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 3610 מרס 64מיום  8 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 
 

 , מאיר ליאני, מנדל ניימן, דרור פולק, ארי מובסוביץ, איתן וידר, פ"אורי חרל, ו ויינר'איז :נוכחים

 .ירמי ישונסק, יוגב( מטי)מרטין             

 .יעקב בוגן :מוזמן

 .שירית הרפז :חסר      
 

 הרמת כוסית לחג הפסח
 

 .הילמכביומומלץ יעקב בוגן מעביר לחברי ההנהלה תקציב מבוקש  - 08 -משחקי המכביה ה. 1

 כאשר, מתקציב זה 08%יאושר לפחות  14....בתאריך  .ח"ש 00,888ס "אושרה ע -יה יהבקשה למכב    
 .ף במימון ביניים שיוחזרהאיגוד אמור להשתת    

 .מאחר והתקציב של המכביה יכסה זאת, האיגוד לא יצטרך להשתתף בעלות כספית    
 וגל שמואל יהיה מנהל ח"ש 0,288בוגן מציע כי צקה יהיה שופט ראשי ומנהל אדמיניסטרציה בעלות של     

 .ח"ש 0,288התחרות בעלות     
 .נכנסים לאולם בבוקר ויוצאים בלילה. קשהבוגן מבקש להבהיר כי זו עבודה מאד     

 .יעקב בוגן ילווה את התוכנית עד תחילת המכביה עם צקה וגל שמואל. התוכנית מאושרת :החלטה    

 

 ניסיונות להגעה . ר שלמה כהן"נותן סקירה לגבי התהליכים שקרו בתקופה האחרונה עם היו :ו ויינר'איז. 2

  לכל הצעה ב ר סיר"יונות עלו בתוהו לאחר שהיוליאני ורמי ישונסקי וכל הניסי מאיר "למציאת פיתרון שלוו ע    
 .שהוצאה    
 יד את האיגוד לעבודה מסודרת עם נהליםר ואנו כולנו נסייע בכך להצע"מ היו"מציע כי מאיר ליאני ישמש כמ    
 .מסודרים    

  .ההצעה מאושרת פה אחד    
 מאיר ליאני ישמש , בנוסף. אם ומאיר ליאני ישמש כמורשה חתימהזכויות החתימה בבנק תשתנינה בהת    
 .הימטעם האיגוד במכבי ר"כיו    

 

 בנים  4+ בתיאום עם הגזבר יצא מאמן . אליפות העולם והשחקנים המוצעים נותן סקירה לגבי :דרור פולק .4

 כאשר  , אוס כראש המשלחתמציע למנות את זאב קר (.כפוף למצב ההחלמה של שלי גלמן)בנות  2-4ובין     
 .ח המארגנים וכרטיס הטיסה יהיה על חשבונו של זאב"העלויות בגינו יהיו ע    
 .דרור יעמוד בקשר עם רמי ישונסקי. תיעשה בדיקה מהירה לגבי האליפות במלטה    

 

   החוב לוינגייט  .ח"ש 888,.2שולם עבור מרינה למכון וינגייט . נותן סקירה קצרה על התקציב :רמי ישונסקי. .

 היתרה בבנק עומדת . נשלם לשופטיםישראל אליפות ח ולאחר "שולם למשרד רו .ח"ש 02,888נשאר על     
 .ח"ש 08,888כרגע על     

 

 פ לצוות לבניית תוכנית עבודה'ועדה המקצועית הקרובה יצורף אורי חרלומציע כי בישיבת ה :ו ויינר'איז. 0

 .ל"נוסף לתחרויות בחוב, יות מקצועיות גם בארץתכלול תוכנ מסודרת אשר    
 .אלא כולל את חברת איסת, והל המצויאבי סגל יבדוק הצעות לנסיעות לפי הנ    
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 .יפגשו עם היועץ המשפטי כדי להבהיר את מעמד אגודת הידידיםוינר ו 'דרור פולק ואיז. 0
 

 לאחרבסבב מיילים וטלפונים שהתקיים  - אירוח מנהל התחרויות הראשי בהתאחדות האירופאית. 0

 המנהל הראשי של התחרויות , אושר לארח בארץ את מר רומן פליס, קיומהבסמוך למועד אך , קיום הישיבה    
 .שהינו השלישי במעמד החשיבות באירופה, מטעם התאחדות טניס השולחן האירופאית    
    .הביקור יתואם בין דרור פולק ורמי ישונסקי    

 
 

עמוד נושא המשך כאשר על הפרק י, עם כל הצוות המקצועי בוינגייט, הבאה תיערך במכון וינגייט הישיבה
 .התנהלות הפנימייה

 
 .חג שמח

 
 

 ו וינר'איז: רשם
 

 
 

             _____________                                                    ____________________________ 

 ו וינר                                                                        רמי ישונסקי'איז                      
 

 


