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 2021לשנת  7פרוטוקול ישיבה מס 

 18:00 בשעה 11/07/2021,  במשרדי האיגוד הישיבה התקיימה  

 

 לכסנדרה גלפר., א, דורון לויטאלכס גרצמן, מרטין קורן שרלי אופלגר,יו"ר יוסי הררי, :  נוכחים

 .מנהל מקצועי -בלוה אוהדאודי כרמי , : אורחים

 . ריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, בו, מעיין חטואל ,יעל פיטובי, יורי קוצ'ר, יט: מאיה וינעדרים           

 מנכ"לית –: אירנה טל רושמת

 .2021לשנת  6ישור פרוטוקול מס' א .1

 ל החוזים"ד אייל יפה עובד עעו

 דאושר פה אח

 אלפיות ישראל בוגרים   .2

 . ודני ליס ויסוצקי  , יאןברזובסקי אין נוהל תקין של ניהול תחרויות. שרלי מקריא את ההערות של מייקל 

, עלות ₪ 5,000פט מחו"ל כ כל תחרויות רומח בוגרים הם בעיתיים. אין שופטים. עלות של שו •

 . ₪  1,500שופט מקומי כ 

 נבחרת תמורת תשלום. הרשו לאימוני רעיון להביא את החברה הבוגרים שפמרטין: 

 : לא ישים מסכנה

 

 לפני תחילת העונה.  של ענף הרומחתתקיים ישיבה על התנהלות  •

 מח(. עיקרוני ברו )לא ראשונים 32ות ישראל רק פהצעה: לעלות לאלי •

 על בסיס קבוע בעונה הקרובה.   מרטין קורן ינהל תחרויות רומח בהתנדבות •

 פטים.  רון: תפקיד של שופט ראשי הוא מיותר. כל התפקיד הוא להציב שודו

 לא התקבלה החלטה שנושא.  

 

 .באוקראינה ימוניםא מחנה .3

 .100%וד. מחנה פרטי ב לא שייך לאיג

 

 ות בנושאים הבאים: "ז ופורומים לישיב קביעת לו .4

 תקנון משנה, לוח תחרויות, השתלמויות מאמנים, השתלמויות שופטים.  

 

 פאי(.עד לפרסום הלוח האירו )לא ישים 18.7קביעת לוח תחרויות עד ה 

 דים.  קציב. תכנון עד סוף השנה כולל מוע+ תהוציא תוכנית *אוהד אחראי על השתלמויות שופטים. ל

 +תקציב. כמה כסף בוזבז ומה נשאר.   . צריך לשלוח תוכניתאי על השתלמויות שופטים* גרגורי אחר
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 גרים.  לקראת אליפות אירופה בו 20-21לעונה  150%. ניקוד  תתקיים תחרות בוגרים 4.9

 . 100%ניקוד של ם ע  2021-2022זאת תהיה גם תחרות פתיחת העונה 

 

 המועד(. )לא סופי עד לפרסום  14.9.21יציאה לאליפות אירופה 

 

 .1.8.21תומר. עד ה באחראיות: אוהד, סשה,   ראשוני*לוח תחרויות 

 

יתקיים דיון על  כיבוד. בוינגייט כולל פורומים של חברי הנהלה + מאמנים. יערך  -תקנון משנה  •

 ות.  ייסגר לוח תחרוי לתקנון משנה ובמגבי

 10:00-14:00בין   30.7.21ישיבה נקבעה ל 

 

 2021-2022נהלי רישום לעונה  .5

 .  במזומןחובות בקשים לסגור את ה. מ לא משוגלים לגבותיש חובות של האגודות ש

 ישר אחרי התחרות.   החל משנה הבאה התשלום יהיה במזומן

 15.8.2021עד ה  כל החובותתנאי רישום לעונה הבאה הוא סגירת 

 

 הצבעה: התקבל פה אחד  

 

 ח התחרויות הבינלאומי והשלכתו על פעילות ותקציב.אל לוהצצה  .6

 FIE+EFCלהוציא מכתב ל  . 16.9.21ב  פה תתחילכנראה אליפות אירו •

 . לבקש דחיה של יום אחד.  ילותעואיסור הפלהסביר על משמעות של יום כיפור 

 פה. ת אליפות אירוראלק להקדים את התחרות לקביעת הקריטריון 3-4.9.21

11.9 SATELLITE    .לבקש לדחות בגלל סיבות אובייקטיביות 

 

  

 . ותיקצוב . מתווה, ועדהשנה לסיוף בארץ ישראל 100חגיגות  .7

 

 . י התאריךבאודי כרמי נותן סקירה קצרה לג

היבט תקשורתי, גיוס   :מה היבטיםכל הענף. צריך לפעול בככזה יכול לתת בוסט ל סדר גודלאירוע ב

 ותיקים מתנדבים. 

 אודי כמה הצעות של

 להקים קרן של הותיקים לתרומות  •

 אירוע גאלה •

 לאודי יש רשימה של סייפים ותיקים.   •

 יוסי: צריך לדאוג לתיקצוב של האירוע. 

 ם. ביניינות של המתנדכדי לבדוק התעית שונ הודעה רא/אודי: מוציא מייל

 " ללוגו של האיגווד.  שנה לסיוף הישראלי 100להוסיף " •

 לדבר עם אוסמנוב  •

 FIE +EFC+ספורט הישגי +  פי+ ועד אולימ הספורטבות והתרלפנות למשרד  •

 חיליק טרופר השר לשריין את  •

 SAVE THE DATE  28/12/2021תאריך האירוע 

 ת בנושא. יום ישיבה ראשוני  10-14תוך  •
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 קע מצגת שתרוץ בר •

 בופה בלובי  •

 לבדוק את סוזן דלל •

 19:00שיחת זום ב  22.7.21 •

 

 אומי. נצטרך לחתום במהירות על החוזה.  ראת חתימות חוזה לבית הלמתוכנן אירוע לק 20.7.21

 
 ועדת ביקורת  .8

 . לפי בקשתו של אלכס גרצמן הנושא עלה 

ע"י הסייפים   בוורשה ברומח ובדקר ארד  ה בשתי מדליות יסקי על הזכיקודם כל ברכות לדמיטרי פודול

 . שלו 

 כללית.  לא ראינו את הדוחות של ועדת הביקורת באסיפה ועדת ביקורת:  

 וקיבלתי את כל התשובות.  תי עם שאול  דורון: לא מדויק, דיבר

 לבניית תוכנית מסודרת.  אלכס: לזמן את ארבעת חברי ועדת הביקורת 

 עם התוכן, אך הנושא לא שייך לישיבה.  שרלי מציין שהוא מסכים  

 ועדת החוזים תבחן את כל ההתקשרויות של האיגוד.   •

 . ה"חלקבוע פגישה עם רו"ח + הנ  •

 לקבל פעם בחודש מאזן בוחן  •

 

 

 

 

 

   ,בכבוד רב 

 אירנה טל  

 מנכ"לית  איגוד הסיוף בישראל  
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