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 5/17סימוכין   28.05.2017איגוד האופנים ע"ר מיום דירקטוריון פרוטוקול ישיבת 

 נוכחים: 

 נני מעוז,, גילי תמיר, , כרמי שרביטגזבר אילן תמיר : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 אמיר אשל, בר,יואב 

 , ירדן גזית,, אילן אידלסון, נמרוד דובינסקי, הרשטיקירון דור מנכ"ל ,  אייל  הנהלת האיגוד:

 כרמי שרביט נציג המועדונים :

 שאול סונינו נציג ההורים:

 עו"ד רפי וויגל  -: חבר ועדה  וועדת ביקורת 

  עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 : ערן כדורי רו"ח

 ליהי תדמור, און רגוניס והתנצלו:נעדרו  

 ליהי רוזן רשמה:

 

  30.4.17אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 

מעוז: בפרוטוקול הופיע שנוסח קול קורא הוסכם ואושר , בעוד שהובא לידיעתו שלא כל נני 

. והוא מבקש לדייק ולציין שלא הגיעו להסכמה מוחלטת על נמרוד ע"י  מוסכמיםהיו הסעיפים 

 הקול קורא.נוסח 

לא הגיעו על הסכמה למרות שע"י חברי הוועד המנהל במייל היה אישור על הנוסח  -יוני

 .  מלאה

 לא היה ניתן ת. עתוצאה ממוצ כסימלית בדיון בוועדה שהיא הגענו לתוצאה מ -אילן תמיר

 ולכן הצבענו על הנוסח בהנהלה. להגיע להסכמה מלאה

 



 
 

 

מאחר והוועדה שדנה בנושא לא הסכימה על כל הנוסח והבנתי שהנושא נתקע על  –ירון 

את ידעתי את הוועדה שאני שולח   100%,של  הסכמהוהבנתי שלא יגיעו על  בעיות ניסוח ,

לקריאה והצבעה במייל מאחר וצריך למנות מאמנים  90%הנוסח הנוכחי המיטבי המוסכם ב 

והוא  יכה לעבוד, לכן הנוסח המיטבי נשלח לאישורהמערכת צרולהוציא את העגלה מבוץ ו

 .נקרא ואושר ע"י חברי הוועד המנהל במייל 

כי להבא צריך להוציא את הפרוטוקול עם ההסתייגויות  : אני מוסיף הערה לפרוטוקוליוני 

 שעלו ולא רק הנושאים שהוסכמו.

 הצבעה : לאשר את הפרוטוקול 

 30.4.17החלטה : לאשר את הפרוטוקול מישיבה 

 

 אישור חברי וועדה מקצועית: 

, הוועדה הקודמת סיימה את תפקידה עם החלפת  ועדה מקצועית לאיגוד אין  יוני: כיום

 .הנהלה חדשה צריך למנות ועדה חדשהההנהלה ו

, ירדן גזית, ענבר רונן, תומר בארי, וין יו"רעמית למביא המלצה לדיון והצבעה את ההרכב: 

 יזראל.אילן אולמן, אביעד 

 רשימת השמות גובשו ע"י עמית לוין היו"ר וירדן גזית המנהל המקצועי. 

להצביע על ההצעה זה תהליך לא תקין מאחר והרשימה לא הובאה מראש אומר כי מעוז: נני 

 לידיעת חברי וועד המנהל והוא מעוניין לחשוב ולהציע אולי שמות נוספים ואחרים

ע"י להצבעה שנראה שזו רשימה שנראה שהוכנה מראש גילי תמיר : מסכימה עם נני ואומרת 

 .חברי וועד המנהל כל התייעצות עם ללא ואולי גורמים נוספים בוועד המנהל יוני 

הרעיון . ירדן ואני בנינו את הרשימה ביחד נכון !  כאן הוא לאאומרים מה שאתם  עמית לוין:

בהמלצה הוא שיהיו בוועדה מאמנים לאומיים לשעבר עם ניסיון, מאמנים בכירים , ייצוג 

                                                                        לנשים , והמנהל המקצועי , ונציג יו"ר לוועד המנהל . 

 ד המנהל.לוועהרשימה לא תואמה עם אף גורם והיא מובעת כהמלצה 

הורכבה ע"י ירדן ועמית  , היא וסגור לא דבר מוסכםשהרשימה המוצעת  היא מסביר כי : ירון 

 הצעהבגדר  בשקף  ת צגמוואני לא הייתי בתוך ההתכתבויות והמועמדים שהציעו. הרשימה 

                                                                             מהמקום המעשי של ניהול הישיבה וקבלת החלטות . לדיון והצבעה 

צריך להתקדם בנושא בחירת יו"ר הוועדה והחברים ע"מ שנוכל לבחור מאמנים לאומיים 

 ולהכניס את הוועדה לעבודה שוטפת כי אנחנו נמצאים כבר בחודש יוני!

שכל אחד יוכל לחשוב ולבחור ואז לדון "מ עבמייל ת מועמדים מראש צריך לשלוח רשימנני: 

 בזה בישיבה. 

: מסכים לדחות את ההצבעה על חברי הוועדה ומבקש להצביע על בחירת יו"ר וועדה יוני

של הוועדה  המקצועית חדש במקום עידו סירקין היו"ר היוצא אשר יוביל את נושא ההמלצה

  .ותהליך בחירת המאמנים הלאומיים  המקצועית



 
 

 

 גד להצבעה על יו"ר וועדה מקצועית .נני : מתנ

אילן תמיר : אז שוב בוא נעלה את הנושא של בחירת יו"ר וועדה מקצועית בישיבה היום 

 להצבעה .

 .הצבעה לגבי בחירת ראש וועדה מקצועית היום:.1

 (נגד 3בעד,  4 ) החלטה : לבחור יו"ר וועדה מקצועית היום בישיבה.

 מטעם הוועד המנהל.מועמד לוין כאת עמית  מציע יוני:

 (  הצביעו בעדקולות  5ברוב של )עמית לוין נבחר ליו"ר וועדה מקצועית  החלטה :

 הרכב חברי וועדה מקצועית:.2

החלטה : לדחות את ההצבעה על הרכב הוועדה המקצועית עד קבלת רשימות מומלצות 

 נוספות ע"י חברי וועד המנהל 

בצורת  להעלות שמות לחברי הועדה המקצועית: עד יום חמישי כל מי שרוצה ההחלט

יעבירו את הרשימה לראש הועדה המקצועית להצבעה בפני  שלמה וסגורה  רשימה

 במהלך הסופ"ש הקרוב.הדירקטוריון 

ונבחרה ברוב עמית לוין הרכב וועדה מקצועית מורחבת כפי שהומלצה ע"י יו"ר הוועדה 

 קולות בהצבעה במייל בסופ"ש. 6של 

 , אילן אידלסון  עמית לוין , ירדן גזית , ענבר רונן , תומר בארי , אילן אולמן ,אביעד יזראל

 ריואב ב

 הרכב חברי הוועדה להמלצה על מינוי מאמנים:.3

עמית לוין, ירדן  –חברי וועדת המלצה למינוי מאמנים לאומיים  החלטה: ההמלצה על 

 (3מול  4קולות של  ברוב)ה. תנדח –גזית, ליהי תדמור, ירון דור. 

תהיה הוועדה  מאמנים לאומיים לדירקטוריוןעל הרכב הועדה שתמליץ החלטה: 

 (בעד. 5)   וליהי תדמור,  דור המנכ"ל  בהשתתפות ירוןו המקצועית שתיבחר 

 

 הלוואה מגזבר האיגוד אילן תמיר:

לצרכי קניית מצלמת פוטו פיניש , ומסכים  90,000של  אילן תמיר גזבר האיגוד ילווה ס"ך

 2017תשלומים עד סוף שנת  3לטובת שדרוג ציוד שיפוט ומדידה . ההלוואה תוחזר בעד 

ללא ריבית  . הציוד והתקציב אושר ע"י קרן מתקנים של הטוטו לצורך הצטיידות למכבייה. 

 ה.והם צפויים לשלם את הסכום במהלך הרבעון השלישי של השנ

נוסח הסכם הלוואה ע"י היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד דורון בן ארצי והוא מהווה נספח 

 לפרוטוקול.

 ₪.  90,000מגזבר האיגוד בגובה  לוואההחלטה: לאשר קבלת ה

 



 
 

 

 

 

 25.6.17אסיפה כללית 

ובמסגרתה יאושרו בהמשך לישיבת הדירקטוריון  25.6.17תתקיים ביום אסיפה כללית 

, תבחר וועדת ביקורת חדשה לקדנציה של 2016הכספיים של האיגוד לשנת הדוחות 

 ההנהלה החדשה . יאושר רו"ח של האיגוד.

אינם הועדה חברי ירון מבקש הצעות והמלצות מחברי וועד המנהל לחברי וועדת ביקורת . 

 אחד מחברי הועדה חייב להיות עו"ד או רו"ח. חברי וועד מנהל,

 

 

 :2016ם לשנת מבוקרי דוחות כספיים

האיגוד סיים את  במצגת.  2016שנת והמאזן להציג את הדוחות הכספיים :  כדורי ערןרו"ח 

ועם עודף תקציבי בגובה של                  ₪  5,170,000במחזור של  2016שנת הפעילות של שנת 

₪                      580,000ירד מ  2016הגרעון המצטבר של האיגוד נכון לסוף שנת ₪ .  350,000כ 

 ק תזרימי.ממחנ 2017האיגוד עדיין סובל וצפוי לסבול במהלך ₪ .  230,000ל 

אילן תמיר גזבר: הדוחות משקפים בצד אחד צמיחה בפעילות ומצד שני שליטה ובקרה על 

הפעילות  2017ההוצאות וההכנסות אשר נלקחו בהנחות עבודה בתקציב. אני צופה שבשנת 

אני צופה שבשנת ₪ . מיליוני  7לכיוון  2018מיליון ש"ל ובשנת  6 - 5.8תעלה לכיוון של 

גור את הגרעון התקציבי המצטבר ואף נעבור לעודף תקציבי.                               אנחנו נס 2017

והיא קשורה  2018היציאה מהלחץ התזרימי של האיגוד תשתחרר רק לקראת אמצע שנת 

למועד קבלת הכספים וההכנסות מהמוסדות הספורט אל מול הצורך להוציא הוצאות גבוהות 

 נה כדי לקיים את הפעילות . בשני שליש הראשונים של הש

 

 נציג ההורים:

בישיבה מתוך העלה את הרעיון שבישיבת וועד מנהל ישב נציג של ההורים כמשקיף  יוני

 לאיגוד .ות מידע וסיוע מטרה לייצר מעורב

אשר מייצג הורים של חברי נבחרת של ההורים נציג הזמני לישיבה הוזמן שאול סונינו כ

 .ממועדונים שונים וילדים ממועדונים שונים, וגם עשה לאחרונה קורס שופטים 

עד שיעשו בחירות החלטה : שאול ישמש כנציג זמני של ההורים במעמד של משקיף 

 בנושא.ומוסכמות ע"י ההורים  מסודרות


