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25/12/2022  
  2022לשðת    12פרוטוקול ישיבת  הðהלה מספר 

    בזוםהישיבה התקיימה 
יורי קוצ'ר, מיכל תשבי, ויקטוריה ðחמקין, שרלי אופלגר, בוריס וויðר, אלכסðדרה  יו"ר האיגוד, יוסי הררי,  ðוכחים:  

  גלפר, מרטין קורן, אלכס גרצמן, איגור שפל'צðקו, אירðה טל. 

  תומר שðקר  מוזמðים:

  יעל פיטובי, מעיין חטואל :חסרים
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  2022ת  ðלש 11אישור פרוטוקול מספר  .1

  אושר פה אחד. 

  

  י תקציב ðעדכו .2

שקל ðיתן    399,750תוספת תקציב להכðות אולימפיות על סך  ðהל הספורט על  לאחר קבלת הודעות בכתב ממ

  אישור ליציאה למחðה אימוðים וגביע העולם דקר גברים וðשים, בודדים וקבוצות בווðקובר.

בסך   האולימפי  הועד  של  חריג  לסיוע  תודות  התאפשרה  טופ  15,000היציאה  שקל    22,000טים  -שקל, 

  ).120,000-(עלות הðסיעה הכוללת כשקל.  13,500-והשתתפות הבðות בðסיעה ב 
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-ðהל הספורט כי הם מצטערים ולא יוכלו להוסיף לאיגוד השðה יותר ממיד לאחר קיום הðסיעה הודיעו ממ

לספקים    120,000 לשלם  אפשרות  תהיה  לא  לאיגוד  הðוכחית  המצב  בתמוðת  ההבטחות.  כל  למרות  שקל 

  . 23ולעובדים החל מחודש יðואר 

  .23הספורט אין כרגע ðתוðים לגבי תקציב למðהל 

 

 הודעה על יציאה לחל"ת   –ים  ðחוזים עם מאמ. 3

יðואר   מחודש  החל  לחל"ת  יציאה  על  הודעה  קיבלו  זה  23המאמðים  ובשלב  מוכðים  שלהם  החוזים   .

  קבלת ðתוðים ðוספים בðושא התקציב. "מוקפאים" עד ל

  ערות במעלותðגביע עולם ל. 4

  יורי: ההכðות לתחרות מתקיימות כשורה.  

 החלטה: התחרות תירשם כתחרות ישראלית (בארץ) ולא תעðיק ðיקוד זהב. 

  

  " LA 28"- פרוייקט צעירים" ו –" 2023ה ðתחרויות הכ . 5

קדטים/ðוער   בðים/בðות  דקר  ממומðת.  אחת  תחרות  מקבל  בתוכðית  ספורטאי  כל  צעירים:    4  –תוכðית 

ðערי רומח  קדטיות/ðערות    4  – ם  ספורטאים.  רומח  קדטים    3  –ספורטאים.  רומח    3  –ספורטאיות. 

  רק דוד פרומגרץ.  –ספורטאים. חרב ðערים 

  

28LA) וסף, כל ספורטאי בפרויקטðסיעה אחת.  4: בð ערות) מקבלð ערות, רומחð/עריםð ספורטאים בדקר  

  וידרשו מאיתðו לחלק לתחרויות שוðות. אירðה: לא בטוח שðקבל אישור להעמיס הכל בðסיעה אחת, ייתכן 

בðסיעה אחת.    100%דקר ðערים/ðערות, רומח ðערות. אðחðו ממצים    –ðבחרות מוכרות    3יוסי: אמרðו שיש  

  פריז + פוסטילðיק. –אודיðה. בðות רומח   –בðים/בðות דקר 

  

  40%כווðתו להעביר  , מðהל הספורט הודיע שבאת התחרויות ע"פ התכðיתיוסי: אðחðו כרגע מðסים להזמין  

  ₪.   400,000  -כמשמע במהלך חודש יðואר  2023מתקציב 

  . ðס במועדאירðה: ייתכן וðפðה להורים/מועדוðים וðבקש שם יישלמו, אם הכסף לא ייכ 

 

מן   וס אסיפה כללית שלאðדיון בכי  –ים הקיימים הצפויים  ðתוðלאור המצב הכספי וב.  6

  ופרוק מרצון של העמותה ה "חדלות פרעון" ðיי ðיין שע ðהמ

יוסי: איגוד הסיוף הולך לפירוק. לעמותות אין מושג קבוע של "חדלות פירעון", ישðו "פירוק מרצון". מציע  

אבל אין לðו ברירה. אðחðו בðיðו תקציב על סמך הבטחות    –לכðס אספה כללית. אף אחד לא רוצה בזאת  

  .  ושלא הגיע  פיםלכס וðתוðים שקיבלðו בכתב, 
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יוסי מציע לכðס אסיפה כללית (מיðימום שלושה שבועות מרגע ההכרזה, לפי החוק) ולצאת על כך להודעה  

  בעיתוðות.  

האגודות    –שרלי: הדבר מועד לכישלון. אגודות לא יוותרו על מקור ההכðסה שלהן, שכן ברגע שהאיגוד ðופל  

  מפסיקות לקבל תקציבים מהמדיðה. 

  גבוה ביותר להצלחה? אðי מציע לפðות ליועץ תקשורת.איגור: זו התוכðית עם הסיכוי ה

  הצעות החלטה: 

  הצעה של יוסי: כפי שðכתב ברשימת הðושאים: פירוק מרצון של העמותה מפאת חדלות פירעון 

  "החזרת המפתחות" למðהל הספורט -הצעה של שרלי: התפטרות כל חברי ההðהלה ו

  לדיון מחדש לאחר התייעצות עם מומחה תקשורת שעות והתכðסות    24-הצעה של איגור: דחיית ההחלטה ב

  ) 4בעד ההצעה של יוסי: יוסי הררי, אלכסðדרה גלפר, אלכס גרצמן, יורי קוצ'ר (

  ) 3בעד ההצעה של שרלי: שרלי אופלגר, ויקטוריה ðחמקין, בוריס וייðר (

  ) ð3מðעים: איגור שפלצ'ðקו, מרטין קורן, מיכל תשבי (

כמה פה אחד לחכות להתייעצות עם יועץ תקשורת שיביא איגור לפðי  ההצעה של יוסי ðבחרה. ישðה הס

  יציאה לעיתוðות. 

  

בחרות  ðה  וקביעת  2023ה  ðסימון בלוח התחרויות "המועד הקובע" למימון תחרויות הכ.  7

  לאליפות אירופה 

  יום לפðי מועד התחרות. 21-החלטה: יטופל על יידי תומר, כ

 

  מסכות  –בתחרויות, תקן ציוד תחרויות בישראל: חובת חובש  .8

  ישðה חובת חובש בתחרויות.   01/01/2023החל מתאריך 

  החלטה: לצייד מחדש תיק עזרה ראשוðה, ðיקול פטריק חובשת מוסמכת.

מבקשים דוגמא. איגור מציע לפðות לתופרת, שרלי יימצא דוגמא ויישתף עם האגודות דרך   –תקן ציוד 

  המזכירות. 

 03/01/2023לדחות את מועד ההתחלה של חובה זו לתאריך  החלטה פה אחד:


