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 1104 אפריל 6מיום  41-3 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 ,זאב קראוס, דרור פולק, ארי מובסוביץ, איתן וידר, ו ויינר'איז, ר"מ יו"מ -פ "אורי חרל :נוכחים

 .רמי ישונסקי, מנדל ניימן, לימור גיבשטיין              
 .ש"יועמ -ד איל יפה "עו :מוזמנים

 (.אישית)ל "מזכ -אבי סגל  :יםחסר

 
 . 51בכפוף לתיקון הבא בסעיף , מאושר - 411 אישור פרוטוקול הנהלה מספר .4

ר הודיע שהוא נוסע כראש "היו", ייכתב..." גוד ישתתף כנציג האיגודיר הא"יו"במקום  - 01סעיף 
 ."משלחת לאליפות העולם

 .לאור אי הזמינות של מי מחברי ההנהלה לא ייסע לאליפות ראש משלחת מטעם האיגוד :החלטה
 

, התקנון בכל הקשור לתהליך הבחירותד אייל יפה הסביר לחברי ההנהלה את "עו - אסיפה כללית .1

 .מדים להנהלהכמועח ואת מי זכאיות האגודות החברות להציע וכ יייפולקבל  מי זכאי
 את אריק  ,עדת הבחירותור ו"ח  אליעזר אברהם כיו"שרה את רויפה וההנהלה אים סדר היום לאססוכ             
  יליבמ שיאושרי ל שם של מעומד שלישילקבל במי הההנהלה אישר .עדת הבחירותודויטש כחבר ו             
  (.תאריאל ערן עצמון אושר בסבב מיילים כחבר השלישי בוועדת הבחירו) חוזר             

 

 שרורפ מבקש את  א"אורי חרל - ל לשחקני נבחרת ישראל גברים"החזר הוצאות אש .3

ליום בזמן דולר 35  בסך ל"החזר אשת הגזבר לשלם לשחקני הנבחרת הבוגר החלטתו בשיתוף
 .ל"שהותם בחו

 .לאחר החלפת דעות ההנהלה מאשרת :החלטה

 

להכליל מרוג מנועה יעדת הדוו - בדירוג האישי הארצי" מכבי"ו" הפועל"הכללת אליפויות  .1

 . ח"ש 155 ךאת התשלום בסועד היום לא העבירו בטבלת הדרוג היות  "מכבי"ו "הפועל"את אליפויות 
 

סרבו להופיע לפגישה עם חברי  האקדמיהאורי מדווח שמאמני  - פגישה עם מאמני האקדמיה .5

 .שנאמר להם שהם כפופים לצקה רז הוועדה המקצועית בטענה
  , על מינויו של זאב קראוס כאיש הקשר המקצועיליאני אומנם יצא מכתב הבהרה למורן בצר ממאיר              

 .אך המכתב יצא ללא העתקים למאמנים ולצקה רז             
 ההנהלה רואה בחומרה רבה את התנהגות המאמנים ומבקשת מאורי להוציא להם מכתב  :החלטה               

 .וןבנד             
 

למרץ  9על פי בקשת ההנהלה מיום  - 410451041שיתוף שחקני נוער בליגת על החל מעונת  .6

את  לא לחייבוממליצה  גברים עלהשחקן נוער בליגת שיתוף דנה הוועדה המקצועית בנושא  4552
 .455254551קבוצות ליגת העל לשתף שחקן נוער החל מעונת המשחקים 

שלא לחייב שיתוף שחקן נוער בליגת על  ת הוועדה המקצועיתההנהלה מאשרת את המלצ :החלטה

 .בוגרים
 

אאוט לשיטת ליגה -מבקש לשנות את שיטת המשחקים באליפות ישראל משיטת נוק - ימןימנדל נ .7

 .מיעוט משתתפיםבהן קיים בקטגוריות ש
כנשיא  לעלות שנית את הצעתו למנות את פימה בוריסליגת החובבים ו אודותדיון לקיים עוד ביקש 

 .כבוד של האיגוד
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  :החלטות

 .שהגרלת המשחקים כבר נערכהאחר ה לעבור עתה שינוי משיטת המשחקים לא יכול **

 בהנהלה החדשה דחו לטיפול יינושא ליגת החובבים ושינוי תקנון המאפשר למנות נשיא כבוד  **             
 פ לציין את תרומתו "ים את בקשתו של אורי חרלחברי ההנהלה מאשריחד עם זאת , כשתיבחרל                 
 . אליפות ישראל במסגרת לענף של פימה בוריס                 

 

 למנות את יעקב בוגן כחבר הנהלה "מכבי"בקשת מרכז  .8
 חברהההמבקש למנות את יעקב בוגן כחבר הנהלה במקום  ישראל" מכבי"התקבל מכתב ממרכז 

 .שפרשה, שירית הרפז
 .שה להנהלה במקום החברה שפרשהילמנות א "מכבי"לחברים שהייתה פנייה למרכז  אורי מזכיר

 .  4552למאי  5תאריך הנושא לא רלוונטי לאור הבחירות שמתקיימות ב ,בכל מקרה :החלטה

 

 

 
 פ"אורי חרל :רשם                                                                                   

 
 
 
 
 
 

                                                                _________________                                                         _________________                                        
 אבי  סגל                                                                           פ "אורי חרל                       


