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02/10/2018 
 

 

ביום שלישי  10פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה  8/110/20

 

 
 נוכחים:

ישראל בן , איגור ריכטראפרים דביר, , יוסי הררי, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .עזרא

 התנצלו:

 .יורי קוצ'ר ,ליאורה הלפרין

 :נעדרים

 ., מירב עופריאלכסנדרה , גלפרזרצקי אירנה

 משתתף:

 לאומימאמן  –אוהד בלוה 

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 
 
 

 .189/ים אישור פרוטוקול .1

 .אושר פה אחד
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 .אורי –דיווח מפגש מאמנים והצגת טיוטת תכנית אסטרטגית ע"י איציק בן מלך  .2

 ש נובמבר.אורי מדווח: ד"ר איציק בן מלך אמור להגיש טיוטת תכנית אסטרטגית במהלך חוד

 ערכנו מפגש בוינגייט, למפגש הוזמנו חברי הנהלה, מאמנים ופעילים.  25/9/18בתאריך 

 מטרת המפגש בעיקר הייתה הצגת קווים מנחים של התכנית ודיון פתוח בהשתתפות הנוכחים.

 '.כלים, מאמנים, מספר ספורטאים וכד –ד"ר בן מלך ערך ביקורים ברוב המועדונים, לצורך למידת השטח 

 ד"ר בן מלך הציג את הבעיות העומדות בפנינו ואת הצעותיו  בקווים כלליים.

בהמשך כל צוות הציג לפני כולם את  –כל צוות קיבל שאלון מוכן מראש  –בסוף המפגש התחלקו לצוותים 
 תשובותיו וענה על שאלות של הנוכחים ושל ד"ר בן מלך.

 באופן כללי ניתן לומר שהמפגש היה חיובי מאוד.

 

 

  .אורי –צעירים -דו"ח מחנות אימונים סוכות .3

 לא התקבלו דוחות ממחנות האימון, בהתאם לא ניתן לסכם.

 מחנה רומח התקיים בוינגייט, מחנה דקר התקיים לראשונה בגבעת חביבה.

 אורי קיים סיור מוקדם במקום ואישר את המגורים והאולם.
 
 
 

 .בהשתתפות היו"רדיווח פגישת ראש מנהל הספורט עם חיים חטואל  .4

 בדרך לא דרך, נודע לנו כי מתוכננת פגישה בין אנשי הרומח לבין ראש מנהל הספורט וסגנו.

 אורי התקשר לעופר בוסתן וביקש להיות מוזמן, ואכן הוזמן.

 לפגישה הגיע חיים ומאור חטואל מכל אנשי הרומח.

ון שיגיעו מאמני רומח נוספים: יואב על פניו נושא הפגישה היה תכנית מקצועית לענף הרומח, חיים התכו
 אף אחד לא הגיע. –אופנברג, תומר אור, ונתן אביטן 

 אלא הטענות הרגילות של חיים. –בפועל, נושא הפגישה לא היה התכנית המקצועית של ענף הרומח 
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 .תיקון הקוד האתי ספורטאים ומאמנים .5

 התיקון התקבל. –הוצע תיקון לקוד האתי לספורטאים 

 לט לשלוח לכל המועדונים מכתב מיו"ר האיגוד כולל הקוד האתי לספורטאים ולמאמנים. )בוצע(.הוח

 
 

 .יוסי – קרן מתקנים לספורטאי הסגל .6

 לא הוגן להפיל את המימון על האגודות. –כל המימון נופל על האגודות  –יוסי: ספורטאים זקוקים לציוד 

 לא מקבלים מלגות מהאיגוד והשלמות ציוד הם עושים מכספם הפרטי.הספורטאים 

, שלום עונה כי קצב הטיפול מותנה בקצב העברת האישורים וכל 2017יוסי מלין על קצב הטיפול בקרן מתקנים 
החומר הנלווה, כמו כן הייתה עצירה של מספר חודשים בטוטו )מונה להם חשב מלווה וכל תהליך הבדיקה 

 (.החל מהתחלה

 יוסי מבקש שהאיגוד יממן את הרכישה.

האיגוד שרוי במצוקת נזילות  - ₪ 27,000-מדובר ב –נכון לרגע זה אין באפשרות האיגוד לממן רכישה זו 
 אדירה.

 יוסי ישב עם שלום וינסו למצוא פתרונות. –לסיכום 
 

 יוסי –הרכב המשלחות  – 2018תחרויות הכנה בחו"ל לספורטאי הנבחרות עד סוף  .7

קראת נסיעת הקדטים לסרביה הוחלט למנות את יעקב פרדמן כמאמן נוסף לעזור לאיבנוב אלכסנדר כראש ל
 המשלחת.

 ביצעתי )שלום( פנייה ליורי קוצ'ר בנדון והתקבל אישורו ליציאת יעקב פרדמן במימון האיגוד. 4/10/18ביום 

 

 19-2018תזכורת תחילת עונת התחרויות  .8

 .2018-19ום, מאחלים בהצלחה לעונה החדשה דיווח על הענות נמוכה בריש
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 שונות
 :פרוייקט נשים

 יש התנגדויות מהשטח, רק מהמאמנים.

ורה קנבסקי(, תל אביב שולח -מודיעין שולח בת אחת )יאנה בוטביניק(, מעלות שולח שתיים )ניקול גברילקו ו
 בת אחת )דר הכט(.

 תכים.חו –אוהד: מציע שמי שלא עובד עם המאמן הלאומי 

לא צריך להיות במסגרת. –אפריים: חושב שחייבים לתת גיבוי למאמן, ספורטאי שלא עומד בתכניות האימון 
 )תואם את התיקון בקוד האתי לספורטאים(.

 יוסי: מבקש שאורי ישב עם המאמנים הבעייתים, עם ויקטור כבר נפגש, צריך להיפגש עם יעקב.

 

 התפטרות ישראל בן עזרא:

א, חבר הנהלה, שלח שאילתא לאורי בעניין מי מחליף אותו במידה ומתפטר, מעוניין שמישהו ישראל בן עזר
 מעכו יחליף אותו.

 לחברי ההנהלה אין בעיה עם זה.

 סוכם: ישראל יגיש מכתב התפטרות, כולל הצעה למינוי חבר חדש מטעם עכו.

 הבקשה תתקבל. –במידה ויגיע מכתב כזה 

 

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 וד הסיוףמנכ"ל איג
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