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 _____________201710.26.ישיבת הנהלה פרוטוקול ישיבה:_______

 , תל אביב10שטרית  מיקום:

 26.10.2017 תאריך:

 17:00 שעה:

 משתתפים:

        מוזמנים:

 מתנצלים:

  

, גדי י דרוסקין, יוסי ויידהבל ליסובצב )מנכ''ל(, חברים: אמנון בן שחר, יוסלירון כרמל )יו''ר(, פ
 ., יהודית חליפהדיוולד

 בוריס פימה, עו''ד ברוך פליקר, ליובה יוסלבסקי, דני בלנרו, יניב שרון

 חן פרץ, לימור גיבשטיין, אלי לוי, מיקי קידר, איציק כהן.

 :נושאים על סדר היום
 
 וישיבות ועדה מקצועית קודמת ותישיבמאישור פרוטוקול . 1
 דיווח מנכ''ל .2
 2018-2019השתתפות באליפות אירופה . 3
 קריטריונים לנבחרות לאומיות. 4
 . שונות5
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 9,10,12וליגה וגביע )מספרים:   ומספר פרוטוקולים של ועדה מקצועית 18/9/2017ו 23/7/2017לים מתאריכים ופרוטוק .1
 נכ''ל התבקש לזרז את עניין כתיבה, אישור ופרסום הפרוטוקולים בעתיד.. המאושרו מקצועית( ו. – 2. ליגה –

 דיווח מנכ''ל: .2

שהוגשה  2017-2018אושרה תוכנית אתנה לשנת פעילות כחלק מתכנית כוללת להגדלת כמות הספורטאים באיגוד,  .א
 בכפרי נוער. ש''ח עבור פעילות לבנות צעירות 165,000 בסכום של האיגוד יתוקצב –מנכ"ל האיגוד על ידי 

תקצוב  להורדת גיל בהמשך לדרישת נציגי האיגוד מול משרד הספורט וקברניטי הספורט בישראל, לפעול ל .ב
התומכת בבקשה להורדת גיל התקצוב בענף רב שנתית  באחריות המנכ"ל להכין תכנית  – השחקנים מהטוטו

 .2017דצמבר  ףולהגישה למשרד הספורט עד סו

 שיתוף פעולה דל מצד המועדונים. –החדשה יוצאים לדרך ם תחרויות הדירוג במתכונת .ג

 .והתוצאות מתעדכנות בצורה טובה באתר כולם משתמשים במערכת החדשה –התחילו  2017-2018ליגות  .ד

 כולם. –קהל היעד  יוני עד ספטמבר. –של ביניים סיכום  –שיווקי בקרוב ייצא מגזין  .ה

 יותר )ניוזלטר( לראשי המועדונים.מנכ"ל האיגוד יפעל להוציא דוח עשייה מפורט  .ו

בהמשך לפגישות יו"ר האיגוד עם יו"ר ונשיא האיגוד העולמי בגרמניה, לשת"פ וסיוע מקצועי מטעם  –מישל גדאל  .ז
 שחקן ומנהל ספורט בכיר מצרפתבנובמבר. מישל,  12-17האיגוד העולמי, יגיע מישל גדאל לישראל בין התאריכים 

עיות ואסטרטגיות לאיגודים שונים ברחבי העולם ואירופה. תכנית המפגש הוכנה אשר כיום עוסק בתכניות מקצו
 על ידי מנכ"ל האיגוד.

 התקדמות הדרגתית בשת''פ עם התאחדות בתי הספר וליגות למקומות עבודה.  .ח

 הועברו מספר מיילים לנספח הצרפתי לפרוייקט משותף. יש לקדם את הנושא מולם. .ט

 גם בפן הישגי וגם בפן הקהילתי. –התוכניות אשר הוגשו לחברת אדמה יש להתקדם עם הוצאה לפועל של  .י

הוצאות הנסיעות ב המביאה לגידול לאליפות אירופה במתכונת החדשה הבוגרות דיון נרחב בנושא שליחת הנבחרות  .3
 אושר לרשום את שתי הנבחרות ברוב קולות. –לחו''ל. החלטה 

 .המעודכנים לייצוג בנבחרות ישראלההנהלה הסמיכה את הועדה המקצועית להחליט על הקריטריונים  .4

 שונות:  .5

 בוריס פימה: 

 ד''ר קידר מוזכר במגזין החדש של סווטלינג קלאב. .א

הוחלט לתת גביעים של סווטלינג  ,כן כמו בוריס יתרום גביעים למקומות הראשונים. ,בתחרות לזכרו של ד''ר קידר .ב
 אב לאחת מתחרויות הנוער.קל

 –הראה תמונה עם נבחרת ירדן וביקש לקיים שיתוף פעולה עם נבחרת ירדן. טור בפולין, -פרותחרות בוריס חזר מ .ג
בתגובה לכך, הוסיף יו"ר האיגוד כי נוצר קשר עם עמותה מיוחדת שמטרתה תקצוב  חשיבות שת''פ עם השכנים.

 ן יהודים לערבים, ונושא זה ייבחן.וקידום פרוייקטים בתחום הספורט לשת"פ בי

 דני בלנרו:

 הסתייגות מהחלטת ועדת ליגה וגביע. –ליגה לאומית  –חוסר שיוויוניות בחלוקה למחוזות  .א
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במיוחד  –עדיפות צריכה להנתן למקום עם הרבה שולחנות  –בקשה לבדיקת מוקדים לקיום משחקים מרוכזים  .ב
אין סיבה לשחק באולם האגודה עם  –כ''כ קרוב אחת לשניה כאשר מדובר על אגודות שנמצאות  –בבאר שבע 

 מעט שולחנות.

 ליובה יוסלבסקי:

 באירוח משחקי בית בליגות א' וארצית.יש לבדוק שבאגודות לא תווצר התנגשות  .א

 למועדונים )כגון גרפלור וכדומה( מבקש לקבל עזרה בציוד .ב

 לירון כרמל:

 ''ז לבואו של מישל גדאל.ועדה מקצועית צריכה להיות מעורבת בקביעת לו .א

 מילה טובה לדוד אלבז שבזמן קצר יחסית העמיד מערכת עובדת לרישום שחקנים וניהול ליגה. .ב

 .לקבל תגובה כיצד ניתן לסייע לענף. מקווהבקרוב התקיימה פגישה עם יולי אדלשטיין שהייתה חיובית מאוד ו .ג

 ברוך פליקר:

, מדיניותלהחליט על ההאיגוד צריך  .בחוק הספורט 7, 5, 2ם וביטוחים: לפי סעיפי , בדיקות רפואיותהסמכות .א
יש לקיים על כך  .בנושאים אלהלתזכר את האגודות באופן תדיר כלומר, מה יחול על האגודות ומה על האיגוד ו

 דיון והחלטה בהנהלהת האיגוד בהקדם.

 

 

 

 
 
 
 

 פבל ליסובצב רשם:
 
 
 
 

 ודמנכ''ל האיגחתימת       חתימת יו''ר האיגוד 
 

 ____________      ____________ 


