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עעע

פרוטוקול ישיבת הנהלה איגוד הבדמינטון

נוכחים :מיכאל שניידמן ,טוני בראל ,אשר ריימונד ,לודמילה לוריא ,ניר שדה
על סדר היום:
קיום ישיבות – הישיבות ייתקמו כאחת לרבעון ושאר הישיבות יהיו ישיבות אלקטרוניות .גם לישיבות
האלקטרוניות יירשמו פרוטוקולים .במקרה של חילוקי דעות בישיבות האלקטרוניות הדיון יעבור לישבה
פיזית.
פיתוח – ניר דיווח כי בעונת  2016-17האיגוד נכנס למועדון הבית ספרי וכבר בתאריך  5.3.2017יתקיים
המפגש הראשון בהרצליה בנוכחות  8בתי ספר .בנוסף בעונה זו יתקיימו כחמש השתלמויות ליותר מ-
 100מורים בערים טבריה ,נצרת ,עכו ,כפר סבא וקרית מלאכי .ועדת פיתוח התבקשה לתת לאירוע
פרסום רחב באתר ,פייסבוק ובאמצעות דובר האיגוד.
בנוסף לכך –נמסר שתכנית פרחי ספורט נפתחה לאיגוד הבדמינטון ,אשר הוכר כענף רלוונטי .האיגוד
ינסה לגייס מאמנים /מדריכים למקומות חדשים על מנת להיכנס לפרוייקט .גם בנושא זה וועדת פיתוח
התבקשה לפרסם את הנושא ( עם הסברים על מהותו ודרכיו ) לפעילי הבדמינטון באתר ובפייסבוק.
ועדת נשים – לודמילה לוריא לקחה על עצמה ,ביחד עם טניה שניידמן ,לרכז את ועדת נשים .ההנהלה
מעוניינת מאד בהצלחתן ותעזור באופן פעיל.
הנהלה פונה לנשים הפעילות בבדמינטון בישראל להצטרף ולעזור.
ועדת אתיקה – נידונה סוגיה של הדרכת שחקנים ומאמנים בנושאי חוקת בדמינטון ואתיקה .ועדת
אתיקה בראשותו של אשר ריימונד התבקשה לעבור על כל התקנונים ולהוסיף/לעדכן כללי אתיקה
עדכניים על מנת לחדד את רוח הספורט של הענף הבדמינטון בישראל .כמו הן הועדה התבקשה להכין
חומר פירסום בנושאים אלה ולשלוח אותו למועדונים ,אתר ודף פייסבוק של איגוד .כמו כן יש לדון על
הקמת מערכת הדרכה למאמנים ושחקנים בנושאים אלה.
הנהלה פונה לציבור הפעילים בבדמינטון בארץ להצטרף לועדה זו ולעזור.
כנס שנתי – ההנהלה החליטה כי יתקיים כנס שנתי שאליו יוזמנו כל המועדונים ובו ידונו נושאים
אקטואליים .כל מועדון שישלח נציגים לכנס יתוגמל בציוד על ההשתתפות.
מכביה  – 2017המכביה תתקים בזכרון יעקב בתאריכים  9-11ביולי ויהיו בה תחרויות בוגרים ונוער בכל
הקטגוריות ( יחידים/ות ,זוגות גברים ,נשים ומעורב ) .לא תהיה תחרות קבוצתית .עד כה נרשמו
שחקנים מעשר מדינות שונות .כל מדינה רשאית לרשום  10שחקנים בכל קטגוריה ,קרי 10
גברים/נשים/נוער/נערות ו  5זוגות מכל סוג.
מאמני נבחרות יחליטו בלעדית על הרכבי הנבחרות .סוכם שועדה מקצועית תהיה רשאית להוסיף
שחקנים שלא נכללו בנבחרות בוגרים ונוער וזאת בתנאי שנשארו מקומות פנויים .לצורך כך ועדה
מקצועית מתבקשת לבנות תחילה קריטריונים אובייקטיבים לבחירת שחקנים אלו .הועדה תפרסם אותם
ועל בסיס קריטריונים אלו תבקש ממועדונים להציע מועמדים
מועד האחרון להגשת רשימות לועדת אירגון איגודית למכביה ( הרכב הועדה – מיכאל שניידמן ,טוני
בראל ,ניר שדה ) הוא .1.6.2017
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שונות – ניר העיר שהשנה ירד תקציב הטוטו בערך ב 20%-ועל כן ניר יעדכן את התקציב מחדש וישלח
לחברי ההנהלה לאישור מחדש.
בישיבת ההנהלה הבאה ידון פרוטוקול ישיבה של ועדת ארגון ,אשר נמסר לנוכחים לעיון.
רשם – ניר שדה

מאשר  -מיכאל שניידמן – יו"ר

