
  Israel Fencing Association  )580244838(ע.ר. איגוד הסיוף בישראל 
10, Shitrit St. Tel-Aviv Israel  6948210 Tel:+972-52-463-7828 .טל 

 6948210יפו, -, הדר יוסף (איצטדיון האתלטיקה), תל אביב10שיטרית 
israel.fencing.association@gmail.comhttp://www.fencing.org.il/ 

 

  

04/07/2022  
  

  2022לשת   7פרוטוקול ישיבת  ההלה מספר 

   בזוםהישיבה התקיימה 
, יורי קוצ'ר, אלכס גרצמן, מעיין חטואל קצובר, יעל , מרטין קורןגלפריו"ר האיגוד, יוסי הררי, אלכסדרה וכחים: 

  , פיטובי

   , שרלי אופלגר, ויקטוריה חמקין, בוריס ויירמאיה וייטעדרים: 

  מכ"לית האיגוד, אירה טל רשמה:

  וכח : תומר שקר מזכיר האיגוד 
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 6ישור פרוטוקול ישיבת ההלה מספר א .1

  אושר פה אחד.

  

 עדכוי תקציב .2

בישיבות קודמות הוחלט על פעילות מלאה . משמעותית רדתקציב האיגוד יבעוה הוכחית, למרות ההישגים 

 וער (למעט פרויקטים קיימים) . אחרי זה עוצרים פעילות בחרות קדטים ולבוגרים עד אליפות העולם

  ומבצעים הערכה מחודשת בפעילות כלל הבחרות.
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יוסי מבקשת לעדכן שאם השבוע לא יתקבלו כספים עבור הכות אולימפיות ועבור התקציב השוטף ממהל 

  הספורט. אלץ לבקש הלוואה מהמועדוים כדי לשלם עבור מלון, רישום ואשל לאליפות העולם בקהיר. 

ממהל הספורט. יוסי מבקש לאשר את ההחלטה  ההכות האולימפיות ההלוואה תוחזר ברגע שיתקבלו כספי

יין קבלת הלוואה.בע  

   : התקבלה פה אחדההחלטה

  

 פרויקט מאמים באגודות .3

  אמורה להתקיים פגישה עם רועי ברקוביץ, ראש פרויקט.  5.7.22ביום שלישי ה 

  לאחר הפגישה תצאה הבהרה לאגודות

  

  אישור המשלחת לאליפות עולם .4

  אישור מהרופא המתח, היא תטוס גם לבודדים וגם לקבוצות, מכוון שעשתה קריטריון.  תקבלם יאה א

, ימומן ב Dשעשה קריטריון היות  , רומחדקר, רז גורן םבי 4בות דקר,  4ימומו: לאליפות העולם בקהיר 

  כל שאר חברי המשלחת יוצאים במימון עצמי.  .50%

  ים. צוי, לזר אדיראמאמים: אלכסדר איבוב, אג'לו מ

  התקבלה פה אחדהחלטה: 

  

  קביעת לו"ז להכת לוח תחרויות לדיון .5

  , אפשר לקבוע לו"ז לעוה הבאה.EFC + FIEכוון שכבר קיים לוח תחרויות של מ

  דורון כחבר ועדת תחרויות, פה כבר למאמן אלכסדר איבוב עם הבקשה לביית לו"ז

  ויפה גם לתומר אור בושא. 

  26/7/22-טיוטת לוח התחרויות צריכה להיות מוכה לדיון עם המאמים ב

  

 מאמים, ההלה ודיון פתוח בתקון משהקביעת לו"ז לישיבת  .6

  תקון משה. לוח התחרויות ויתקיים מפגש מאמים בושא  26.7.2022-ב 

המאמים ויתקבלו החלטות בעיין. הישיבה תתחיל ב בישיבת ההלה של האיגוד יוצגו בקשות  7.8.2022 -ב

  .20:30ותסתיים ב  16:00

   : התקבלה פה אחדהחלטה 
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 פיה מהורים וספורטאיים (ספח א') –יחת האקדמיה פת -אלכסדרה גלפר  .7

  חשיבות הושא הוחלט: ועקבאחרי דיון בושא משך להחלטה מישיבה קודמת, בה

סיעות לתחרויות לחו"ל  2לקבל הסכמה מהורי הילדים, אשר רוצים ללמוד באקדמיה, למימון   .א

 . 2020-2023במהלך עוה 

השכר ישולם בהתאם ליכולותיו של האיגוד ו/או יידחה   ויקטור גלז הציע ללמד השה באקדמיה  .ב

 . 2023לשת 

 יהועד האולימפי מר גיל מכ"לתתקיים פגישה עם ציג מהל הספורט מר חן דציגר,  10.7.22ב   .ג

ויאיר טלמון, ראש תחום ביחידה ואחראי על  היחידה לספורט הישגי מר די אורן מהל ,לוסטיג

 איגוד הסיוף.  לתקציב  תוספתבתתמקד הישיבה  .הסיוף

בה תוכרע גורלה של פתיחת קיים ישיבת ההלה בזום רק בושא הזה  19:00בשעה  11.7.22ב   .ד

 האקדמיה.

  התקבלה פה אחדהחלטה: 

  

 מימוי סיעות לחו"ל לספורטאי אס"א ירושלים (ספח ב') .8

  תוגש לאיגוד על רקע סוציואקוומישל אווה גלפר  23באליפות אירופה גיל  סיועבקשה ל

 קבלת החזר על ביטול הסיעה של סטס גלפר תוגש לחברת הביטוח על ידי סטס. במידה ויהיו הפרשים

  ע"י האיגוד.יטופל  –

 בירור בושא אליפות אירופה בוגרים –בוריס וויר  .9

 אליפות אירופה, אשר התבקשו ברגע אחרון להצטרף לותלכתוב מכתב הסבר והתצלות לספורטאי

, אחרי קבלת אישור יציאה לחיילים, דברשלא קיבלו אישור יציאה מהארץ ובסופו של  ותבמקום החייל

להבהיר במכתב כי כוותם להצטרף, למרות ההתראה הקצרה וביטול  ו לבטל את סיעתם. אלצ

  .תכיות אישיות, תעמוד לזכותן בהמשך

  

  

   : 1חותם 

  

  

  

 :  2חותם 

   

  


