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 2021לשנת  1פרוטוקול ישיבה מס 
 18:00בשעה  03/01/21הישיבה התקיימה בזום ביום ראשון,  

 

יו"ר , יורי קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, בוריס ויינר, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין,   –: יוסי הררי  נוכחים

 דורון לויט, יעל פיטובי, אלכס גרצמן, מרטין קורן, מעיין חטואל 

 

 : מאריה וייט  דריםנע

 מנכ"לית  –: אוהד בלווה, מאור חטואל, חיים חטואל, אירנה טל משתתפים

 

 12.2020אישור פרוטוקול  .1

 מאושר פה אחד  

 

 .בקשת מודיעין להמשך הארכת השאלת ציוד .2

 31.12.2020ציוד הושאל עד 

שתמשים בציוד של  . כרגע בגלל המחסור מטשרלי מסביר שיש מחסור בציוד . כל הציוד נמצא בווינגיי 

 FAVERO0.7תחרויות. ציוד יכול להיפגע , להתקלקל. כרגע משתמשים ב 

 למה צריך ציוד עכשיו בתקופת הסגרים ?  דורון :

: מציע    אלכס גרצמן: נוספת, אבל קורונה שיבשה תוכניות  דורון  נקודה )מועדון(  נדרש לפתיחת  ציוד 

 ע להחזיר ציוד לאיגוד לפתח מנגנון עזרה למועדונים חדשים , כרגע מצי

 בגלל המחסור . כרגע יש ציוד רק במועדון פ"ת של               איגוד הסיוף לא משאיר את הציוד במועדונים  יוסי :            

 מאור חטואל ,בגלל שזה מועדון חדש )חדש תחת ניהול של מאור(.

 ת האם יש ציוד חצי תקין שאפשר להשתמש בו, מקבל תשובה שלילי אלכס:

  : ,  הצבעה  נמנע  לאיגוד  11אלכס  הציוד  החזרת  ל     בעד  החזרה  מועד  שרלי  עם  תואם   .6.1.2021  

 במכולה הממוקמת במרכז לידר .

 

 עידכון רשימת ועדות האיגוד  .3

חסרה רק פונקציה אחד של מדריכה לטיפוח ספורטאים צעירים. בעבר התקבלה הצעה ,שתפקיד   שרלי :

 ביחידה.  שים וגברים  זה מיועד לאישה , מכוון שיש נ 

 אוהד אומר שיש בנות שיכולות להתאים לתפקיד , אשר לומדות כרגע בקורס מדריכים.  

  , קניאז'יטסקאיה  אנה  את  לתפקיד  מציע  לומדת  משרלי  היא  וכרגע  מדריך  תעודת  כבר  לה  שיש  כוון 

 לתעודת מאמן באוקראינה. 

 החלטה :  

 להמליץ על אנה קניאז'יטסקי לתפקיד 

 קבלה פה אחד החלטה : הת

 

: חוץ    יוסי  ועדה לקשרי  יו"ר של  להחליף  צורך  עם    –יש  בקשר  הוא לא  מכוון שכרגע  ריכטר,  איגור 

גם    , ויינר  מציע את בוריס  ולפעילות שותפת.  מישהו מקורב לאיגוד  איגוד הסיוף. חושב שצריך להיות 

 זה יתרון גדול . בגלל הניסיון העשיר וגם בגלל שהוא דובר רוסית, ש

 מסכים .  אני כעיקרון  :בוריס

 ? למה מנכ"לית לא יכולה לעשות את התפקיד :יעל פטובי

 ברגע שיתחילו תחרויות בארץ ובחו"ל לא יהיה זמן . זה תפקיד שדורש הרבה השקעה.  :יוסי

שאכן זה   צריך גם לדעת אנגלית , מכוון שיש הרבה קולות קוראים שהתאחדות האירופאית. מציינת  :יעל

 תפקיד שדורש זמן.  

 היה בתפקיד  ימציע שזמנית בוריס   :יוסי

  התקבלה ברוב קולותהחלטה : 
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 מקצועיתמנהל -( אוהד בלוה2021)תכנית מקצועית  .4

 

 מנהל מקצועי של האיגוד מוזמן להסביר על עיקרי התוכנית.  –אוהד 

ר, מאז רב אימוני הבחרת דקר ורומח  בגלל הקורונה מנסים לעבוד ברמה נבחרתית. המהלך החל בנובמב

 מתקיימים בווינגיט.  

בחודש   ופעם  בווינגייט  בשבוע  פעם  בשבוע.  פעם  הארץ  ברחבי  שונים  במועדונים  גם  מתאמנים  רומח 

. אימונים בווינגייט משולבים בנים ובנות לכל הגילאים. מקיימים מחנה אימונים בווינגייט )כפוף להנחיות(

 לקים לאימוני בנות בנפרד ואימוני בנים בנפרד. אימונים במועדונים מחו

בעקבות כך יש אווירה הרבה יותר טובה , אימונים הרבה יותר מקצועיים. יש הרבה פוטנציאל בגילאים  

 הצעירים.  

 מי מוזמן לאימונים .  :יעל

 יש חלוקה לפי גילאים , אבל פחות למגדר לפי הניקוד . אוהד:

 למה יש חלוקה למגדרים? :רטיןמ

אימון משוטף מעלה את רמת הסיוף , אימון לפי מגדרים מאפשר להגיע ליותר ספורטאים ברמה   אוהד :

 האישית , לכן משלבים בין שניהם. 

 מבקש לשמוע יותר על תוכנית מקצועית ולא על דברים כללים.  אלכס:

 כרגע , בגלל שאין תחרויות בינלאומיות , תוכנית רק עד סוף מרץ :אוהד

בשבוע אימונים פתוחים , כרגע פעם בשבוע מחנה אימונים )דברים לא מתקיימים במלואם    דקר: פעמים

 בגלל הסגרים( . סייפי מעלות מגיעים פעם בשבוע בגלל בעיות תחבורה.  

טובה   אווירה  מציין שיש התנגדות של ואמציין שיש  ספורטאי.  מגיעים לכל   , יש התקדמות מקצועית  ף 

 כמה מאמנים אישיים.  

לאימונים    :בוריס   להגיע  נכונות  מביאים  סייפים   . מלפני  לו  זכור  לא  הדקר  בענף  כרגע  שקורה  מה 

 3-4ולמכנות אימונים. הפעילות מבחינתו שווה מאמץ והשקעה . מצפה שבעכבות השינויים יהיו לנו תוך  

 שנים ספורטאים ברמה מאוד גבוהה.

אי  אוהד:  . בשבוע  פעמים  אימונים   מעביר  כשר,  מאמן  חלק הוכנס  הענפים.  לכל  פתוחים  כשר  מוני 

מהספורטאים ימשיכו לעבוד עם מאמן פרטי )יובל, יאנה (. מתוכננים מעקבי בדיקות , טסטים , כדי ליצור  

 מאגר מידע שיעזור להתפתחות וקידום. 

ההוכחה  חובת   . חרב  סייפי  מספיק  אין   , בינלאומי  ברמה  אנשים  מספיק  אין  לתמונה.  מחוץ  כרגע  חרב 

 עליהם. 

יובל פרייליך , יאנה בוטביניק , ניקול   –כרגע המטרה העיקרית היא להגיע לזון . מיועדים    ספורט הישגי:

 יש עדיין אי ודעות .  –פוסטילניק . סייפי רומח בנים , סייפי חרב בנות 

 . כרגע אין ודעות.   21-22כנראה שתחרויות מטרה יתקיימו רק בעונה 

 ית, אלא קווים כלליים בלבד. אוהד לא מציג תוכנית מקצוע :יעל

 .2021סוף  ד מבקשת להכין תוכנית שתכלול סדרי עדיפויות , יעדים מקצועיים , מטרות . מה הם יעדים ע

 

 החלטה : להזמין את אוהד לישיבה הבאה עם תכנית ברורה יותר
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 2021הצעת תקציב  .5

 

 מבקשת לדעת מה התקציב בין ינואר וספטמבר   : יעל

מחשבים בערך כמה כסף נשאר לפעילות שוטפת אחרי שמורידים כספים צבועים    .12חלקי    1זה    :לישר

הוצאות   10%הפעילות הנתמכת חייבים להוסיף עוד  )הכנות אולימפיות , ספורט הישגי , אתנה (. על כל  

 עצמיות . 

 ₪   40,000על סך עומד רומח גברים  יוסי: התקציב לתחרויות 

 להיות דינמי , עם אפשרות לגמישות מרבית.  תקציב השנה חייבה

 תשלח הערכת תקציב ללא תחרויות ופעילות  בחו"ל   החלטה :

,  שרלי אופלגר, בוריס ויינר, אלכסנדרה גלפר, מרטין קורן, יורי קוצ'ר, יוסי הררי – בעד 6הצבעה : 

 , יעל פטובי, אלכס גרצמן, מעיין חטואל - נגד  3

 ה( יקטוריה נחמקין התנתקה בגלל בעיות רשת ולא הצביעו). דורון לויט - נמנע  1

 

 תקציב התקבל 

 

 

 רשמה: אירנה טל
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