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  4.1.2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  04.01.16מיום  1 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול      

 

, איגור ריכטר, שרלי אופלגר, שמואל גנון, נוכחים: אפרים דביר, חיים ויצמן, אורי חרל"פ

 יניב ברוך

 ישראל בן עזרא.  יט, ו, דורון לומשתתפים: יוסי הררי

 מוזמנים: יוסי פיטוסי חיים חטואל

 

 יניב מם כמחליף לחבר הנהלה זמני מטעמותת הסיוף מעכו ביקשו לקבל ע

עד לבחירות והוסכם שישראל בן עזרא ישמש כמחליף  ,אושרהנושא  ברוך.

 הבאות, לאחר המשחקים האולימפים.

  פתיחת דף חדשמועדון עכו העלו טענות כלפי היחס לו חים זוכה וביקשו נציגי- 

גופם ואף יגיע לפגישה בעכו במטרה הוחלט שהיו"ר יבדוק את הטענות ל

. כמו כן היו"ר הבטיח שיפגש עם חיים במטרה לבנות לשיתוף פעולה טוב יותר

 תוכנית לשיקום ענף הרומח.

 טרם התקבלה תשובה סופית לגבי  -פגישה עם יו"ר המועצה הלאומית לספורט

רט גובהה התקציב לשנה הנוכחית. עדיין אין אישור לגבי סטטוס הגדרתנו כספו

 מועדף.

  אושר. 2015 12פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 

 הוחלט שהיות  -בקשה להחזר נסיעות לחברי הנהלה הוגשה ע"י שמוליק גנון

 ותקציב האיגוד מוגבל אין אפשרות בשלב זה.

  אין לנוהיות ולא הוגשו בקשות  לכנס של הוועד האולימפי העולמי.נציג איגוד 

 מעומד/ת.

 ים במתקן חדש והיה מוצלח מאוד. תבחן האפשרות המחנה התקי  -מחנה חנוכה

לתיאום עתידי באותו המקום וננסה אף לשפר את התנאים. כמו כן, בענף 

הרומח יצאו למחנה סייפי נוער וקדטים, שאינם מוגדרים בגיל התשתיות. 

 להבא יש לתאם את נושא שינוי המוזמנים עם הנהלת האיגוד.

 באחריות היו"ר לסגור זאת  -גודהכנת חוזים חדשים למעוסקים ע"י האי

אוהד כמאמן לאומי. -במסגרת הכנות אולימפיות אושרה לנו משרה   בהקדם.

משרה לחיים חטואל כמאמנו  1/2בתמיכות אושרה משרה שתתחלק לשתיים.

משרה לדורון לוויט כמאמן נבחרת הנשים ומאמנו של יובל. כן  1/2של מאור. 

 נוער והקדטים, בנות ובנים ברומח.  יחתמו חוזים עם יואב ונתן כמאמני ה

 הוחלט שיש למצוא מנכ"ל במשרה מלאה לאיגוד. הוקמה  -ועדת איתור למנכ"ל

ועדת איתור שתצרך למסור את המלצותיה כשבוע לפני ישיבת ההנהלה הבאה 

 בפברואר. חברי הועדה:איגור ריכטר, שרלי אופלגר, אורי חרל"פ, דורון לויט.

 2018-האיגוד יבקש לארח את התחרות ב -23עד גיל  אירוח אליפות אירופה. 

  .ההנהלה אישרה את קבלת עמותת גני לוד כחברה באיגוד 
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 מגידו ורחובות. תוקם ועדה לאישור עמותות  -אישור רישום עמותות חדשות

 שרלי אופלגר, איגור ריכטר, אורי חרל"פ. -חדשות שחבריה

 עבור פרוייקט הדקר איגוד טים: סה"כ עומד בראשות ה-אישור ישיבה עם טופ

 הוחלט שהכסף יחולק כדלקמן:  .50,000סכום של 

o  שתי טיסות,  -דקר בוגרות פאולינה מלנטייב, ניקול טל, אביטל מאריניוק

 שהראשונה ברצלונה.

o גברילקו ניקול, יאנה בוטביניק, ורה קנבסקי. טיסה אחת, דיג'ון. -דקר נוער 

o ול, דר הכט, ליאור סעדון. טיסה ורה קנבסקי, גברילקו ניק -דקר קדטיות

  אחת, ברטיסלבה.

 .במידה ותהיה חריגה מהתקציב הספורטאיות יקבלו אש"ל מופחת 

 .יתקיים דיון נפרד כיצד ניתן לסייע לספורטאים עם בעיות סוציואקונמיות 

 ישנם דוחות נסיעה חלקיים וקבלות חסרות  -ור קוסטה סייף החרבתקציב עב

יגוד. הוחלט שהתנאי לקבל תקציב לנסיעתו עבור כסף שהתקבל מטעם הא

עד יתחייבות לשלוח את כל החוסרים מכתב מועדון מכבי ירושלים יגיש הבאה, 

ובנוסף להתחייב שאם כל החומרים החסרים לא ימולאו  15.1.16לתאריך 

 המועדון יצטרך לשלם את יציאתו הבאה של קוסטה.

 ות, הוחלט לקיים פגישה בעקבות ליקויים באירגון התחרוי -ניהול תחרויות

 נפרדת עם כל מנהלי התחרויות ולהגיע להחלטות והמלצות לשיפור הנושא.

 

 

 

 

 

 

 

 רשם                                                                                                        

 

 

 דורון לוויט                                                                                                   
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