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אישור פרוטוקול 9/2018
החלטה :אושר פרוטוקול .9/18
בעד – פה אחד

 .2דו"ח מנכ"ל
יניב סוקר את התרשמותו מהקונגרסים בהם השתתף במקסיקו (  CEVו – .)FIVB
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הבנה שיש להתחיל את פיתוח השחקנים דרך בתי ספר .השיקו פרויקט ""Volleyball at school
לתמיכה וכן יקיימו כנס בנושא שקשור גם לאימון בסלובניה ביוני.
השקעה במיתוג מחדש של ה – CEV -לוגויים ,אתר ונראות
העברת משאבים לכל הנושא הדיגיטלי והמדיות החברתיות כולל volleyball.tv
ניסיון משמעותי לקדם את הכדורעף שלג  snow volleyballהשנה התקיימה אליפות אירופה
ובשנה הבאה אליפות עולם ,מתוך מטרה להפכו לענף אולימפי במשחקי החורף ב.2026 -
שינויים מינוריים ביותר בחוקת המשחק של האולמות והחופים.
המשך קידום הטכנולוגיה באולמות – אמצעי שיפוט ,יותר מצלמות שיוכלו להראות את המהלכים
של השחקנים מיותר זוויות ויותר קרוב.

נשואים הקשורים אלינו מהקונגרסים:
.1
.2
.3
.4

נסגר הסיפור של חיוב שונה לנו ב – MEVZA -נשלם  25יורו ליום לאדם כמו כל המדינות
האחרות.
בקשתי להצטרף לפרויקט של ה CEV -של פיתוח הכדורעף דרך בתי הספר (מה שאנחנו עושים
שנים רבות) – נקבל הסכם לחתום בין האיגוד CEV ,ומשרד החינוך/ספורט (ההתאחדות) – אינני
יודע בדיוק את גובה התמיכה אך אני מעריך בכמה אלפי יורו בשנה.
הצגתי את תכנית הבית הלאומי (בדגש על חופים) לאנגלו ,מנהל הפיתוח של ה .FIVB -אשלח לו
ופביו ,מנכ"ל ה FIVB -את המצגת שלנו בבקשה להפוך למרכז פיתוח לקידום כדורעף חופים
למדינות אפריקה.
בסוף חודש דצמבר יגיע סגן יו"ר ה ,CEV -רנטו ארנה (בעברו יו"ר וועדת החופים של ה)CEV -
לביקור פרטי בישראל ,הוא יבקר במתחם במבואות ים במטרה לרתום את ה CEV -לפרויקט.

 .3דו"ח וועדת ביקורת
אושר דו"ח וועדת ביקורת

 .4טיוטת תקציב 2018
יניב הציג טיוטת תקציב ראשונית.
סוכם כי במהלך ישיבת ההנהלה הקרובה יתקיים דיון מעמיק בנוגע לתקציב ,כמו כן יועבר הערכה של
תקציב הביצוע וכן פירוט לגבי האגפים שידרשו.
 .5גובה רשת
אושר עדכון גובה הרשת בהתאם להצעה מתוך כוונה לשדרג והיטיב עם רמת המשחק.
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