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  18.00בשעה  06/12/20 11ישיבת הנהלה מס' פרטוקול 

  הישיבה תתקיים בזום (לינק מצורף בגוף המייל)
  

  נושאים לסדר היום:

 .10אישור פרוטוקול מס'  .1
 החלטה בדבר פעילות האיגוד בוינגייט .2

 פרוט תקציב ענף מועדף (מצורף)
 "בית לאומי" לסייף במכון וינגייט .3

  .)2/12לאחר פגישה שתתקיים ב(הבהרות יינתנו בישיבה עצמה, 
 הקמת ועדה לנושאים דחופים עם סמכויות החלטה .4

  יו"ר, שרלי אופלגר, מרטין קורן, יעל פטובי. –הצעה להרכב: יוסי הררי 
 אוהד בלווה (יישום החלטת הנהלה קודמת שלא בוצע) –מנהל מקצועי לאיגוד  .5

  מצ"ב פרוטוקול.
 איגוד לוועד האולימפי)תומר אור (התחייבות ה –מאמן לאומי לרומח  .6
 תחרויות בישראל .7
 21דיון ספורטאים מצטיינים ינואר  .8
 בקשת הלוואה נוספת מהוועד האולימפי .9

 דיווחים למאמנים/ספורטאים עולים. .10
 תלונה וברור משמעתי לסייפת מאיה פרייריך .11
 שרלי אופלגר –הבהרות לנושאים שיועלו באסיפה הכללית  .12

 

  מנכלי"ת –ל נוכחים: כל חברי ההנהלה ואירנה ט

  חברי ההנהלה ברכו את אירנה על כניסתה לתפקיד ואיחלו לה הצלחה
  

  החלטות 
   .10אישור פרוטוקול מס' .  1

  התקבל פה אחד 

  (מצ"ב) החלטה בדבר פעילות האיגוד בוינגייט . 2
  פרוט תקציב ענף מועדף (מצורף)

תרה כספית לא מנוצלת  , אשר הסבר על החלטה שהתקבלה לגבי הזמנת שירותים בוינגייט , בעקבות י
  תאבד במקרה ולא יהיה שימוש בה . 

  התקבל פה אחד

  בית לאומי" לסייף במכון וינגייט .3
  . הוחלט על המשך בדיקת יעילות וזמינות המקום  6.12.20פגישה עם מנכ"ל וינגייט התקיימה ב 

ילות לוינגייט ולאיגוד הסיוף . לאחר מכן תוגש תוכנית המשך פע 16.12.20נקבע סיור באולם "נורמן" ב 
נצטרך לקבל תשובות לשאלות כמו: האם יהיה הסכם מול מכון וינגייט , הסכם ארוך תווך? מה יהיה 

  תקציב הפרויקט ? מה הוא אחוז המימון של המכון ואיגוד הסיוף ? 
   2020המשך פעילות עד סוף שנת  החלטה :
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  חלטההקמת ועדה לנושאים דחופים עם סמכויות ה . 4

  יו"ר, שרלי אופלגר, מרטין קורן, יעל פטובי. –הצעה להרכב: יוסי הררי 
יוסי הררי יו"ר דורון לויט, , שרלי אופלגר , ועדה : מרטין קורן , יעל פיטובי החלטה : הרכב ה

  (מקבל קול נוסף במקרה של שוויון ). 
  כל החלטה שלא יכולה לחכות לישיבת ההנהלה הבאה הגדרה של נושא דחוף:

  התקבל פה אחד 

  אוהד בלווה  –מנהל מקצועי לאיגוד  . 5
   31.01.2021לאשר לאוהד את התפקיד של מנהל מקצועי עד  החלטה :

  התקבל פה אחד 

  תומר אור (התחייבות האיגוד לוועד האולימפי) –מאמן לאומי לרומח  . 6
תומר אור  ימונה לתפקיד מאמן רומח ראשי. מסגרת העבודה והשכר  1.1.2021החל מ החלטה: 

  יקבעו בהמשך . שווי משרה לפחות חצי ממשרת מאמן לאומי .

  תחרויות בישראל . 7
  בשלב זה לא ניתן לקיים תחרויות .  החלטה :

  21דיון ספורטאים מצטיינים ינואר  . 8
. אגודות  30.6.2022 -  1.7.2021יסים בין בימים הקרובים ישלח טופס למילוי פרטים , עבור המתגי

לאיגוד הסיוף. הגשת מועמדים מול משרד התרבות והספורט עד  24.12.2020מתבקשות למסור מידע עד 
1.1.2021   

  בקשת הלוואה נוספת מהוועד האולימפי .9
  31.12.2020בקשת הלוואה עד  החלטה:

  התקבל פה אחד 

  דיווחים למאמנים/ספורטאים עולים. .10
  יישלח מכתב הסבר  מטעם יו"ר עמותה לקידום סיוף וסיוף נכים , אגודה א.ס. מודיעין  .

  בין יו"ר יוסי הררי , ליו"ר העמותה  אלכס גרצמן  רהנושא ייסג

  תלונה וברור משמעתי לסייפת מאיה פרייריך .11
  הוחלט לא להגיש ולוועדת משמעת , אלא לעשות בירור במשרדי ההנהלה בנוכחות :

"ר האיגוד יוסי הררי, מנכ"לית אירנה טל , מאמן ראשי איבנוב סשה , מאמן ויקטור גלז , סייפת מאיה יו
  פריירייך בליווי מבוגר.

  שרלי אופלגר –.הבהרות לנושאים שיועלו באסיפה הכללית 12
  התקיים דיון על שאלות ספציפיות לקראת האסיפה הכללית 

 
 

  


