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    2021לשנת  12פרוטוקול ישיבה מס  

 18:00 בשעה 06/12/2021, זום ב הישיבה התקיימה 

 

יו"ר, לויט דורון. נחמקין ויקטוריה. קורן מרטין. אופלגר שרלי. יורי  -נוכחים: גרצמן אחכס. הררי יוסי

 קוצ'ר. אלכסנדרה גלפר.

 קורן מרטין. רשמו: אופלגר שרלי,

 

 נושאים לסדר היום: 

 יידחה לישיבה הבאה עקב מצבה הבריאותי של המנכל"ית  – 11. אישור פרוטוקול מס' 1

 שנה האחרונות. -20חבר הנהלת האיגוד ב  –. הנצחת זכרו של חיים ויצמן ז"ל 2

 נגישות -. הסכם פשרה 3

 . גביע עולם מעלות 4

קניית  , האפידולוגי בעולםיעות עקב המצב ביטול/ המשך נס . תחרויות הכנה בחו"ל:5
 שרותים באופן פרטי או דרך האיגוד ואחריות האיגוד במקרה של ביטול.

 שנה לסיוף בישראל  . מאה6

 5/12/21. יישום החלטות אסיפה כללית מתאריך 7

 עידכונים – 2022. תקציב 8

 . שימוע אוהד בלוה 9

 . נושאים לבקשתו של דורון לויט  10

 בה קודמת( הדיון )חלקם הועלו בישיירוט לפני יש להגיש פ

 . דוח הספורטאים לרשות הספורט, הסבר והחלטות.1

 . נהלי טיסה והתנהגות במשלחות 2

 . דוחות נסיעה של המאמנים3

 . אימונים בבית הלאומי וסטטוס מצב4

 . הגדרת תפקידי המאמנים.5

 

 שנה האחרונות. -20חבר הנהלת האיגוד ב  –. הנצחת זכרו של חיים ויצמן ז"ל 2

 דיווח שהם יעשו כן.  א. מועדון כ"ס 

 ב. לקראת מלאת שנה איגוד הסיוף יטפל בנושא.

 נגישות -. הסכם פשרה 3

 א. אושר הסכם הפשרה ושכר טרחת עו"ד המטפלת בנושא.

 סמה את האזורים הלא מונגשים. יב. איגוד הסיוף ישנה האתר ויגביל בכניסה לחברים בס 

כל הכוונות בחוק טהורות, לא עלה בדיון הוצג  וקק להראות שלא פרשה להעביר למח)שרלי מציע את ה

 לאחר הדיון(

 . גביע עולם מעלות 4

אירוע, להזכיר לחברי הנהלה כי יש וועדה מטעם האיגוד לקראת התחרות לקראת ה יורי הציג את הנעשה 

 שטרם נקטה בכל פעולה.

 וועדת אד הוק גביע עולמי לנוער מעלות
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 פרנקים שוויצריים.  4000עולמית תומכת באירוע ב דות הההתאח

לאחר הישיבה נודע על ביטול גביע עולם לנוער בנות קבוצות בברטיסלבה. ישראל הציע לארחה התחרות  

אי לכך לא תוכל להתקיים תחרות הבנים שתוכננה לאותו מועד המאמנים    21-22/01/22תהייה במעלות 

 לגבש מועד חדש.  חרויותעדת התוהלאומיים יתבקשו יחד עם 

 יות הבאה בארץ יעשה פיילוט של רישום התחרות ומעקב שלבייה באינטרנט. בתחרו

 התנאים המינימאליים לקיומה של תחרות בינלאומית  
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רותים  יקניית ש ביטול/ המשך נסיעות עקב המצב האפידולוגי בעולם . תחרויות הכנה בחו"ל:5

 באופן פרטי או דרך האיגוד ואחריות האיגוד במקרה של ביטול.

 יום לפני התחרות.  21מה לתחרויות גביע עולמי לנוער/ בוגרים וסבב אירופאי לנוער עד הרש .א

ספורטאי המבקש להצטרף לנסיעה חייב להודיע לאיגוד האם מצטרף לנסיעה דרך האיגוד או  .ב

 מסדיר הנסיעה באופן עצמאי.

 יב במלווה בגיר. קטין חי .ג

נושא עליו את האחריות של מאי, ומטפל בנסיעתו באופן עצכל משתתף היוצא במימון עצמי  .ד

שינויים ביטולים וכד'. יחד עם זאת מתחייב לשאת בעלויות המשותפות הנובעות מנסיעתו כגון 

 שופט...

 . מאה שנה לסיוף6

 ים הבטיחו להגיע או לשלוח ברכות. . מכובד250נרשמים מצפי של כ  60קצב ההרשמה נמוך ביותר כ 

7. 

הוחלט להמשיך את המתווה וההכנות לעונה הנוכחית עד סוף אליפות  22ו   21בהעדר מידע על תקציב  .8

 העולם לנוער.  

 א. כשיודע מידע חדש על התקציב יתבצע עדכון. 

 ב. בתום אליפות העולם לנוער יתבצע עדכון. 

 . שימוע אוהד בלוה 9

 הסכמה כי אוהד נחוץ במערכת. עקב צנעת הפרט לא יצורף לפרוטוקול.  הוצג השימוע, יש

אלף ₪ יש להסדיר הסכם הלוואה. דוגמאות הועברו למנכלית תגבש    60. היו"ר הלווה לאיגוד כ 11

 חברי הנהלה שאינם היו"ר  2הסכם עליו יחתמו 

 ווי רועי רוזנפלד.קבריס למשל בלי יכולים לטוס בליווי מדריך. 16. טיסות קדטים. עד גיל 12

דרוג אגודות. בכל ההתקשרויות מול מנהל הספורט כולל אישור שהתקבל בעבר מופיע בתקנון   .10.1

האיגוד וכך דווח, בכל מקום שבו צויין אליפות ישראל ההתייחסות הנה לדרוג. דורון מלין כי כל עוד 

ת אישור כתוב. היו"ר יפנה כמים ורוצה לראומנהל הספורט כותב אליפות ישראל לא מקובל עליו הס

 למנהל בנושא. 
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10.2. 

 . דוחות נסיעה יופצו לחברי ההנהלה. 10.3

בית הלאומי -.  ???..מרטין כתב יש לברר עמו מה התכוון "יש לעשות פגישת סטטוס על הדוח 10.4

 באחריות יוסי. 

 . . דורון ואלכס יציגו הצעה להנהלה10.5

 פול יוסי. קדטים. להמשך טי. אירוע במחנה אימון 13
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