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 18:00הדר יוסף שעה  16/80/10 שני יוםב 8 פרישיבת הנהלה מס פרוטוקול

 

 

ם דביר, איגור אפריישראל בן עזרא, חיים וייצמן, שרלי אופלגר, אורי חרל"פ,  נוכחים:

 .ריכטר

 .מנכ"ל שלום כהןיוסי הררי יו"ר ועדת כספים,  משתתפים:

 

 

 שראו 20167/פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס  .1

 אושר פה אחד

 

 

 17-2016אישור לוח תחרויות לעונת  .2

אוהד, דורון, יואב, דימטרי, חיים אורי: נבנה לוח תחרויות לפי דרישת והסכמת המאמנים )

 ועוד(.

שרלי: לאחר קבלת גירסה ראשונה בפגישה השנייה, נערכו שינויים נוספים לאור שינויים 

 וי נוסף., גם עכשיו יואב אופנברג הכניס שינFIEבלוח 

צריך להגדיר איזו תחרות תחשב לגביע  –עדיין נותרו מספר דברים להגדיר: רומח 

 המדינה.

 שרלי ייפנה לאגודות בשאלה מי רוצה לארגן תחרות במועדון שלו ואיזו תחרות.

 

חברי ההנהלה  –ישראל מודיע שיוסי פיטוסי מעכו עבר אירוע פתאומי והוא "צמח" 

 למה ורפואה שלמה.ההמומים שולחים איחולי הח

 

 ועדת תחרויות.-אורי מציע להוציא את לוח התחרויות לאישור המאמנים ו

 סמכויות ועדת תחרויות:

 פיצול תחרויות מרובות משתתפים בין מקום לבין ימים. .א

בכל  100%קביעת מהי תחרות אליפות ישראל, גביע המדינה ומהי תחרות  .ב

 קטגוריה.

 .30-אוטטומטי. סגירת תחרות  מועד סגירת הנקוד במקומות שהוא לא .ג

 סיכום:

יכינו את לוח התחרות לשליחה  –ייפגשו במשרדי האיגוד שרלי ושלום  5/8ביום שישי 

 למאמנים לאישור סופי.

 אושר פה אחד
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 17-2016אישור תקנון תחרויות וניקוד לעונת  .3

 נסקרו סעיפי התיקונים השונים, בהתאם לסיכומים בפגישה קודמת.

 נשארת כפי שהייתה. 2015-16האישי שהייתה בעונת  טבלת הניקוד

 .Aעל הבסיס  400%-עולה ל –גביע עולם, אליפות אירופה  – Eטור 

 .Aעל הבסיס שנקרא  500%-עולה ל –אליפות עולם  – Fטור 

 –ובהתאם לכך כל הטורים של הנוער לבוגרים, של הקדטים לבוגרים ושל הקדטים לנוער 

 .יעלו בהתאם

יכינו את גרסה מתוקנת של  –ייפגשו במשרדי האיגוד שרלי ושלום  5/8ביום שישי 

 התקנון לשליחה לאישור סופי.

 אושר פה אחד

 

 אישור פרוטוקול רישום חדש ותאריך יעד לסיום הרישום .4

, החברים קיבלו )נספח א'( מנכ"ל האיגוד, שלום כהן הגיש הצעה לפרוטוקול רישום חדש

 ול הרישום ודרכי הביצוע.הסברים על מהות השינוי בפרוטוק

 במשרדי האיגוד. 16:00עד השעה  15/9/2016-תאריך סיום הרישום נקבע ל

 אושר פה אחד

 

 קביעת תאריך לבחירות .5

 . הודעה מסודרת תצא למועדונים.5/9/2016תאריך הבחירות נקבע ליום שני 

 אושר פה אחד

 

עבור הוצאות לתחרויות בחו"ל  חיים חטואלהחזרים כספיים שמגיעים ל .6

הקצבות אלה היו אמורים להיות מופקדים  – חייםלמאור ול  15-2014שאושרו לשנת 

 לפני כל תחרות ולא רק שלא הופקדו בזמן, אלא מדובר באיחור של שנה וחצי

ס.  –ועדת כספים, שרלי אופלגר  –שתתואם פגישת הבהרה בהשתתפות יוסי הררי נקבע 

מועדון  –מנכ"ל, חיים חטואל וישראל בן עזרא  –יו"ר, שלום כהן   –פ יו"ר, אורי חרל"

 עכו.

 

השלמת החזרים מתחרויות מאושרות בהם הייתה חריגה מוכרת, בהתאם  .7

 לדוחות הכספיים שנמסרו

הוסבר לישראל בן עזרא ש"אין דבר כזה חריגה מוכרת" ובכל מקרה  –למען הסר ספק 

 יעלה לדיון בפגישה לעיל.

 

 יות של האיגוד לגבי דלילה ומאור ורומח בוגריםמה התכנ .8

, רק לקראת 2017מי שנמצא בתוכניות השונות ממשיך עד ינואר  נכון להיום אין תוכניות,

 דנים בתוכניות חדשות. 2017פברואר 
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מדוע האיגוד לא התגייס עבור דלילה לאולימפיאדה, למרות התועלת הרבה  .9

 שזה מביא לענף כולו

בה עמוקה )שוב( מכך שהאיגוד לא פעל לטובת דלילה, מוחה על חוסר ישראל מביע אכז

 "סולידריות" )לדעתו( שהובעה כלפיה.

, שם 5/7/2016מתאריך  7הנושא מופיע בפרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  –תגובת היו"ר 

 ניתן למצוא תשובה מפורטת לטענות שהעלה ישראל באותו עניין בישיבה הנזכרת לעיל.

 

 שונות .10

ביעות רצון ההנהלה מתיפקוד מנכ"ל האיגוד ובהתאם לתקציב האיגוד, מחליטה לאור ש

 .2016לחודש, החל מחודש אוגוסט  ₪ 1,000-ההנהלה להעלות את שכר המנכ"ל ב

 

 

 רשם

 שלום כהן

 מנכ"ל
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