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                    7/03/2021  

  
      

  2021לשנת  2פרוטוקול ישיבה מס 
  18:00בשעה  2021/02/7הישיבה התקיימה בזום ביום ראשון, 

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

  ., מרטין קורן, מעיין חטואלדורון לויט, יעל פיטובי, אלכס גרצמן
  : מאיה וייט עדריםנ

  מנכ"לית  –אירנה טל  : רושמת
  
    2.2021 2אישור פרוטוקול ישיבה מספר  .1

  אושר פה אחד   
  
  עולם לקדטים ולנוערהאישור פרוטוקול ישיבת קריטריונים לאליפות  .2

  ללא שינוי החלטות. 
  
,לקחים ומסקנות להמשך קיום התחרויות  5-21/3/6תחרויות המבחן שמתקיימות בתאריכים  3

  .בעידן הקורונה
  

  יו"ר האיגוד מודה לכל בעלי התפקידים על ארגון התחרויות.
  בוא זמנית, מציין שלא ניתן לקיים תחרות עבור שלושת הכלים באותו הזמן. 

  שרלי מציעה למנות אחראי קורונה. לא הייתה הצבעה על ההחלטה. 
  ה לתחרויות יצאה יותר מדי מאוחר. בעקבות כך התקבלה החלטה על סגירת מודעים לכך שהזמנ

  . 17:00בשעה  9.3.21ההרשמה לתחרויות עד 
  

  אלכס גרצמן מבקש לציין כמה מסקנות בעקבות התחרויות: 
השפעה והתערבות של המאמנים על השופטים הצעירים , היא פסולה בהחלט. בעקבות   .א

 הלחץ על השופטים, מתקבלות החלטות שגויות. שופט ראשי חייב להתערב במצבים האלה. 
  מבקש למצוא פתרון. 

  אין הצבעה בנושא
 מי שלומד בקורס מדריכים בוינגייט , אמור לעבור מבחן גמר ביום שישי הקרוב.  .ב

  אלכס מבקש שלא יקבעו להם מועד ב', אלא יקבעו מועד א' נוסף לתאריך חלופי. 
: לפנות באמצעות אוהד בלוה, מרצה בקורס, להנהלת הקורס בבקשת דחיית המבחן, כדי לא לפגוע החלטה

  בקיום התחרות. אין מתנגדים.
  
 רפרסאז' בתחרות חרב.   .ג

  להדגיש את הנושא בהזמנה לתחרויות הקרובות.קיום רפרסאז'. מבקש לספורטאי חרב לא היו מודעים 
  סביר לסייפים מה זה רפרסאז'.חשוב לציין, שתפקיד המאמן הוא לה

  . אין התנגדותבהזמנה הקרובה הנושא יודגש. 
  

  בהמשך לדיון על הסכת לקחים: לתת למארגני התחרויות להחליט על לוח תחרויות והתנהלות.
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  תחרויות בוגרים. 2תחרויות ילדים +  2בהמשך לפעילות השנה, חשוב לקיים 

   16.3.21ועדת התחרויות תציג תוכנית עד 
  
  3-21/4/11ליפות העולם לקדטים ולנוער, קהיר א. 4
  

 2020יש אישור ממנהל הספורט על מימון המאבטחים לקהיר על חשבון כספי ההכנות האולימפיות של 
  שלא נוצלו בעקבות הקורונה. 

  לאדם.  2000-1800$תקציב לנסיעה זו 
  עה אין שינוי. לגבי החלטה על מימון הנסי

  
  .בקשתה של יעל פטובי למימון נסיעתה של יליזבטה שווץ לאליפות העולם בקהיר .5
  

אין שינוי לגבי גובה המימון ומי ימומן. מועדון של הספורטאים יפנה לאיגוד עם בקשת סיוע על רקע 
  .סוציואקונומי

  
דנים על לוח תחרויות של מצרים. יש צורך בעוזר למנכ"לית לצורך הוצאת המשלחת לא. העולם ועבודה 

  שוטפת לתקופה מוגבלת. 
  יעל מציינת שמינוי עוזר היה חייב לעבור דרך ועדת התקציב. 

   
  קביעת מועד לאסיפה כללית לאישור מכירת ציוד תחרויות עודף למועדונים. 6
  

  . הנושא היחידי הוא מכירת/מסירת 1.4.2021אסיפה כללית שלא מין המניין ל  לבקשת שרלי , נקבעה
  מסלולים פסולים לענף הדקר, אבל יכולים להיות בשימוש לענף הרומח 6ציוד שלא נמצא בשימוש . 

  + פודיום  ישן שלא נמצאת בשימוש. 
  

  אירנה מעדכנת על ההכנה לקראת גביעי עולם בבודפשט, קזאן ודוחא. 
  חוסר טיסות לא יצאה דוד פרומגרץ ןמאמנו יאן ויסוצקי לגביע העולם בבודפש. בגלל 

  כרגע אין פתרונות לטיסה לרוסיה לגביע העולם בדקר, שם חייבים למצוא פתרון. יובל פרייליך 
  חייב להשתתף בתחרות. הוחלט לפנות לשרים ועוזרי השרים במשרדי הממשלה השונים. 

  . כרגע אין פתרון לטיסה לדוחא
  
  

  ,בברכה
  אירנה טל , 

  מנכ"לית 
 

 

 
 
 
 
 
 




