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7/11/2021

2021 לשנת 11פרוטוקול ישיבה מס 
18:00  בשעה7/11/2021, הישיבה התקיימה במשרדי האיגוד 

 : יו"ר יוסי הררי, אלכסנדרה גלפר, בוריס ויינר, דורון לויט, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקיןנוכחים

            אלכס גרצמן, מרטין קורן

: מאיה וייט, יעל פיטובי, מעיין חטואל, , יורי קוצ'רנעדרים

: אירנה טל – מנכ"ליתרושמת

.2021 לשנת 10אישור פרוטוקול מס' .1
אלכס גרצמן נמנע, כל השאר בעד

פרוייקט מאמנים באגודות וקביעת מנהל הפרוייקט מטעם הנהלת האיגוד.2

נכון לעכשיו אין מידע חדש.

.לעבודת המנטור יוסי מציע למנות את שרלי אופלגר כי מנהל פרויקט, פיקוח ועזרה

לבדוק עם תומר אור תוכנית עבודה שנתית

 לפני פיטורים. 30.11.2021להזמין את אוהד בלוה לשימוע ב 

אם תוכנית המאמנים נכנסת לפועל פיטורים מבוטלים. 

 רטרואקטיבי. 14אוהד הסכים לפעול לפי סעיף 

החלטה: אושר פה אחד

?שיחרורה של תמר גורדון, זיכתה לגני תקוה, חיוב מכבי חיפה.3

.יו"ר פנה לאגודה בשאלה האם יש מניע לשחרורה. אין מניע

 תחרויות בארץ לפי תקנון משנה.2בארץ כל התחרויות תחשבנה לזכותה של גני תקוה. חייבת 
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שנה לסיוף בישראל, (שיווק דרך המועדונים, מקבלי המגינים)  4.100

 +תזכורת.VIP. רשימת יושבי ראש מקבלי מגינים. לשלוח הזמנות ל ₪ 30,000עלות האירוע כ

)31/12/21חובות אגודות עבור דמי רישום וכרטיסי שחקן (.5

31.12.21סגירת חובות עד ה 

 פה אחדהתקבלההחלטה 

עדכוני תקציב ותזרים מזומנים...6

אין עדכונים

 החלפת רו"ח

 .הנ"ח נוכחית לא עובדת עם הנ"ח כפולה (בדיעבד, כן עובדים)

 יום 30), 5.12.2021יש צורך באסיפה כללית לצורך החלפת רו"ח. לשבוע תאריך לישיבה (
מיום ההחלטה. 

העסקת עובד זמני (תומר שנקר)- לערוך הסכם העסקה. לא יותר מחצי שנה.

.לבדוק האם יש לתומר קופת פנסיה ופיצועיים

לבקשתו של דורון לויט:

עבודה בבית הלאומי.7

 הצעה של דורון ועדת היגוי. .חסרה ועדה שתפקח על הפעילות 

לא התקבלה החלטה. 

.גילאי מחנות ילדים.8

.12. פסח לגילאי 14ההתקיים באוקטובר. מחנה הבא בחנוכה לגילאי  1   מחנות.3יהיו העונה 

. יש צורך בפעילות לגילאי טרום 14-17יורם כהן מציין שבגלל החלפת גילאים נוצר חור בין גילאי 
קדטים.
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לגילאי קדטים לקראת אליפות אירופה יתקיים מחנה עם אנג'לו מאצוני גם

   

 קריטריון מתחרויות שלא מסומנות.9

לא ניתן לשנות קריטריונים באמצע השנה, למצוא תחרות חלופית 

 מכוון ששתי בנות מדורגות במקום רביעי. ₪ 2,500 בנות ב 5גרנובל ימומנו ,

 10% % או לפי דירוג + 150תחרות אחרונה לפני אליפות אירופה 

כולם נגד ? הצבעה בנושא :מי בעד דירוג העכשווי

 150% , האחרונה 3 תחרויות מתוך 2בנושא: מי בעד בחירת   הצבע 

החלטה: התקבלה פה אחד

TASHKENT

לרביעייה הראשונה. ₪  2,500מימון של 

 

, בכבוד רב

אירנה טל 

מנכ"לית  איגוד הסיוף בישראל 
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