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 פרוטוקול ישיבת הנהלה

 , תל אביב10שטרית  12.7.18 17:00

 וכחים:נ
וסי יועץ משפטי, איציק כהן, לימור גיבשטיין, טל וינר, י –מנכ"ל, ברוך פליקר  –יו"ר, פבל ליסובצב  –לירון כרמל 

 , יהודית חליפה.אברמוביץ, אלי לוישלמה ן, גדי דיולד, אמנון בן שחר, קידרוס

 תנצל: מיקי קידר.ה

 

 סדר יום

 .אישור פרוטוקולים. 1

 .ראש משלחת -. עדכון משלחת אליפות אירופה לנוער 2

 .רכז מקצועי. 3

 .אישור תקנון ליגה וגביע. 4

 .אשרור מינוי אלי לוי סגן יו"ר. 5

, עדכון על אתנה, תקציב תלת שנתי למשרד הספורט, שת"פ שגרירות סין, תמיכה וועד אולימפי -מנכ"ל עדכון . 6

 נסיעה לשטרסבורג ועדכון על נסיעות של הבוגרים.

 .מדיניות דירוג מקצועי אגודות. 7

 מכבי תל אביב. –. מכתב פניה 8

 .שונות )עדכון וגיוס כספים תחרות קופרברג ז״ל( .9
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השאלה  –ממליצה להכניס שחקן צעיר לכל קבוצת ליגת העל  20.6.18ועדה מקצועית מישיבה בתאריך  א. .1

 היא מהו גיל של "שחקן צעיר"? לדעת לירון, הדבר לא ישים לטווח קצר, הכוונה היא לטווח ארוך. 

, כדי חקומועד מש . אפשרות לעזור לקבוצה שיש בה שחקן אקדמיה, להעביר ביתיות )לוינגייט למשל(ב

לירון לא חושב שנכון לחייב, במיוחד קבוצות   לחזק את האקדמיה, ולחזק את הקשר בין השחקן ואגודתו.

 ליגת העל.

אושר  –אשר יבחנו בהמשך  ב(-הפרוטוקול אושר למעט הסעיפים הנ"ל )א –אישור פרוטוקול ועדה מקצועית 

 פה אחד.

 

 אושר פה אחד., רמוביץשלמה אב –אישור ראש משלחת לאליפות אירופה לנוער .2

 , אושר פה אחד.אלי לוי –מינוי סגן יושב ראש  .3

". Ambassador Cupהרנקליסט האחרון היה בחסות שגריר סין, התחרות נקראה " –שת"פ שגרירות סין  .4

 בכוונת האיגוד להרחיב את שת"פ מול השגרירות. הועברה תרומה לאיגוד.

 ₪.אלף  15אושר  –תמיכת ועד אולימפי לנסיעה לאליפות אירופה  .5

בימים אלה מכינים תכנית כלכלית להגשה לגבי תמיכה נוספת של מינהל הספורט.  –פגישה עם דודו מלכא  .6

תקציב תלת שנתי של התפתחות הענף, כדי שיוכל לראות קו פיתוח למשרד הספורט לצורך הבראת האיגוד, 

 עתידי.

 ידון בישיבה הבאה. –מדיניות דירוג מקצועי אגדות  .7

 והתוכנית לשנה הבאה. נתוני פרויקט "אתנה" לשנת הלימודים שהסתיימההצגת  .8

טוען לניגוד עניינים של ה האיגוד קיבל מכתב פניה ממועדון מכבי תל אביב, החתום על ידי היו"ר יעקב בוגן .9

מאמני הנבחרות, איסק אברמוב ויניב שרון, שחקנים פעילים ומאמנים באגודות, הם גם בעלי חברה בענייני 

איציק חבר ההנהלה סיום התקשרות האיגוד עם "הרשתות הכחולות". ל במכתב ציין על בקשתויס שולחן. טנ

לאחר בחינת הדברים והצגתם להנהלה כהן מונה לבדוק את העניין, שעבר על הדברים והוציא המלצה. 

 הוסרו רוב ניגודי העניינים על ידי האדונים הנכבדים.

ניגוד עניינים.  גיע לבדיקתי. יש למנוע מצבים אשר קיים בהם לאיגודהנושא הלנושא: יועמ"ש התייחסות 

בנושא לפעול פה בכמה נושאים, ניגוד עניינים מתמיד. הוצאתי חוות דעת התרשמותי האישית היא שיש 

. יהתרשמתי שתפקידים אלה אמורים לקבל שינויים משמעותיים עקב הכנסת רכז מקצועבכמה מישורים. 

שלושה(. ולתת -קרוב )חודשיים סיום העסקתםשכן , צורך לעשות משהו בנידון כרגע שאיןממליץ עו''ד פליקר 

  .מ''שעלאמץ המלצת היו - הוחלט תשובה לאגודה הפונה בעניין זה ברוח זו.

אלף שקל ע"י  20-30-מרכזים, כ"א יתוקצב בכ 5שת"פ עם התאחדות בתי הספר, בשאיפה לפתוח  .10

התאחדות בתי הספר, שם נוכל לשים את הקבוצות לפי התוכנית של מישל גאדל. לפי קריטריונים של 

 מקצועי. לאיגוד יכולת השפעה קטנה יחסית ומתבטאת בעיקר בדירוג אגודות  –ההתאחדות 

רכז מקצועי. ועדת האיתור מורכבת ממנכ"ל האיגוד, נציג ועדה מקצועית )איציק כהן( וחבר  –קול קורא  .11

הנהלה נוסף )אלי לוי(, שגם ריכז את הועדה. לימור גיבשטיין הייתה משקיפה על הועדה. ברוך היועץ 

 כמות נכבדת של. הגישו (70%המשפטי גם היה נוכח. יצא קול קורא עם הגדרות תפקיד, אחוז משרה )
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מועמדים, נקבעו פרמטרים בעלי משקל שונה לפי החשיבות בעייני הועדה. כל חבר ועדה נתן ציון לכל 

כך שחברי  על סמך קורות החיים של המועמדים, , בצורה דיסקרטית,10עד  0מועמד, בכל פרמטר, מ 

. הוזמנו לראיון פרונטלי 75ו ציון מעל מועמדים אשר קיבלהועדה לא יודעים את הציונים שהאחרים נותנים. 

. הממוצע בין שלב א' את ארבעת המועמדים שהוזמנו לריאיון שובהריאיון, חברי הועדה הצביעו ודירגו לאחר 

של . התקבלה החלטה 87ל  80איון( ושלב ב' )אחריו הריאיון( היה הציון הסופי. הציונים נעים בין י)לפני הר

, מבלי להמליץ רק על מועמד אחד או נים בפני כל הנוכחים בישיבת ההנהלהלהביא את הנתו ועדת האיתור

 שניים.

 שמעון רבינוביץ נבחר ברוב קולות, כולם הצביעו בעדו פרט ללימור.

כמו כן נוספו נהלים מנהלתיים ושינויים על מנת  ,לליגות הצעירות הצעת שינויים לליגה: נבנתה תוכנית חדשה .12

יוצג לאחר בדיקת התקנון והשינויים החדשים. יש  את הליגה למקצועית יותר.להגביר את האכיפה ולהפוך 

ההנהלה דנה בכל הסעיפים, העבירה את הערותיה ליושב ראש הועדה, טל לבחון הנושא גם מול יועמ"ש. 

 וינר, וכן ביקשה לאשר את תקינות הניסוח אצל היועץ המשפטי ולהביא לדיון נוסף בישיבה הקרובה.

 

 לה.הישיבה ננע

 

 רשם יואב ריכטר.

 

 

 

 

 

______________________      ________________________ 

 יו''ר  –לירון כרמל         'למנכ' –פבל ליסובצב 

 

 

 

 

 


