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  21/9/20 8ישיבת הנהלה מס' פרוטוקול  

   18.00בשעה  21/9/20בזום ביום שני  התקיימה עקב הסגר הישיבה 

  בוריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, יעל פטובי,   שרלי אופלגר, ,יו"ר-יוסי הררינוכחים: 
  אלכס גרצמן, מעיין חטואל, יורי קוצ'ר, דורון לויט, מרטין קורן, אלכסנדרה גלפר

  מנכ"ל, מאיה וויט –שלום כהן ו: התנצל
  

  נושאים לסדר היום:

  מורשי חתימה .1

 הרכבי ועדות
 הרכב ועדת מנדטים .2
 הרכב ועדת ערער למנדטים .3
 ועדת תחרויות .4
 ועדה לקביעת לוח תחרויות .5
 הרכב ועדת שיפוט .6
  הרכב ועדת כספים .7

 בעלי תפקידים
 סגן ומ"מ יו"ר האיגוד  .א
 רומח –רכז היחידה לצעירים   .ב
 דקר –עירים רכז היחידה לצ  .ג
 איש קשר עם היחידה לצעירים  .ד
 איש קשר עם היחידה לספורט הישגי  .ה
 נציג האיגוד בהתאחדות לספורט  .ו
 ממונה קורונה לדרישת משרד הבריאות והספורט  .ז
 ממונה הטרדות מיניות באיגוד  .ח
 נוהל קיום ישיבות הנהלה .8
 2020/21נוהל רישום לעונת  .9

 20/21הקולות בתום עונת  אסיפה כללית לשינוי תקנון למועד הקובע לספירת .10
 הרכב ועדת שימוע לאפשרות פיטורין למנכ"ל  .11

  
  :ותהחלט

 מורשי חתימה .1
  החלפת חותמת
  איגוד הסיוף בישראל

2020-2024  
  580244838ע"ר 

  , יעל פטובימורשי חתימה: יוסי הררי, שרלי אופלגר, מרטין קורן
לבנק ולדאוג להכנת  על המנכ"ל להודיע מיידית מחייבת. –בצירוף חותמת  2חתימה של 

  .כרטיסי קומסיין
  התקבל פה אחד
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 הרכבי ועדות

 הרכב ועדת מנדטים 2
  חטואל, אלכסנדרה גלפרמעיין יו"ר,  –שרלי אופלגר 

  10 –בעד 
  אלכס גרצמן –נמנע 

 

 הרכב ועדת ערער למנדטים 3
  יורי קוצ'ר יו"ר, מרטין קורן,- טובייעל פ
  10 –בעד 

  אלכס גרצמן –נמנע 
 

 רויותועדת תח 4
  יו"ר, מרטין קורן, גרגורי גרוס, דורון לויט –שרלי אופלגר 

  התקבל פה אחד
 

 ועדה לקביעת לוח תחרויות 5
ועדת תחרויות+מאמני נבחרות (אוהד בלוה, שוסטר סמואל, יעקב פרדמן, אלכסנדר 

בוריס ויינר (חרב) ויואב חיים חטואל, איבנוב, נתן אביטן, תומר אור) אליהם יצטרפו 
  .אופנברג

  התקבל פה אחד
 

 הרכב ועדת שיפוט 6
  יו"ר, יואב אופנברג, שרלי אופלגר, אלכס איבנוב, יאן ויסוצקי –גרגורי גרוס 

  10 –בעד 
   סבורה שיש לצרף חיים חטואל – מעיין חטואל – תנמנע

 

 הרכב ועדת כספים 7
  טובי, שמיס מיכאל ורי קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, יעל פיו"ר, י –יוסי הררי 

  אחדהתקבל פה 
 

  
 בעלי תפקידים 8

 התקבל פה אחד - שרלי אופלגר – סגן ומ"מ יו"ר האיגוד

 התקבל פה אחד - תומר אור – רכז היחידה לצעירים רומח

 התקבל פה אחד רומן טרכטנברג – דקר רכז היחידה לצעירים

  , דורון לויט, חיים חטואלשרלי אופלגרמועמדים:  – איש קשר עם היחידה לצעירים
  1 –, חיים 2 –ון , דור8-שרלי 
  שרלי אופלגר –נבחר 
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   יוסי הררי – איש קשר עם היחידה לספורט הישגי
  התקבל פה אחד

  יוסי הררי, יעל פטובי –אנשי הקשר ל"אתנה" וספורט נשים 
 פה אחד התקבל

  שרלי אופלגר – נציג האיגוד בהתאחדות לספורט

  10 –בעד 

 מעיין חטואל הציעה את חיים חטואל 1 –נגד 

  שלום כהן, שרלי אופלגר (מ"מ) – מונה קורונה לדרישת משרד הבריאות והספורטמ
 התקבל פה אחד

  ליאורה הלפרין – ממונה הטרדות מיניות באיגוד
 התקבל פה אחד

 
 נוהל קיום ישיבות הנהלה 9

 18:00הראשון של כל חודש. בשעה ראשון פעם בחודש ביום   .א
  היה והמועד נופל על יום חג ומועד, בסמכות היו"ר לקבוע מועד חלופי.

, 6/6, 2/5, 4/4, 7/3, 7/2, 3/1/21, 6/12, 1/11, 4/10תאריכים לשנה הקרובה: 
4/7 ,1/8. 

  התקבל פה אחד
  שאר הנהלים לישיבות ההנהלה יועלו בישיבה הבאה 

 2020/21נוהל רישום לעונת  .10
יך קליטת חידושים. כל אגודה תקבל רשימת יסתיים הל 15/10/20עד תאריך 

ספורטאיה הרשומים באיגוד. תסמן את מי שהיא מעוניינת לחדשם ותחויב בהתאם. 
  ספורטאים אשר לא יסומנו יהיו חופשיים ולמעשה ימחקו מאלפון האיגוד.

יערך ע"י היו"ר לאחר שיקבל את תגובת החברים לקבצים   המידע בטופס ההרשמה
  שקיבלו בווטסאפ.

  מרגע שיושלמו הטפסים הנדרשים יהפכו לספורטאים פעילים לכל דבר ועניין:
  . תמונת פספורט. 4. צילום ת.ז. . 3. בדיקה רפואית. 2. טופס הרשמה אישי. 1 

בכל עת ניתן לרשום ספורטאים חדשים באיגוד. תאריך קליטת ספורטאי חדש הנו רק 
. טופס הרשמה 1באים: לאחר השלמת התהליך, תשלום וע"י צרוף המסמכים ה

  . תמונת פספורט. 4. צילום ת.ז. . 3. בדיקה רפואית. 2אישי. 

  התקבל פה אחד
  

  20/21אסיפה כללית לשינוי תקנון למועד הקובע לספירת הקולות בתום עונת . 11
ולא יהיה  15/10/20 - טרם החלטה ותסתיים בההרשמה שלאור זאת   .א

 2/11/20-ורף לאסיפה הכללית בהנושא יצ לספורטאים וותק של שנה באיגוד.
 .אשקלוןשינויי תקנון אשר הוגשו כבר ע"י בנוסף ל

  התקבל פה אחד
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  שלום כהן הרכב ועדת שימוע לאפשרות פיטורין למנכ"ל   12
  לאור אי אמון שנוצר בחודשים האחרונים בין המנכ"ל ליו"ר אבקש לכנס ועדת שימוע

  יועץ מלווה. –קוצ'ר, עו"ד אייל יפה  יורי יעל פטובי,הרכב הועדה: יוסי הררי, 
  התקבל פה אחד

  
  נושאים דחופים שלא היו בהזמנה:

  
על המנכ"ל להעביר מיידית ליו"ר את כל  –לאור משבר האי אמון בין המנכ"ל ליו"ר  .13

  את הסיסמה למייל ולגוגל דרייב . –הסיסמאות החסרות ובכלל זה 
בחלק מהסיסמאות עליו לעדכן  במידה והיו"ר ימצא לנכון לשתף חבר הנהלה נוסף

  .את חברי ההנהלה בנושא
  התקבל פה אחד

  
לאור חוסר מידע בנושא הספורטאים המצטיינים באיגוד, ועקב הפסקת התחרויות  .14

 בישראל והעדר קריטריונים ברורים נקבעה ועדה שתחל לפעול מיידית בנושא
  יו"ר, שרלי אופלגר, אלכסנדרה גלפר. –אלכס גרצמן 

  מחליטה ותדווח להנהלה  נה וועדהיהוועדה ה   
  התקבל פה אחד

  
קיים ספק לגבי כשירותה להיות חברת  –לאור מצבה המשפטי של אלכסנדרה גלפר  .15

 הנהלה.
  הנושא ייבדק מול היועץ המשפטי באופן מיידי וידווח להנהלה.

  התקבל פה אחד
  
  

  רשם: יוסי הררי
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