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   2021לשנת  2פרוטוקול ישיבה מס     
 18:00בשעה    7/02/2021הישיבה התקיימה בזום ביום ראשון,  

 
 ,יורי קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, בוריס ויינר, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקיןיו"ר ,   –י : יוסי הרר נוכחים

 .דורון לויט, יעל פיטובי, אלכס גרצמן, מרטין קורן, מעיין חטואל

 

 יה וייט : מאנעדרים

 לית מנכ" –ל מקצועי , אירנה טל מנהך –: אוהד בלוה משתתפים

 

 01.2021 1אישור פרוטוקול מס  .1

  דחאושר פה א

 

 גרצמןאלכס   – .בקשה לסיוע לספורטאים בתחרויות הכנה2 

 

 ת יועזרה עבור תחרואלכס גרצמן מבקש 

 , רוסיהשל יאנה בוטביניק בקזאן גביה עולם  

 , קטררק פרלמן בדוחאאגרנד פרי של מ

 

 של יאנה ומרק שונה . סטטוס  –יוסי הררי 

 . קיים שלה והמאמן המלווה  נהכהלתחרות הימון יאנה בטוח מייצגת אותנו בתחרות זון. מ

 נציגים , לא ניתן לאשר רק לו ולא ניתן להגדיל את התקציב מעבר  מארק מתמודד מול עוד שלושה 

  .שאושרו בישיבה קודמת ₪ 40,000ל 

 ( 7/2/2021כל התחרויות האלה טרם אושרו  )נכון ל  •

 

 .   2021עד סוף שנת  מאושר  ₪ 40,000תקציב של 

 .  פרי, אליפות אירופה , תחרות זוןגרנד  –קטר   הבאות : יותורות תחולבתקציב כל

 . , בכדי שיחליטו על החלוקהרומחהמאמני   התקציב לחוות דעת שליעה להעביר את שרלי מצ 

 . יכול לגרום למריבה. יוסי מתנגד

 

  .ןמימו ₪ 4000 ים מתוך הארבעה (חיים חטואל )מאמן של שני + הצעה של יוסי: מציע לכל הארבעה

 לארבעה הראשונים. + תשלום מלא למשתתף בזון.  ₪  3500הוחלט על מימון על סך 

  החלטה התקבלה פה אחד:  הצבעה

 

 סטטוס –הצעת תקציב .3

 

 להלוואה של  םהתקציבים. מחכיממנהל הספורט עבור  20%ים למקדמה של . מחכ אין דבר לחדש

 .הועד האולימפי

 

 דיווח –בית לאומי . 4       

 שנים( 10שנתית )-י" מחייב התחייבות רבבית לאומכם "סהדיון: 

 

 שנים. יוסי : חובת התחייבות לעשר 
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 . סגליםאיש ב  17כרגע יש ה בווינגייט. ימזכיר שסגלים לא ישלמו על שהי

 בשנים  , שאמור להיבנותתיב תכלי, אלא גם עבור בניין רמןהסכם תקף לא רק עבור אולם נור

 הקרובות.

 פר שעה. לם הוא ר האוובשימוש עמחיר 

 שנים.  10יעל טוענת שזאת חוסר אחראיות להתחייב ל 

 .  םביניהסיוף יהיה האולימפי לרוב הענפים, חשוב שדורון מציין שווינגייט הופך להיות מרכז 

 מהתקציב.  10%יבות של האיגוד היא כ התחי – יוסי

-נוער-על אימוני ילדים , לא רק קדטים שחייבים להיכנס בכל הכח , אפילו להתחיל לפנטזמר או –בוריס 

 . בוגרים. חייבים לשים רגל

 

 שנים ? 7עד   7 ן עיקרוני ניתן להתחייב ל: האם באופהצעה להצבעה

 חברי הנהלה( בעד.  9). כל השאר פיטובי, אלכס גרצמן יעל –נגד 

 התקבלה ברב קולות   החלטה -הצבעה 

  

 מי. . אישור מועמדים לוועדות איגוד הסיוף הבינלאו5

 : מועמדים  

 מאמנים מאמנים ועדת  –בלוה אוהד 

 ה משפטית עדוו  – פיטובי יעל

 שיפוט וועדת  –גרגורי גרוס 

 

 רון. ניתן לבחור לאיזה וועדה להיבחר עד רגע אח

 של האיגוד ?האם יש סיכוי ריאלי להיבחר ?  האם יש הכוונה צבחינת הכוח באיגוד ,  -יעל

 

 ארגנות .הועלתה כבר עכשיו שיהיה זמן להתההצעה  – רליש

 

 התקבלה פה אחד   החלטה  –הצבעה 

 

  30/07/2021מת בתאריך המסתיי 20/21דמי רישום לעונה .6 

 :הצעת החלטה 

 ₪ 700דמי רישום אגודה )ללא שינוי(  

 שקלים  40 –הנחה(   50%כרטיס שחקן ) 

 

 ותק(., מאבדת את זכותה להיות חלק מהאיגוד ), אגודה שלא מחדשת חברות  ₪ 700רישום אגודה  עלות

 הספורטאים שלה הופכים להיות ספורטאים חופשיים.  אין לה זכות הצבעה וכל

  31.8.201רישום הוא לצורך העניין עד 

 .הנחה והיה ולא נוכל לקיים תחרויות הסכום יעבור לשימוש בשנה הבאה 50% –כרטיס שחקן 

 בכדי לא לאבד תמיכות.  הכנסות עצמיות 10%חייב ב איגוד 

 

 דמי רישום אגודות.  ₪ 350רישום שחקן , דמי  ₪ 40 –הצעתו של יוסי 

 

 התקבלה פה אחד   טההחל –הצבעה 
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 בינלאומיות ותחרויות בישראל  תחרויות . 7

 

 , הונגריהבודפשט  , קטר , חרבדוחא  –, רוסיה . רומח קזאו –דקר בינ"ל :  בוגרים  תחרויות 3

 . םמתכוננים לאליפות העולם לקדטים ונוער במצרי

 

 שרלי מציג את התחרויות.  

נחיות של מנהל הוף לובכפ לאגודות רגע ההודעהשבועות מ 3תחרויות בתווך של לאשר את קיום ה

 ראשונה. תחרות  26.2.21לתכנן כבר בהספורט. 

 ת. יואם מבטלים את אליפות העולם אין טעם לקיים תחרו

 

 . כולם מסכימים

 

   מיות.ת וקריטריונים למימון תחרויות בינלאושתתפוקריטריונים לה .8

 . 20:00בשעה   14.2.2021טריונים ב ולקיים ישיבת קרי  קריטריוניםלהגיש  –הצעתו של יוסי 

 

   .כולם מסכימים
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