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 3610 אפריל 60מיום  01 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

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

 .שירית הרפז, מי ישונסקיר, יוגב( מטי)מרטין             

 .ר וועדת ביקורת"יו -ציגי דיקשטיין , ש"יועמ -ד איל יפה "עו :ניםמוזמ

 

 .הפרוטוקול מאושר - 7אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 1

 

 .   הפרוטוקול מאושר - 9אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 2

 

 .הפרוטוקול מאושר - 8אישור פרוטוקול הנהלה מספר  .3

 

 את הגביע לרגל זכייתו במקום ר וועדת הביקורת באיגוד "יו -ר האיגוד העניק לציגי "יו - דיקשטייןציגי . 4

 .לרגל הולדת בנו הראשון ,יחד עם חברי ההנהלה ,באליפות ישראל ובירך אותו השני    
 

 לאור היותו , ועדהר הו"סמכויותיה ומינויו של ציגי כיו, התקיים דיון בנושא פעילות הוועדה - וועדת הביקורת. 5

  .שחקן פעיל    
 בהתבסס גם על , מינוי ראוי ותקיןר וועדת הביקורת באיגוד "יין כיוש רואה במינוי של ציגי דיקשט"היוהמ    
 .י האיגוד"והתקבל עי מינהל הספורט "עהקוד האתי הגנרי שפורסם     
 , ז לפעילות הוועדה במהלך השנה ובכלל"לוו יעדי עבודהר וועדת הביקורת לקבוע "יו-קרא לר האיגוד "יו    
 .תוך בדיקת כל תחום ונושא באיגוד כפי שתמצא לנכון    

 

 ולהבהיר את  לחוות דעתו בנושא  התאפשרשל האיגוד לא  ש"להיוהמ - עמותת ידידי הטניס שולחן. 6

 י "שות זאת עלעלמרות שהתבקש , דרור פולקלאור אי העברת החומר אליו מ, מעמד אגודת הידידים    
 .ו וינר'איז -י חבר ההנהלה שמונה לטפל בנושא "ד איל יפה וגם ע"עו    

 ויקבל לידיו את החומר הנדרשי ישוחח עם דרור פולק באופן אישי מאיר ליאנ -ר האיגוד "יו :החלטה    

 .לצורך קבלת חוות דעת בנושא    
 

 בדגש על, אינטרסים במינויו של גל שמואל כרכז ליגותש מוצא על פניו ניגוד עניינים ו"היוהמ - רכז ליגות. 7

 .וממליץ כי לתפקיד ימונה גורם חיצוני ואובייקטיבי, אגודות 4כ ונציגן של "היותו ב    

 איתורב ר וגזבר האיגוד יטפלו"יו. 2112-13קידו בתום עונת המשחקים גל שמואל יסיים את תפ :החלטה    

 .2113-14החל מעונת המשחקים  מתאים אשר יחליפו בעל תפקיד    
 

 ו וינר כי במהלך כינוס האסיפה הכללית השנתית הקרובה תיערכנה 'הצעתו של איז - אסיפה כללית. 8

 תידון בפורום הוועדה לשיפור תקנון , "שלום בית"בחירות להנהלת האיגוד במטרה לקבל משנה תוקף ולמען     
 .בפני ההנהלהור ואישהמלצות הועדה יובאו לדיון . האיגוד    

 

 בו , בנושא עתיד הפנימייה ב משתתפיםמוחות ודיון נרחב ורנערך סיעור  - האקדמיה במכון וינגייט. 9

 , מינהל הספורט' סגן ר -דודו מלכא : גם, בנוסף לחברי ההנהלה וסגל מאמני הפנימייה, השתתפו    
 .וצקה רז א"כ מכבי ת"ב -יעקב בוגן , מייהנימנהלת הפ -מורן בצר , היחידה לספורט הישגי -דני אורן     
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נושאי הלימודים והמעקב , תכני האימונים, מהות ההכשרה, מקורות המימון, בישיבה זו נדונו עלויות הפנימייה
 . המקצועי אחר החניכים על כל המשמעויות וההשלכות ממרכיבים אלה

ר ר וגזב"יו. תוך בחינה מחדש של עלויות המאמנים, הפנימייה תמשיך בפעילותה במתכונת הקיימת: החלטה

בדגש , יבחנו את מכלול העלויות הכספיות המשפיעות על האיגוד( בהתאמה)מאיר ליאני ורמי ישונסקי  -האיגוד 
י האיגוד וייערכו את "ויקבלו החלטות באשר לגובה שכר המאמנים המשולם כיום ע, על עלויות המאמנים

 .ההתאמות המתבקשות בהתאם למצבו הכספי של האיגוד
 

 לפיו, מינהל הספורט' סגן ר -ההנהלה שמעה את הדיווח בנושא מפיו של דודו מלכא  - וועדת לובצקי. 11

 קיים סיכוי גבוה שהאיגוד ייכלל במסגרת עשרת איגודי הספורט שיימנו על האיגודים שבעדיפות וציין כי       
 .המשך פעילות האקדמיה תהייה השפעה גבוהה לכך ללהחלטת הנהלת האיגוד ע      

 

 דודו מלכא עדכן כי התמיכה הכספית המיוחדת לאיגוד בסך -כספית ממינהל הספורט  תמיכה. 11

 במועצה להסדרעומד להתקבל  2113מאי  2נמצאת כבר בשלבי הטיפול הסופיים ובתאריך  ח"ש 251,111      
 .האישור להעברת המענק המיוחל( טוטו ווינר)ההימורים בספורט       

 

 נשים ונוער המתוכננת , ל האיגוד עדכן אודות תכנית משחקי הגמר לגברים"כמז - גמר גביעי המדינה. 12

 על הקבוצות אשר תשחקנה במסגרת זו ועל , בבית הלוחם בבאר שבע, 2113אפריל  25להתקיים בתאריך       
 .ש ובית הלוחם להפקת האירוע"התמיכה הגדולה לה זוכה האיגוד מעיריית ב      
 .ר להיות נוכחים במשחקי הגמר"י היו"שו עחברי ההנהלה התבק      

 

 .חברי המשלחת ייצאו ויחזרו יחדיובסיומו הוחלט כי כל , התקיים דיון בנושא - אליפות העולם בצרפת. 13

 (.ערכיתוחינוכית  ,בטיחותית)ל "ישראל לתחרויות ואליפויות בחו כך אף ינהגו בעתיד בכל נסיעת נבחרות      
 

 היחידהי "כל הנסיעה תמומן ע, לדבריו. דרור פולק עדכן ודיווח בנושא - חהאליפות ספרד הפתו. 14

  הפרשיםכאשר ה, (לשחקניות) הטופ טים פרויקטו( ניקול טרוסמן והמאמן איציק אברמוביץ)לספורט הישגי       
 .היוצאים לאליפות י הורי השחקנים"יכוסו ע הכספיים      

 לגזבר האיגוד את כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת ההחלטה בכתב ו לאלתריעביר פולק דרור : החלטה      

 את פרטי הנסיעה על כל בכתב ל האיגוד "ולמזכ, מימון הביניים הנדרש לצורך כך בכלל זה, הסופית      
 .בנושא מרכיביה לשם המשך הטיפול      

 

 יתבצע הרישום , ברישום עד כהבעקבות אי סדרים שהיו  - רישום לאליפויות ותחרויות בינלאומיות. 15

 .ל האיגוד בלבד"לתחרויות ואליפויות בינלאומיות מעתה ואילך באמצעות מזכ      
 

 כל נושא שחבר הנהלה מבקש - אופן העלאת נושאים בישיבות הנהלה ושיטת העבודה השוטפת. 16

 .ר היום לכל ישיבהבטרם פרסום סד, ל האיגוד"להעלות בישיבת הנהלה יועבר מבעוד מועד למזכ      
 .  אשר יעבירן לטיפול הגורם הרלוונטי בהנהלה, ל"י המזכ"כל הפניות מהאגודות לאיגוד תרוכזנה ע      

 
 

 .במשרד איגוד הקיאקים, 17:31בשעה , 2113אפריל  28תאריך ב, יום ראשוןבהבאה תיערך  הישיבה
 
 
 
 
 

 אבי סגל: רשם
 

 
 
 

             ____________________                                                    _____________________ 

 מאיר ליאני                                                                        אבי סגל                      


