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 1104 אוגוסט 3מיום  41-6 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 לימור גיבשטיין, ויינר, איתן וידר, ארי מובסוביץ, דני בלנרו, יעקב בוגן, יו"ר, איז'ו  -מאיר ליאני  :נוכחים

 רמי ישונסקי.', מנדל ניימן, מיכאל גורביץ              
 מזכ"ל. -יועמ"ש, אבי סגל  -עו"ד איל יפה  :מוזמנים

 
 והחלמה מהירה.בריאות  גורביץ' למיכאליו"ר האיגוד איחל 

 
 הפרוטוקול אושר. - 4415אישור פרוטוקול הנהלה מס' . 4

   .(4, בפרוטוקול הנהלה מס' 6, סעיף קטן 2)ראה סעיף ניימן  מנדלויתר על התנצלותו של מובסוביץ ארי *     
 יו"ר האיגוד מבקש ממנדל להתבטא בעתיד אחרת ובאופן מנומס.       

 יועמדו בפני וועדת -איציק אברמוביץ ואור קנר יתנצלו תוך שבוע ימים בפני רכז הליגות ולא  - 06סעיף *     
 משמעת, בהתאם להמלצת היועמ"ש של האיגוד.       

 
 מאושר. - 41-6מקצועית מס' פרוטוקול וועדה . 1
. 
 אושרה חברותם של מאיר ליאני, רמי ישונסקי ואיתן וידר כחברי וועדת  - כספיםוועדת אישור חברי . 3

 יעקב בוגן סירב לשמש כחבר בוועדה. ., כפי שהיו עד כהכספים    
 
 ד מהם לעתיד, תוך ציון מיכאל גורביץ' דיווח בנושא, בכלל זה הלקחים שיש ללמו – לנועראליפות אירופה . 1

 מאמן הנבחרות, על התנהלותו המקצועית החיובית. -לחיוב מיוחד של יניב שרון     
 
  2104102מיכאל גורביץ' יכין תכנית לעונת  -יו"ר הוועדה המקצועית  - שנתיתמקצועית תכנית עבודה  .5

 תאם להנחיות העבודה שקיבל בכתב , כולל המשמעויות הכספיות, בה2104לא יאוחר מסוף חודש אוקטובר     
 ובע"פ מיו"ר האיגוד.    
 
 אוק'-ספט'יו"ר האיגוד עדכן בנושא. תוקף החוזים ישונה, כמתבקש, לחודשים  – חוזים עם המאמנים. 6

 יוסי רוזנבלט יוכל לעיין  בהסכמת המאמנים. , כל זאת(2104דצמ' -ולא כפי שמצוין בהסכם )נוב' 2104    
 ., תוך שההסכמים עם המאמנים ייבחנו מחדש בעתידיימים בתיאום עם מזכ"ל האיגודבחוזים הק    
 
 איחל בשם חברי הוועדה ברכת החלמה מהירה ורפואה שלמה דני בלנרו  - דיווח יו"ר וועדת ליגה וגביע. 7

 עדכן אודות פעילות הוועדה עד כה ועל הצפוי בעתיד.לצבי שחר, חבר הוועדה,     
 ולימור גיבשטיין להצטרף לפעילות וועדת קריאתו ליעקב בוגן  צרף חברים נוספים לוועדה, אךל ביקשדני     
 עזור במקום בו אין לו השפעה )בוגן( ובנימוק של אי התאמהל , בטיעון כי לא יוכלוגביע נענתה בשלילה ליגה    
 . יבחן את הבקשהכי  צייןמכאשר איז'ו ויינר  )לימור(,    
 
 בה ואופן לפרסום תקנון לעקרונות ההשתתפות  הפעלת הליגה אושרה עקרונית, בכפוף - ליגה מחוזית. 8

 הפעלתה ופעילותה, אותו יפרסם דני בלנרו מבעוד מועד.    
 
 איציק כהן יצורף, לבקשתו, לוועדה המקצועית וישוחח עם יו"ר  - לוועדה המקצועית חבריםצירוף . 9

 שימי טננבוים אינו  .יחד עם יוסי רוזנבלט )בהסכמת חברי ההנהלה( (הוועדה )יעקב בוגן התנגד למינוי    
  , לדברי ארי מובסוביץ. בהרכבה הנוכחי מעוניין לשמש כחבר וועדה    
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 40. מורשי חתימה - בעקבות בקשתו של יעקב בוגן לא לשמש כמורשה חתימה מטעם האיגוד, ימונה איתן

וידר כבעל זכות חתימה שלישי.        
 

 טיעוניו של של המאמן, לאור בפועל לימור גיבשטיין תבדוק את סוגיית שעות העבודה  - עומר גנדלר. 44

 . הדו"ח יוצג בכתב ע"י לימור בישיבת ההנהלה הבאה.בנושא מיכאל גורביץ      
 

 תי בש, במטרה לוודא כי כל שחקני הנושא ייבחן מול מ - שיטת חלוקת הציוד לשחקני הנבחרות. 41

 הנבחרות מקבלים ציוד בהתאם לנדרש.      
 

 באמצעותו ידווחו מאמני  מזכ"ל האיגוד ירכוש שעון נוכחות לצורך הצבתו במכון וינגייט, - שעון נוכחות. 43

 האקדמיה על שעות עבודתם ופעילותם במכון.      
 

  2102איגוד דיווח על קבלת אישור על ניהול תקין לאיגוד לשנת יו"ר ה - 1045אישור ניהול תקין לשנת . 41

 והודה למזכ"ל על פעילותו המבורכת בנושא.      
 

 .2104102האיגוד יקיים כנס אגודות לפתיחת עונת המשחקים  - כנס פתיחת עונה. 45

 
 יפות ההנהלה אישרה את השתתפות נבחרות ישראל באל - אליפות אירופה לנבחרות בפורטוגל. 46

 . 2104ספטמבר  24-22אירופה שתתקיים בתאריכים       
 

 , שהוצעה ע"י איז'ו ויינרמזכ"ל האיגודהבקשה לפיטוריו של בנושא  נוסףהתנהל דיון  - מזכ"ל האיגוד. 47

 ויעקב בוגן בישיבת ההנהלה הקודמת.       
 בכתב שביקש לקבלהנוספות ת הראיות עתיד, בעקבות אי קבלאיגוד הוריד את הנושא מסדר היום ליו"ר ה      
 המבקשים מכתבים אחרים מאגודות )חלקם מאגודות אשר  7כהצדקה לבקשת הפיטורין, מה עוד כי קיבל       
 על שביעות רצון מלאה דווקא ( המעידים נו בעבר כי הן מתלוננות עליו, לכאורהציילפטר את המזכ"ל       
  פקוד המזכ"ל.מת      
 העלה הנמקה נוספת להחלטתו, כי יש בפנייתם של איז'ו ויינר ויעקב בוגן נקמנות אישית ותו האיגוד יו"ר       
 .שיש למזכ"ל מוחלטת וחד צדדית מהתכונות החיוביות הרבות, תוך משוא פנים והתעלמות לא      
 יעקב בוגן הודיע כי יגיש עתירה לבית הדין של ההתאחדות לספורט.       

 
 
 

 
 סגל רשם: אבי

 
 
 
 
 
 
 

                                        _________________                                                                                                                                                _________________ 
 אבי  סגל                                                                                                   מאיר ליאני               

 
 
 
 
 
 


