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 oomZאפליקציית ב  0020:, 2020/60/3פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 

,  אלי לוי, , יוסי דרוסקין, אמנון בן שחראברמוביץ'מנכ"ל, שלמה  -יו"ר, פבל ליסובצב  - נוכחים: לירון כרמל

 . יועץ משפטי –יהודית חליפה, ברוך פליקר איציק לוי,  לימור גיבשטיין,, , טל וינרבינוביץשמעון ר

 מיקי קידר.מסרו את התנצלותם: 

 

 סדר יום הישיבה: 

-ל  30/06/2020-להגשת הדו"ח הכספי מהמרשם העמותות קיבלנו ארכה  - ירון כרמלל -  עדכון יושב ראש .1

יפות כלליות. האסיפה הראשונה היא אסיפה  אס תאריכים של אנו צריכים לקבוע כמו כן, . 30/08/2020

עם המלווים   אנו מאשרים את הדו"חות הכספיים ודנים בהתקשרות כללית שנתית של העמותה שבה

 המקצועיים שלנו.  

בשלב זה יש מקום  לטעמי שנים.  4הבחירות צריכות להתבצע בינואר כשנסיים    לפי התכנית המקורית

הנהלת  ל בהזדמנות זו רוצה לומר תודה . את הבחירות  קדיםלהו  אגודותלנו ללהחזיר את המנדט שקיב 

  כיהנושקדנציה מלאה. עצם זה  כהןשהצליחה ל הנהלה  לא הייתה  האחרונות משך השניםב .האיגוד

ן הכללי,  הכיוו , הסכמה לגבי מלמעלה למטהסימן להצלחה. זה מורגש ביציבות כבר זה  קדנציה מלאה,

 .  סייעו לענף בעתיד. שי וגם מבחינה בינלאומית נוצרו קשרים הדוקיםים, יצרנו קשרים בינאישי 

גודים הוציאו את  . רוב האיהקורונהשל וירוס מצב הלאור  את אליפות ישראלבנוסף, רוב הענפים ביטלו 

.  היה בחל"ת למשך חודשיים וכעת חזר  שהמנכ"לרוב העובדים שלהם לחל"ת. גם אצלנו הייתה תקופה 

וד חוזר לפעילות לאט לאט, אתמול התחילו ליגות ושוחקו משחקי  יגהא - פבל ליסובצב -עדכון מנכ"ל 

טילקין ויש לו"ז  מיכאל ע"י   לאתר ופים. לוח השנה עלה השלמה בליגת העל בוגרים ויש תמונה של פלייא

הם נכנסים לתקופת בגרויות ובגלל זה הוקדמו  מפני ש  נוערה  מתוכנן להמשך. יש עומס דיי גדול על

  תחרויות אזוריות מספר רנקליסטים יתחילו באזור יולי ובאוגוסט ננסה לארגןר. נועמשחקים של העל וה

 תחרויות. 4  שתינתן לשחקנים הזדמנות להשליםבשיתוף כמה אגודות באזור כדי 

.  ואף לשקול לבטל את הליגות יקרה עם הקורונה  יש לחכות לראות מה -הערה של שלמה אברמוביץ'  

הממשלה תראה שיש צורך   של משרד הבריאות ומשרד הספורט ואםמבחינת הניהול הכללי יש הנחיות 

מטר רבוע, מותר   50בשטח של  ,20לות של נעשה זאת. מותר לשחק בקפסולהפסיק את הפעילות אז 

 להקטין את משחקי הזוגות למינימום. אנו נשחק את משחק הזוגות אחרון כדי ו  לשחק זוגות
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עדונים פנו ללירון  לא נותנים קנסות. מספר מנהלי מו רור שיש כאלה שחוששים ולכן אנחנוב ,עם זאת

 בבקשה לביטול ליגות המיני קדטים והקדטים.  

, למרות שהחששות מובנים, אי אפשר לעצור את כל הליגות. זה יכול לפגוע במוטיבציה של  נרוי   לדעת טל

אנושה  תחרויות. הפסקת הליגות משמעה פגיעה  4ישלימו לגרום לכך שפחות שחקנים  שחקנים וה

 באגודות. 

ין עוזב, טל  אביב הלפר -שמעון עובד על מועמדים חדשים לוינגייט   -שמעון רבינוביץ'  - עדכון רכז מקצועי .2

 ישראלי עוזב את הארץ ועוזב לליגה הגרמנית. 

באחריות   -אים לחו"ל, השחקן צריך להבין שבנוסף לזכויות יש חובות יש לגבש מסמך לגבי שחקנים שיוצ

שחקנים   10סה"כ  -להביא   בנים ועוד שלושה ששמעון מתכנן 3ת, בנו  4יש  כרגעיץ'. שמעון רבינוב

וחברי האקדמיה מתאמנים פעמיים ביום + אימון  ת מצומצמת כרגע  כונבמתפועל בית הספר בתכנון. 

 כושר. 

חלק  למזיכרון יעקב שאפשר לאקדמיה להתאמן במועדון  רוזנבאום לומר תודה לעדי צריך  במעמד זה, 

 . הקורונה  תתקופמ

צריך לתת למועדונים להחליט, מי שרוצה ישחק ומי שלא  לדעת שמעון, ליגות ותחרויות זה דבר חשוב ו

 ה לא ישחק.  רוצ

לא על הפרק, צריך לבחון  כרגע עוד   אין תחרויות בינלאומיות ולכן קיום התחרות חשוב. -אליפות ישראל 

 . וס הקורונהויר   ותלמגבלולבחון בהתאם  עוד כמה פרטים טכניים

בוטלה בעיקרון. מנסים לעבוד על דחייה שלה כדי מי שבשנה האחרונה בקדטים   -אליפות אירופה לנוער 

 יהיה להם צ'אנס לשחק.

 בסימן שאלה.  -אליפות עולם לבוגרים 

 הנושא בבדיקה.   -יש ניסיונות להשיג אולם אחר לחברי האקדמיה 

מבחינת זימון וקביעת מועד   -משפטי(  ברוך פליקר )יועץ  - לאישור דו"חות ולבחירות אסיפה כללית  .3

יום לפני מועד   21האסיפה: התקנון קובע שהזמנות לאסיפות כלליות, כולל של בחירות, צריכות לצאת  

אסיפות  כינוס האסיפות. צריך לקחת זאת בחשבון. ניתן לערוך את שתי האסיפות באותו היום אבל כ

 לפיכך, צריך לקיים את שתי האסיפות בדירוג.  אסיפה כללית רגילה.נפרדות. אסיפה שלא מן המניין ו

שתהיה לכל   ועדת מנדטיםלצורכי האסיפות. האחת,  ההנהלה צריכה לקבוע כבר היום כמה ועדות

שהיא   כדי שכל אגודה תוכל לערער במידה והיא תחשוב שהמנדטים ערעוריםועדת אגודה. השנייה, 

שתהיה אחראית לניהול ולארגון של אסיפת   ועדת בחירותלמנות קיבלה לא נכונים. כמו כן, צריך 

בוועדת הערעורים יושב הראש צריך להיות משפטן. ועדת הבחירות אמורה לארגן את  הבחירות בעיקר. 

נהלה.  ות אלה נבחרים יושב ראש הנהלה וחברי ההליך הבחירות בהתאם לתקנון העמותה. בבחיר

שני  עד . לפי התקנון, לצרכי בחירות יכולה כל אגודה להמליץ על ימות באופן חשאי ואישיהבחירות מתקי

טופסי המועמדות חייבים להגיע עד מועד מסוים שהועדה תחליט.  מועמדים לטעמה שיהיו חברי הנהלה. 

אחד שהוא טופס  מדים נרשמים בטופס ועדת הבחירות עוברת על הטפסים ומאשרת אותם. כל המוע

הבחירה, ליד כל מועמד יש רובריקה ריקה והעמותות מסמנות איקס ליד המועמדים שהם בוחרים.  

 נהלה יהיו.  כמה חברי ה צביעים עלמ האסיפהבתחילת  

יש  כל אגודה תקבל פתקי הצבעה שמשקפים את כמות המנדטים שלה. לצד כל הרשימה של המועמדים 

 לתפקיד היושב ראש. זאת הדרך שבה נקטנו בפעם הקודמת.  טופס של רשימה מקבילה של המועמדים 
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כל הטפסים הרלוונטיים   מציע שהועדה תסמיך את ועדת הבחירות להכין, לארגן, לנסח ולשלוח את

 שצריך להשתמש בהם לצרכי בחירות. יש לנו את כל הטפסים האלה מוכנים. 

 )יום חמישי(. 30/07/2020-ב תפת בחירואסיו שנתית ה הכלליתאת האסיפקיים  החלטה: ל

. צריך לשלוח הזמנות ולציין בהן את  17:30-ואסיפת הבחירות ב 16:00האסיפה הכללית הרגילה בשעה 

 סדר היום. 

 יים ולעדות באסיפה: מינו 

 טל וינר ופבל ליסובצב.  ועדת מנדטים:

 . ()משפטןברוך פליקר )משפטן(, ציגי  ועדת ערעורים:

 ביץ', לימור גיבשטיין. יושב ראש: שלמה אברמו ועדת בחירות:

קבל הכרה במס שתקל  שאומר שכל תרומה שנקבל התורם י 46אחרי זמן רב, קיבלנו את סעיף  -שונות  .4

 עליו. 

התקבלה החלטת הנהלה כי עד לסיום העונה הנוכחית בלבד, קרי חודש ספטמבר    - ועדת ליגה וגביע

 פלייאוף/משחקי הישרדות. א השלימו את מכסת המינימום לקחת חלק ב, יוכלו שחקנים של2020

מום ולא יכולים  החלטה זו נובעת מכך שכתוצאה מהקורונה יש שחקנים שהשלימו את מכסת המיני

 לחזור לשחק וישנן קבוצות אשר לא יכולות להשלים את פעילותן כתוצאה מכך.  

ק  לו לשחורשומים בקבוצה יוכ תוקף באגודהיש לחדד שרק שחקנים רשומים שיש להם כרטיס שחקן ב

 וכי אין להעביר שחקנים מקבוצה אחת לאחרת בתוך האגודה. 

 

 

 הישיבה ננעלה. 

 

 

 

 

 

-------------------------                                                                                            ---------------------- 

 ל מנכ'' –פבל ליסובצב                                                                              יו''ר האיגוד            –ן כרמל לירו  


