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02/10/2022 
 2022לשנת    10פרוטוקול ישיבת  הנהלה מספר 

   בזוםהישיבה התקיימה 
שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין, בוריס    ,, יורי קוצ'ר, אלכס גרצמןגלפריו"ר האיגוד, יוסי הררי, אלכסנדרה  נוכחים:  

 , מיכל תישבי, איגור שלפצ'נקו.  , מרטין קורןויינר, דורון לויט

 , יעל פיטובי מעיין קצובר ,  מאיה וייטנעדרים: 

 מנכ"לית האיגוד, אירנה טל רשמה:

 

 נושאים לסדר היום: 

 2022ת לש  9.אישור פרוטוקול מספר  1

  חברי ההנהלה:   . התפטרות2

 דורון ומאיה וייט ומינוי מ"מ מקרב הרשימות שאותן ייצגו.  

 מיכל תישבי ואיגור שלפצ'נקו. חברי ההנהלה החדשים:   . הצגת3

 עדכון ועדות האיגוד   –השינויים הפרסונאליים בהנהלה   . עקב4

 קריטריונים לחלוקתם - הועד האולימפי(למאמנים )הישג  . תמריצי 5

 שכירות דירה במכון לאלכסנדר איבנוב ע"ח הבית הלאומי.    . אישור6

 עדכוני תקציב  .7

 מימון נסיעות לחברי נבחרות קדטים ונוער לתחרויות הכנה.   .8

 ע"פ השתייכותם לסגלים או ע"פ דירוג 

אישור דניאל ליס כקבלן משנה לביצוע תחרויות בישראל. אחראי לזימון, קביעת בעלי    .9

 צועיים וכספיים, הזנת תוצאות לאתר. תפקידים, דו"חות מק 

השתתפות בנסיעה לחו"ל, אחריות מאמן הנבחרת, ספורטאים, מלווים, רישום לתחרות    .10

 ורכישת כרטיסי טיסה. 

 

 9אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  .1

 אושר פה אחד. 

 

  חברי ההנהלה:   . התפטרות2

 דורון ומאיה וייט ומינוי מ"מ מקרב הרשימות שאותן ייצגו.  
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   התפטרותם של דורון לויט ומאיה וייט 

 התקבלה פה אחד  התפטרות חברי ההנהלה החלטה:   

 חברי ההנהלה החדשים: מיכל תישבי ואיגור שלפצ'נקו.  . הצגת3

 המועדון כ"ס בקשת הצטרפות חברת הנהלה חדשה מיכל תישבי, אשר תייצג את 

 בקשת הצטרפות  חבר הנהלה איגור שלפצ'נקו, אשר ייצג את המועדון תל אביב.  

 הוסבר לחברי ההנהלה החדשים תנאי ההצטרפות וגבולות האחראיות.  

 החלטה: הצטרפות  החברים החדשים התקבלה פה אחד   

 

 עדכון ועדות האיגוד   –השינויים הפרסונאליים בהנהלה   . עקב4

 הפרסונאליים.   האיגוד מעדכן את הוועדות הקיימות בעקבות השינוייםיו"ר  

     יצורף מבנה איגוד מעודכן.

 החלטה: שינויים אושרו פה אחד

 

 קריטריונים לחלוקתם - הועד האולימפי(למאמנים )הישג  . תמריצי 5

 הצעה: כל התמריצים יגיעו למאמנים האישיים, גם באישי וגם בקבוצתי   .1

הצעת: תמריצים עבור תוצאות היחידים למאמנים האישיים, עבור הקבוצתי למאמני הנבחרת ומי   .2

 שנוכח בתחרות כמאמן. 

 תוצאה קבוצתית התמריץ יתחלק בין המאמנים האישיים ומאמן הנבחרת   .3

 

  גר., שרלי אופל 'ריה נחמקין, אלכס גרצמן, בוריס ויינר : דורון לויט, ויקטו1הצעה   בעד

 החלטה: התקבלה ע"י הרוב 

 : יוסי הררי, מרטין קורן, אלכסנדרה גלפר, מיכל תישבי.  2הצעה   בעד

 החלטה: לא התקבלה 

 : יורי קוצ'ר  3הצעה  בעד 

 החלטה: לא התקבלה  

 

 מאמן יעקב פרדמן   –ניקול פייגין הישג באליפות עולם 

 מאמן יעקב פרדמן  –קבוצתי בבוגריםיונתן כהן  הישג 

 מאמן נבחרת   –יונתן כהן הישג באליפות אירופה 

 מאמן נבחרת   –ניקול פייגין+ אדל בוגדנוב קבוצות באליפות עולם 

 מאמן אלכסנדר איבנוב   – עידו הרפר קבוצות בוגרים 

 מאמן נבחרת   –אווה גלפר  קבוצות באליפות עולם 
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 ?  - גרגורי בסקין קבוצות בוגרים

 מאמן דמיטרי פודולסקי     –סופיה ויינברג קבוצות באליפות עולם 

 מאמן תומר אור –ליאור דרוק 

 מאמן דורון לויט   –יובל פרייליך קבוצות בוגרים 

 

 שכירות דירה במכון לאלכסנדר איבנוב ע"ח הבית הלאומי.    . אישור6

 מכוון שיש כעשר לילות של מחנות אימונים בחודש + נסיעות,   . ₪ לחודש 3,000עלות השכרות 

 משתלם יותר לאיגוד להשכיר דירה לסשה. לישיבה הבאה דורון מבקש לדעת עלות הדירה  

שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין, בוריס ויינר, , מרטין    יוסי הררי, אלכסנדרה גלפר, יורי קוצ'ר, אלכס גרצמן,  בעד :

 קורן, איגור שלפצ'נקו. 

 דורון לויט, מיכל תישבי  נמנעו:

 התקבלה ע"י הרוב :החלטה

 

 עדכוני תקציב  .7

 התוכנית לספורטאים צעירים של היחידה לספורט הישגי, המיועדת לגילאי טרום קדטים, מחכים לאישור  

תחרויות בחו"ל, מחנות אימונים   ₪2. ומתבססת על    450,000קדטים ונוער. צוכנים מוערכת ע"י האיגוד בכ 

בארץ לגילאים השונים + שכר מאמן היוצא לתחרות.  תוכנית כוללת את ענפי דקר, רומח ואת דוד פרומגרץ  

 מהדקר.  

 נכון לעכשיו אין פתרון לספורטאי העתודה ונבחרת בנות בוגרת.   

 

 מימון נסיעות לחברי נבחרות קדטים ונוער לתחרויות הכנה.   .8

 . 31.12.2022תחרויות עד  2ספורטאי מכל גיל, מין וכלי לא יקבל מימון עבור יותר מ 

 תחרויות בארץ לכל ספורטאי המימון יהיה על סמך דירוג בתוספת סגלים אולימפיים שונים   2עד לקיום 

 .  םוהסכום יחולק ביניה

 יות בארץ המימון יינתן על סמך דירוג בלבד. תחרו  2לאחר 

 תחרויות + המאמן. 2בחרב ימומן רק דוד פרומגרץ עבור  

 יוסי: גובה המימון לספורטאים ייקבע בהתאם לתקציב שנקבל 

 .  החלטה התקבלה פה אחד

 

אישור דניאל ליס כקבלן משנה לביצוע תחרויות בישראל. אחראי לזימון, קביעת בעלי    .9

 תפקידים, דו"חות מקצועיים וכספיים, הזנת תוצאות לאתר. 
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 ₪ לתחרות בהצגת חשבונית.   700דני יקבל שכר של  

 החלטה: התקבלה פה אחד 

 

השתתפות בנסיעה לחו"ל, אחריות מאמן הנבחרת, ספורטאים, מלווים, רישום לתחרות    .10

 ורכישת כרטיסי טיסה. 

 הראשונה ישלחו    הבשישייהצעה: בהשתתפות של יותר משישה ספורטאים, מועדון שיש לו ספורטאים לא 

שופט   יממן  איגוד  לתחרות.  נוסף  עלות    הלרביעיי  1מאמן/מדריך/מלווה  וקבוצות.  בבודדים  הראשונה 

 הספורטאים המצטרפים.   ו/או שופט נוסף במימון  המלווה 

 החלטה: התקבלה פה אחד  

 

 

 

 

 

 

 

 


