיפור החוויה הכללית.

 תחרויות ארציות עם תנאי סף לקיומן: כמות ספורטאים, כמות מועדונים 

)כדוגמה פסילת כל תחרויות הדקר אשר ניהל מנהל התחרויות דורון לויט בתקופת היו"ר לידיה  לא אושר.
 חטואל. כמו כן מאותה תקופה פס"ד אשר ביטל את פסילת תחרויות החרב עקב מיעוט משתתפים(.

  הכרה בתחרותNEC  בארה"ב. במידה וישנם ספורטאים שמתאמנים ולומדים שם, יש צורך לחשוב כיצד
 להם להיות חלק מהנבחרת. לעזור

 לא אושר.

 .קבלת ניקוד בהתאם משקל הכלי. מדרג יחסי בין הענפים 

 לא אושר.

 כולל. )מאז ומתמיד זה היה קח( 3ניתן להתחרות בלהבים עד גודל מס' 11תיקון טעות שנוצרה בתקנון: בגיל 

ועל כן מנסים לאשרן בדיעבד.  3 לא נכון, אין ולא הייתה טעות כזו. הייתה טענה שאגודות רכשו להבים במידה
 לעומת זאת אגודות שרכשו להבים בהתאם לתקנון ייאלצו להחליף ציוד.

 .2משתמשים בלהב במידה  11גילאי  –למען הסר ספק 

 מאמני רומח )תומר, נתן, יואב(

, לדעתנו בארץ הגיל 60בתחרויות בינלאומיות ההגבלה היא על גיל  - 65גיל השופטים בארץ לא יעלה על  .1
 .65צריך להיות 

 לא אושר.

בשנים האחרונות, הרביעייה האחרונה בבנים ובבנות בגביע עכו לבוגרים התקיימה בקניון  - תחרות בעכו .2
 עכו.

וסיום התחרות הייתה קרוב לעשר בלילה! בנוסף מסלול הגמר היה לא  7הייתה בשעה  תחילת הגמרים
תקני, ולכן נאלצו הסייפים לסייף על רצפת הקניון. בנוסף במהלך יום התחרות חוו הסייפים המון תקלות 

)רולות ומכשירי סיוף שלא עבדו(, לא היו בטריות בשלטים , ורמת הארגון הייתה מאד נמוכה  טכניות
 ובגלל זה חווית התחרות הייתה נוראית.

אנו מציעים שאם תתקיים השנה תחרות בעכו, תהיה זו תחרות ״רגילה״, התחלה בעשר בבוקר וסיום 
תחרות באולם עצמו ולא בקניון! כמו כן נבקש את צוות הניהול הרגיל של האיגוד והתחייבות מצד 

 המארגנים על ציוד תחרות תקין!

ויות ויו"ר האיגוד ייסעו לעכו כחודשיים לפני התחרות לוודא שהמועדון מסוגל לארגן הוחלט: יו"ר ועדת תחר
 תחרות כהלכה, לוודא האם זקוקים לתגבור כלשהו.

 ולא התחרות לא תתקיים שם. –שבוע לפני התחרות ייסעו שוב לוודא שהכל מאורגן 
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ר וצובר ניסיון, נשמח לדו שיח אנו חושבים שצוות הניהול משתפ - צוות ניהול התחרויות בראשות איגור .3
 לא חייב להסכים אבל שתהיה הקשבה משני הצדדים(.) יותר מועיל איתו ושישמע את דעתנו

 לא רלוונטי.

 אנו רוצים שכולם יעלו את שלב הבתים בבנים ובבנות לכל התחרויות ילדים. 11גילאי  .4

 בהתאם ללוח הזמנים. –מתבצע במידת האפשר 

הנושא נידון רבות, ישנן מצבים אובייקטיביים שהסייף  - שמבטלים השתתפות שינוי הקנסות על סייפים .5
 אינו יכול להגיע ליום התחרות ולא צריך להעניש מישהו שרוצה להתחרות אך לא יכול.

 אלא בדמי רישום. –לא מדובר בקנסות 

 לא מחוייב!!! –אפילו ביום שישי בבוקר  –גם כיום, מי שמודיע מראש 

, אנו רוצים שיהיו גם תחרויות 9סייפים ומעלה( בגילאי  8אם יש כמות סייפים מספקת ) - 9תחרות לגילאי  .6
 לגיל הזה) פעמיים בשנה זה בסדר(.

באמצעות האגודות, ליוזמים תינתן  9כאשר הורד הגיל הנ"ל, ליזום תחרויות לגילאי  –החלטה משנה שעברה 
 עזרה טכנית ותעודות לכל המשתתפים.

 חיים חטואל
 ארצית : ברמה ה

כנסו לאתר  - , כפי שנהוג בגביעי עולם, אליפויות אירופה ואליפויות עולםניקוד זהה בתחרויות קבוצתיות .1
באליפות   -והתווכחו שיש שוויון מלא ללא קשר למספר המשתתפים: דוגמה אקראית מהאתר   FIE-ה

דקר גברים וכולם קיבלו ניקוד זהה לחלוטין. לא יתכן  40קבוצות חרב נשים ומעל  7עולם,  השתתפו 
 בדקר !!!  6מצב אבסורד שאלופת ישראל בגברים עכו, תקבל ניקוד זה למדורגת 

 לא אושר.

 , אלא אם כן לא הביא אישור רפואי, גם בדיעבד.קנס על אי הופעת סייף/ת לתחרותלבטל את ה .2

 לא מחוייב!!! –אפילו ביום שישי בבוקר  –גם כיום, מי שמודיע מראש 

יש סייפים שמעוניינים  – ביטול הצורך בהשתתפות בתחרות קודמת ע"מ ליטול חלק באליפות ישראל .3
בבזבוז שבת שלמה וכד'  ,יבות אישיות  של משפחה, מרחקת מסלהשתתף רק באליפות ישראל היוקרתי

 . 

 לא אושר.

במידה ויש כמות משתתפים לגיל זה המצדיקה קיום התחרות הנוספת. ילדים  ,  9הוספת תחרות לגיל  .4
 בגובה וביכולת.  נאלצים להתמודד מול ילדים גדולים בגיל, 6-9בגיל 
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האגודות, ליוזמים תינתן  באמצעות 9ם תחרויות לגילאי כאשר הורד הגיל הנ"ל, ליזו –החלטה משנה שעברה 
 עזרה טכנית ותעודות לכל המשתתפים.

זה הכרחי להקים וועדה זו לפני כל תחרות ולהחזיק חוקה תקפה  להקים וועדה טכנית בכל תחרות: .5
 בהישג יד. 

 בכל תחרות ממונה ועדה טכנית. יש לכך מענה בתקנון המשנה.

 סמארטפון.החוקה זמינה בהישג יד בכל מכשיר 

  .יש לשלם לפי גיל השופט ולא לפי גיל התחרות  שכר שופט בוגר בתחרויות ילדים: .6

הנושא נדון בהרחבה באיגוד, לאיגוד יש אינטרס להרחיב את מאגר השופטים ושלא יהיה מצב  לא אושר.
 ר.רק על בסיס השכ –ששופטים בוגרים יתפסו מקום של צעירים 

לשחרר מאמנים בכירים מסדנאות כאלה, אלא אם כן זה מועבר ע"י שופט בינלאומי    סדנאות שיפוט: .7
  FIE-מוכר ע"י ה

 לא אושר.

 ברמה הבינלאומית : 

להשתתפות באליפויות אירופה ועולם. מגבלה זו פגעה באופן חמור בענף  ביטול לאלתר את הקריטריון .1
 כי מעוטרת בישראל, ליטול חלק בתחרויות מטרה אלה. הסיוף, כאשר נמנע מסייפת אולימפית ה

 לא אושר.

 רק לשם מימון וגם זה במידה ויש מצוקת תקציב.  קביעת קריטריון זה .2

 לא אושר.

 לידיה צוקרמן
תומכת בכל הצעותיו של חיים בכלל ובפרט בנוגע לביטול קריטריון לאליפויות אירופה ועולם, דיי בכך שיש 

קריטריונים לאולימפיאדה ולסגלים אולימפיים, עלינו להכשיר את הסייפים וזה תהליך ארוך הדורש הרבה 
 מאוד התנסות במגוון רב של תחרויות לרבות אליפויות אירופה ועולם. 

אוד לקיים תחרות לגלאים רכים, ואולי כדאי לתת לכולם לנצח ולהעניק להם מדלית השתתפות, עד חשוב מ
 שיגדלו מעט.

בעניין השתתפות בתחרות מוקדמת כתנאי להשתתפות באליפויות ארציות, אני גם ממליצה לבטל זאת. אני לא 
 חושבת שקיים תנאי כזה בשום מדינה בעולם.

 תתף.צריך לאפשר לכל מי שרוצה להש

 ולגבי ניקוד קבוצתי, קיים עוול לא הגיוני שמחייב תיקון לדעתי.
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 :  אני גם ממליצה לאיגוד לפעול במרץ להורדת גיל הסייפים המאושרים להקצאות הטוטו.הצעות נוספות

 .ולקדם במשרד החינוך הכנסת סיוף לבתי הספר

ר כניסה לבתי הספר. התקיימה פגישה עם האיגוד, באמצעות יו"ר האיגוד פועל להורדת גיל ההכרה, וכן לאפש
 המפקח הארצי ולעת עתה בהעדר ממשלה מסודרת הנושא לא עולה לדיון.

 רם פרידמן
 אנחנו מבקשים שספורטאי זר שמייצג את ישראל לא יצטרך לעבוד בדיקות רפואיות בארץ.

 ל.+ ביטוח מחו"ל יהיו מספקים עבור תחרויות בחו" אנחנו מבקשים שבדיקות רפואיות

 אם וכאשר סייף כזה יגיע להתחרות בישראל הוא יעשה בדיקות רפואיות )אבל לא ביטוח נוסף(.

 לא אושר. הנושא כפוף לחוק הספורט.

 קריטריונים מתוקנים
 .23דרוג גיל 

תחרויות בוגרים  3מוכרות כל התחרויות המקנות ניקוד לבוגרים )ראה הערה לגבי מחיקת תחרות אחת בחלוף 
מסומנות כתחרויות  ,בחו"ל 23סבב אירופאי גיל תחרויות בינלאומיות  3. עוד (23לניקוד בגיל  כולל ההשלכה

תקנה ניקוד בתנאי שהתקיימה לפחות  23. אליפות גיל 23גיל בנוסף אליפות אירופה מטרה של איגוד הסיוף 
 .23שלושה שבועות לפני אליפות אירופה גיל 

, נוער וקדטים )בתחרויות בינלאומיות 23בוגרים, גיל  –קריטריונים להשתתפות באליפות אירופה ועולם 
 מסומנות(:

 עליון. 1/4-העפלה ל – "קריטריון א'" .א

 אם פחות מארבעה עשו קריטריון א' ===< מעבר לקריטריון ב'.

 עליון. 1/3-העפלה ל – "קריטריון ב'" .ב

 ב' ===< מעבר לקריטריון ג'.אם פחות מארבעה עשו קריטריון 

 סיבוב בתים + סיבוב נוקאאוט אחד )כולל עליה אוטומטית(. – "קריטריון ג'" .ג

(, ידורגו ע"פ דירוג 4במידה ויותר סייפים עמדו בקריטריונים השונים מעל המכסה המוקצבת ) .ד
 ישראלי.

דטים )בתחרויות בינלאומיות , נוער וק23קריטריונים הישגיים למימון אליפות אירופה ואליפות עולם לגיל 
 ולקדטים וגביע עולמי לנוער: 23מסומנות(, תחרויות בודדים בסבב האירופאי לגיל 

 מימון. 100% – קריטריון א'
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 מימון. 50% – קריטריון ב'

 מימון. 25% – קריטריון ג'

 קריטריונים הישגיים למימון אליפות אירופה ועולם לבוגרים:

 מימון. 100% – קריטריון א'

 מימון. 100% – קריטריון ב'

 מימון. 25% – קריטריון ג'

"קריטריון א'" עדיף על "קריטריון ב'" שעדיף על "קריטריון ג'", כך שאם ארבעה סייפים  –למען הסר ספק 
בלבד עשו "קריטריון א'" הם יהיו בנבחרת, מיון שני בא לענות על מקרים בהם פחות מארבעה סייפים עשו 

יון שלישי בא לענות על המקרים בהם פחות מארבעה סייפים עשו "קריטריון א'" וקריטריון "קריטריון א'". מ
 ב'" יחד. "קריטריון ד'" במידה ויותר מארבעה יחד עשו "קריטריון א'".
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 .הצעה לתמריצי הישג למאמני נבחרות. )יוסי( .6

 במסגרת שינוי מבנה השכר, מוצע ל"תמרץ" מאמנים לאומיים כפי שהועד האולימפי מתמרץ מאמנים אישיים.

 .לת התמריצים תהווה חלק מחוזה ההתקשרות עם המאמניםטב

אליפות אירופה לנועראליפות עולם לנועראליפות אירופה בוגריםאליפות עולם בוגרים/אול'מיקום

1₪ 37,500₪ 12,500₪ 5,000₪ 2,500

2₪ 25,000₪ 8,750₪ 3,750₪ 2,000

3₪ 18,750₪ 6,250₪ 2,500₪ 1,250

4

5₪ 6,000₪ 2,000

6₪ 4,500₪ 1,500

7₪ 3,000₪ 1,000

8₪ 2,250₪ 750 
 אותה שנה.של  31/12לא יאוחר מיום בהתאם לתזרים המזומנים של האיגוד, והתמריצים ישולמו 

 בתחילת כל שנת תקציב ההצעה תידון מחדש.

 אושר פה אחד.

 

 .לחודש. )יוסי( ₪ 15,000-אוהד בלוה חזרה ל –העלאת שכר המאמן הלאומי  .7

לחודש, לאור העבודה שאוהד משקיע ולאור הישגיו  15,000-להחזיר את שכרו של אוהד למבקש  יוסי
 .המכובדים

 .החל ממשכורת ספטמבר אושר פה אחד

 

 .ליאורה –שינוי יום ישיבת הנהלה ליום שני  .8

 .7/10/19 –החל מישיבת הנהלה הבאה  אושר פה אחד

 

 ,כתב

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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