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 2021לשנת  5פרוטוקול ישיבה מס 

 18:00 בשעה 02/05/2021,  במשרדי האיגוד הישיבה התקיימה  

 

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

 אלכס גרצמן, מרטין קורן             

 מעיין חטואל.  ,יעל פיטובי, דורון לויט, : מאיה וייטנעדרים

 מנכ"לית –: אירנה טל רושמת

 .2021לשנת  4ישור פרוטוקול מס' א .1

 אושר פה אחד      

 אליפות ישראל בוגרים ופרידה מהיו"ר וחברי ההנהלה הקודמת. .2

רות לגבי התחרויות  באמצע השבוע וועדת התחרויות דנה בשינויים בלוח התחרויות. התקבלו הבה

, צריך לבדוק האם האולם 18.5.2021עירים נקבעה ל צהיחידה לספורטאים  יפות. אלממנהל הספור

 ברשל"צ מתאים לתחרות. 

, כחודש לפני 100%תחרויות בוגרים יהיו מנוקדות ב  2. פה נדחתהפות אירואלישיו נכון לעכ

, 20-21זאת לא תחשב לעונה . תחרות 150%תתקיים תחרות שתנוקד ב )ספטמבר( פות אירופה אלי

, לפי תחרויות 4. כדי לתת לספורטאים אפשרות להשתתף ב ג לפני א' אירופהלדירו תחשב אך

נבחר בדקר ורומח  התחרויות במסגרת אימוני ענפיות + דרישות של מנהל הספורט, יתקיימו תחרויות 

לצורך הדירוג ש יולי. גם במהלך חוד ענפיותכמו כן, ניתן יהיה לקבוע תחרויות . טבמכון וינגיי 

,  בתום התחרות של ספטמבר לצורך הדירוג. תחרויות בוגרים 3מתוך   2יבחרו ת א. אירופה לקרא

  SATELITE. במקרה ותחרות נופלת על  2021-2022שב לדירוג של העונה חזאת תהתחרות הרק 

 בוגרים לא יהיה רפרסאז'.   

 שראל. אליפות ינכון לעכשיו לא מביאים שופטים בינלאומיים ל

ורט , יכולות להשתתף מינימום  שלוש אגודות, מינימום  ל מנהל הספשות שלפי דרי :חרויות ענפיותת

 ספורטאים מאגודה מאותו גיל, מין וכלי.  5

 לא ברור לפי איזה שנה יתוקצבו האגודות.   , שמכוון שאין תקציב מדינהחשוב להבין

חברי ההנהלה   אתן הקדמה ולהסביר על שם מי התחרות. להזמילעשות   – תחרות על שם משה חומות

 .  הקודמת לטקס פרידה
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 הבאות. תוצאות תחרות ה"זון" וההשלכות הצפויות על תקציב האיגוד בשנים  .3

 עגום.  ושות קשות, מצב דוח מאמנים טרם מוכן. תח

. הרגשה קשה לגבי השתתפותה של ניקול פוסטילניק. צורת , אווירה טובההמשלחת הייתה מאוחדת

, בא לנצח בכל מחיר, גם אם לא בדרך בכוונה, לא סייפהקרבות  . עיכבהתה מבזהיהסיוף שלה הי

 ת. הוגנ 

 יאדה. לגבי ההשלכות, ברור שיבואו , בעקבות שפעם שלישית לא תהיה לנו נציגות באולימפ

 יבלנו הסכם לחתימה.  , טרם קבכמה נרד בהכנות אולימפיות לא ברור

 בשנה הבאה אנו עלולים לאבד את הענף המועדף.  

 2צות לשתתפות בקבו האת הגביל יטה חדשה, אשר תקדם שהאיגוד האוקראיני מנסה ליו נכון לעכש

שיטה זאת  ועוד סייף שישהה מחוץ לכפר האולימפי ויסייף רק בקבוצות.  תתפים בלבד מהמדינהמש

 אמורה להקל על הכניסה לאולימפיאדה בשנים הבאות. 

, בניסיון  תוכננת פגישה עם יעל ארד. משגי ועד האולימפי והספורט ההיהנהלה החלה בשיחות מול הו

 להבין איך אנחנו משמרים את הענף.  

שיבה יש צורך ביישגי. דע את נקודת המבט של היחידה לספורט החשוב שהנהלת האיגוד המורחבת ת

 עם האיגוד.   משוטפת

. צריך לחשוב על  צריך לחשוב על כל אגורה שיוצאת מהאיגוד. נצטרך לבחון את כל המשכורות

 י של האולם בוינגייט.  ימלסל המקניצוה

לקחים, צריך לתת דין חשוב הנושא של הפקת את תוכנית העבודה. : מזכיר שביקש לראות סאלכ

, מת תוכנית אסטרטגית של איציק בן מלךן. עבודה ללא תוכנית, ללא מדדים ופרמטרים. קיי וחשבו

 אולי כדאי להתבסס עליה.  

 רגון. א-מאוד קשה. צריכים להתחבר לספורט ההישגי ולעשות רה. מאמנים עבדו יוסי: מסכים חלקית

 

 כהן.צאות של פגישה ען יורם תו

ימים שבסיומו מדריך מקבל  4נכון לעכשיו מאמן לא רשאי להיכנס לבתי הספר. קיים קורס של  .א

 תעודת הוראה המאפשר לו להיכנס לבתי הספר.  

 ה לבתי הספר.  נושא כניסמול משרד החינוך ב לנו  ינסה לעזורם יור .ב

 .3מחנות אימון במקום   4יורם אישר  .ג

 קביעת יו"ר וועדת ביקורת .4

תאים מ  , שהוא מנהל חשבונות במקצוע. מבין היטב בדוחות כספיים.יוסי מציע את שאול קורן

 תפקיד.להגדרת ה
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 את ויקטור גלז.  אלכס מציעה

 :הצבעה

 רטין.לכסנדרה, מ , ויקטוריה, א: שרלי, יורי, בוריסשאול קורן בעד

 בעד ויקטור גלז: אלכס  

 שאול קורן מונה ליו"ר וועדת ביקורת.  

 

 27/06/2021הצעה  -2020ח כספי לשנת "לאישור דוקביעת תאריך לאסיפה כללית  .5

 אסיפה. יום מקיום ה 21רשות תוך צריך לעלות דוח לאתר של ה, רשם העמותותלפי הנוהל של      

 תות. לפועל. התשובה: ברגע האישור ע"י רשם העמו אלכס שואל ממתי שינוי בתקנון נכנס     

 החלטה: התקבלה פה אחד  

 אל איך ניתן לטפל בהתנהגות לא הולמת של המאמנים במהלך התחרויות?אלכס שו

 בוריס מבקש לא לתת לילדים לשפוט תחרויות של בוגרים.  

ר לשופט ראשי במהלך  ועם " מה ששופט ראה, זה מה שקובע". ניתן להגיש ערילגבי טעויות של השופט

 שמיים.  ייחס לצילומי וידאו לא ראסור לשופט להתהתחרות. 

 ה.צמה, אלא אם ההחלטה נוגדת חוקעיכול להיות לא נגד ההחלטה  הערעור

 ח יכול לערער על ההחלטה. כבהתלמדות, חייבים לפקח עליו. באותו רגע גם המפאם שופט נמצא 

 קודמות. ות ניתות ללא הצאליפות קבו

FIE  של חיים חטואל על קידום הסיוף , עבור הסרט  ועמדות להציע את מהצעה   –היכל התהילה

 הדוקומנטרי.  

 החלטה: התקבל פה אחד.  

 

 

 

 

 

 

 

 ,  בכבוד רב 
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 אירנה טל  

 מנכ"לית  איגוד הסיוף בישראל  
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