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09/08/2022 
 2022לשנת     8פרוטוקול ישיבת  הנהלה מספר 

   בזוםהישיבה התקיימה 
שרלי אופלגר, ויקטוריה    ,, יורי קוצ'ר, אלכס גרצמן, יעל פיטוביגלפריו"ר האיגוד, יוסי הררי, אלכסנדרה  נוכחים:  

 נחמקין, בוריס ויינר, דורון לויט

 מעיין קצובר, מרטין קורן  ,  מאיה וייטנעדרים: 

 מנכ"לית האיגוד, אירנה טל רשמה:

 נוכח : תומר שנקר מזכיר האיגוד 

 

 נושאים לסדר היום: 

 2022ת לש  7.אישור פרוטוקול מספר  1

 שרלי אופלגר –  21- המכביה ה  –.סיכום ולקחים  2

 י תקציב .עדכו 3

 כ"ל/ית האיגוד.מ 4

 יסטרטיבי .אישור פרוטוקול אדמי 5

 טים -טופ –ה .את 6

 עדכון  –ים באגודות .פרויקט מאמ  7

 ים .קורסי מדריכים ומאמ 8

 .השאלת ציוד לאגודות  9

 .המלצת וועדת ספורטאים בצבא  10

 23/2022ת  הלי רישום לעו.חובות אגודות,  11

 ים .רישוי מאמ 12

 .אשרור ועדת מכרזים  13

 ה ולוח תחרויות )בסוף ון משלאישור תקיין הלה שלא מן המ.קביעת ישיבת ה  14

 חודש אוגוסט( 

 

 7אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  .1

 אושר פה אחד. 

 

 שרלי  –  21-המכביה ה –סיכום ולקחים   .2
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   שרלי אופלגר מסכם את המכביה )מצורף דוח סיכום( 

 

 י תקציב .עדכו 3

 התקיימה פגישה עם חנן דנציגר , דני אורן, גילי לוסטיג  10.7.2022

 התקיימה פגישה נוספת עם חנן דנציגר ועופר בוסתן  20.7.2022

 דיון בנושאים הבאים: 

 2021-2022עלות האבטחה לעונה   .א

 הגדלת תקציב של הכנות אולימפיות.  .ב

 כנראה יתחיל עוד השנה ואיגוד הסיוף יקבל תקציב נוסף עבורו   – פרויקט צעירים  .ג

 בקשה להגדלת תקציב שותף  .ד

 

 בנוסף התקיימה פגישה בטופ טים בהשתתפות של יוסי הררי ומירב עופרי. טופ טים מתעסק רק במעטפת:  

 תזונאי, פסיכולוג, מאמן כושר 

 

 תזרים מזומנים:  

 ₪   128,000יתרת זכות שלנו בהכנות היא כ ₪ עבור הכנות אולימפיות ,  116,308נכנסו 

 מצור

 מסך התקציב 90%לאחר הגשת דוח ביצוע חצי שניתי, אמור להיכנס השלמת התקציב עד כ 

 

   ₪ לחודש  30,000 –מתחילה לרדת הלוואה של הועד האולימפי *החודש 

 

 כ"ל/ית האיגוד.מ 4

 ,  31.8.2022מנכ"לית האיגוד ב  –בעקבות הודעה על התפטרותה של אירנה טל 

 צריך להגיש מכרז למציאת מנכ"ל/ת חדש/ה 

 

 יסטרטיבי.אישור פרוטוקול אדמי 5

 יעל פטובי מציעה לקיים ישיבות הנהלה בזום פעמים לרבעון + פעם ברבעון בישיבה פרונטלית 

 

 אופציות:   2להצבעה 
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פרונטלית   .1 +    1ישיבה  ישיבה    2לרבעון  לקבוע  האיגוד  יו"ר  של  בסמכותו  לרבעון.  בזום  ישיבות 

 פרונטלית במקום הישיבה בזום. 

 הצבעה: בעד: יורי קוצ'ר, יעל פיטובי, אלכסנדרה גלפר, אלכס גרצמן, דורון לויט, בוריס ויינר 

 

 

 התנגדו: יוסי הררי, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין 

 

 כל הישיבות פרונטליות ובסמכות של יו"ר להחליט על קיום הישיבה בזום.   .2

 הצבעה בעד:  יוסי הררי, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין

 התנגדו: יורי קוצ'ר, יעל פיטובי, אלכסנדרה גלפר, אלכס גרצמן, דורון לויט, בוריס ויינר

 

 התקבלה   1החלטה: הצעה מספר 

 

 טים -טופ –ה .את 6

 יון  במסגרת עדכוני תקציב  התקיים ד 

 

 עדכון –ים באגודות .פרויקט מאמ 7

 

 איגוד צריך להעמיד מנטור לאגודות אשר קיבלו תמיכה.  

  הצעה להצבעה:

 מזינה מריה  –מעלות + מגידו 

 אלכסנדר איבנוב   –אשקלון 

 אודי כרמי  –כפר סבא 

הפרויק  של  לתמיכה  סך    טבנוסף  יפריש    1,200על  בפרויקט  המשתתף  מועדון  כל   , מועדון  עבור   ₪10%  

 מהתקציב אשר יתקבל לטובת תשלום דמי נסיעה עבור המנטורים. 

 החלטה: התקל פה אחד  

 

 ים .קורסי מדריכים ומאמ 8

איבנוב בניית    אלכסנדר  לצורך  אופלגר  שרלי  מול  ישיר  בקשר  ויהיה  הקורס  לקראת  החומרים  את  ירכז 

 סיליבוס 
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 החלטה: התקבלה פה אחד 

 

 

 

   .השאלת ציוד לאגודות 9

 בעקבות אי החזרת ציוד ע"י פ"ת להוציא מכתב התראה למועדון  

 מסלולים לא תקינים יועברו להפועל חיפה  4

 לחריש מסלולים לא תקינים יעברו  2

 ארוך.   טווחל  לא תתאפשר השאלת רולות

למועדון החדש של דורון לויט בבת    2למועדון חריש ו  2אשר יוחזרו ממועדון פ"ת, יועברו    0.4מכשירים    4

 ים. 

 החלטה: התקבלה פה אחד 

 

 .המלצת וועדת ספורטאים בצבא 10

 יתקיים דיון בוינגייט בנוגע לקריטריונים   14.8ב 

 

 23/2022ת הלי רישום לעואגודות, ה.חובות  11

 , אחרת אגודה לא תוכל להירשם לעונה עד לסגירת החובות   15.9.22החובות ישולמו עד ה  

 החלטה התקבלה פה אחד 

 

 ים .רישוי מאמ  12

 :  חייב שיהיו לו מסמכים הבאים –מאמן/מדריך פעיל  

בדבר   הרשאות  היעדר  על  ישראל  ממשטרת  אישור  הסמכה,  ראשונה  תעודת  עזרה  ותעודת  מין  עבירות 

 בתוקף. 

 החלטה: התקבלה פה אחד 

 

 .אשרור ועדת מכרזים  13

 

 יו"ר האיגוד מבקש שוועדה שמטפלת בעובדים ושכר, חוזים, חל"ת וכו' , יטפלו גם במכרזים. 

 החלטה: התקבלה פה אחד 
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 תחרויות )בסוףה ולוח ון משיין לאישור תקהלה שלא מן המ.קביעת ישיבת ה14

 חודש אוגוסט( 

 .   4.9.22במקום ב  28.8.2022תתקיים ב  9יוסי מציע שישיבת ההנהלה מספר 

 בישיבה ידונו בשינוי/אישור תקנון משנה.  

 החלטה: התקבלה פה אחד 

 

 *השתלמות שופטים  

 מציע לקיים במגביל למחנה אימון של היחידה לספורטאים צעירים מצטיינים בסוכות  שרלי

 לא התקיימה הצבעה, אך יש הסכמה כללית.   
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