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 2021לשנת  8פרוטוקול ישיבה מס  

 18:00בשעה  01/08/2021 בתאריך  במשרדי האיגודהישיבה התקיימה 

 

 : יוסי הררי יו"ר, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין, בוריס ויינר, מרטין קורן, דורון לויט. נוכחים

 אלכסנדרה גלפר.  נעדרו: יעל פיטובי, אלכס גרצמן, מאיה וייט, יורי קוצ'ר, מעיין חטואל,

 רשמה: אירנה טל מנכ"לית 

 

 .2021לשנת  7אישור פרוטוקול מס'  .1

 אושר פה אחד 

 

 בקשתה של יאנה בוטביניק למימון מאמן כושר ופסיכולוג  .2

 יוסי מציין שלספורטאי הנבחרת יש מאמן כושר בשכר מטעם האיגוד, שעובד עם מכלול הספורטאים.  

 אין סיבה לשלם מתקציב האיגוד. 

 ר לפסיכולוג:  בקש

 קיים מאגר של פסיכולוגים בוינגייט, העובדים עם ספורטאי סגל .א

להעביר  בקשה לדני אורן )כאשר יחזור מטוקיו( לכלול את הפסיכולוג של יאנה ברשימת   .ב

 הפסיכולוגים, שמשמשים למעטפת רפואית של ספורטאי סגל. 

 

 . GPSדיווח שעות עבודה של בעלי תפקידים. דו"ח נוכחות מבוסס על  .3

לחוק הגנת  24עבור עובדי האיגוד וזאת לפי תיקון מס'   GPSיוסי מציע התקנת מערכת נוכחות 

מתחילה לעבוד ברגע שמפעילים אותה, אין חדירה לפרטיות. מעקב בטוח  GPSהשכר. מערכת 

 ותקין.

 

 FIEנציגות האיגוד בקונגרס האירופאי ובקונגרס  .4

לנסוע היות והנסיעה יוסי לא מעוניין  בסוצ'י.    EFCיתקיים קונגרס בינלאומי של  11.9.21 -ב

 .ימים. חברי ההנהלה שנכחו בישיבה נשאלו אם יש מישהו שמעוניין לנסוע 7מחייבת בידוד של 

גרגורי גרוס התנדב לנסוע. מטרת הנסיעה, הצבעה בבחירות + סבב   כולם נתנו תשובה שלילית. 

 פגישות לקראת קביעת הועדות השונות. 

 הנסיעה גרגורי יזומן לשיחה ויקבל הנחיות בעניין ההצבעה בבחירות.   לקראת

 

 איסוף ציוד מושאל של האיגוד.. .5

 רולה לא תקינה אצל דורון   .א

 מכשיר שיפוט אצל איגור ריכטר .ב

 סטים קומפלט בפ"ת.  4 .ג

 ובמגיד   0.5מכשיר שיפוט פברו  .ד

 מכשיר שיפוט מפורק  ברחובות. .ה
 חיפה  הפועל  – 7שלט פברו  .ו

 

 .מולם.בחון את מצבו ואז לחדש או לא לחדש את ההסכם  להחזיר את הציוד, ל נדרשים כולם 
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שרלי מציין שיש לנו מסלולים לא תקינים לדקר, אך יכולים לשמש לרומח. מציע לאחסן את  

 המסלולים במועדונים המארחים את התחרויות 

 מסלולים לבאר שבע ללא תאריך יעד להחזרה.   4מסלולים למגידו +  4הצעה להשאיל 

 אושר פה אחד

 

 

 יורם כהן –דיווח פגישה ביחידה לצעירים  .6

 . הוחלט:התקיימה ישיבה ראשונה 18.4 -ב

 קורס כניסה לבתי הספר. לתזכר את כולם שוב פעם.  .א

 . מנהל/ת תחום דעת וממונה על החינוך הגופנילזמן פגישה עם גיא דגן  .ב

 וינגייט,   קורס מאמנים בחסות:  לקבוע תאריך לפגישה. נושא הפגישה 3.8יום שלישי ה עד 

 שיועבר ע"י איגוד הסיוף.  

של מחנות אימונים בחנוכה וסוכות.   יוזם את הפעילות כהן  לקבל תוכנית שנתית לפעילות. יורם  .ג

 סופ"שים  2מחנות +  3יורם ממליץ על 

 

 50רומח + דקר, בהשתתפות של  13להתחיל בהרשמה לגילאי   22-24.9מחנה אימונים ראשון 

 דקר.  25רומח +  25ספורטאים. 

 . 15מחנה השני ליעד לגילאי 

 אושר פה אחד

 

  6.8.21יום שישי ה לקבוע דיון ל

 דיון על לוח תחרויות + דיון מאמנים. .1

 תקנון משנה לתחרויות )שיטת הניקוד + גילאים(.  .2

 3.8.3הרשמה מוקדמת לישיבה עד יום שלישי ה 

 דיון מאמנים  10:00-12:00

 הפסקת צהרים  12:00-12:30

 דיון לגבי תחרויות בענף הרומח.   12:30-13:30

 ישיבת הנהלה  13:30-15:00

 

בשבוע שעבר התקיימה שיחה עם אוהד בלוה, הוחלט שאוהד לא ימשיך בתפקיד של מנהל  

 מקצועי. 

   כישוריו.יוסי יציע לאוהד חלופות שיתאימו , לפי דעתו, יותר לאוהד מבחינת 

 

יועץ  –קיבל את התנאים הכספיים שלנו. הגדרת התפקיד  עדכון לגבי העסקת מאמן זר: מאצוני

 מקצועי.

 מרטין: מבקש לעשות פגישה עם מאמני נבחרת רומח. מבקש תוכנית כתובה עם דד ליין. 

 

הייתה פגישה של יוסי וזאביק. זאביק מבקש לקבל תוכנית אימונים  –זאביק הרשקוביץ 

 מסודרת.  

 ב אזרד.  דורון מציע במקום זאביק להעסיק את יוא

 .  ובעצה אחת איתם תתקבל החלטה.בנושא הזה ותומר אור יוסי יתייעץ עם סשה 

 אושר פה אחד
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 .דיווח פגישה בבית ספר למאמנים ובמכון וינגייט  .7

 בנושא קורס מדריכים  פגישתו של שרלי עם ד"ר איציק בן מלךסיכום 

 כך הרבה שעות. שעות לימוד, אין צורך בכל  200 -נכון לעכשיו תוכנית מורכבת מכ

 רוצים שאיגוד יעביר את הקורס מהתקציב שלו.  

 שנים בין קורס מדריכים לקורס מאמנים. איגוד קובע את התקנים ואת  5נכון לעכשיו כבר לא חייבים 

 תוכן. מכללה נותנת את המסגרת הכללית , מנהל ספורט מאשר את התכנים המקצועיים. ה

 

 יגוד בקורסי מדריכים/מאמנים.  החלטה: להציע לאוהד להיות מטעם הא

 צריך להחליט על כמות השעות, גילאים, נפח הפעילות, תכנים.

 

 לקבוע פגישה עם שלומו סביה. 

  

 "בית לאומי"   .8

 נשלחה פרוגרמה למכון. בה צוינו  הגובה והאורך המינימלי של האולם.  2017עוד ב 

מטר, חדר    4מטר, גובה מינימום  17בכל פגישה ושיחה הוזכרו שוב ושוב המידות הנדרשות. אורך 

 מאמן/מדריכים, מלתחות, שירותים נפרדים. 

 היתרון שלנו על ענף הטיפוס, שאולם יכול לשמש גם לצרכים של המכון עצמו. 

 

 גבלת פעילותן וסמכויותיהן של הועדות המחליטות בתקופת רגיעת הקורונה.ה .9

שיו. במקרה הצורך להחיות. להחליף את להקפיא את פעילותם של הועדות הלא רלוונטיות נכון לעכ

 ההגדרות מועדות מחליטות לוועדות ממליצות.  

 אושר פה אחד

 

 שנה לסיוף בישראל  100רוע ייווח אד .10

 

 עוצב לוגו + דף קשר שישלח למועדונים בשבוע הבא.   .א

 מה בתוכנית: סקירה היסטורית, אומן אורח וכד'.  צריכים לקבוע כיוון לאירוע.  .ב

נהל הספורט + ועד אולימפי + היחידה לספורט הישגי לצרכי המימון ושמירת צריך לפנות למ .ג

 SAVE THE DATEתאריך לאירוע 

 FIE+ EFCלהוציא מכתב עם בקשת תמיכה ל  .ד

 

 

  

 

  
 

 ,  בכבוד רב 

 אירנה טל  

 מנכ"לית  איגוד הסיוף בישראל 
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