______________________________________________________________________________

פרוטוקול ישיבה_______:ישיבת הנהלה _____________23.07.2017
מיקום:

שטרית  ,10תל אביב

תאריך:

23.07.2017

שעה:

17:00

משתתפים:

לירון כרמל (יו''ר) ,פבל ליסובצב (מנכ''ל) ,חברים :אלי לוי ,אמנון בן שחר ,יוסי דרוסקין ,יוסי
ויידה ,איציק כהן ,לימור גיבשטיין ,גדי דיוולד.

מוזמנים:

זאב קראוס

מתנצלים:

גל שמואל (מנהל תחרות – משחקי המכביה)

נושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מישיבה קודמת
 .2מאמן נבחרות בוגרות  -תוצאות קול קורא
 .3אליפות אירופה בוגרים
 .4סיכום מכביה
 .5דיווח מנכל
 .6אסיפה כללית לא מן המניין  -פירוט שינויים בתקנון
 .7דיון והחלטות בעקבות סיכום שני פורומים מקצועיים
 .8שונות
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 .1פרוטוקול הנהלה מס ____________:אושר ,דיווח רבעוני לביצוע מנכ''ל.
 .2לאחר הצגת שלושת המועמדים – יניב שרון ,סרגי טרוסמן ואיסק אברמוב ,הוחלט פה אחד על מאמן נשים – יניב
שרון ומאמן גברים – איסק אברמוב.
 .3תתקיים בלוקסמבורג  13-17בספטמבר .הרכבת נבחרות – מאמנים.
 .4גל שמואל לא יכל להגיע .מהשיחה עימו – היה פער רציני בין מספר ההרשמות הראשוני שמטה המכביה דיווחו לכמות
המשתתפים בפועל .נציגי נבחרת הישראלית לא היו בישיבה הטכנית – חובה .כלל האווירה הייתה טובה .הרמה הייתה
ירודה ,פרט לשחקנית גרמנית אחת ושחקני נבחרת ישראל .ישראל לקחה את רוב המדליות .למרות שהביגוד הוזמן לפי
כמויות המשתתפים – החלוקה לא הייתה מסודרת ונוצרו חוסרים – לטיפול .ישנו צורך בשינויים קטנים בתקנון –
מול מטה המכביה .בפעם הבאה -אם כמות הספורטאים תשאר באותה רמה – ממליץ על יום הפסקה בין קבוצתי
לאישי.
 .5נדחה לישיבה הבאה.
 .6הוחלט על קיום אסיפה כללית ב 11.08.2017בהדר יוסף לאישור שינויים בתקנון העמותה (לפי בקשות רשם העמותות)
ולאישור תקנון ליגה וגביע עליו עמלה הועדה.
 .7הוצגו ממצאים הפורום השני ,חברי הנהלה נתנו את דעתם על נושא האלטרנטיבות לפנימיה ותפעולה הנכון .הנושא
ייבחן לאחר שתובא תכנית תפעולית שלמה על ידי מנכל האיגוד.
אפשרויות חסכון בעלויות ,יעילות הפנימיה ,עלויות נבחרות איזוריות ,משלחות לתחרויות ומחנות אימון בחו''ל,
תמיכות בשחקנים מקצועניים המתאמנים בחו''ל ועוד.
הנושא רגיש וחשוב מאוד ,הוחלט לתת למנכ''ל שבועיים עד לישיבה הבאה לבוא עם המלצות ממשיות איך לחלק את
המשאבים כחלופה מקצועית.
 .8נדחה לישיבה הבאה.

רשם :פבל ליסובצב

חתימת יו''ר האיגוד

חתימת מנכ''ל האיגוד

____________

____________
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