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  רים צעיגות ותמיכה בזהגדלת את דבריו של מיכאל קישון בנוגע ל 5' וקול הנהלה מסיש להוסיף לפרוט 

 .ית העבודה להנהלהולבצע רק אחרי הגשת תוכנ םהוותיקיבמקום  ורעף חופיםבכד

 .6/19החלטה: אושר פרוטוקול  

 

 אושר פה אחד.  -צבעה בה

 

 ו"רדוח י .2

 .שנים הבאותלצב תמיכות רשות הספורט מ      

 ובסקי.ימרסכם סטס נהמאמן ו ריעוזמינוי  - נבחרת ישראל גברים      

 ריפבתביעות של שני פחם ודוד כת" משפטיו"פשרות      

 מנות שנייהזדתינתן הלמצב בו הארכת המכרז -טוס מינוי מאמן לאקדמיה לבנות והנבחרת הצעירה סט     

 .10.10.19ד ע - מדתםלמאמנים ישראלים להגיש את מוע     

 האקדמיה  תדלוועבא יוו לתקופת הקבלה לאקדמיה סהמתייחצוות יבחן תוספת לתקנון  - תקנון אקדמיה     

 לדיון.     

 יקודם הליך ]בעלים של מבואות ים[ אחרי אישור משרד החינוך - האיגוד והפעילות למבואות ים משרדיבר מע     

   .להנהלה כנית המפורטת כוללת עליות פרטניותוהגשת התשיח פנימי עם העובדים ו     

        

 דו"ח מנכ"ל .3

 .מצורף דו"ח מנכ"ל  

       

 

 חובות אגודות .4

 ורישום שחקנים חדשים(. )לא כולל טפסי השיפוט 2019-20סיימנו את חיוב האגודות לרישום לעונת 

אבודים(, כמובן שחלק מהחוב )התשלומים של )בקיזוז חובות ₪  1,900,000חוב האגודות היום הינו 
 השנה( משויכים לכלל העונה.

רי. ר סיום שנת הפעילות. כיום הדבר בלתי אפשובעבשנים עברו ניתן היה לקבל מקדמה מהטוטו ב
 דצמבר הינו הכרחי לתשלום משכורות וספקים. –לפיכך תזרמים בחודשים נובמבר 



 
 

 
 

 במזומן והיתרה בעשרה תשלומים עד לסוף העונה.תשלום חלקי מציע לבקש מהאגודות 

 

עשרה עד והיתרה ב₪  10,000חוב מקסימלי לאיגוד על סך  –קבוצה אחת או שתיים עם אגודה 
 תשלומים.

עשרה עד והיתרה ב₪  20,000חוב מקסימלי לאיגוד על סך  –אגודה עם שלוש עד חמש קבוצות 
 תשלומים.

עשרה עד והיתרה ב₪  50,000חוב מקסימלי לאיגוד על סך  –ר קבוצות או יות 6אגודה עם 
 תשלומים.

 שה )הסבירה להערכתי( לא תקבל את כרטיסי השחקן.אגודה שלא תעמוד בדרי

 
 אושר פה אחד  -בהצבעה           

 

 

 קרה תקציביתב .5

 .10/10/19 -ה מכים לבקרה התקציבית הינומועד אחרון להגשת המס

 .משכורות ₪ 120,000מתוכם לפחות  ₪ 250,000 –תקציב מינימום לקבוצת נשים 

 .משכורות ₪ 150,000מתוכם לפחות  ₪ 300,000 –תקציב המינימום לקבוצת גברים 

 

 אושר פה אחד   -בהצבעה 

 

 

 תקנון משחקי האליפות והגביע .6

 אושר תקנון משחקי האליפות והגביע.

 .גברים יתקיימו באולם ניטרליהים משחקי חצי גמר גביע המדינה לנש

 2-חצי גמר ו 4תים, בי משחק 24) ₪ 250,000 -( הינם כ2020)תקציב  2019-2020עלויות מפעל הגביע בעונת 

 .גמרים(

 

 אושר פה אחד   -בהצבעה 

 

 20-2019ונת שיטת המשחקים לע .7

 2019-20קים לעונת אושרה שיטת המשח      

 אושר פה אחד   -בהצבעה 
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 שיווק של האגודות.יעל אנגלר לפעילות הנחתם הסכם עם חברתה של  א.      

 .6/10 -תקיים כנס פתיחה ביום ראשון הו פגישות עם כלל האגודות וילחה ב.      

 המצלמות והכושר גופניבימים הקרובים יצאו קולות קוראים לפרוייקט  ג.      

 המלצות םיישוות בבקרה ופיקוח את שיך ללוצוות האסטרטגי ימה ד.      

 

 אושר פה אחד   -בהצבעה 

 

 

 

 אושר                       רשם הפרוטוקול   

 אביתר דותן                יניב נוימן

 "ר איגוד הכדורעףיו             מנכ"ל                      


