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 oomZאפליקציית ב 03:17, 20207/5/פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 

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

 יהודית חליפה.איציק לוי ו ,וינר

 מיקי קידר, שמעון רבינוביץ'. לימור גיבשטיין, מסרו את התנצלותם:

 

 נתחיל אותה בכמה עדכונים שאנחנו רוצים להעביר. לירון כרמל: הישיבה הזאת היא ישיבה קצרה וממוקדת.

 

 סדר יום הישיבה:

 : מנכ"ל עדכון .1

ליגת העל גברים, גבעתיים ביום שלישי, שבוע הבא אנחנו מתחילים השבוע  -חזרה לפעילות תחרותית 

השבוע יש ביום  ,משחק הגומלין בהפועל חיפה. בשבוע שעבר סיימנו את ליגת הנשים והנוער. בנוסף

שבוע קדימה טים דחינו את הרנקליס. חמישי גמרים של מיני קדטים, קדטים, גביע האיגוד וגביע גברים

הליגה הסדירה ת. היום יתקיים מחזור הסיום בליגה א' של כדי לראות מה קורה עם ההנחיות החדשו

הגרלות של הפלייאוף בשבוע הבא. הליגה ביצענו ע הגרלות של הפלייאוף. כבר וביום שלישי נבצ

קיימנו שבוע שעבר  על אף הקורונה ואנו נצליח לסיימה ולהתקדם לעונה הבאה בצורה סדירה. מסתיימת

נחמד, הילדים היה אירוע ההמיני קדטים והקדטים. גוריית הפלייאוף של אלוף האלופים בקט את

הם לא מבטלים את התרגשו והייתה רמה לא רעה. קיבלנו מייל מההתאחדות האירופאית שנכון לעכשיו 

יום אחד של יהיה ימים ואח"כ  5התכנון הוא שהנוער יתחרה  הקדטים בקרואטיה.אליפות הנוער ושל 

שמעון יתארגן לתחרות ויערוך אימונים קבוצתי ואישי.  הקדטים, ימים שבהם יתחרו 5התארגנות ואז 

המצב בארץ מבחינת קורונה. נכון לעכשיו יש נכונות מקצועית מבחינת שמעון וגם מבחינת  בהתאם לפי

 . צא משלחת ילדם ייצא לייצג אותהההורים שאם ת

 4-ל שצריך לעשות השלמה שנבין היכן תחרויות אזוריות מבחינת המשך הפעילות בקיץ, ייתכן ונערוך

 . תחרויות

אם ויך התקציב של שנה הבאה יהיה בנוי פגשנו את חילי טרופר המנכ"ל ורז פרויליך, השר. לא ברור א

ר טוב ותהמצב י. של האיגודיםתחרויות. יש פורום שרוצה להיפגש איתם ולהציף בעיות  4-יתחשבו ב

לפנות אליה. היה הייתה נגישה ואי אפשר  בעבר שרת הספורט הייתה לאממה שהיה בעבר מכיוון ש

 נראה שיש אוזן קשבת. במקרה הנוכחי 
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 אחוז. 70-או ל 50-ל תהספורט להעביר הקצבו , אמורים במנהללפי השמועות ,בסוף יוליכמו כן, 

. אדם עם המון מוטיבציה שרוצה לקדם דברים לירון נפגש עם שר הספורט חילי טרופר ופגש - עדכון יו"ר .2

אנו  השר רז פרויליך שנכנס לתפקיד נראה שרצה להיות מחובר לשטח ומבין עניין. ימים יגידו.בנוסף, 

ו שיניים. אנחנו מבינים את המשחק ש לועד כמה י כמה זמן הוא יהיה בתפקיד כמהנצטרך לראות 

 לא בטוח שנוכל לעשות יותר מידי. הפוליטי ו

מאסיפת הבחירות. הייתי מעדיף  את האסיפה הכללית חשבתי שיהיה נכון להפריד - אסיפה כללית .3

את האסיפה  נערוך. ועל זה עבד דיי יפהפה גם במרכז הה בזום מרחוק. ראיתי שעשו את זשנעשה אות

אם תהיה  עבוד גם אם אני לא רואה לזה סיבה, . במידה וזה לא י17:00בשעה  27/07/2020-הכללית ב

החלטת הנהלה, אם אין צריך להעביר את זה כ קיים אסיפה נוספת.יום לפני ול 21בעיה כלשהי נוכל לזמן 

 ההחלטה הועברה.התנגדות לאף אחד אז נעביר את זה. 

. למנות יושב ראש שהוא 1פת בחירות הייתי רוצה לעשות שני דברים: של אסי בנושא -אסיפת בחירות  .4

עשה כמה ששתי איתו השבוע לא חבר הנהלה או חבר אגודות. יש עורך דין חיצוני בשם נועם צבי שנפג

אה את הנושא של ועדת הבחירות בחירות באיגודים אחרים. הייתי רוצה שייקח על עצמו בהתנדבות מל

יידרש משלמה לפנות את המקום שלו כיושב ראש. לאור כך, ו כיושב ראש ועדת הבחירות. תלמנות אוו

וצה לצרף את אלי לוי לוועדת בנוסף לשלמה הייתי רהבנתי הוא יכול להישאר כחבר ועדה. למיטב 

 אין. למישהו יש התנגדות? הבחירות ואז יהיה לנו את אלי, שלמה, לימור ואת היושב ראש החיצוני.

  ההחלטה הועברה.

ובימים הקרובים נשלח את כל הטפסים ותידרשו למלא אותם.  30/07/2020-תתקיים באסיפת הבחירות 

יש עוד אישה שרוצה להיבחר להנהלה אבל בשלב זה אני  הייתי רוצה שכל מי שיושב פה ימשיך איתנו.

שנים מסתיימת בסוף ינואר. התקנון  4מעדיף לא להזכיר את שמה בפרוטוקול. הקדנציה שלנו אחרי 

סגרנו לפני. הבחירות יתקיימו בוינגייט וכבר אומר שההנהלה רשאית להקדים בחירות החל מחצי שנה 

 שם אולם.

 

 הישיבה ננעלה.
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