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 :ר"מ בכיר ליו"ח מ"דו.1
 

נהל הספורט כי אין להם אפשרות להשתתף יקיבלנו שני מכתבים ממ : שמעון מזרחי
נהל בהוצאות וכן נעמוד על כך שנקבל ינעמוד על השתתפות המ, במימון אנשי הביטחון

 .נהל הספורט את כל הכספים המגיעים לאיגודיממ
 

 ?האבטחהמי בחר את חברת  :שאול אייזנברג
 

בערב  רק אבטחה וקיבלנו הודעהאם תהיה עד הרגע האחרון לא ידענו : שמעון מזרחי
קיבלנו המלצה לגבי הגוף שנותן , הלהתקשר עם אבטחל "למנכהנסיעה ולכן פניתי 

 .אבטחה למשלחת האולימפית
 

ואת נושא  העלות את נושא הניקוד לקבוצות נוערצביקה שרף ביקש ל: שמעון מזרחי
 .נקיים את הדיון בישיבת ההנהלה הבאה -האקדמיה

 
גם אני , איתן רוב פרש -לא סיימה את תפקידהלגבי האקדמיה הועדה : צביקה שרף

 .ה הוא אריק שיבקר הועד"יו, הפסקתי להיות בוועדה
 

איתן רוב עזב אחרי סיום , היו ישיבות ענייניות ושקטות, היו דיונים בוועדה :יצחק פרי
 .אריק שיבק לקח איתו את החומר והוא יעביר מסמך להנהלה, הדיונים

 
 .אחרי שיצא פרוטוקול כל אחד יכול להעיר את הערותיו :שמעון מזרחי

 
 .האני מציע לקיים דיון נוסף ורק אחרי להביא להנהל :שאול אייזנברג

 
אי אפשר לזלזל , ויהיה דיון בהנהלהח "דולהשלים את הנבקש משיבק  :שמעון מזרחי

לאקדמיה יש גם השלכות נוספות ונצטרך לדון גם בוועדה , שאנחנו מינינו וועדהב
 .המקצועית וגם בהנהלה

 .ארגון ותקנון, שיווק, נהלימ -אני מבקש מהסיעות להגיש מועמדים לוועדות החדשות
 

 ?מה עם נציגות האיגוד בוועד האולימפי :וילן אבשלום אבו
 

 .ר שיבחר"יטפל בזה היו :שמעון מזרחי
הועבר לחוות דעת היועץ  העניין -אלי רבי ביקש בין היתר לאמן גם במכבי אשדוד 

 .וועדת הכספים וועדת הנשים י"יטופלו גם ע, יגיםקבע הגבלות וסיהמשפטי ש
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האם מאמן האגף יכול , הוא מנהל האגף המקצועי ויש כאן גם היבט מקצועי :צבי ליבר

  .גם לאמן קבוצה במקביל
 

 .גם יאמן קבוצה וזה יחסוך כסף לאיגוד שאריק שיבקאני מציע  :שאול אייזנברג
                                       

 .ברור שאלי רבי לא ישתתף בישיבת ועדת נשים בה ידונו לגביו :שמעון מזרחי
 

יש הנחיה של משרד הספורט שבראשות , ר לוועדת נשים"אין יו :אורנה אוסטפלד
אלי רבי הוא מנהל האגף , הוועדה תהיה אישה וצריך למצוא אישה ראויה וניטראלית

אני מתנגדת שאלי רבי , עי וגם אחראי על האקדמיה והוא גם מאמן נבחרת נשיםהמקצו
 .יאמן גם בקבוצה זו תהיה זילות של האגף המקצועי

אמיר טיטו התפטר מהאגף המקצועי ,מנהל האגף צריך לבוא למשחקי ליגה בכל הארץ
משל  גרועיםיש הפליה מטורפת גם באקדמיה והתנאים של הנשים , ועדין אין לו מחליף

 ,שהוא מנהל האגף המקצועי לא עושה כלום למען כדורסל נשים שיבקאריק , הגברים
 .האיגוד קיבל תוספת כספית בגלל הנשים

 
אם רוצים לשנות מדיניות בנשים צריך , אנחנו צריכים להתוות מדיניות: אלדד אקוניס

לאמן וזה  המדיניות הנוכחית היא שמנהל אגף לא יכול גם, לשנות מדיניות גם בגברים
 .זה עניין מקצועי ולא משפטי או כספי, צריך להישאר כך

 
את שיבק , צריך לבצע הפרדה של האגף המקצועי של הגברים ושל הנשים :אורה גלזר

 .יכנס לאגף מאיר אליהו אמיר טיטואני ממליצה שבמקום , ופרישמן לא מעניין נשים
 

את כל נושא הפרדת האגף המקצועי של  צריך לבדוק מול אריק שיבק :צביקה שרף
 .הנשים מהאגף המקצועי של הגברים

 
 

ההצעה שמאיר אליהו ימונה לסגן מנהל האגף המקצועי לנשים תובא לועדת  :הוחלט
ההצעה שאלי רבי יאמן גם את מכבי אשדוד תובא לדיון בוועדת , נשים ולועדת כספים

 .והמלצת וועדת נשים תובא לדיון בהנהלה, נשים
ועדת נשים תדון בנושא הפרדת האגף המקצועי לנשים מהאגף המקצועי לגברים ו

 .ותביא המלצה להנהלה
 
 

איך יכול להיות שיושבים כאן אנשים שהמליצו לא ללכת לשדולת  :י'ניסים אטרקצ
 .הכנסת ובסוף אנשי עוז הולכים לשדולת הכנסת וגורמים נזק לאיגוד

 
 בסדרברגע שההנהלה החליטה כי אין ללכת לשדולת הכנסת הרי לא  :שמעון מזרחי

 .שאנשי סייעת עוז הלכו לישיבה בכנסת
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 ל"כנמח ה"דו. 2
 

 מההנהלה 13.... -מכתב ההתפטרות של איתן רוב מה 
 .ל לדאוג לפרידה מכובדת מאיתן רוב"הוטל על המנכ -

 

 במקום איתן רוב כחבר הנהלה מכתב ממרכז הפועל הממנה את דן חלוץ 
 .לשמש כחבר הנהלה 13.... -דן חלוץ מהשל ה ממכתב הסכוכן , שהתפטר

 
 חברי ההנהלה : שני משחקים של נבחרת ישראל נגד גרוזיה באילת ובחיפה

 .מוזמנים
 

  בגעש כולם מוזמנים .338הגרלת משחקים ביום שישי. 
 
  ר"ובחירת י. 3
 

קיבלנו מכתב מרשם התאגידים כי מרכז הפועל יכול לבחור חבר רק אם יתר  :צבי ליבר
 ?האם יש מכתבים מכולם, תפטרים מהרשימההאנשים מ

 
וק גם על פי כחוהכל יש מכתבים מכל הבאים ברשימה שהם מתפטרים  :שמעון מזרחי

יעת עוז לא ר חדש יהיה פה אחד וס"בחירת יוש ביקשתי ,הנחיות רשם התאגידים
 .מסכימה

 
קראתי את פסק הדין של בית הדין העליון שסרב לחכות עד יום  :אבשלום אבו וילן

 .ולפגוע בכבודו תירהסאני חבר של דן חלוץ לא צריך להכניס את דן חלוץ ל -ראשון
 

 ,לפני החלטת רשם התאגידיםדבריו של אבשלום אבו וילן היו במקום :שמעון מזרחי
 .ונצביע בעד דן חלוץבואו נתאחד כולנו 

 
למה הוא לא נוכח כאן ואומר את דבריו ואת , איש ראוי דן חלוץ הוא :צביקה שרף

 ?האני מאמין שלו
 

ר מבלי שיהיה נוכח "י החלטת היועץ המשפטי שלנו אין לבחור יו"עפ :שאול אייזנברג
 .וישמיע את דבריו

 
כל עולם , וחשיבה מעמיקה צריך כאן מנהיגות, לא משנה מה עוז אומרים :חיים אוחיון

אני מצדיע לשמעון , זאת חובה שלנו לבחור את דן חלוץ, הכדורסל מקופח מול הכדורגל
הספורט במדינת ישראל , צריך לעשות שינוי, מזרחי על כל פעילותיו בנושא דן חלוץ

 .השתנה
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, אבל לנו אין שום דבר נגד דן חלוץ, יש דברי טעם בדבריו של אוחיון :ול אייזנברגשא

יש חקירות נגד האיגוד בכל מקום , מה שמפריע לנו זאת הדרך שחלוץ מגיע לאיגוד
מכרסם החשש , ויש לנקות את כל השחיתויות ואת כל המושחתים באיגוד, בארץ

להימנע  סייעת עוז החליטה, רכזיםלמ בקרבי כי תגרשו את דן חלוץ אם הוא יפריע
אנו דבקים בצעדינו כי סוגיה משפטית צריכה להתנהל בבית , מהצבעה ולא להצביע נגד

 .הדין העליון
   

 :דן חלוץ -ר האיגוד"בחירת יו
 בעד 11: הצבעה

                                                    נמנעו .: נעיםנמ
 

 .שמעון מזרחי מקריא מכתב מדן חלוץ, ר האיגוד"דן חלוץ נבחר ליו :הוחלט
 

 .בבית הדין העליוןך את העתירה שעוז תמשו אני חושב שיש מקום :שמעון מזרחי
 

אבל , אנס'אנו רוצים לתת לו צ, הוא איש ראוידן חלוץ  -נמנענו מההצבעה :צביקה שרף
, אנס ולשתף פעולה'כנים לתת לו צאנחנו מו, אנחנו לא מוכנים לעבור על מה שקרה כאן
 -בשלב זה   עתירהאנו לא מושכים את ה, יש דברים שאי אפשר לעבור על סדר היום

 .'נתייעץ בנושא עד יום א
 

הדרך לבחירתו הייתה לא , אני חושב שדן חלוץ הוא אדם ראוי:  שאול אייזנברג
נציגות לסיעה ואנו מוכנים יש לנו , לגבי העתירהמכובדת ועל כן נשקול עד יום ראשון 

 .לשבת ולהידבר אם יש רצון אמיתי לניקוי אורוות
 

 .יפגשו עם דן חלוץאין לי בעיה שנציגי עוז : שמעון מזרחי
 

עת עוז זה עם סי יפגש כרגעסכים שדן חלוץ י לא מנעת הפועל אבשם סי: חיים אוחיון
 .יש מספיק זמן ולפני כן שתהיה ישיבת הנהלה, לא ראוי

 
 :מינויים למשרד התרבות והספורט. 4

מועצה להסדר הימורים בספורט וועדה למניעת ,מועצה לאומית לספורטנציגים ל
 .אלימות

 
 .לדחות לישיבה הבאה :הוחלט

 
 ,עמירם הלוי, נאור גלילי, הוקם צוות של צביקה שרף:  מנהלת ליגת על גברים ונשים. 5

 .לפגישות מול המנהלות
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יש לי הערה ואני מבקש לתקן את הביטוח ולבדוק : דירקטורים ביטוח: צביקה שרף
 .את הנושא

 
 .אך נבדוק זאת שוב, ביטוח של האיגודיועץ ה -י אורלנד"הנושא אושר ע:יעקב בן שושן

 
 

יש הצעה מחברת מיתוס וזה אושר מקצועית בוועדה  :3x3חברת מיתוס . 6
 :המקצועית

 לגבי  ידונואילן קובלסקי ויעקב הרן , עודד נחמן, פריש דודשהוחלט 
 .ויביאו המלצה להנהלה, הנושא מהבחינה הכספית

 
ד רונן ויינברג כי "הערת עו -פרוטוקול ועדה מקצועית :אישור פרטיכלים .7

 .המקצועית אין סמכות לתת קנסות לוועדה 
הסמכות לוועדה למעט ,13...4: מיום 7פרוטוקול וועדה מקצועית מספר  אושר

 .לתת קנסות
 

 21.7.13מיום  1מספר  הערות שי גליקשטיין לפרוטוקול ההנהלה: 
  .לחריגי גיל וזה לא מצוין בפרוטוקול התנגדתי

 הוחלט כי הצוות שהוקם לגבי : באמצע 6מ "ע: י'הערת ניסים אטרקצ
 .שיהיה בכנסתהכנסת הוא החל מהדיון הבא 

               

 מאושר עם הערותיהם של  21.7.13: מיום 1פר פרוטוקול הנהלה מס
 .ל הישיבהלתמלי כפוףו גליקשטיין וי 'אטרקצ

 

 

 
 

 
 

 ןנפתלי גוש: רשם
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