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   2022לשנת  1פרוטוקול ישיבה מס  

 18:00 בשעה 06/02/2022, זום ב הישיבה התקיימה 

 

בוריס ויינר, ויקטוריה נחמקין, יור קוצ'ר, אלכסנדרה גלפר, דורון לויט, יעל  יוסי הררי,  : יו"ר  נוכחים

 פיטובי, שרלי אופלגר, מרטין קורן, גרצמן אלכס.

 בר.  איה וייט, מעיין קצונעדרים" מ

 אירנה טל  : רשמה 

 

 

 . 2021לשנת  12ישור פרוטוקול מס' א .1

 אושר פה אחד

 

 סיכום והפקת ערך מוסף –שנה  100.חגיגות  .2

 

. אם זה בערים שבהם הם םהווטרניאירוע, להפעיל את  ה איש. לנסות למנף את 185השתתפו כ 

אולי לנסות להשיג מלגות קו   שונים של האיגןד )תחרויות(.  אירועיםבזה מתנדבים   םפועלים, א ם/גרי

 פרטי הקשר שלהם. ברשימת המוזמנים, כדי לאתר את  קרן. מרטין התנדב לטפל

 דיגיטלי ת מגזיןשרלי מציע לעשו

 

 קורסי מאמנים/מדריכים .3

חייבים להכניס מאמנים חדשים למערכת. יוסי מציע להקים צוות שיעבוד בנושא גיוס מאמנים. אין כרגע 

 לימודים מאושרת לקורסים.  תוכנים 

 ורס מדריכים/מאמנים. כז קרסם כל קורא למאמני הסיוף לתפקיד רלפ •

 

 גביע עולם מעלות  .4

 ב התחלוא מבוטל בעקבות מצ 

 

 תהשתתפות באליפויות ישראל לאור אמות המידה החדשו . .5

 ישראל באליפות  בתחרות אחד לפחות לפני ההשתתפות  תודורון מציע לבטל את חובת ההשתתפ

 צעה התקבלה פה אחד ה

 

 בת הנהלה בנושא אישור שינויים בתקנון.  לזמן ישי •

 

 מאמן כושר .6

 כושר שלד להיות מאמן . יוסי סיכם עם יואב אזרכושרספורטאים כמעט ולא מגיעים לאימוני לפי דורון: 

, יבנה תוכניות אימון  רומח וגם את הדקרהגם את מון. הוא יאמן ת איעלש  ₪ 260. יואב מבקש נבחרת ה

 לחודש.   ₪ 4,000 שכר של אישיות.  סוכם על
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בר עם מאמן הנבחרת אלכסנדר איבנוב ולפי זה יוחלט . יוסי ידההצעה: לתת ליוסי מנדט בנושא

 על גיוסו של יואב.  

 .  נמנעה גלפר  לכסנדרהבעד , א 9 הצבעה

 

 

 

 

 כונים שרליעד – 2022מכביה  .7

. שרלי מציע לשאול את מועדוני ת"א,  לאימוני הספורטאים הזרים 13-14.7.2022יש בעיה עם 

 . 08:00-13:00ח.  בין השעות אם רוצים לארכפר סבא ומודיעין ה

 תקציב  עדכוני .8

 .  ₪ 550,000ל ף עלה תתקציב שוכל התקציב התקבל.  

הבקשה  עד האולימפי )מהוו ₪ 300,000ביקשנו הלוואה של של אוהד יחולקו לשישה תשלומים.  פיצויים

 טרם אושרה(. 

 ות הוצאות גבוהות במיוחד עבור האבטחה  צפוימתנהלים כרגיל. לנוער וקדטים עולם אירופה ועד אליפות 

 של אליפות העולם. 

 

 החלפת רו"ח. .9

 הוחלט לא להחליףהצלחנו להוזיל את העלויות,  

 

קריטריונים להרכב  .לאור ביטולים/שינויים בלוח התחרויות הבינלאומי האם יש מקום לשינוי .10

 משינויים אלו? הנבחרות לתחרויות מטרה? ומה ההשלכות שיכולות לנבוע

 

 .  ןקריטריוויות להחלפת תחר אלכסנדרה מתנגדת

 ל ענף ולהשלים לפי הצורך.מה חסר בכ קהוחלט לבדו

 

וזנן או מרתון תומר אור יחליט איזה תחרות תסומן : פ. מסומנתרומח בנים קדטים אמורה להיות תחרות 

 פריז.  

 

 (בחריין + סרביה) תחרויות  2רות סאלכסנדר איבנוב: נוער בנים חלסגור עם 

 קייב,דיג'ון( )סרות שתי תחרויות נערות חדקר 

 

 )רומח בנות חסרות שתי תחרויות 

 

 בדל( פרוונס, ס-אן-רומח בנים חסרות שתי תחרויות )איקס

 

 לבדוק האם תקציב רומח לא נפרץ. 

 

   ת התחרויות כוועדה מחליטההפעלת ועד –.לאור עליה בתחלואה 11

 

 יוסי.   ע"י על סעיף הופ
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