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 2015ינואר  11מיום  15-1פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 
 , דני בלנרו, יוסי רוזנבלט, לימור גיבשטיין, איתן וידראיז'ו ויינר, אורלי בר, יו"ר,  -איציק כהן : נוכחים
 רמי ישונסקי. ',מיכאל גורביץ                

 (.סיבה אישית - ארי מובסוביץ )התנצל: חסרים
 מזכ"ל. -יועמ"ש, אבי סגל  -עו"ד ברוך פליקר  :מוזמנים

 
 מאושר. - 1410/פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' . 1
 
 מטעמים , איציק כהן הודיע על התפטרותו מתפקיד יו"ר האיגוד - הודעה אישית של יו"ר האיגוד. 2

  עקב אי הצלחתו לממש את התכניות והמטרות שהציב לעצמו עם כניסתו לתפקיד.אישיים ו     
 יוסי רוזנבלט, ימלא את מקומו של היו"ר היוצא והמליץ  -היועץ המשפטי הציע כי מ"מ יו"ר האיגוד      
 , כפי שהציע כבר תוך פרק זמן סביר בפני הנהלת האיגוד לקיים מהלך של בחירות כלליות בהקדם     

 .2014דצמבר  25המניין שנערכה בתאריך  באסיפה הכללית שלא מן     
 מ"מ יו"ר האיגוד,-כמו גם מינויו של יוסי רוזנבלט כ לאחר שההתפטרות התקבלה פה אחד,ולאור זאת,      
 הועבר ניהול הישיבה ליוסי רוזנבלט.     
 
 הביע תקווה לשת"פ מצד , המינוייוסי רוזנבלט הודה לחברי ההנהלה על  - הודעת מ"מ יו"ר האיגוד. 3

  אורלי ברובירך את  החל לנהל את הישיבההחברים, רואה בזאת שליחות ומקווה לעידן חדש באיגוד.      
 ישנה להנהלת האיגוד.-על הצטרפותה כחברת הנהלה חדשה     

 
 שלא מן  בפני הנהלת האיגוד הונחה בקשה לכינוס אסיפה כללית - אסיפה כללית שלא מן המניין. 4

 מנדל ניימן )ב"כ אגודת הפ. ב"ש( ושנתמכה בחתימותיהם  -המניין, שהוגשה ע"י חבר ההנהלה לשעבר      
 הפ. ראשון.-של ב"כ האגודות הבאות: הפ. ב"ש, בית"ר ב"ש, הפ. כ"ס, מכ. רחובות, אס"א ב"ש ו     
 ישיבת סדר היום של נה בהתקבלה הצעת היועץ המשפטי לקיים את הדיון בנושא בעדיפות ראשו     
 .מהיום שתכונס תוך פרק זמן של שבועיים עד שלושה שבועות ההנהלה הקרובה,     

 
 מסר דיווח לגבי ההוצאות וההכנסות הצפויות באיגוד גזבר האיגוד  - 2015תקציב האיגוד לשנת . 5

 אין זו הצעת התקציב,  במחצית השנה הקרובה, במטרה להציג את תמונת המצב. רמי ישונסקי ציין כי     
 לטווח הקצר, במטרה לסייע בקבלת ההחלטות הנכונות אלא אך ורק הצגת מצב עתידית לטווח האמור     
 כאשר בתוך חודש ימים תתבהר תמונת המצב לאור השלמת פרטי מידע נוספים הדרושים לצורך הכנת       
 . תקציב שנתי     
 הבנהל הגעה , תוךחון חלופות לקיצוץ בהוצאות במספר סעיפיםבמטרה לב התנהל דיון נרחב בנושא     

 באשר למצב הכספי כיום ובתקופה הקרובה, שאינו מביא עימו בשורות.     
 
 צירופים לצורך אך הרכב ה, נוישתלא כלפי הבנק של האיגוד מורשי החתימה  - מורשי חתימה בבנק. 6

 ד ממורשי החתימה יוכל לחתום על המחאות )ללא באופן לפיו כל אח חתימה מבחינת הבנק יוחלף     
  -האיגוד , אך כלפי פנים רמי ישונסקי על כל המחאה( -בר האיגוד זג של חובת חתימה של דרישה     
 ., כל עוד חתימתו ניתנת להשגהחתימתו של הגזבר תהייה חייבת להופיע על כל המחאה     
 .וסיסמת הכניסה לכתובת הדוא"ל של האיגוד ן הבנקחשבולהקוד באינטרנט תימסר ליוסי סיסמת      

 
 לאחר דיון בנושא הוחלט, כדלהלן: - תחרויות בחו"ל. 7

 לא תוצא מטעם האיגוד משלחת לאליפות הונגריה הפתוחה. - אליפות הונגריה הפתוחה*      
 .ר המצב הכספי, לאולאליפות צ'כיה הפתוחהישראל משלחת  תבוטל שיגור - אליפות צ'כיה הפתוחה*      
 , בכלל זה נבחרות הצעירות )בנים ובנות(השל כל מאושרת הוצאת משלחת  - אליפות ספרד הפתוחה*      

 . בכפוף לאישור תקציביראש משלחת, לאליפות ספרד הפתוחה,        
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 ספורטאיות, שני מאמנים )מאמן  3ספורטאים,  4 אושרה יציאת - אליפות העולם ליחידים בסין. 8
 .2015מאי  3-אפר' 25ומאמנת( וראש משלחת לאליפות העולם ליחידים, שתיערך בסין בתאריכים      
   ייצג את האיגוד  עם כל האחריות בכך, יצא על חשבונו לאליפות, אך ישמש כראש המשלחת, צקה רז     
 ות, כמו גם ידווח לאיגוד על תוצאות המשחקים )כאיש תקשורת(. במהלך האליפ בקונגרס המתקיים     
 ובכל שאר הנושאים הכרוכים לנסיעה, בכלל זה העלויות השונות  שלו צקה יישא באחריות הביטוחית     
 בהם יחויב )כולל כרטיס הטיסה(.     

 
 וי ו של יניב שרון בות ההליך הלא מסודר שנעשה במינבעק - ומאמן נבחרות צעירות מנהל מקצועי. 9

 הוחלט:תפקיד, ל     
 * להודיע ליניב שרון על הפסקת וסיום עבודתו, זאת ללא כל הסתייגות מאופן ביצוע התפקיד מבחינתו.          
 * להקפיא את שכרו מיום קבלת ההחלטה.     
 * להגדיר משרה אחת שתיקרא: מנהל מקצועי ומאמן נבחרות צעירות.     
 הודעה לאגודות, כי כל מאמן המעוניין בכך יוכל להגיש מועמדות למשרה, בכפוף לתנאי הסף. * לפרסם     
 , בכפוף לחוו"ד היוהמ"ש, לבחירת המועמד המתאים לתפקיד.* למנות וועדת איתור     
 * חברי וועדת האיתור יהיו ה"ה: איז'ו ויינר, איציק כהן ומיכאל גורביץ'.     
 ור יציגו בפני ההנהלה את שני המועמדים המועדפים לפני שתעלה ההחלטהחברי וועדת האית*      

 להצבעה.        
 

 התבקש למשוך את מכתב ההתפטרות שהגיש בזמנו ולחזור לתפקידו כיו"ר וועדת ליגה - דני בלנרו. 10
 וגביע.  דני הביע נכונות לחזור לתפקיד בשני תנאים:       
 ., במיוחד התערבויות שאינן לגיטימיותהחלטות הוועדה בראשותו* אי התערבות שום גורם ב       
 * קבלת החזר הוצאות נסיעה בגין פעילותו ההתנדבותית המלאה.       
 היוהמ"ש ציין את הסייגים והחוקים הקיימים בנושא מבחינת רשם העמותות.        
 רו"ח של האיגוד. מזכ"ל האיגוד יבדוק באהדה את היתכנות הנושא מול רו"ח גסר,       

 
 היוהמ"ש הדגיש את חשיבות קיומם של הסכמי עבודה כתובים וחתומים לכל  - הסכמי עבודה. 11

 מקבלי השכר באיגוד.       
 

 היוהמ"ש ציין כי על האיגוד לעשות ביטוח תאונות אישיות לספורטאים  - ביטוח תאונות אישיות. 12
 על ידו ומטעמו, בהתאם לחוק הספורט, דוגמת: אליפות ישראל, בכל האירועים המנוהלים ומאורגנים        
 משחקי דירוג, אימוני נבחרות וכד'.       

 
 היוהמ"ש העלה את סוגיית ההתנהלות הלא תקינה בנוגע להזמנת והבאתו לארץ של  - מאמן סיני. 13

 להשתלמות מאמנים והדרכת שחקנים.  LIU YANG  המאמן הסיני       
 דיון בנושא, הוחלט פה אחד לא להגיש ליחידת הסמך בקשה בדיעבד להעסקת מאמן/ספורטאי  לאחר       
 להתמקד רק בהעברת כספי המיסוי הנדרשים לשלטונות המס בגין התשלום הכספי שקיבל ו זר       
 המאמן.       

 
 
 
 

 רשם: אבי סגל
 

 
 

_________                               __________________________ 
  

 מזכ"ל -מ"מ יו"ר                                     אבי סגל  -יוסי רוזנבלט                     
 
 

 
 


