
 

 

 19.9.2021סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, גל כהן,  כני לאלו ) משתתפים:

 סיוון סט, הרבי דקניט. 

 קרן עופר   נעדרו:

מנהל  ועדת ביקורת(, עמיחי אלפרוביץ ), אילן קסוטו )מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי אורי חכם ) מוזמנים:

 נבחרת קפיצות ראווה(

 סדר יום:

 עמיחי אלפרוביץ  –הפקת לקחים אולימפיאדה   •

 הסכם בין ההתאחדות לבין חוות דאבל קיי •

 גביית כספי תחרויות ע"י ההתאחדות •

 נושא תקשורת ויחסי ציבור  •

 

 עמיחי אלפרוביץ  –הפקת לקחים אולימפיאדה   .1

הפעילויות הבינלאומית מאליפות העולם ובה פירוט כל  רצ"ב() יחי הציג בפני חברי ההנהלה מצגתעמ

. עמיחי הציג את ההישגים ואת הקשיים והעמידה ביעד 2021ועד האולימפיאדה בטוקיו בשנת   2018-ב

 שהוצב של עליה לאחד הגמרים באולימפיאדה. 

לבחון את לקחי חברי ההנהלה שאלו שאלות הבהרה. מכיוון שהוקמה ע"י ההנהלה ועדה שאמורה  

במשחקים האולימפיים ולגבש המלצות לפעילות עתידית הוחלט לא לקיים דיון נה  ההשתתפות הראשו

 להמתין למסקנות הועדה ורק לאחר מכן לקיים דיון. אלא

 

 הסכם בין ההתאחדות לבין חוות דאבל קיי .2

המנכ"ל דיווח שהוועדה מטעם ההנהלה שטיפלה בנושא החוזה מול חוות דאבל קיי: גבי הייק, גלעד בן  

. טיוטת ההסכם נשלחה מנשה ואורי חכם הייתה בקשר ישיר עם חוות דאבל קיי והגיעה להסכמות

 לחברי ההנהלה מבעד מועד.

יה מגרש ראוי לקיום גלעד בן מנשה הוסיף שיש חשיבות לאשר החוזה כדי שלענף הקפיצות יה

 תחרויות.

הוזכר שההליך נמשך במשך זמן רב וזאת לאחר שיצא קול קורא לקבלת הצעות מחוות שונות, לו ענתה 

למרות שלא ענו  יםנוספויזמים רק חוות דאבל קיי. יצא קול קורא מחודש, התקיימו פגישות עם חוות 

 אך פגישות אלה לא התממשו לכדי המשך תהליך.לקול הקורא 

 גבי, שהכין החוזה, הדגיש מספר נקודות לתשומת לב חברי ההנהלה בתוך החוזה. 

 להכניסן לחוזה.לשקול התקיים דיון. מספר חברי הנהלה העירו הערות וביקשו 



 

אשרו את ההתקשרות עם חוות דאבל קיי על בסיס העקרונות שהוצגו ואשר  החלטה: חברי ההנהלה 

גם על בסיס ייק ואורי חכם הוסמכו לסכם את פרטי החוזה גם )באים לידי ביטוי בטיוטת החוזה.גבי ה

מורשי החתימה של  ונוסח מעודכן הכולל את הנספחים יופץ בין חברי ההנהלה. הערות שהוצגו(

 .ההתאחדות הוסמכו לחתום על החוזה הסופי

 

 גביית כספי תחרויות ע"י ההתאחדות .3

לאחר החלטת ההנהלה בהתייחס לגביית כל תשלומי התחרויות ע"י ההתאחדות צצו שאלות 

לכך שמאמנים מפסידים כספים בגלל נושא המע"מ ושאלות להיבטים שונים ובין היתר  המתייחסות

   .נוספות

אשר טרם סיימה את עבודתה. ההנהלה  וועדה לצורך נושא זה ה הסמיכהזכירו שחברי ההנהלה 

 ז את עבודת הוועדה על מנת לשקול את כל ההיבטים בנושא לרבות הנושא האמור. ביקשה לזר

חברי ההנהלה הסמיכו את חברי וועדת המשנה לקבל החלטות אופרטיביות במסגרת החלטת ההנהלה  

 על מנת לפתור נקודות בעייתיות בהליך הרישום והגבייה.

 . דקניט, אורי חכם חברי הועדה הם: יהודה דוידוביץ,קרן עופר, הרביהוזכר כי 

 

 נושא תקשורת ויחסי ציבור: .4

המנכ"ל דיווח שהוועדה שקמה ע"י ההנהלה בנושא תקשורת ויחסי ציבור החלה לפעול. חברי הועדה:  

 יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גל חלמיש, אורי חכם.

הוועדה מנסים לראיין  המנכ"ל ציין שיצר קשר עם חברת יח"צ המומחית גם בנושא גיוס תרומות וחברי 

 חברות נוספות. 

חברי ההנהלה הסמיכו את הוועדה לסכם על בחירת חברת יחסי ציבור ולהתקשר עמה על בסיס 

 העקרונות והסכומים שפורטו ע"י המנכ"ל. 

 

 

 

 

 רשם: אורי חכם 

 

 


