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 6141 אוקטובר 62מיום  41-9פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 
 

 יו"ר, איז'ו ויינר, איתן וידר, ארי מובסוביץ, דני בלנרו, יוסי רוזנבלט,  -איציק כהן : נוכחים
 גורביץ'. לימור גיבשטיין, מיכאל                

 מנדל ניימן )משחק(, רמי ישונסקי )מחלה. איחולי החברים להבראתו(.: חסרים
 
 
 תגובת חברי ההנהלה לטענות: עליו להביא את טענותיו במייל לחברי ההנהלה  - טענות מנדל. 4

 קודם לישיבה ואז ניתן יהיה לדון בהן ברצינות.     
 
  - דיון בהמלצות וועדה מקצועית. 6

     
 אושרו פרסים כספיים לזוכים בתחרויות הדירוג.א.     
 ש"ח. 511 -ש"ח, מקום שלישי  051 -ש"ח, מקום שני  0,111 -מקום ראשון           
 שנה. 01 -לא יינתן פרס כספי לזוכה בגיל פחות מ          
 

 הבאת  המאמן  לאחר הסברי יוסי רוזנבלט כולם פה אחד בעד - השתלמות ואימונים -מאמן סיני ב.     
 הסיני לחודש השתלמות ואימונים.         
   ש"ח וקיימת הבטחה מהספורט ההישגי וממנהל הספורט בהשתתפות כספית  00,111 -עלות ביקורו כ         
 בהשתלמות המאמנים שיערוך הנ"ל.         

 
 ה המקצועית. הונגריה משולם כולו ע"י המשתתפים באישור הוועד - התחרויות שבפתח ג.    
 שתי בנות ומאמן, במימון הטופ טים. - לובקיהס         
 מאמנים. 3. לתחרות ייצאו 0101 -נבחרות, רובן במימון הטופ טים ו 4 - רוסיה/סנט פטרסבורג          
 
 ההנהלה החליטה פה אחד כי עיקר כספי האיגוד יושקעו  - 6142 -סדרי עדיפויות בתקציב האיגוד ב .3

 )מיני קדטים(. 0110-0115בילדים ילידי  0105שנת ב     
 
 דני בלנרו מבקש לציין כי בתחרות לא הוזכר האיגוד כלל ע"י מארגני התחרות,  - תחרות פרנקי פיש. 1

 כולל העובדה כי יו"ר האיגוד נכח במקום.     
 
 צון ללמוד ולתקן צוינו שבחים רבים למיכאל טילקין על ההיענות המהירה ועל הר - מיכאל טילקין. 2

 התקלות.     
 
 ההנהלה החליטה פה אחד לא לאפשר שום שינוי במועדי המשחקים בכל  -שינוי בתקנון ליגה וגביע . 2

 הליגות, פרט לליגות ההתחלתיות )מלבד הסיבות הכתובות בתקנון ליגה וגביע(.     
 הנבחרת לתחרות בחו"ל ולאחר שניתנה  הורחבה האפשרות להקדים משחק עקב נסיעת שחקן סגל     
 הודעה לוועדת ליגה וגביע.     

 
 שבת בקרוב בצפון הארץ.  -הוחלט על עריכת מחנה אימון בשישי  - מרכזי עתיד. 7

 המקצועי המנהל   -המיקום ייקבע בכרמיאל או בגליל התחתון. במחנה ידריכו המאמן הסיני, יניב שרון      
 נוסף. ומאמן     
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  למחנה יוזמנו הילדים שנבחרו מצפון הארץ ומרכזה, בהזמנה כתובה שתצא ממזכירות האיגוד       
 לאגודות האם של הילדים.      
 ש"ח עבור הארוחות במהלך המחנה. 001כל ילד ישלם        
 סידורי הלינה יהיו על ההורים ובתאום עם הנהלת הקבוצה המארחת.       
  הל המקצועי יערוך ביקור בדרום כדי לגבש את החלטתו והחלטת הוועדה המקצועית לגבי מרכזי המנ       
 אימון במרכז ובדרום.       

 
 הוחלט פה אחד למנות את עו"ד ברוך פליקר כיועץ המשפטי של האיגוד החל  - יועץ משפטי חדש. 8

 האיגוד בשכר סמלי עד התייצבות האיגוד.בשלב ראשון, ילווה עו"ד פליקר את . 0104 נובמבר  0מיום      
 
 הוחלט על שינויים ארגוניים במנהלה, כל חברי ההנהלה )פרט לדני  - 6142שינויים ארגוניים ותקציב . 9

 ולאחר השימוע שייערך  0105בלנרו( ביקשו לערוך שימוע למזכ"ל. כל הישיבה הבאה תוקדש לתקציב      
 .0104 נובמבר 5ם רביעי, בתאריך ביו     

 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם: איציק כהן


