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  2023לשת  9פרוטוקול ישיבת  ההלה מספר 

  28/8/22בתאריך  הישיבה התקיימה במשרדי איגוד הסיוף 

  בישיבת הההלה וכחו:
יוסי, שרלי, ויקטוריה חמקין, בוריס ויר, יורי קוצ'ר, אלכסדרה גלפר, אלכס גרצמן, 

    דורון לויט, מרטין קורן
   חסרים: מאיה וייט, מעיין קצובר, יעל פיטובי

 
  על סדר היום:

  8/2022ישיבת ההלה אישור פרוטוקול   .א
  2022/23אישור תקון משה לתחרויות, בחרות ויקוד לעות   .ב
 2022/23אישור לוח התחרויות לעות   .ג
 קיום ישיבות ההלה בזום  .ד

  
 8/2022אישור פרוטוקול ישיבת ההלה   .א

  אושר פה אחד
  

 תקון משה לתחרויות, בחרות ויקוד הוצג לחברי הההלה.טיוטת   .ב
  מעמיק בתכים והועלו מספר שיויים והערות.עשה דיון 

  החלטה:
שור סופי של תקון המשה הערות שהועלו יתוקו. תתבצע ישיבה וספת בזום לאי

מישיבת ההלה  . הישיבה תהווה חלק בלתי פרד20:00 בשעה 1/9/22בתאריך 
  .8/2022מספר 

  
 אישור לוח התחרויות  .ג

  לוח התחרויות לא הוצג לההלה וכן תקון היקוד.
  החלטה:

. בסמכותה לפרסם בדחיפות את לוח ועדה מחליטהולמות את ועדת התחרויות כ
  .2022/23התחרויות ותקון היקוד לעות 

  
 קיום ישיבות ההלה בזום  .ד

  הועלו שתי הצעות:
קיום ישיבה לפי התקון : ישיבות במשרדי הההלה ולפי ההחלטה של יו"ר על קיום . 1

  הישיבה בזום
  בעד: שרלי, ויקטור, בוריס
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   ישיבות בזום, לפי ההחלטה של יו"ר קיום החלטה פרוטליתמה 2/3. קיום 2

  בעד דורון, יוסי, אלכס, יורי, אלכסדרה
  התקבלה ברוב קולות. 2הצעה מס'

  

  8/2022ישיבת המשך לישיבת ההלה מס' 
  20:00בשעה  1/9/2022התקיימה בזום ביום 

  2022/23עות אישור תקון משה ל
  

  התקון הוצג לחברי הההלה עם השיויים המתבקשים (מצ"ב)

) התגדותו אופלגר להשתתף בישיבת הזום, הוצגה (כלשוה על אף שבצר ממר שרלי

  החרצת לשיוי בתקון:

קריטריונים של הנבחרת. ב. ההחלטה לתת למאמן להחליט על הרכב שלא דרך מסלול א. ספורטאי שעומד ב "
בקריטריון הניקוד. היה ויוחלף פוגע נואשות במועדונים ובספורטאים שקנו את מקומם בדם יזע דמעות ותקציבים 

הן של מועדונייהם והן של הורייהם. מועדונים מתוקצבים בכל הכיוונים: מרכזי מצויינות. דרוג אגודות במנהל 
פרוייקטים כמו פרוייקט מאמנים באגודות. גישה לקרן המתקנים להישגיות הספורט המשפיע על גובה התמיכה. על 

לפי סגלים של ספורטאי האגודה. ומה שעוד ימציאו. לספורטאי, מעמד בצה"ל מלגות אישיות. כל זה נותנים למאמן 
 "להחליט מבלי להעמיד בפניו קשיים של לעמתו עם האמת של הנפגע.

  

  .ברוב קולותהתקון אושר  -של שרלי אופלגר  מלבד התגדותו

  

  

  

 

 


