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 2023לשנת    01פרוטוקול ישיבת  הנהלה מספר 

   במשרדי האיגוד הישיבה התקיימה 
יורי קוצ'ר, ויקטוריה נחמקין, שרלי אופלגר, בוריס ווינר, אלכסנדרה גלפר, מרטין יו"ר האיגוד, יוסי הררי,  נוכחים:  

 קורן, איגור שפל'צנקו, אירנה טל.

 תומר שנקר  מוזמנים:

 אלכס גרצמן. , מיכל תשבי,יעל פיטובי, מעיין חטואל :חסרים

 

 נושאים לדיון: 

 2022לשנת  12. אישור פרוטוקול מספר 1

 מכבי ירושלים בתחרויות האיגוד. השתתפות מאמני 2

 2023מועד אולימפי, תקציב  הלוואההסדר פריסת חובות,  –. עדכוני תקציב 3

 . יועץ מלוה בניהול המשבר עם מנהל הספורט4

 . חובות מועדונים ותשלומים שוטפים 5

 הודעה על יציאה לחל"ת  –. חוזים עם מאמנים 6

 . תחרויות הכנה דקר נוער ונערות 7

 נים למימון אליפות אירופה ואליפות עולם לקדטים ונוער . קריטריו 8

 . הרכב המשלחת לאליפות עולם לקדטים ונוער, בעלי תפקידים ומלווים. 9

 . דמי השתתפות באליפות אירופה לספורטאים ומלוים )שאינם ממומנים( 10

 . דגשים בדיווחי מאמנים, אימונים ומחנות בארץ ותחרויות בחו"ל11

 2023יות . הכנות אולימפ12

 

 2022לשנת  12. אישור פרוטוקול מספר 1

 אושר פה אחד

 

 . השתתפות מאמני מכבי ירושלים בתחרויות האיגוד2

פנה    יוסי: לפני אליפות ישראל קדטים פנה אלי יועמ"ש האיגוד עו"ד אייל יפה, ואמר שעו"ד של אנטון וגרמן קרופקין

בבקשה שגרמן )שכרגע נמצא בהרחקה( יותר להשתתף בתחרות בשל כמות הספורטאים הגדולה של שניהם בתחרות.  

עורך דינם אף אמר לאייל שאם יש הסכמה בין שניהם, אפשר לעקוף את החלטת בית הדין אשר אסר על גרמן להגיע  

 לתחרויות. לפנים משורת הדין הסכמתי.

בר בהחלטה לא חוקית בעליל, שאסור היה לאייל להסכים ואסור היה לעורך דינם להציע  שרלי: הדין בתיק אמר שמדו

 לעקוף את החלטת בית הדין.

 יוסי מציע לא לאשר פניות מצד האחים קרופקין בהמשך, בלי קשר למה עורך דינם יציע. 

 

 ההצעה אושרה פה אחד
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 2023מועד אולימפי, תקציב  הלוואההסדר פריסת חובות,  –. עדכוני תקציב 3

 ₪ לדיזנהאוז. השאר מחולק בין ספקים. 320,000-₪, מתוכם כ 620,000חובות עדכניים של האיגוד בסך 

 שקל כולל ריבית(  12,240תשלומים של  28) האיגוד הגיע להסדר פריסת חובות עם דיזנהויז

לקבלת   בקשה  הגיש  האיגוד  בהחזרים.  גמישות  ישנה  לוינגייט  האולי   הלוואהבחוב  שהסכום מהועד  כנראה  מפי. 

 שקל.  200,000המירבי שאפשר לקבל הוא 

 את עניין התביעה של דורון לויט.  איגור מעלה

 הנושא בטיפולו. יוסי מודיע כי כתב וסיפק ליוע"מ את הנתונים וכי 

 

 . יועץ מלוה בניהול המשבר עם מנהל הספורט4

 ₪ + מע"מ. בעל קשרים ויכולות.  20,000עלות היועץ 

 להעסיק את היועץ –הוחלט פה אחד 

 

 . חובות מועדונים ותשלומים שוטפים 5

 שקל.  80,000-כיש להמשיך בגביה ולפעול בהתאם להחלטות ההנהלה הקודמות. יתרת חובות המועדונים עומדת על 

 

 הודעה על יציאה לחל"ת  –. חוזים עם מאמנים 6

 יוסי: נכון לאתמול, כל המאמנים בחל"ת. 

 שרלי: פסיקה משפטית אומרת שאם היוצא לחל"ת לא מאשר את היציאה, החל"ת לא תקין.

₪ בחודש שלא מושלם כרגע( מאושרים. יואב, תומר,   4,500 –יוסי: כל החוזים אצלי, רק אנג'לו, וויקטור )דרך חריש 

 נתן, יעקב וסשה עומדים לא חתומים. יש מאמנים שאי אפשר לגעת בהיקף שלהם. 

 שלך? האפשרויותבוריס: יוסי, מה 

המאמנים  הם. מצד שני, אי אפשר גם להוריד את  ב  פגועאי אפשר ל  –  משחקים האולימפייםל  עם אופקיוסי: מאמנים  

 של הרומח. 

 מרטין: מה ההוצאה החודשית לשכר מאמנים?

 אלף ₪.  90יוסי: 

 מרטין: אני מציע לא לשלם לסייפים שמקבלים סיוע, שישפטו בתחרות.

עלה בדיון עניין המוזמנים והמשתתפים במחנות אימונים של נבחרת ישראל, יוסי יחדד את נושא המוזמנים למחנות 

 ולאימונים עם סשה. 

 לחדש חוזים עם המאמנים ללא שינויים בשכר.  :החלטה

 

 . תחרויות הכנה דקר נוער ונערות 7

 )בנות(. מנמה )בנים(, איסטנבול –תחרויות ההכנה לדקר נערים ונערות לא ייצאו לפועל מטעמי אבטחה 

לוח הזמנים  אי אפשר להחליף תחרויות כי אין משהו שמתאים מבחינת  מסתמן כי  יוסי: קבענו כבר קרטריון לזהב.  

 אליפות אירופה. ל
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 . קריטריונים למימון אליפות אירופה ואליפות עולם לקדטים ונוער 8

, לא כולל  1,500-1,200$בין    –לילות לקדט/נער(, כרטיס+מלון+השתתפות בתחרות    5יוסי: על השתתפות בתחרות )

 אש"ל. 

 שעלו בדיון: הצעות 

יוסי,  –₪ לספורטאי.  3,000- לא פחות מ –טריון המימון יומי שעומד בקר  –. ההצעה של יוסי: ניקוד זהב לפי תקנון 1

 יורי, אלכסנדרה 

 . מימון 50% –נקודות ומעלה  8מימון  100% –נקודות  12 –. ההצעה של בוריס: קדטים 2

 בוריס, ויקטוריה, שרלי, איגור –. מימון 50% –נקודות ומעלה  8מימון  100% –נקודות  10 –נוער     

 מרטין  –. ההצעה של מרטין: לקחת את טבלת המימון כפי שהיא מהשנה שעברה. 3

 ההצעה שנבחרה היא של בוריס. 

 סכום המימון יקבע בהתאם לתקציב  –מימון  100%*

 

 תפקידים ומלווים. . הרכב המשלחת לאליפות עולם לקדטים ונוער, בעלי 9

 יוסי: מציע מאמן אחד בדקר + מאמן אחד ברומח + ראש משלחת אחד )גרגורי גרוס(. 

 הסכמה פה אחד  

 

 . דמי השתתפות באליפות אירופה לספורטאים ומלוים )שאינם ממומנים( 10

 לא נידון בישיבה מפאת זמן 

 

 ותחרויות בחו"ל. דגשים בדיווחי מאמנים, אימונים ומחנות בארץ 11

 לא נידון בישיבת מפאת זמן 

 

 2023. הכנות אולימפיות 12

 לא נידון בישיבה מפאת זמן 
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