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17/10/2021

2021 לשנת 10פרוטוקול ישיבה מס 
18:00 בשעה 03/10/2021, הישיבה התקיימה במשרדי האיגוד 

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

: מאיה וייט ,יורי קוצ'ר, יעל פיטובי, מעיין חטואל, אלכס גרצמן,נעדרים 

: אירנה טל – מנכ"ליתרושמת

.2021 לשנת 9אישור פרוטוקול מס' .1
דאושר פה אח

אישור לוח פעילות  ותחרויות .2

 תחרויות בבאר שבע, במקום שלוש 2הוחלט על קיום 
 לכל הגילאים. 23תחרות ילדים ותחרות עד גיל 

בקשה לבחון את כמות התחרויות המתקיימות בימי שיש בענף הרומח. 
מרטין ממתין  ממאמן ראשי  לוח תחרויות כולל שעות התחרויות בימי שישי, כך יקבעו מה יתקיים ומה 

יוזז לשבת. 
אושר פה אחת

.  דיווחי פגישות:3
*אתנה – יוסי מקדם את הנושא מול יאיר טלמון

*בית לאומי- אין התקדמות
*שלמה סביה- (מחליף רועי ברקוביץ).

נכון לעכשיו אין תוכנית לימודים מאושרת. התקיימה פגישה עם המאמנים ויניב אשכנזי. 
יניב נתן חומר לבניית תוכנית והנחיות מכוונות.

תוכנית תוגש לאישור אחרי שאנשי מקצוע יסיימו לעבוד עליה. 
*גיא דגן- התקיימה שיחה ללא תוצאות נכון לעכשיו. 

דיווח על מבחני השפוטים של יאן ויסוצקי. יאן עבר מבחן בחרב ולא עבר את המבחן בדקר .

העסקת מאמנים באגודות והשלכות על בעלי תפקידים באיגוד.4
הנושא עדיין נמצא בבדיקה. 

העסקת מתאם/ת מקצועי במזכירות האיגוד. .5



 Israel Fencing Association  )580244838(ע.ר. איגוד הסיוף בישראל 

6948210, הדר יוסף (איצטדיון האתלטיקה), תל אביב-יפו , 10שיטרית 

             Irina Tal C.E.O   Cellular   + טל.       אירנה טל מנכלי"ת  972-52-463-7828

10 ,Shitrit St. Tel-Aviv Israel            6948210 

ceo@fencing.org.il                 http://www.fencing.org.il/

2

בגלל ריבוי המשימות שנוספו (בית לאומי, תקופת קורונה) איגוד מבקש להעסיק מתאם/ת מקצועי
. 9:00-14:00 ימי עבודה בשבוע בין השעות 5על בסיס 

דורון חושב שזה מצב זמני שלא דורש משרה קבועה.
החלטה : בעד - , שרלי אופלגר, מרטין קורן, אלכסנדרה גלפר, ויקטוריה נחמקין, בוריס ויינר

נגד - דורון לויט,
ההחלטה התקבלה 

 עם משרד רו"ח.2022. המשך התקשרות בשנת 6
לקבל המלצות והצעות מחיר מכמה רו"ח. נמצא בבדיקה.

יעלה לישיבת הנהלה הבאה לשם זימון אסיפה כללית בנושא

. נוהל יציאה לחו"ל 7
לפי חוות דעת של היועץ המשפטי ,אחראיות היא על האיגוד במיוחד בעידן הקורונה.

נסיעות האיגוד במימון פרטי (ספורטאים) , יצא מאמן במימון האיגוד . 
בנסיעה שלא דרך האיגוד, ספורטאי יחתום על הצהרה (הצהרה מצורפת).

 .נוהל יציאה לחו"ל – מי שלא מחוסן יצטרך לשאת בהוצאות הכרוכות בכך

בדיון הקרוב מול ספורט הישגי , נדון על אפשרות מימון של כל סבב בוגרים. 

 .כניסה לאימון נבחרת בהצגת תו ירוק או בדיקה בתוקף. על המאמנים לעשות רישום מסודר

 . חובות כלפי איגוד הסיוף8
 חובות של מועדון רומח אבירים – כיסויי מיידי. במידה והחובות לא יכוסו, לא יורשו נציגי

המועדון להשתתף בתחרות בחו"ל. 

 31.12.2021על כל המועדונים לסגור תשלום עבור רישום לעונה עד ה

 תשלום עבור השתתפות בתחרות בחו"ל
החשבונית תצא למועדון , ספורטאי/ורה יכול לשלם ישירות לאיגוד. 

 שנה לאיגוד הסיוף 100. חגיגות 9
הנושא יעלה בשיחת זום , אשר תקבע בהמשך החודש. 

. נוהל השאלת ציוד 10
יוסי מציע לתת את התפקיד הזה לפבל נובוסיולוב בתוספת תשלום. 

מחירים יקבעו בהמשך. מועדון ישלם עבור השאלת ציוד , במידה וזאת תחרות של המועדון. 

 קנטרי.  TLV. פתיחת מועדון חדש בבת ים + נקודה נוספת ב 11
מבקש להשאיל ציוד. לאיגוד אין סטים עודפים. 
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!נכון לעכשיו, לא ניתן להגיע לאימון נבחרת למי שלא נמצא בסגלים או בנבחרת

, בכבוד רב

אירנה טל 

מנכ"לית  איגוד הסיוף בישראל 


