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 פרוטוקול ישיבת הנהלה

 17:00, , תל אביב10שטרית  20199/015/

 וכחים:נ
לימור , שחר אמנון בןשלמה אברמוביץ, ן, קי, טל וינר, יוסי דרוסאיציק כהןמנכ"ל,  –יו"ר, פבל ליסובצב  –לירון כרמל 

 .שפירא, אילן אביבי קליקר, שמעון רבינוביץ, אריברוך פגיבשטיין, 

 הועד האולימפי. –מל''כ, אלון גרנות  –יעל שרף  :מוזמנים

 , אלי לוי, יהודית חליפה.מיקי קידרגדי דיולד , התנצלו:

 

 סדר יום

 אישור פרוטוקולים .1

 תקנון ליגה וגביע .2

 גיוס תרומות .3

 הספורטצדיניות תקצוב משרד  .4

 שונות .5

 ברכה והרמת כוסית לשנה החדשה .6
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 אישור פרוטוקולים .1

 אושר פרוטוקול ישיבת הנהלה קודמת, וועדת דירוג.

 

 תקנון ליגה וגביע .2

ענישת  –הוצג מתווה לשינויים בתקנון ליגה וגביע, לצד שינויי שפה מינוריים, ישנם שני שינויים מהותיים 

ום קבוצה מתפרקת לעונה עוקבת. התקנון הוחזר לטיפולו של טל וינר קבוצה מתפרקת באמצע עונה וריש

ההנהלה תדון שוב באישור התקנון בישיבה אחרת וכל השינויים לא יחלו על  וניסוחו הסופי עם ברוך פליקר.

 פרט ל: 2019-2020שנת 

 עידכון שנתונים בקטגוריות הצעירות 

  '3על מנת לאשר לכל השחקנים  – 3*3*3, 2019-2020פיילוט לשנת  –שיטת משחקים בליגה א 

 משחקים במהלך המפגש.

 –ההנהלה אישרה את המלצת הועדה  –נידונה השאלה: על מי להשתתף במשחקי מבחן לעונה הקרובה 

ירדה, ומשתתפי משחקי המבחן יבחרו בין הקבוצות שהגיעו לשלבים המכריעים  -"קבוצה אשר ירדה מליגה 

 בעונה החולפת". 

 

 תגיוס תרומו .3

חברה שמתעסקת בגיוס  –אמנון בן שחר הציג מספר דרכי פעולה לגיוס תרומות אפשרי. אחת הדרכים 

 כספים מקרנות ברחבי העולם. יעל שרף מחברת מל''כ הציגה את הפרופיל של החברה ואת תחומי פעילותה.

 

 מדיניות תקצוב משרד הספורט .4

אלון גרנות )לשעבר יו''ר איגוד הגולף(, מוביל צוות המרכיב את אמות המידע החדשים שיחליפו את לובצקי 

. אלון הציג מצגת לחברי ההנהלה אשר מסבירה את החשיבה מאחורי האמות ואת עיקרי 2021החל מ

 בסוף אוקטובר.שיאורגן על ידי מנהל הספורט התוכנית. מצגת דומה תוצג לכלל האיגודים ואגודות בכנס 

 

 שונות .5

ילדים בסוף שנת לימודים  3מ –שמעון רבינוביץ דיווח על גידול משמעותי בכמות הילדים באקדמיה בוינגייט 

בנות הבכירות  4הבכירים ו –בנים  3 –. הילדים 2019-2020ילדים בתחילת שנת לימודים  10ל 2018-2019

 .13בקטגוריית גיל 

'ש חיפה ואילת אביבי העלו נקודות לטיפול ומחשבה בנושאים שונים מנהל אגודת טנ' –שפירא  אירק

 ודירוג.הקשורים לרנקליסטים 

 

 ברכה והרמת כוסית לשנה החדשה .6

 

 יו"ר האיגוד נעל הישיבה. 

 

______________________      ________________________ 

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


