_______ ____________________________________________________________________
פרוטוקול ישיבה_______:ישיבת הנהלה _____________15.05.2018
מיקום:

שטרית  ,10תל אביב

תאריך:

15.05.2018

שעה:

17:00

משתתפים:

לירון כרמל (יו''ר) ,פבל ליסובצב (מנכ''ל) ,חברים :גדי דיוולד ,אלי לוי ,איציק כהן ,אמנון בן
שחר ,יהודית חליפה ,שלמה אברמוביץ ,יהודית חליפה.

מוזמנים:

עו''ד ברוך פליקר ,טל וינר.

מתנצלים:

יוסף דרוסקין ,מיקי קידר

נושאים על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולחם
 .2דיווח אליפות עולם
 .3נבחרת אליפות אירופה נוער וקדטים
 .4שבוע מישל גדאל
 .5תקציב 2018
 .6פונקציות מקצועיות לאיגוד
 .7שינוי שיטת ניקוד מקצועי לדירוג האגודות
 .8דיווח כמות משתתפים בתחרויות דירוג
 .9אסיפה כללית
 .10שונות
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 .1פרוטוקול הנהלה מתאריך  10.04.2018ופרוטוקול ו .מקצועית מתאריך  2.5.2018אושרו.
 .2הוצג דיווח אליפות עולם  2018בשוודיה שנשלח על ידי המאמן – איסק אברמוב .חברי ההנהלה ביקשו לפעמים
הבאות שהדו''ח יוצג על ידי המאמן שיהיה נוכח בישיבה – לצורך שאלות ותשובות ומחשבה לעתיד .כמוכן יש
להכין דו''ח מובנה למילוי לאחר נסיעה לחו''ל עם פרמטרים קבועים – לטיפולה של ועדה מקצועית.
 .3אליפות אירופה לנוער  -במסגרת התקציבית ישנו צורך לקצץ או בנבחרת\ות או למצוא פתרונות אחרים על מנת
לעמוד ו\או להתקרב ליעד תקציבי המיועד לתחרות זו.


שלמה אברמוביץ ידבר עם הרומנים – על מנת שישבצו את ישראל במלון זול יותר.



הוחלט לשלוח נבחרת נערות רק למסגרת האישית.



עדיין לא התקבלה תשובה מהרשויות – האם נדרש מאבטח.

 .4בשבוע מישל גדאל יתקיימו –


יום איתור – צפי לכ 35ילדים



 3ימי השתלמויות למדריכים ומאמנים בוינגייט



כנס מקצועי למנהלי אגודות – הצגת התוכנית המקצועית

חברי ההנהלה הציעו להכין "תקציר" לקראת הביקור וליידע את כלל האגודות בעיקרי התוכנית.
 .5בהמשך לישיבה הקודמת – תוכנית התקציבית (בעיקר המקצועית) צריכה להתעדכן לתוכנית רב שנתית – על
מנת להכיל את יישום תוכנית מישל תוך כדי התפתחות האיגוד.
 .6לפי תוכנית מישל גדאל – האיגוד צריך להעסיק פונצקיה של "רכז מקצועי" אשר יהיה אחראי על הצעה לפועל
ובקרה על התוכנית – הוחלט להוציא "קול קורא" לתפקיד.
 .7האיגוד צריך ליצור דירוג מועדונים לדיווח מקצועי לטוטו כך שיהיה תואם את מדיניות הספורט (לובצקי) ומדיניות
החדשה של ההנהלה .המנכ''ל וועדה המקצועית התבקשו להציג מתווה לדירוג האגודות.
 .8המנכ''ל עידכן שבשיטת תחרויות החדשה – האגודות שיתפו בתחרויות דרג ג' כמות גדולה של השחקנים
(כ )500מה שמשרת את האיגוד בהגדלת כמות הספורטאים .עם זאת יש עוד לעבוד על המבנה של התחרות
בדרג ב' – כדי לתת פתרונות איכותיים לרמה של השחקנים בשלב ב'.
 .9האסיפה הכללית השנתית נקבעה ל – 15.06.2018עו''ד ברוך פליקר יסייע בהכנת סדר יום לאסיפה.
 .10ללא

רשם :פבל ליסובצב

חתימת יו''ר האיגוד

חתימת מנכ''ל האיגוד

____________

____________
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