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 , תל אביב 10במשרדי האיגוד, שטרית  17:30,   2020/1/2ישיבת הנהלה פרוטוקול  

מעון מנון בן שחר, ש , שלמה אברמוביץ, טל וינר, איוסי דרוסקין, , מנכ"ל –יו"ר, פבל ליסובצב  –נוכחים: לירון כרמל 

 .אלי לוי איציק כהן. רבינוביץ,

 . , יהודית חליפהר גיבשטייןלימו –התנצלו 

במשך שנים רבות. חברי   ו הרבה לענףעל תרומת ,פני שבועייםנשא דברים לזכרו של זאב קראוס ז"ל, שנפטר ל לירון

 לעשות לזכרו ולהנצחתו.  אפשריבמה  הההנלה דנו 

תמלא את כל  , ויא כרגע התחילה חפיפהיד את יואב ריכטר. הלירון הציג את מישל פסטרון, שתחליף בתפק

 את תפקידה. לאיזה כיוונים נוספים נוכל לקחת ובנוסף נראה התפקידים שיואב מילא, 

 

 אישור פרוטוקול  .1

 

 פה אחד. אושר  –  11/11/19הלה קודמת מתאריך אישור פרוטוקול ישיבה הנ

 

 נכ"לדיווח מ .2

 

היה  . עד שלא יכן מאוד קיצוץ רוחבי בכל המשרדים. ית2020המדינה לשנת  ממשלה ואין תקציב של אין  –כספים 

 בינואר.  תקציב  20%לפי דברי דודו מלכא, הנכונות היא להעביר . לפי תקציב השנה שעברהתקציב, אנחנו מתכננים 

ם  מים מלאיי 2בהיו  בינוביץר. פבל ושמעון אתנה העבירו קורסים בנושא –ממונות על הטרדות מיניות באיגודי ספורט 

   רצאות וסדנאות בנושא.של ה

לראשונה הייתה גם  משתתפים.  40"כדורי" עם ה בגדאל היה בארץ, היה במחנה אימונים בחנוכמקצועית: מישל 

כה מלאה של ההתאחדות  ן בזכות תמיסיימנו ברווח קט, הוזמן. את המחנה צה להגיערשימת המתנה, לא כל מי שר

 בתי ספר. ספורט ל

שחקנים בנסיעות תמיכות  שלופבל נפגשו עם הורים על מנת לעשות סדר בכל הנושא שמעון  –הורים   פגישה עם

 כשידבר על הנושא המקצועי.יציג שמעון  –יסה לסגלים לחו"ל. הכינו מצגת של קריטריונים לכנ

 

 

 דיווח רכז מקצועי .3
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 וכל להתלונן.ילא  ו אחר כך, כך שאף אחדבעו מראש. השמות התלונקהקריטריונים סגלים: 

 . ם יצאו רק נבחרות יסות שבהיו טיה

. אציהנין קורדאבל לא התקבלו בסוף. הגיע מאמן כושר, מאממתנה היו בה 15שחקנים הגיעו,  40ורי: מחנה כד

לנסות  ,ניםלגבי הצלחת אימו למועדונים  guidelineעין והתחלנו להכין מ, גדאל, דיברנו המוןבמהלך היומיים עם מישל 

 אצל כל המאמנים.  ליצור שפה משותפת 

 כמותית ואיכותית. אימונים השתפרו פנימייה: 

 לנוער. בעולם 80עלה לדירוג  עדכון: טל ישראלי

ם ורסיבעולם הק ענף היום. ם ליטיריכים/מאמנים: צריך לשפר את איכות הקורס, לדבר על הנושאים הרלוונקורס מד

רס רוכז או נפשעות, חודש מ 150, ברגולציה בארץ הקורס הוא בערך( ימים  6אנשים ) ניגשים להרבה יותר 

 פעם/פעמיים בשבוע למשך חצי שנה. 

שינוי הסילבוס, ולאחר מכן   , סדר הפעולה:שיפור קורס מדריכים/מאמניםיל את נושא ץ יובאברמוביהוחלט ששלמה 

 .דת האיגובדיקת הוצאת הנושא ממכון וינגייט לשליט

 

 2020ב טיוטת תקצי .4

 

 הלה הבאה. מכן יעלה בישיבת ההנ  תדון בנושא ולאחר ועדת כספים

 

 ליגת העל גברים .5

 

  2. באופן אישי לא בעד יש קבוצות לא מספיק ברמה ן שהיוםצון לצמצם את כמות הקבוצות, מכיווללירון יש ר

נבצע  אם אגודה. שימנע זאת מ להעביר חוק ה אגודה בליגת העל, מצד שני, לא רואה לנכון קבוצות מאות 

. צמצום  שאחרי וכו'...(שנה ך גם ביורדת, וכ 2עולה ו  1מצום קבוצות בהדרגה )למשל בסוף העונה הבאה צ

רמת  ם לה כלכלית, כי לא ישתלבליגת העל )קבוצות  2חזיק עי לכך שאגודות לא יוכלו להכזה יגרום באופן טב

 ה בכל אגודה(., ותישאר רק קבוצה אחת חזקהליגה תעלה מאוד

 

 שונות .6

 

 קידום דרגתה לאלוף משנה. מזל טוב ליהודית חליפה על  איחולי
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