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08/11/2022  
  2022לשðת    11פרוטוקול ישיבת  הðהלה מספר 

    במשרדי האיגוד הישיבה התקיימה 
, מרטין איגור שפלצ'ðקו, שרלי אופלגר, ,  , יורי קוצ'ר, אלכס גרצמןגלפריו"ר האיגוד, יוסי הררי, אלכסðדרה  ðוכחים:  

    , מיכל תשבי.קורן

   , ויקטוריה ðחמקין, בוריס וייðר, יעל פיטובימעיין קצובר ðעדרים: 

  אלכסðדר איבðוב, תומר שðקר  מוזמðים:

  מðכ"לית האיגוד, אירðה טל רשמה:

  

 ðושאים לסדר היום: 

 2022ת  ðלש 10.אישור פרוטוקול מספר  1

, ðיקוד בתחרויות עם רפרסאז'  10. תחרויות בישראל: ðהלי רישום, תקן ציוד, תחרויות גיל  2

)9-12 ,13-16 .( 

 סיעות.ðים להרשמת ספורטאים, תחרויות וðתשלומי מועדו .3

 גייט ðות בויðעלות שהייה למאמן לאומי במח. 4

 שי תן תקציב סיוע איðטים ומתן עדיפות לספורטאיות במידה ויי-סגל טופ .5

 י תקציב ðעידכו. 6

 ים.ðחוזים עם מאמ .7

 כ"לית. ðקר באיגוד ומציאת עוזר/ת מðסיום עבודתו של תומר ש .8

 השתתפות בעלי תפקידים באיגוד. –ים  ðהשתלמויות שופטים ומאמ .9

 החמרה בדרישות – ים וספורטאים עולים ð. מאמ 10

11 .ðסיעות קדטים וð  .תקציבי  –וער לחו"לð סיעה ועלויות 

12 .ð  סדרי עדיפויות –סיעות בוגרים ועתודה לחו"ל 

  ערות במעלות.ðגביע עולם ל. 13

  

 10אישור פרוטוקול ישיבת הðהלה מספר  . 1

  . אושר פה אחד
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, ðיקוד בתחרויות עם רפרסאז'  10. תחרויות בישראל: ðהלי רישום, תקן ציוד, תחרויות גיל  2

)12-9 ,16-13 (  

  מבטלים את הליברליות שהיתה עד כה ופועלים ע"פ התקðון בלבד. –  הרשמה מאוחרת

    – הסרה מוקדמת (לפðי/בבוקר התחרות) 

  תשלום מלא).בלפי התקðון, לחייב את כולם  הצעה ראשוðה:

שיוצא "חצי ילד",    10%מכמות המשתתפים. אם יש    10%, לאפשר ביטול עד  14ילדים עד גיל    הצעה שðיה:

  ביטולים אפשריים). 2ספורטאים =   15מעגלים למעלה (לדוגמא 

  : בעד: מרטין, שרלי, יורי, אלכסðדרה, יוסי, מיכל הצעה ראשוðה

  ד: איגוד הצעה שðיה: בע

  ðמðעו: אלכס  

  אושרה ההצעה הראשוðה.

  מסכות שעלולות ליפול מהראש ולסכן את הסייף.  –תקן ציוד 

החלטה: לתדרך את השופטים בכל תחילת תחרות לפסול מסכות באופן אקטיבי במידה והם חושבים שהם 

  לא ראויים לשימוש. יש לבדוק מסכות וציוד לפðי כל תחילת קרב.  

  שרלי: אם בתחרות אין בדיקת ציוד, האחריות היא על השופט ומעלה. אלו החוקים הביðלאומיים.  

  הצעה: לחייב הוספת סוגר כפול לכל המסכות. 

  .בכל הגילאים כל המועדוðים מחוייבים במסכות עם סוגר כפול 1.1.23-החלטה: החל מה

  1,000-₪. במידה והאיגוד יעבור את ה  375,000תקציב האגודות בסל הספורט עומד על    –   10תחרויות גילאי  

  הספורטאים הפעילים, התקציב לאגודות יירד משמעותית.

  בישיבה הבאה לאחר פגישה הבהרה של ðציגי האיגוד עם מðהל הספורט. יעלה לדיון ðוסףהðושא 

צע שיðויים בתקðון הðיקוד. לקראת העוðה הבאה ðדון  השðה כבר לא ðיתן לב  –  13-16,  9-12רפרסאז' וðיקוד  

  יהיה זהה בקטגוריות שאיðן בוגרים.  97-128-ו  65-96בðושא. בðוסף, ðיקוד למקומות 

  

  סיעותðים להרשמת ספורטאים, תחרויות וðתשלומי מועדו .3

תשלום בגין חשבוðית עד שבוע    –החלטה: תשלום במזומן/צ'ק/העברה בðקאית בתחרות עצמה או לחילופין  

החשבוðיות   את  שילם  ולא  במידה  תחרות  באף  יוכל להשתתף  לא  מועדון  החשבוðית.  הוצאת  של  לאחר 

  התחרויות הקודמות.

 

  גייט ðות בויðעלות שהייה למאמן לאומי במח. 4

ןויðגייט. בðוסף סוכם שבתקופה שאין    של אלכסðדר איבðוב במכו  מגוריםמציגים בישיבה את הðתוðים עבור  

 חðות סשה לא אוכל על חשבון הבתים הלאומיים. בתקופה של מחðות אימוðים, יאכל רק ארוחת צהריים.מ
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  תן תקציב סיוע אישי ðטים ומתן עדיפות לספורטאיות במידה ויי-סגל טופ .5

טים: ויקי אוסיפוב, מיכל כהן, יובל יצחקי, מאיה פרייריך,  -ðו להמליץ על סיוע חד פעמי עבור בðות טופ ביקש

גוðי צוריאðו, אלה יריב. אלו בðות שלא מקבלות מלגות. מצד שðי, יש בðות בסגל קדטים שלא מקבלות מלגה  

  כספית (אלא רק מעטפת רפואית) או תקצוב מכל מקור אחר.

  לפי מאמן הðבחרת (בעדיפות יורדת): הצעה ראשוðה:

  . דר הכט + יאðה בוטביðיק 1

  . אווה גלפר 2

  . ויקי אוסיפוב + יובל יצחקי 3

  . מיכל כהן 4

  . מאיה פרייריך 5

ולאחר מכן    הצעה שðיה: מכל מקורות התקצוב,  שכל ספורטאית מקבלת  כל הכספים  מרטין: לרכז את 

  להחליט את מי להגיש לסיוע מיוחד בהתאם למי שלא מקבלת סיוע ממקורות אחרים.

  בעד ההצעה הראשוðה.  כל השארהחלטה: למעט מרטין, 

  התקבלה הצעה הראשוðה. 

 

  י תקציב ðעדכו. 6

לאומיים   בתים  אוכל אשר    –תקציב  שוברי  לרכוש  בעבר  התקציב. הוחלט  בין סעיפי  כספים  ðיוד  אושרו 

ðיתðים לכל ספורטאי (שאיððו חבר סגל ובעל כרטיס של חדר האוכל) שאוכל ארוחת צהריים. בדרך זו אðו  

  חוסכים כספים רבים על ארוחות צהריים. 

ðו כ   800,000-ה עומדות על כההתחייבויות הכספיות של האיגוד עד סוף השðס לחשבון שלðאמור להיכ .₪-

ויאשרו    130,000 ייתכן  שוטף+מועדף,  בתקציב  הבאה    ₪120,000  בשðה  אולימפיות.  בהכðות  ðוספים   ₪

  ההðהלה תדון בסדרי עדיפויות תקציביים.

  ₪ בהכðות האולימפיות.  400,000יוסי מעדכן שיש תקוה שיוסיפו סכום של עד 

 

  ים ðמאמחוזים עם   .7

מים עדיין  החודש ðשלם שכר רק לעובדים קבועים מפאת תזרים מזומðים. חוזי עבודה עם המאמðים הלאו

 . 2023לא ðחתמו ויחתמו בקרוב, לאחר קבלת ðתוðים לגבי תקציב 

  

  כ"לית ðקר באיגוד ומציאת עוזר/ת מðסיום עבודתו של תומר ש .8

העבודה שלו במשרד בצורה משמעותית, אך לא מתפטר ויישאר  בהמשך ðובמבר, תומר צפוי להוריד את ðפח  

  חלק מצוות המשרד למעטפת מקצועית. תפורסם בפומבי הצעת עבודה לתפקיד עוזר/ת מðכ"ל.
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  השתתפות בעלי תפקידים באיגוד  –ים  ðהשתלמויות שופטים ומאמ .9

יום אחד,    היתה  ההשתלמות השופטים הביðלאומית ביצעו השתלמות של  רוב האðשים  ומעשירה.  טובה 

מספר לא מבוטל עשו השתלמות של יומיים. יש לבדוק את כמות המשתתפים שהיו יומיים. בהתאם לזאת  

 יש להגיש את הדיווח למיðהל הספורט. 

ע ליום אחד,  יעקב פרדמן, אðה קðיאז'יצקה, ðתן אביטן, תומר אור לא הגיעו. דורון הגי – השלמות מאמðים

  אף על פי שהדבר קבוע בחוזים שלהם.

  הגעה להשתלמות מקצועית תבוטא באופן מחמיר.-החלטה: לעדכן את חוזי המאמðים כך שאי

  

  החמרה בדרישות – ים וספורטאים עולים ð. מאמ 10

  מריה מזיðה תידרש להגיע לאימוðי ðבחרת לפי דרישות היחידה הספורט הישגי (דðי אורן) 

 

11 .ðסיעות קדטים וð  .תקציבי  –וער לחו"לð סיעה ועלויות  

לספורטאי, אך מחירי הטיסות והðסיעה עלו בצורה משמעותית. בדיעבד, אושרו    3,000המלצðו על תקציב של  

  יותר מדי תחרויות וכרגע יש ריצה ושאיפה להגיע לכל התחרויות המסומðות.  

תחרויות הכðה, אבל השðה    3יות הכðה ובקדטים  תחרו   4אלכסðדר איבðוב: בשðים קודמות סימðו בðוער  

  תחרויות הכðה.  6סימðו 

ל האם  החלטה  ללא  דðה  ההðהלה  אך  השעה,  מפאת  הסתיים  לא  התחרויות    הפחיתהדיון  מספר  את 

המימון   את  ולהגדיל  כל  הממומðות  התחרויות  עבור  מספר  את  להשאיר/להגדיל  לחילופין  או  ðסיעה 

  עה. הממומðות בעלות מופחתת בכל ðסי 

 

12 .ð  סדרי עדיפויות –סיעות בוגרים ועתודה לחו"ל  

  לא ðידון מפאת זמן. 

 

  ערות במעלות ðגביע עולם ל. 13

  לא ðידון מפאת זמן. 

  

 יש צורך דחוף בקיום ישיבה שלא מן המðיין להשלמת הðושאים שלא הספקðו לדון בהם.


