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 6106 אוקטובר 62מיום  8 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

 
 , מאיר ליאני, דרור פולק, דודיק אלטרץ, וידראיתן , איזו ויינר, ר"יו -משה סמיה  :נוכחים

 .שירית הרפז, רמי ישונסקי, יוגב( מטי)מרטין , מנדל ניימן            

 .ל"מזכ -אבי סגל , ציגי דיקשטייןד "עו -ר וועדת הביקורת "יו :ניםמוזמ
 (.התפטר)יוסי רוזנבלט  :חסר      

 
ם לתקופה זמנית את פעילותו ר האיגוד על בקשתו לצמצ"בפתיחת הישיבה הודיע יו .0

 . ו ויינר כממלא מקומו'את איזיבות אישיות ולמנות במסגרת האיגוד מס
 .ההחלטה אושרה פה אחד

 -ר באשר לתוצאות הפגישה שנערכה לאחרונה עם ראש מינהל הספורט "עדכן היו, כמו  כן
רמי ישונסקי , ולקדרור פ, ו ויינר'בהשתתפותו יחד עם איז, דודו מלכא -ר אורי שפר וסגנו "ד

 .ואבי סגל
 

 .מאושר - 4פרוטוקול הנהלה מספר  .6
 

 .מאושר - 6מספר וועדה מקצועית פרוטוקול  .2
 

משחקי הליגה והגביע תקנון כולל שינויי , מאושר - 6פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר  .4
 :ים הבאיםבכפוף לשינוי, שהוצעו בנספח לפרוטוקול הוועדה

משחקים בסיבוב  4 -ההתניה של חובת ההשתתפות ב הסרת: פרק רישום ספורטאים
 .השני

קבוצה בליגה הלאומית גברים " בו יירשם כי, זרים פרק רישום ספורטאים תיקון הניסוח של
זאת בנוסף להיתר הקיים כבר , "במשחקי הליגה והגביע שחקן זרבשורותיה תוכל לשתף 

 .לקבוצות ליגת העל גברים ונשים
, רכז השופטים -ת את המלצת הוועדה לצרף  את שבתאי פיקר ההנהלה מאשר - 21סעיף 

 .כחבר בוועדת ליגה וגביע
 

 ההנהלה מקבלת את הודעת ההתפטרות של חבר ההנהלה יוסי רוזנבלט - יוסי רוזנבלט .8
 (."הפועל"הבא בתור ברשימת )רגיל כחבר הנהלה ומצרפת במקומו לשורותיה את ניסים א

 
מאשרת את צירופם של איתן וידר וזאב קראוס כחברי ההנהלה  - חברי וועדה מקצועית .2

 .ר הוועדה"לבקשתו של יו, הוועדה המקצועית
 

 .ר וועדת הביקורת של האיגוד"כיו אושרר ד ציגי דיקשטיין "עו - וועדת ביקורת .7
 

ח "הגיע לידי האיגוד דו 1121אוקטובר  21ביום  - ביקורת עומק באיגוד של החשב הכללי .9
 . אך לא התקבל במזכירות האיגוד, 1121בחודש ינואר  שנשלח עוד, הביקורת

 . ר האיגוד"הגזבר דיווח אודות פעילותו בנושא עד כה ותשובת הביניים שתישלח בשם יו            
 של ולטפל בתיקון הליקויים שנמצאו בסיועם , הוחלט למנות את מאיר ליאני לרכז את הנושא            
 .ואבי סגלציגי דיקשטיין  ,רמי ישונסקי            
 התקדמות הטיפול לכל הנוגעים בדבר ובכלל זה לחשב ל האיגוד ידווח מעת לעת על "מזכ            
 .הכללי            
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כפי , ההנהלה מאשרת את השינויים המוצעים בתקנון האיגוד - שינויים בתקנון האיגוד .8
 . ב לפרוטוקול"שהובאו בפניה ומצ

, 1121דצמבר  5שתתקיים בתאריך  , ת תובאנה לאישור האסיפה הכלליתמכלול ההצעו
 .בתל אביב, 21:11בשעה 

 .יעקב בוגן ויוסי רוזנבלט,  ר"יו -ח אליעזר אברהם "רו: ה"כוועדת המנדטים ישמשו ה
 .ד איל חלד"ד דוד מנשה ועו"עו, ד ציגי דיקשטיין"עו: ה"כוועדת הערעורים ישמשו ה

 .ינויים לצורך הפצתם לכל המוזמנים לאסיפה הכללית הקרובהיערוך את השש "היוהמ
 

ר הוועדה המקצועית העלה את הנושא ונימק את הצורך הקיים "יו - מנהל מקצועי בשכר .01
 .למנות מנהל מקצועי בשכר

ר הוועדה ימשיך בתפקידו עד לסיום בחינת "יוהוחלט כי בשלב זה לא יאושר התשלום וכי 
ויים המוצעים בתקנון האיגוד ואי היותו שחקן פעיל עד לתאריך בכלל זה השינ, המצב הקיים

 .כאמור, לפחות 1121דצמבר  11
 

לפיהן יימנע , כולל המשמעויות הנובעות מהמצב הקיים, התקיים דיון בנושא - המצב הכספי .00
ועל , כפי שהובטח על ידו, מהאיגוד לקבל תמיכה מיוחדת וחד פעמית ממינהל הספורט

 .לה לעשות על מנת לממש את הסיוע האמורהפעולות שעל ההנה
 

 .הוחלפו דעות בנושא וניבחן התקנון הקיים - כפיפויות רכז הליגות .06
ר הוועדה המקצועית בכל "האחראי לנושא יהיה כפוף ליו, ההנהלה החליטה כי רכז הליגות

ר וועדת ליגה וגביע באשר למשחקי הליגה "וליו הקשור למשחקי הדירוג ואליפויות ישראל
 .בהתאם לקבוע בתקנון, הגביע בלבדו

הוא לא , כי לאור היותו של רכז הליגות ספק שרות לאיגוד, כמתחייב בתקנון, עוד הוחלט
 .אלא בדעה מייעצת בלבד, ועדת ליגה וגביעבובוועדה המקצועית ו ןיהיה חבר מן המניי

 
את ההנהלה מאשרת את ההצעה שהועלתה להוזיל  - משחקי הדירוגההרשמה לעלויות  .02

כמפורט , השלישי והרביעי, דמי ההרשמה למשחקי הדירוג לנרשמים למשחקי הסיבוב השני
 ח לנרשמים לסבב השלילי ואילך "ש 211, לנרשמים לפני הסבב השני ח"ש 251: להלן

  .לנרשמים לסבב האחרון בלבד ח"ש 01 -ו
 .לא יוחזרו דמי הרישום לשחקן שנרשם ולא הופיע לתחרות

 
ר הוועדה המקצועית יכין לאלתר את תכנית העבודה "יו - ל"תכנית עבודה ונסיעות לחו .04

בכלל זה תחזית חצי שנתית הכוללת את תחזית , 1121322ולעונת המשחקים  1122לשנת 
אליפויות בינלאומיות ומחנות 3 ומשלחות ישראל ושחקנים בודדים לתחרויות נסיעות נבחרות 

 .ויות הכספיות ומקורות המימוןבפירוט העל, ל"אימונים בחו
התכנית תובא לאישור ההנהלה ורק לאחר קבלת האישור שיתקבל יחל הטיפול בנסיעות 

 .אלה
 

ר וועדת ליגה וגביע יהיה אחראי לסיקור השוטף באתר "יו - סיקור ליגות באתר האיגוד .08
 .הבית של האיגוד אודות משחקי הליגה והגביע

 
בכפוף , שא באחריות להוצאת המידע לתקשורתיי ל האיגוד"מזכ - הודעות לתקשורת .02

 .י חברי ההנהלה ויושבי ראש הוועדות השונות"לנושאים שיועברו אליו ע
 

הנהלת האיגוד מקבלת את הצעותיהם של חברי ההנהלה איתן וידר  - ת ישראליואליפו .07
 .בהתאמה, ומנדל ניימן לערוך בעתיד את אליפויות ישראל בכרמיאל ובבאר שבע

 .בהתבסס על האפשרויות הקיימות ובמגמה להוזיל עלויות, יבחן לגופו של ענייןהנושא י
 

32... 
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 . הוחלפו דעות והתקיים דיון בתלונה שהגיש רכז הליגות - מכתבו של גל שמואל .09
במטרה להתחיל בקשרי גומלין חדשים , תיערך פגישת פיוס בין המתלונן לנשוא התלונה

להגדרת הסמכויות שסוכמו בישיבה במגמה להוריד את המתח  בהתאם, ובריאים בין השניים
 .ולתאם ציפיות בין כל הגורמים המעורבים בנושא

 .חברי ההנהלה במכלול ההיבטים הרחבעוד נדונו קשרי הגומלין בין 
 

, 1121אוקטובר  24ל האיגוד דיווח על כנס השופטים שנערך בתאריך "מזכ - שופטים .08
והאישיות  המקצועיות, ועל מכלול הבעיות האתיות, השופטיםר האיגוד ורכז "בהשתתפות יו
הבינוני , ולמצוא להן פתרונות בטווח המיידי לתת את הדעת שעל ההנהלהשהועלו בכנס 

 .והארוך
קשה בהתבסס על לקחי העבר והמציאות ה, יכין תכנית פעולה בנושא רכז השופטים

הכספי , בהיבט האתיבמטרה לשנות מקצה לקצה את ההתייחסות לנושא , קיימתה
 .ויביאה לדיון ואישור ההנהלה כאחד והמקצועי

 
ל עדכן על "המזכ - סיוע הוועד האולימפי לקבוצות המשתתפות בתחרויות בינלאומיות .61

התמיכה שהשיג מהוועד האולימפי בקבוצות אלופות המשתתפות בתחרויות בינלאומיות 
 .נצרת עילית ועירוני גבעתיים .הפקבוצות עבור לאחרונה ועל התמיכה שהתקבלה  ל"בחו

 
על מנת לקבל את מלוא הסיוע הנדרש והמתבקש , ו ויינר יטפל בנושא'איז - היועץ המשפטי .60

 .הפנייהובסמוך למועד  י האיגוד"ש בכל נושא שיופנה אליו ע"מן היוהמ
 

על מנת לסיים , ו ויינר יטפל בנושא'איז - חוזים אישיים למאמני האקדמיה במכון וינגייט .66
 . אלתר את הטיפול בנושאל
 

וטען כי ההנהלה נבחרה שלא דרור קורן הופיע בפני ההנהלה  - פגישה עם דרור קורן .62
ופסל את  האיגודדרור הטיל דופי אישי בכל חברי ההנהלה כנבחרי  .בהתאם לתקנון

הבחירה הייתה לא בהתאם לתקנון ולכן , לטענתו .הלגיטימיות שלהם לפעול בשם האיגוד
דרור היה נחוש בעמדתו ולא היה מוכן להגיע . נהלה אין תוקף משפטי וחוקילפעילות הה

 .אלא רק לאחר שייערכו בחירות חדשות באיגוד, לעמק השווה או לגלות גמישות בעמדותיו
של דרור   מדבריו, בלשון המעטה, חברי הנהלת האיגוד הביעו פה אחד את הסתייגותם

 .ואת בחירתם הלגיטימית כחברי הנהלה העלהאת עמדתם באשר לטיעונים שוהביעו בפניו 
ף הוא התבקש לפעול כראות עיניו וכאוות נפשו בכל פורום וגו, בעקבות גישתו זו של דרור

 . ככל אשר ימצא לנכון" מטרותיו"ולבחור בכל דרך אפשרית להשגת 
 

 
 אבי סגל: רשם
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