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    2022לשנת   3פרוטוקול ישיבה מס  
  18:00  בשעה 06/03/2022, זוםבהישיבה התקיימה 

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

  אופלגר, מרטין קורן
  גרצמן  כסאל. פיטובי , יעל ברקצו איה וייט, מעייןמ :נעדרים 
  ומר שנקר ת : אורחים 
   אירנה טל:  רשמה

  
 2022לשנת   2ישור פרוטוקול מס' א .1

השתתפות  ף ללא  האם אפשר להשתת   FIE. לבדוק מול  לתקן את המילה אוניברסיאדה לגימנסיאדה
  שרד החינוך הישראלי. של מ

  אושר פה אחד
  
  
  סיכום ביניים אליפות אירופה קדטים ונוער  .2

יו   15מדליות. מדליה ראשונה מזה    5המצוינות באליפות אירופה.  ת התוצאות  סי מציין אלפני הכל 
  . שנה בנערות רומח

  מדליות בענף הדקר:   4
  ארד דקר נערים  יונתן כהן

  דטיותקכסף דקר   ץיאלכסנדרה קרב
  קדטים כסף דקר   אלון שריד

  מדלית ארד.מיכל כהן, יובל יצחקי) רייריך, (אלכסנדרה קרביץ, מאיה פ  בוצת דקר קדטיותק
  קול פוסטילניק). מוקפאים: סטס גלפר, ני  2(ספורטאים בסגלים  21כרגע כולם נכנסו לסגלים. יש 

  
 קיום אליפות ישראל בוגרים  .3

  ישראל בוגרים: אפשרויות לקיום אליפות  4הספורט קיימות  מנהללאור אמות המידה החדשות של 
  ההשתתפות מותנית בקיום תחרות  –א. להמשיך בתנאים שנקבעו בתקנון האיגוד. 

  בוגרים לפני ההשתתפות באליפות ישראל. אחת לפחות ב
  אל ללא תנאים מוקדמיםת באליפויות ישרב. אישור השתתפו 

  ג. לשנות את שם התחרות לאליפות המדינה ו/או כל שם אחר. אלוף ישראל יקבע
  בסוף העונה על סמך דרוג.

  ד. קיום קדם אליפות ישראל במתווה המוצע הבא:
ישראל. כל השאר יתחרו    וברומח יעלו אוטומטית לאליפות ספורטאים מדורגים ראשונים בדקר    16

  ויצטרפו לאליפות.  24-17רגו במקומות מקומות נוספים וידו 8ל ע
  

  אלו שלא עלו  קבוצות. יום אחד לכל הכלים ולמחרת אליפות ישראל –אליפות ישראל בבודדים 
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  ואילך.  25באליפות בדרוג של   לשלב הגמר של אליפות ישראל, תוכר להם ההשתתפות 

  
  

  . עיפים עמדו שני סהו ה, להצבעכל סעיףבעד ונגד  דיון וטענות אחרי 
  

  ב. אישור השתתפות באליפויות ישראל ללא תנאים מוקדמים
  

  : דורון לויט, אלכסנדרה גלפר, יורי קוצ'ר, יוסי הררי  בעד הסעיף
  

בסוף העונה על   ג. לשנות את שם התחרות לאליפות המדינה ו/או כל שם אחר. אלוף ישראל יקבע
  דרוג.  סמך

  : בוריס ויינר, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין בעד הסעיף
  

  נמנע: מרטין קורן
  

  .קולות קבל ברוב סעיף ב. הת
  
  
  עדכון, תקציב והשתתפות נבחרות ב' היות ואליפות העולם מתקיימת –מכביה  .4
  

  .   120,000ל   90,000הגדיל את התקציב מ של המכביה והצליח ל שרלי נפגש עם הנציגים 
  , יסייפו במכביה נבחרות ב'. גרים לת על אליפות העולם לבומכוון שהמכביה נופ

  
כביה. כמו כן מי  בכפר המשופטים זרים של שלושה המחיר כולל גם שכר דירה של המתקן וגם לינה 

  שגר רחוק יכול לישון במתקן ללא תוספת תשלום. 
  

  . ציוד יה תקציב להשנה לא יה למחשבים.  10,000תקציב של ישנו 
  

 .נקבע שהשתתפות היא אך ורק לפי הדירוג הישראלי 
  ? 18צריך לבדוק מה מבחינת חוקי המכביה הוא גיל 

  ולים להשתתףיכ 2007. האם ילידי 2004-2007לפי אתר המכביה ?  
 דירוג נוער ובוגרים נחשב גם. ם לבדוק איך לעשות חיתוך לפי דירוגי קדטי . 

  
   .ומדריכים קורסי מאמנים .5

רכז הקורס  לאחר בחירת    .מיון המועמדים ה תטפל בוועד .  ת הקורסת רבה לריכוז והדרכישנה היענו
ווינגייט.והמדריכים ניתן יהיה לצאת לדרך לקורס דרך   יוסי הררי, אלכסנדרה    ממכון  חברי הוועדה: 

  גלפר, בוריס ווינר.
  
 2022נתוני תקציב וקביעת לו"ז לעריכת הצעת תקציב לשנת  .6
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התקצ בנושא  בישיבה  נדון  אפריליב  חודש  ממלישל  יוסי  לאגודות .  ללהג  ץ  בקשות  פרויקטים  יש 

   התוכניות.סיוע בכתיבת וב, מרכז הפועל מציע לקבלת תקצ לאתנה
  
  
 למימון והשתתפות באליפות אירופה בוגרים קריטריונים   .7
  
  

  .טריוןריק  הבחו"ל, אף אחד לא עש אחת קיימת בעיית קביעת קריטריון למימון. התחרו בתחרות 
  . בוגרים  תחרויות של בנות ובנים  2של אפריל. יש להשתתף בתחרויות לדבר עם תומר ולהציע 
  . בישופהים בנות בבלגראד + טאובר

  תחרות נוספת במקום שטרם נקבע. +  בבלגראד ים בנ 
  אליפויות הבוגרים. ת לוהשתתפו מון שמשו כקרטריון למיהתחרויות האלה י

  
ל  ן לקבט על קיום פורום רחב בנסיוהוחל  גם לאליפות אירופה לקדטים ונוער,  ה,מימון האבטחלגבי  

קיימת בעיה עם של   מנהל הספורט.מימון מ החיילים, הוחלט  כרגע  צמודה  על המשך פעולה  יחת 
  . מול הביטחון

  
  : חתימות

  
  יו"ר יוסי הררי

  
  
  . יו"ר שרלי אופלגר  ס
   

  
  
  
  


