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  2020לשנת  10פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

  18:00בשעה  1/11/20הישיבה נערכה בזום בתאריך 
  

  ם:נוכחי
יו"ר, שרלי אופלגר, יורי קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, מעיין חטואל, אלכס גרצמן, מרטין קורן, -יוסי הררי

  יעל פטובי, בוריס ויינר, דורון לויט
  וייט ומאיה נחמקין  ויקטוריההתנצלו: 

  
  

  נושאים לסדר היום:

 .9אישור פרוטוקול מס'  .1
 שרלי -מעקב ביצוע החלטות הנהלה  .2
 בחירת מנכ"ל לאיגוד הסיוף .3
 פנקס חברי הועד .4

חד מהם, מענו, מספר זהותו, עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל א"
  "תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

 תקציב+קביעת ועדה -גביע עולם מעלות .5
 מחלוקת על פרוטוקולים בהנהלה קודמת.  .6

קיימים מספר נושאים שיש לגביהם מחלוקת ההחלטות שהתקבלו. הנושאים הספציפיים יוגשו 
  /או שינוי החלטות שהתקבלולהנהלה שתחליט באלו נושאים יש מקום לדיון מחודש ו

 הנושאים יוצגו לישיבה הבאה. בהתאם לסידרי העדיפויות יהיה דיון בנושאים הרלוונטיים.
רון לקראת התקדמות עדכוני התקנון מהאסיפות הכלליות, מהו התקנון האח .7

 האסיפה הקרובה?
 מאחר ולא יצאה הזמנה לאסיפה כללית, קביעת מועד חדש לאסיפה.

שינוי באיש הקשר ליחידה לצעירים, נתן אביטן במקום  –מח לבקשת מאמני הרו .8
 תומר אור.

בניית גלריה במכולה בגני תקווה בליווי קונסטרוקטור והעברת הארכיון וועדת מלאי ובלאי:  .9
לשם. הוצאת כל ארגזי האחסון לתיקון ושיפוץ. ניתוח דוח מלאי מה להשמדה ומה מוצא 

 לה: פרק זמן, ערבות להחזרה. למכירה. איתור הציוד והסדרת נוהל השא
 שרלי אופלגר.דורון לויט,הצעת החלטה: יו"ר חיים ויצמן, אלכס גרצמן, 

 וועדת שימוע הרחבת סמכויות החלפת שם "וועדת עובדים ושכר".  .10
  הוועדה תהייה גם וועדת שכר. חוזים עם מאמנים. הוצאה לחל"ת וכד'.

ועדים, גילאים ומספר תחרויות לוח תחרויות. בגלל חוסר בהירות בקביעת הלוח, מ .11
הוק" המורכבת מחברי הנהלת האיגוד הנמצאים בועדת -קביעת ועדת "אד

שתהיה מוסמכת להחליט על  התחרויות: דורון לויט, מרטין קורן ושרלי אופלגר
 .2020פתיחת העונה וקביעת הגילאים והתחרויות עד סוף 

שקל להשלמת ציוד ושידרוג התחריות  10,000לוועדה יוקצו משאבים של עד 
 בארץ (תכנה, קליברים, כבלים, גידור אזורי התחרות וכד'.)

 בעקבות חוסר המידע בנושא התקציב 2020התנהלות עד סוף   .12
  (מידע אחרון ועדכני בדף המצורף)
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 16/6/2020דוח הוצאות/הכנסות 

  סה"כ  הכנסות  סה"כ התחייבויות

 בבנק200,000 ₪ הלוואה לועד האולימפי
₪ 

283,000 

 הכנות אולימפיות לגבייה67,000 ₪ החזר פוסטילניק
₪ 

186,000 

 30,511 ₪ חובות אגודות24,000 ₪ התחייבויות שכר עבודה כולל עלויות מעביד

 ענף מועדף (הערכה)42,000 ₪ עלות שכר אוהד/סשה
₪ 

200,000 

 תמיכת מנהל הספורט (הערכה)163,000 ₪ שכר (שלום, סמואל, פרדמן)
₪ 

100,000 

 60,000 ₪ טופטים35,000 ₪ הנהלה וכלליות

 10,000 ₪ התאחדות ספורט בתי הספר20,000 ₪ 2019דוח כספי 

 25,000 ₪ צעירים5,000 ₪ שכר טרחת עו"ד

    10,000 ₪ חוב דיזנהויז

    50,000 ויות ????תחר 

    45,000השלמת כספי פיטורין מנכ"ל 

        

₪ 661,000
₪ 

894,511 

233,511 ₪ יתרה לביצוע:
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  החלטות:
  .9אישור פרוטוקול מס'  .1

  ר פה אחדאוש
 

 שרלי –מעקב ביצוע החלטות הנהלה  .2
  שרלי יגיש נושאים שלדעתו לא בוצעו ויעלו לדיון מחדש.

 
 בחירת מנכ"ל לאיגוד הסיוף .3

  טלאירנה  –הצעת ועדת איתור 
  בעד: כל השאר נמנעו: אלכס גרצמן ומעיין חטואל

האיגוד ותחל עבודתה מתאריך  מנכלי"תתפקיד החלטה: אירנה טל נבחרה ל
  ר.. חוזה יועבר לועדה לאישו3/11/20

 
 פנקס חברי הועד .4

חד מהם, מענו, מספר זהותו, עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל א"
  "תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

  החלטה: לקיים דרישת רשם העמותות
  

 תקציב+קביעת ועדה -ביע עולם מעלותג .5
  חלק האיגוד. בו מפורט הוגש תקציב

  שקל) 25,000-סעיפי התקציב יתומכרו ע"י ועדת הכספים . הערכה כ
  רב מיקצועית בניהול התחרות. האיגוד יהיה מעו

  י קוצ'רועדת האיגוד: שרלי אופלגר, דורון לויט ואלכסנדר איבנוב בשיתוף יור
  החלטה: אושר פה אחד

 
 מחלוקת על פרוטוקולים בהנהלה קודמת.  .6

קיימים מספר נושאים שיש לגביהם מחלוקת ההחלטות שהתקבלו. הנושאים הספציפיים יוגשו 
  /או שינוי החלטות שהתקבלולהנהלה שתחליט באלו נושאים יש מקום לדיון מחודש ו

  הנושאים יוצגו לישיבה הבאה. בהתאם לסידרי העדיפויות יהיה דיון בנושאים הרלוונטיים.
 ויעלו לדיון מחדש. שנויים במחלוקתשרלי יגיש נושאים שלדעתו החלטה: 

 
רון לקראת התקדמות עדכוני התקנון מהאסיפות הכלליות, מהו התקנון האח .7

 האסיפה הקרובה?
  מאחר ולא יצאה הזמנה לאסיפה כללית, קביעת מועד חדש לאסיפה.

פרסום ההזמנה לאסיפה הכללית,  החלטה: שרלי יציג את התקנון המאושר במועד 
  יחד עם פרוט הנושאים לאסיפה.

, ע"פ חוק ההזמנה תצא לא 18:00בשעה  8/12/20האסיפה נקבעה ליום שלישי 
  .15/11/20יאוחר מ

  החלטה: אושר פה אחד
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שינוי באיש הקשר ליחידה לצעירים, נתן אביטן במקום  –מח לבקשת מאמני הרו .8

 תומר אור.
  החלטה: אושר פה אחד

 
בניית גלריה במכולה בגני תקווה בליווי קונסטרוקטור והעברת הארכיון וועדת מלאי ובלאי:  .9

לשם. הוצאת כל ארגזי האחסון לתיקון ושיפוץ. ניתוח דוח מלאי מה להשמדה ומה מוצא 
 לה: פרק זמן, ערבות להחזרה. למכירה. איתור הציוד והסדרת נוהל השא

  שרלי אופלגר.דורון לויט,הצעת החלטה: יו"ר חיים ויצמן, אלכס גרצמן, 
  יכסון של כל הקלסרים באיגודהועדה תבדוק אפשרויות אחרות של סריקה וא

  החלטה: אושר פה אחד
 

 וועדת שימוע הרחבת סמכויות החלפת שם "וועדת עובדים ושכר".  .10
  הוועדה תהייה גם וועדת שכר. חוזים עם מאמנים. הוצאה לחל"ת וכד'.

  אושר פה אחד -הועדה תהיה ועדה מחליטה החלטה: 
  

ועדים, גילאים ומספר תחרויות לוח תחרויות. בגלל חוסר בהירות בקביעת הלוח, מ .11
הוק" המורכבת מחברי הנהלת האיגוד הנמצאים בועדת -קביעת ועדת "אד

שתהיה מוסמכת להחליט על  התחרויות: דורון לויט, מרטין קורן ושרלי אופלגר
 .2020פתיחת העונה וקביעת הגילאים והתחרויות עד סוף 

שקל להשלמת ציוד ושידרוג התחריות  10,000לוועדה יוקצו משאבים של עד 
  בארץ (תכנה, קליברים, כבלים, גידור אזורי התחרות וכד'.)

  גם בנושאים הבאים: 15/11/20הועדה תחליט ותפרסם החלטותיה עד 
  ניקוד, גילאים, וקריטריונים להשתתפות ולמימון בתחרויות בינלאומיות.

  פה אחדאושר  –החלטה: הועדה תהיה ועדה מחליטה 
 

 בעקבות חוסר המידע בנושא התקציב 2020התנהלות עד סוף   .12
  (מידע אחרון ועדכני בדף המצורף)

, לא עד לקבלת נתונים ברוריםוובתזרים המזומנים עקב אי בהירות בתקציב 
  .2020 יבוצעו כל פעולות נוספות מעבר למה שאושר בתקציב

  6/12/20-לישיבה ב 2021להנהלה הצעת תקציב לאישור ועדת כספים תגיש 
  .2020יתרת תקציב וכן עידכונים לגבי 

  החלטה: אושר פה אחד
  
  

  רשם: יוסי הררי
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