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פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  8-41מיום  92ספטמבר 9041
נוכחים :איציק כהן  -יו"ר ,איז'ו ויינר ,איתן וידר ,ארי מובסוביץ ,דני בלנרו ,יוסי רוזנבלט ,לימור גיבשטיין,
מנדל ניימן ,רמי ישונסקי.
חסרים :מיכאל גורביץ'.
מוזמנים :עו"ד איל יפה  -יועמ"ש ,אבי סגל  -מזכ"ל.
 .4ברכות  -איציק כהן בירך את חברי ההנהלה לשנה טובה וביקש לפתוח דף חדש באופן התנהלות האיגוד
בעתיד .דני בלנרו איחל לאיציק הצלחה בתפקיד והבטיח לעזור לו בהצלחתו .הורמה כוסית לשנה החדשה.
איציק הציע לבטל את הסיעתיות ,מנדל הגיב בביטול והשאר שתקו.
 .9אישור פרוטוקול הנהלה מס'  - 7441הפרוטוקול אושר.
 .3דיווח יו"ר  -איציק כהן דיווח אודות הפגישות והפעילות שקיים לפני ומאז בחירתו ,בדגש על הפגישות עם
יניב שרון ,משה פטלוק  -מנהל היכל הספורט ברעננה לגבי אליפות ישראל  5102והיחידה לספורט הישגי,
כמפורט להלן:
* יניב שרון  -סיכם איתו כי ישמש כמנהל המקצועי של האיגוד ,החל מיום  0נובמבר  .5102יניב יבצע את
התפקיד בהתנדבות בחודשים ספט'-אוק'  5102ויחל לקבל את שכרו החל מחודש נובמבר .5102
התמורה שיקבל ,מול חשבונית מס ,הוצגה בפני ההנהלה ומטעמים של צנעת הפרט לא ינקב הסכום
בפרוטוקול.
ביום רביעי הקרוב יקיים יניב במכון וינגייט מפגש של רצון טוב ולא מחייב עם שחקנים צעירים (עד גיל )01
מכל רחבי הארץ ,ללא הוצאת הזמנה רשמית מטעם האיגוד .בנוסף ,יהיה אחראי על פרויקט מרכזי
העתיד (במידה ויהיה פוטנציאל ראוי) וייעזר במסגרת פעילותו בדני מיכאלי ,כמתאם ארגוני.
יניב יכין תכנית עבודה שנתית לעונת  5102102ויהיה כפוף ליו"ר האיגוד וליו"ר הוועדה המקצועית.
מנדל ניימן העלה את סוגיית ניגוד העניינים שלכאורה קיימת במינוי של יניב ,לכן הוא מתנגד למינוי.
דני בלנרו העלה את סוגיית ריבוי המטלות שיש לדעתו על בעל תפקיד אחד.
איתן וידר האיר כי עבודת ההכנה שנעשתה ע"י היו"ר בעניין מיני קדטים אינה בהתאם לעבודת מטה
נכונה ,כמתבקש ,בדגש על כך שהאגודות אינן יודעות מי משחקניהן הוזמן למפגש במכון וינגייט ומי הגורם
שהזמין אותם.
תשובת היו"ר  :בשל קוצר הזמן והמקום ,הוזמנו מרוב האגודות ילדים למפגש לא מחייב.
* אליפות ישראל  - 9042תתקיים בתאריכים  2-1אפריל  ,5102בהיכל הספורט "מטרווסט" ,רעננה.
מוקדמות אליפות ישראל תתקיימנה במחוזות .עלות השימוש באולם תעמוד על  21,111ש"ח ,עבור  02ימי
תחרויות ברעננה ,הכולל :חדר שופטים עם כיבוד ,אחסון שולחנות המשחק ,עזרה בפינוי ועוד.
איציק כהן יציג בישיבה הבאה בפני חברי ההנהלה את הצעת המחיר ותנאי התשלום שסיכם.
* פרויקט טופ טים  -סיכם עם דני אורן וסהר אלוני מהיחידה לספורט הישגי את שמות השחקניות
שתימנינה על הסגל ,שהתקציב העומד לרשות האיגוד יחולק ביניהן.
מזכ"ל האיגוד יבצע רישום ראשוני לאליפויות הונגריה ,סלובקיה ורוסיה הפתוחות ,כאשר עד המועד
האחרון לביצוע השינויים (בהתאם לפרוספקטוס) יוחלט באיזו אליפות תשתתפנה השחקניות .המימון יהיה
ממקורות פרויקט טופ טים ,שניתן לאיגוד ע"י היחידה לספורט הישגי.
לאליפות הונגריה ייסעו המשתתפים מכיסם ולאחר אישור שמי של הוועדה המקצועית.
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-2* מחנה אימון בסוכות  -איציק אברמוביץ' מונה ע"י היו"ר כרכז הספורטאים הצעירים במכון וינגייט וינהל את
מחנות האימון שמאורגנים ע"י התאחדות הספורט לבתי הספר בסוכות ובחנוכה .5102
מימון עלות העסקתו יהיה ממקורות התאחדות הספורט לבתיה"ס.
יו"ר האיגוד ציין כי המינוי נעשה בהמלצת מר יורם כהן  -מהתאחדות הספורט והודה למנדל ניימן על
פעילותו ההתנדבותית בתפקיד זה עד כה.
 .1סיוע כספי לטל ישראלי  -איציק כהן ביקש לאשר כי האיגוד יממן באופן חריג וחד פעמי ,שלא יהווה
תקדים ,את הוצאות שתי הטיסות של השחקן ומאמנו  -גנדי סרף ,למחנות אימונים בבלגיה וגרמניה ,בסך
של כ 5,311 -ש"ח .הבקשה נומקה בהיותו של טל ישראלי שחקן עילוי ובעל פוטנציאל עתידי גבוה במיוחד
ועקב מצבה הכלכלי המיוחד של משפחתו.
החלטה :הבקשה אושרה.
 .2מינוי בעלי תפקידים וחברי וועדות  -אושרו המינויים הבאים:
* יוסי רוזנבלט  -סגן ומ"מ יו"ר האיגוד ויו"ר הוועדה המקצועית (פה אחד ,למעט התנגדותו של מנדל ניימן).
* דודיק אלטרץ  -סגן יו"ר הוועדה המקצועית וחבר הוועדה (פה אחד).
* יניב שרון  -המנהל המקצועי של האיגוד.
* דני מיכאלי  -מתאם ארגוני לאקדמיה ולפעילות המנהל המקצועי.
* איציק אברמוביץ'  -רכז האיגוד ל ספורטאים צעירים מצטיינים להתאחדות הספורט לבתיה"ס (במימון
התאחדות בתיה"ס .המינוי בתוקף לשנת  5102בלבד וההמשך מותנה בתשלום ההתאחדות לתפקיד זה).
** וועדה מקצועית  -יוסי רוזנבלט  -יו"ר הוועדה ,דודיק אלטרץ (סגן יו"ר הוועדה) ,איתן וידר ,אסף פרי,
דרור פולק ,שימי טננבוים.
ההצעה למנות את מנדל ניימן כחבר הוועדה נדחתה.
** וועדת כספים  -איציק כהן (יו"ר) ,איתן וידר ,רמי ישונסקי (גזבר)
** וועדת ארגון לאליפות ישראל  -אורי חרל"פ  -יו"ר ,אבי סגל ,איז'ו ויינר ,איתן וידר ,דני בלנרו,
מיכאל טילקין.
** וועדת חריגים לאליפות ישראל  -אסף פרי ,דרור פולק ,לימור גיבשטיין ,זאב גליקמן (בית הלוחם ת"א).
** וועדת שיפוט  -אי'זו ויינר  -יו"ר ,יורי פודובני  -רכז שופטים.
* ההחלטה למנות את יורי פודובני כרכז שופטים לקחה בחשבון את העובדה כי הוא חבר בהנהלת מכבי
בני הרצליה וכי מיכאל טיל קין משמש כיום בתפקיד ,כמו גם בכתוב בקוד האתי הגנרי שפורסם ע"י
מנהל הספורט ושאומץ ע"י האיגוד.
** מורשי חתימה  -איציק כהן ,יוסי רוזנבלט ורמי ישונסקי נבחרו פה אחד כמורשי החתימה מטעם האיגוד.
מנדל ניימן התנגד למינויו של איציק כהן.
מ נדל ניימן הסתייג מדרך מינוי בעלי התפקידים באיגוד כפי שנהג איציק כהן ומבקש כי כל מינוי יובא לאישור
הנהלת האיגוד.
 .6יועץ משפטי  -לבקשתו של איציק כהן ,הוחלט פה אחד (מנדל ניימן נמנע) לסיים את תקופת כהונתו של
עו"ד איל יפה עקב ניגוד עניינים.
יו"ר האיגוד ביקש למנות את עו"ד ברוך פליקר כיועמ"ש ,אשר מוכן להיתן את שרותיו המקצועיים תמורת
תשלום סמלי לתקופה מוגבלת (לדברי איציק).
עו"ד יפה הסתייג מהאופן בו החליט יו"ר האיגוד לסיים את תפקידו באיגוד ומהדרך לפיה התנהל איציק כהן,
במהלכם התנצל יו"ר האיגוד בפני עו"ד איל יפה באם נפגע ממנו.
הוסכם לקיים פגישה אישית בין השניים לצורך יישור ההדורים ביניהם.
רמי ישונסקי צידד בזכות היו"ר לבחור יועץ משפטי הקרוב אליו וכלבבו ,כשארי מובסוביץ ואיז'ו ויינר תמכו
בדבריו.
החלטה :עו"ד איל יפה יסיים את תפקידו כיועץ המשפטי באיגוד בתאריך  30אוקטובר .,5102
בהתאם לבקשת מספר חברי הנהלה ,תתבצע פנייה למועמדים נוספים על מנת לבחון את הצעותיהם
(מנדל ניימן ביקש לפרסם מכרז) ו לבקש לקבל מהם קורות חיים ואת סכום התמורה אותה מבקש לקבל כל
אחד מהמועמדים.
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-3" .7חטיפת" שחקנים מהאקדמיה במכון וינגייט  -התקיים דיון נוסף בנושא ,ביוזמת יו"ר האיגוד,

הוחלט:
א .כל מצטרף חדש לאקדמיה ש"ייחטף" ע"י אגודה ,תשלם האגודה "החוטפת" לאגודה "הנחטפת" סך של
 31,111ש"ח.
ב .היועץ המשפטי יכין נוהל דחוף בנושא זה ,כפי שהתבקש לעשות כן בישיבת ההנהלה הקודמת.
ג .תישקל החתמת הורי שחקן חדש המצטרף לאקדמיה על ערבות כספית בסך  31,111ש"ח ותיבחן
החלופה למי היא תועבר.
 .8יום קבוע לישיבות הנהלה  -נקבע כי ישיבות ההנהלה הבאות תתקיימנה בימי ראשון ,בשעה ,00:11
במועדים שייקבעו ויפורסמו לפני כל ישיבה.

רשם :אבי סגל

_________________

_________________

אבי סגל

יצחק כהן
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