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 4141דצמבר  1מיום  41-41פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

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

 .רמי ישונסקי, ניימןמנדל               
 (.ביקור מאמן סיני בכרמיאל -התנצל )איתן וידר : חסרים

 .ל"מזכ -אבי סגל , ש"יועמ -ד ברוך פליקר "עו :מוזמנים
 
 .מאושר - 4419' פרוטוקול ישיבת הנהלה מס. 4

 .הנהלת האיגוד מקבלת בברכה את חזרתו של מאיר ליאני כחבר הנהלה    
 
 .מאושר - 4418' ת מספרוטוקול וועדה מקצועי. 4
 
 .מאושר - 4415' פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס. 3

   קבלתרק לאחר ' ר הוועדה להוציא את המכתב לאיציק אברמוביץ"ו ויינר בדעה כי היה על יו'איז - 5סעיף  **    

 .המכתב צאתבנושא לאחר הוו 'דני בלנרו הלין על אופן פעילותו של איז .לשור ההנהלה לפרוטוקואי        
 
 מספר חברי הנהלה העלו את הנושא - נסיעת הנבחרות הצעירות לאליפות רוסיה הפתוחה. 1

 ./841' בהתייחס לפרוטוקול וועדה מקצועית מס, והוחלפו דעות לגביו     
 . העלה את הנושא לאור אי נוכחותו בישיבת ההנהלה הקודמת בה דנו בפרוטוקול - מנדל ניימן**      

 בדגש על כך כי , י הנהלת האיגוד"לקריטריונים ולנהלים שאושרו עמלין על כך שנסעה משלחת בניגוד          
 .אם בכלל, אין בסמכות הוועדה המקצועית לקבוע מי יהיה ראש המשלחת         
 .לדעתו לא הייתה כל הצדקה מקצועית לנסיעה זו, כמו כן         
 .בע כי מינוי ראש משלחת טעון אישור של הנהלת האיגודהכריע בסוגיה וק ש"היוהמ*          

 
 במיוחד לאור העובדה כי הכניסה למעגל , הנסיעה לרוסיה הייתה בזבוז זמן וכסף - 'מיכאל גורביץ**     

 מצטער על כך שהמנהל המקצועי לא. התחרויות חלה בשלב מאוחר יותר ממועד ההגעה של המשלחת       
 .הצטרף לנסיעה       
 השיב למיכאל כי המנהל המקצועי לא נסע מסיבות אישיות של הולדת בתו והדבר נבדק ר האיגוד"יו        
 .לפני תחילת התחרויות נערכו אימונים והנסיעה הייתה קשה ומפרכת. עימו מלכתחילה        

 
 . השנתית של האיגודח ולא הופיעה בתכנית העבודה "ש 05,666 -עלות הנסיעה הייתה כ - רמי ישונסקי**     

 .מהוועדה לקיים דיון בנושא ולהפיק את הלקחים המתבקשים מכך לעתידמבקש        
 

 הודה בטעות שנעשתה ונימק זאת בכך כי לא כל הנתונים היו ידועים  - ר הוועדה"יו: יוסי רוזנבלט**     
 .לעתיד יילמדו ויופקומהמקרה הלקחים תוך שהוא מציין כי , מראש לוועדה        

 
 אם כי , ותותקציב הטופ טים לא נוצל ולכן היה כדאי להתחרות על מנת לנצל א - איציק כהן: ר האיגוד"יו**     

 .כולל במשחקי התנחומים, השחקנים התאמנו ושיחקו היטב        
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 ר וועדת ליגה "יו-כ דני בלנרו הגיש מכתב התפטרות מתפקידו - ר וועדת ליגה וגביע"התפטרות יו. 5
 בין השאר ונימק זאת, אבי סגל - ל האיגוד החבר בוועדה"תוך חלוקת שבחים לעבודתו של מזכ, וגביע     
 :ההבא הבסיב     

 .והחלטות שונות ר האיגוד וחלק מחברי ההנהלה בשיקולי וועדת ליגה וגביע"התערבות יו**      
   

 ר האיגוד לליבון מכלול "התפטרותו ולהיפגש לפגישה אישית עם יוש המליץ לדני להשהות את "היוהמ       
 .במטרה ליישב את הנושאים בהם קיימות מחלוקות ביניהם, הנושאים שעל הפרק       
       
 הנעשית ללא , ר וועדת ליגה וגביע"חברי ההנהלה חלקו שבחים לדני בלנרו על פעילותו ותפקודו כיו       
 להרגיש את הסדר החדש  ותמתחיל העובדה כי  האגודות בשטח תוך ציון, מסירות רבהמשוא פנים וב       
 .החיוביים שנעשים במכלול תחומי הטיפול של הוועדה שבראשותו והשינויים       
        
 , של דני בלנרו וקוראים לו לחשוב שנית על הצעד שעשהמצטערים על התפטרותו כל המשתתפים        
 .מתוך כוונה שדני יחזור בו, ההתפטרות לא אושרה .לחזור בו מהתפטרות במטרה       

 
 . הצעתו לשינוי הרכב החתימות בבנק וההתניות הקיימות ר האיגוד ויתר על"יו - מורשי חתימה בבנק. 6

 .מתוך אחריות של הגזבר לחשבון האיגוד בבנק המצב יוותר כפי שהוא כיום, על כן    
 

 בקשות לכינוס  לושבפני הנהלת האיגוד הוגשו ש - ה כללית שלא מן המנייןאסיפ לכינוסבקשות . 7
 :כמפורט להלן, האסיפה הכללית     
 ,קריית אתא. אלי, הפועל רעננה, קריית אונו. הפ,  א"מכבי ת: י האגודות הבאות"נתמכת ע - האחת **     

 , נצרת עלית. הפ, הפועל ירושלים, הפועל אילת, ר אשדוד"בית, הפועל אשדוד, הפועל לוד         
 :הנושאים הבאים סדר היוםכאשר על , גליל תחתון. הפ         

 הדחת מאיר ליאני מתפקידו כחבר הנהלת האיגוד*          
 רט      בחירת אורלי בר כחברת הנהלת האיגוד על פי דרישת מנהל הספו*          

 כאשר , כפר סבא. הפ, א בן גוריון"אס, ש"ר ב"בית, ש"הפועל ב: י האגודות הבאות"נתמכת ע - השנייה**      
 :הנושאים הבאים סדר היוםעל          
 המכהן בניגוד להנחיית רשם העמותות, ו ויינר מחברות בהנהלת האיגוד'הדחת איז*          
 (40 -' ב 41' ס)המכהן בניגוד לתקנון רשם העמותות , מחברות בהנהלת האיגודהדחת יוסי רוזנבלט *          
 ('ה 5' ס)המכהן בניגוד לתקנון רשם העמותות , מחברות בהנהלת האיגוד' הדחת ארי מובסוביץ*          

 , דהפ אשדו, ם-י. הפ, א"ת. מכ: האגודות הבאותי "נחתמה עו בקשה שנוספה מאוחר יותר - השלישית**      
 :הנושא הבא סדר היוםכאשר על , נצרת עלית. הפ, הפועל גליל תחתון, ר אשדוד"בית         
 הדחת מנדל ניימן מתפקידו כחבר הנהלת האיגוד *          

 
 ש לאיגוד מהו החוק הקובע בנושא זימון אסיפה כללית "היוהמהסביר , במהלך הדיון שהתקיים בנושא     

 ימק את הסיבות בגינן הוא ממליץ לכנס אסיפה כללית ולהעלות על סדר היום את כלשלא מן המניין ונ     
 בכלל זה בחירת , על מנת שאחת ולתמיד תהייה הכרעה בסוגיות המועלות, הנושאים המבוקשים לעיל     
 .אישה נוספת כחברת הנהלה     
 אחוז  46שלא מן המניין דרושים ש כי לכינוס אסיפה כללית "הבהיר היוהמ, בסוגיית קולות ההצבעה     
 מכלל מספר האגודות החברות באיגוד וההצבעה באסיפה הכללית הינה בהתאם למספר הקולות      
  .שיש לכל אגודה( מנדטים)     
 ש כי החברות בעמותה היא של אגודות בלבד וכדי להכריע פעם אחת ולתמיד "הסביר היוהמ, כמו כן     
 ים השונים תביא ההנהלה לאסיפה הכללית שלא מן המניין את כל הבקשות שהוגשו עד במחלוקת בין הצדד     
 אחוז וכל עוד לא התקבל ערעור מטעם אגודה כלשהיא בדבר החתומים  46כה מבלי לדקדק בדרישה של      
 .בשמה על הבקשה אנחנו לא נעסוק בכך     
 למרות התייחסותו , שיהיה נוכח בכינוס, העמותותמנדל ניימן הודיע כי לאסיפה הוזמן גם נציג מרשם      
 .ש לפיה אין צורך בנציגות מטעם רשם העמותות באסיפה"של היוהמ     
 כמו גם לכל אחד , ח על הוצאותיו לעתירה שהוגשה"ש 166החזר בסך מהאיגוד מאיר ליאני ביקש לקבל      
  .קבלת העתירהלאור , מגישי העתירה הנוספים שהיו שותפים לה 1מיתר      
 תקינות מגישי הבקשות בהתייחס : הסוגיות הבאותלגבי  ש"היוהמ ו שלחוות דעתביקש לקבל את , בנוסף      
 והאם מי שאינו חבר בעמותה רשאי  לעובדה שרק עמותות רשומות כחוק רשאיות לחתום כינוסים והצבעות      
 .לחתום בשם עמותה      
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  :ותהחלט   
 

 .11:11בשעה , /211דצמבר  22כינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין נקבע לתאריך . 1    
 ( בקשות 3)י האגודות "בקשות ההדחה שהוגשו עד מועד ישיבת הנהלה זו עסדר היום יכלול את . 2    

 .וכן בחירת אישה להנהלה        
 , כחברת הנהלת האיגוד( ישהא)האגודות תתבקשנה להעביר את הצעותיהן למועמדת נוספת . 3    

 (.חמישה ימים בטרם המועד שנקבע לכינוס האסיפה הכללית) /211דצמבר  21לא יאוחר מיום         
 .ש"בשיתוף עם היוהמ, ל האיגוד"הכנת האסיפה הוטלה על מזכ ./    

 
 בעלות  2112אושר המשך רישום השחקנים לאליפות ישראל  - 4145רישום לאליפות ישראל . 8
 ח "ש 112כאשר הרשמה לאחר מועד זה תעמוד על סך של , /211דצמבר  31ח עד "ש 82של      

 . (1' בהתאם לקבוע בחוזר מס)     
 
 
 

 אבי סגל: רשם


