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  03/05/2016 

 

 18:00הדר יוסף שעה  16/50/30 שני יוםב 5 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 

אפרים דביר, איגור , ישראל בן עזרא, חיים וייצמןשרלי אופלגר, אורי חרל"פ, נוכחים: 

 ריכטר, שמואל גנון.

 .מנכ"ל שלום כהן, יו"ר וועדת הכספים משתתפים: יוסי הררי

 

 

מברך את דלילה חטואל על הצלחתה בתחרות  יגוד אורי חרל"פיו"ר האבפתיחת הישיבה 

ההזדמנות האחרונה ועמידתה בקריטריון הבינ"ל, ומאחל לה הצלחה גדולה בהמשך 

 ועמידה בקריטריון הישראלי.

 כמו כן יו"ר האיגוד מברך את:

 .23מדליית כסף באליפות אירופה עד  –יובל פרייליך 

 .23ת אירופה עד באליפו 8מקום  –פאולינה מלנטייב 

 באליפות עולם לנוער )צרפת(. 5מקום  –ורה קנייבסקי 

 

 

 הנהלת האיגוד משתתפת בצערה של הילה דוידוב )ספורט הישגי( על מות אביה.

 נעבור בבית המשפחה לביקור תנחומים )אורי, שרלי, שלום(. 5/5ביום חמישי 

 

 

 

דעתו נקבע מפורשות בישיבת קיום הישיבה בעכו למרות של-ישראל בן עזרא מוחה על אי

ההנהלה האחרונה שהישיבה תתקיים בעכו. ולא ראוי הוא שיו"ר יבטל את החלטת 

 ההנהלה.

 חיים עונה ומבקש מישראל להפסיק לחנך את האיגוד.

מחיים לנהוג באופן רציונאלי  ישראל טען שלא מדובר בחינוך, אלא במינהל תקין ודרש

 .נהלהולהתמקד אך ורק בנושא סוברניות הה

אורי מסכם: ראשית מקבל היו"ר את ההערה שאין בסמכות היו"ר לבטל את החלטות 

ההנהלה. הביטול נעשה אך ורק משיקולים טהורים הן מסיבת הודעה של חברים רבים 

 שהם לא מגיעים לישיבה בעכו ומאופי הנושאים שעמדו לדיון.

וסעים לפגישה עם מועדון אורי, שרלי ושלום נ –והעובדה  –הביטול לא בא לפגוע בעכו 

 .14:00בשעה  5/5עכו ביום חמישי 
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 אושר 20164/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 דורון –סקירה אליפות אירופה ועולם לנוער  .2

יועבר לחברי הנהלה )האיגוד נתבקש להעביר בעתיד סיכומים  –הגיש סיכומים מקצועיים 

 מקצועיים לחברי ההנהלה(.

ירה של  הסיכומים, התפתח דיון בעניין את מי בכלל לשלוח לתחרות ברמה של לאחר סק

 דרג א'. –אליפות אירופה/עולם 

אפריים מבקש שלספורטאי שנוסע לתחרות כזו יהיה איזשהו ניסיון בינלאומי קודם )דרג 

והייצוג הישראלי לא יהיה מביך כפי שהיה  –ב'(. כך שמי שמגיע לתחרות לא יהיה בהלם 

 הרומח. בענף

יוסי מציע להעלות לדיון בקיץ קביעת קריטריון מטרה לפני נסיעה לחו"ל לתחרות מדרג 

 א'.

 אושר פה אחד

 

 אליפויות ישראל .3

 מתקיימת אליפות ישראל לילדים כל הכלים בגני תקוה. 7/5/16-ב

 הופצו כל מיני שמועות על טעות של האיגוד בתאריך. 2/5במהלך היום 

י שטמן ידו בניסיון הנואל הזה כי לוח הזמנים המחייב של האיגוד הובהר לנוכחים ולכל מ

 נמצא באתר האיגוד ומעולם לא היה תאריך אחר לתחרות זו.

 כמו כן הובהר כי רק לאיגוד הסמכות לשנות תאריכים ורק הודעות של האיגוד מחייבות.

 למרות כל הניסיונות התחרות תתקיים כסדרה.

 אושר פה אחד

 

 ואל לקראת הקריטריון הישראליהכנות דלילה חט .4

דלילה עשתה את הקריטריון הבין לאומי בתחרות הזון וכדי לקחת חלק במשחקים 

האולימפיים עליה לעשות את הקריטריון הישראלי. באפשרותה לעשות את הקריטריון 

הישראלי בשתי תחרויות גביע העולם בגרמניה וסין. קיימת בעיה של אליפות אירופה   

 חר סיום הרשמת הספורטאים למשחקים האולימפיים ע"י הוועד האולימפי. המתקיימת לא

אורי מציע לממן את חיים ודלילה את התחרויות בגרמניה, סין ואליפות אירופה ביחידים 

ימים באירופה. יוסי ואורי ינסו לגייס  4 –לפי המפתח שהאיגוד קובע, בנוסף מחנה אימון 

 תקציב לנושא.

 מאמן הכושר של האיגוד יתאם עם חיים חטואל תוכנית עבודה לדלילה.

השתתפות עצמית  25%-ציוד: האיגוד ירכוש ציוד לדלילה מתקציב הטוטו לרכישת ציוד ב

 של האגודה.

 רשימת הפריטים באישור האיגוד בלבד!!! )לפי רשימה הנמצאת בקרן מתקנים(.

 אושר פה אחד
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 שינויים בתכנית האולימפית .5

ודו מלכא ביקש להפנות משאבים בתוכנית האולימפית לדלילה, הוחלט להכניסה לתוכנית ד

 מפיות ואז עולה השאלה לגבי מעמדו של מאור חטואל.הכנות אולי

 אושר פה אחד

 

 הערכות תקציבית לאור השינויים בתקבולים .6

יש לברר מה התוכניות של מאור ומשם לגזור לגבי הכנסת דלילה לתוכנית הכנות 

 יוסי, שרלי ושלום ייבנו בהתאם את תוכנית ההכנות האולימפיות. לימפיות.או

 בישיבה הבאה יתקיים דיון בנושא תקציב.

 אושר פה אחד

 

 2018באילת  23אירוח אליפות אירופה גיל  .7

תתקיים פגישה באילת לצורך תיאומים לגבי אירוח אליפות אירופה עד גיל  22/5/16-ב

 .2018בשנת   23

 

 טורון אירופה א.י דיון תקציב .8

 –, צריך באופן מיידי להכין רשימת נוסעים 18-20/6אליפות אירופה מתקיימת בתאריכים 

.לאור זאת הרכב הספורטאים יקבע לפני 20/5-לדיווח לביטחון יש לסגור הרשימה עד ה

 אליפות ישראל.

 להוציא הודעה למועדונים לגבי רישום לאליפות אירופה )ללא מימון האיגוד(.

 ציב נסיעה יבנה ע"י יוסי.תק

 אושר פה אחד

 

 אליפות ישראל לזכרו של משה חומוט .9

 .26-28/5/16להוציא מייד לוח זמנים לתחרות 

 לתאם עם יוסי מה צריך. –לגבי שופטים מחו"ל 

 יש לתכנן ערב מכובד שעליו יש לקבל החלטה בתחילת שבוע הבא  .

 להוציא הזמנות למכובדים.

  אושר פה אחד

 

 כתבו של נועם גילדיון במ .10

לדעתו של אורי לאיגוד ספורט הפועל בקרב הקהילה יש תפקיד ציבורי גם לתמוך בקהילה  

 והוא מאד ממליץ לאיגוד לענות לבקשה, אפרים מצטרף לדעתו של אורי.

נשמעים קולות התנגדות מצד חברים רבים. מאחר ואין תמימות דעות בנושא בשלב זה, 

 נס לפרוייקט כזה.האיגוד לא מוצא לנכון להיכ

 לא אושר
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בקשה של תומר סקר )מנהל הספורט( לריכוז נתונים על חלק האיגוד במימון  .11

 ספורטאים

 סוכם כי שרלי ואני נכין מכתב הסבר ונמלא הטופס. 19/5-לקראת פגישה ב

 

 לצורכי דיווח –הסדרת פרוטוקול טיפול בדוחות נסיעה  –דוחות נסיעה  .12

לרשויות לגבי נסיעות לחו"ל הוחלט שכל ראש משלחת  מאחר ויש עיכובים בדיווחים

יתייצב במשרדי האיגוד ביום שלישי בשבוע שלאחר חזרתו לארץ ויעבוד עם מנכ"ל 

 האיגוד על הדו"ח לפרטיו. 

 פעם בחחודש, לאחרים בסיום הנסיעה!!! –מועדי הגשת דוחות: לדודו מלכא 

 אושר פה אחד

 

יף שהוציא מכיסו )הוריו לקחו הלוואות( כסף אורי מעלה בקשה של סיבסיום הישיבה: 

הנחה  %100להשתתפות בתחרויות בחו"ל, מצב משפחתי גרוע, משפחה נתמכת סעד )

 בארנונה(.

( החזר עבור נסיעות שהסייף ביצע כנגד הצגת ₪ 7200ש"ח )מתוך  3500האיגוד מאשר 

 כרטיסי טיסה.

 אושר פה אחד

 

 

 

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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