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 פרוטוקול ישיבת הנהלה

 , הדר יוסף, תל אביב17:00, 18.09.2017

 

דרוסקין, אמנון בן שחר, איציק כהן, יוסי ויידה, לימור גיבשטיין, גדי דיוולד, פבל יוסי נוכחים: לירון כרמל, 

 ליסובצב.

 מנים: פימה בוריס, טל וינר, גנדי סרף.מוז
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 אישור פרוטוקולים  .1

 מאמן נבחרת נשים: –אליפות אירופה. דיווח יניב שרון  .2

 נבחרות בהרכב מלא.  2יצאו 

אירופה משמשת מעכשיו כמוקדמות לאליפות עולם. הוחלט שאין יותר אליפות  –בעקבות שינוי השיטה 

 וברמה גבוהה יותר. –אלא מצומצמות יותר  –אליפויות גדולות 

וככל  29הובטח להם מקום באליפות עולם. הנשים סיימו במקום בגין כך ו 27הגברים סיימו במקום 

 הנראה לא ייכנסו לא. עולם. 

 ולועדה מקצועית. וח בכתב להנהלת האיגודיועבר ד

 ''ל:כדיווח מנ .3

 הוצגו עיקרי התכנית אסטרטגית לקידום ופיתוח הענף •

 הוצג שיתוף הפעולה עם הליגות למקומות עבודה •

מימון  40%טוטו,  60% –ש''ח  300,000הוגשה בקשה לקרן מתקנים לפרוייקט כפרי הנוער על  •

 עצמי.
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 הוגשה בקשה לתפעול פרוייקט אתנה מטעם האיגוד. •

התאחדות בתי הספר. בכירי פגישות עם התקיימו מספר  -עם התאחדות בתי הספר שת"פ  •

רישום כלל המשתתפים דרך מערכת הרישום של האיגוד ופתיחת  –השת''פ יהיה בשני מישורים 

המקומיות  מועדונים בית ספריים חדשים בשיתוף פעולה עם האגודות הקיימות ברשויות

 הרלוונטיות.

זמן אמת פותחה לקראת המכביה ותהיה מעכשיו בשימוש בכל  מערכת תוצאות -מחשוב  •

 התחרויות הגדולות של האיגוד. 

בעונה הקרובה, הוחלט לקיים רישום הקבוצות והשחקנים דרך משרדי האיגוד ישירות. בגין כך,  •

מערכת רישום אגודות, שחקנים ודיווח תוצאות ליגה נמצאת בהרצה )חלקית כבר פותחה 

 ודות( ובשלבים האחרונים של הפיתוח לקראת פתיחת עונת הליגה.בשימוש על ידי האג

 –ם מפגש לאגודות המעוניינות לקראת פתיחת הליגה עם הדגמה של המערכת יתקייכמו כן,  •

 מילוי תוצאות.

צריך לקבל החלטות  –: הנהלים למשחקים נמצאים בעריכה תחרויות הדירוגשינוי השיטה ב •

הוחלט לשחק דרג א' על מנת לקדם שחקני נוער,  –יות שיתוף השחקנים בשתי קטגורבנושא 

דרג ב'  –ולאפשר לשחקנים ששרדו בדרג א' בקטגוריה צעירה יותר להשתתף בדרג ג'  –ביומיים 

 מבוגרת יותר. בקטגורית גיל –דרג א'  –

 3נוצרו  –רפורמה בנושא השיפוט האיגוד קיים השתלמות שופטים. כמו כן, החלה  –שיפוט  •

 מבחן לרמה בינונית.\ים מפגש הסמכהידרגים וקו

ושילובם הוחלט לקדם ולהכשיר כח אדם לניהול תחרויות רישמיות  –ים רכזי תחרויות אזורי •

 אזוריותבתחרויות שונות ו

התקיימה השתלמות מאמנים ומדריכים מוצלחת במכון וינגייט  –השתלמות מאמנים ומדריכים  •

מר, מנכ"ל האיגוד והמנהל המקצועי דודיק אלטרץ. אשר הועברה בעיקרה על ידי ד"ר מרק ורטהיי

 בתום ההשתלמות הועברו משובים על מנת להסיק מסקנות להתשלמויות הבאות.

  -חברת אדמה  .4

חברת אדמה. החברה של יו"ר האיגוד, מנכ"ל וחבר ההנהלה אמנון בן שחר עם התקיימה פגישה מוצלחת 

מבעוד מועד ותתן תמיכה על אף אי שביעות רצונה שהייתה בתחילת שהוגשה תוכנית המאשרת את 

 ש''ח לאיגוד לצורך השלמת הקצבת הפרויקטים. 20,000החברה תעביר הדרך מול האיגוד. 

 חוזרים לפתיחת ליגה ותחרויות. .5

 שא פתיחת הליגה, תאריכי תחרויות ונהלים.ייצא מייל לכל האגודות בנו

 שונות. .6

אלטרץ, סיים את תפקידו באיגוד ויו"ר האיגוד ומנכ"ל האיגוד ביקשו  דודיק –המנהל המקצועי  •

 להודות לו על תרומתו הרבה ועל עבודתו המסורה.

טל ישראלי יצא בסוף אוגוסט למחנה אימונים בהתאם לתכנית המקצועית שאושרה,  •

 דוח מקצועי הוגש לועדה המקצועית ולמנכ"ל האיגוד. יורוטאלנט.

 בטיפול המנכ''ל. –במכון וינגייט  הישגיונים מטעם היחידה לספורט מחנה אימתקיים בקרוב י •
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את תפקיד  . מציע להגדיר מחדשהרכב וועדה מקצועיתביקש להביע דעתו לשינוי  –גנאדי סרף  •

 והמאמנים בשטח לוועדה וההנהלה.שטח רכז התשתיות. טוען כי נדרש חיבור טוב יותר של ה

ד עם ראש מנהל הספורט מר עופר בוסתן על מנת לקבל התקיימה פגישה של יו"ר ומנכ"ל האיגו •

תמיכות תקציביות נוספות, כניסה לענף מועדף ב' שייפתח בקרוב, ולקראת הצגת האיגוד מול 

המשרד ישתף פעולה באופן מלא עם האיגוד על מנת לעזור להגדלת פעילות  ועדת הנדלר.

 האיגוד וקידומו.

  –בתי דין  •

o  מן סרגיי טרוסמן )קריית אתא( עקב התבטאויות אינן המאבגין עתירת האיגוד נגד

ראויות נגד בעלי תפקידים באיגוד, המאמן הביע חרטה על דבריו וטען כי אמר הדברים 

בסערת רגשות ודברים אלו לא היו צריכים להאמר. כמו כן, הוגש מכתב רישמי מטעם 

ל ידי בית הנהלת המועדון המביעה חרטה על התבטאות המאמן משורותיה. הוחלט ע

חודשים וזאת על תנאי למשך  3הרחקה למשך הדין כי המאמן ייקבל קנס כספי וכן 

 .שנתיים

o  במשחק נגד  שיתוף שחקן שלא כחוקבן גוריון ב"ש על בגין עתירה נגד אגודת אסא

נשלח מכתב התנצלות מצד האגודה. כמו כן, בית הדין החליט על הרחקת  ,מכבי דימונה

 משחקים נוספים על תנאי 3-יגה מתחילת העונה וכן הרחקה למשחקי ל 3השחקן למשך 

למשך שנתיים. אגודת אסא ב"ש קיבלה קנס כספי וכן קנס כספי נוסף על תנאי למשך 

 שנתיים.

 הרמת כוסית ואיחולי שנה טובה לכל עובדי האיגוד, מנהלי האגודות וחובבי הענף. •

 

 

 

___________________      _____________________ 

 מנכ"ל – פבל ליסובצב          יו''ר –לירון כרמל     


