ישיבת הנהלה  3/2018בתאריך 25/03/2018
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,יוני אלמוג ,גלית אבשלום ,אלדד שלם ,מיכאל קישון ,חיים קסל
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,עו"ד אייל יפה

.1

אישור פרוטוקול 2/2018
החלטה :אושר פרוטוקול .2/18
בעד – פה אחד

.2

דו"ח מנכ"ל
.2.1

גמר גביע – היה אירוע מרשים עם תגובות מפרגנות .תודה לצוות שסייע.

.2.2

נמצאים בשלב של חצאי גמר פלייאוף נשים וגברים שישודרו בטלוויזיה .גמר פלייאוף הגברים יהיה
עד אמצע מאי.

.2.2

נבחרת הנוער תצא בסוף אפריל למ.א .אירופה ,במידה ולא תעלה תסיים את פעילותה לעונה זו.

.2.2

יורוליג נשים – סילבר ליג 2 .טורנירים יתקיימו בארץ ו  2בחוץ.

.2.2

סבב החופים נמצא בהרצה.

.2.2

המעבר לתקצוב מהטוטו למדינה עבר .יש התחייבות של המדינה להשלים  20מיליון שקלים
שנחתכו מהאיגודים והאגודות.

.2.2

תקציב – בהתחלה יצאו מנקודת הנחה שיחזרו למצב של שנה שעברה ועל כן עשו התאמות.
כספים מהטוטו מגיעים רגיל .לשנה הבאה מתוכנן לתת  20%בתחילת השנה 20% ,באמצע ו 10%
בסוף.

.2.8

ליגה א' – צריך לקיים על זה דיון בנפרד .זה מגדיל את כמות הקבוצות והשחקנים וצריך להחליט
איך יהיו רשומות – דרך האגודות או עצמאיות.
יוני – ליגה א' טובה לכולם .צריך לקחת בחשבון שצריך לתקן את התקנון ושיטת הניקוד מ 2
ליגות ל .2
אביתר – לישיבה הבאה תובא הצעה מובנית לליגה א'.

.2.2

פעילות הניידת – ממשיכה במלוא המרץ.

.2.10

קורס מאמנים "סגל יהלום" – פרויקט חדש של האיגוד .ייתן מקום למאמנים צעירים ויצור
מאמנים חדשים ואיכותיים .קורס בפיקוחו של האיגוד.

.2.11

אביתר  -החלו לעשות השוואה ליישומים בשטח מול התוכנית האסטרטגית .הגיעו לתובנות שיש עוד בעיות
שלא נכתבו.
בפורום מנהלי הנבחרות דנים להכין ישיבה ענפית וסדר עדיפויות לשנים הבאות .יש הזדמנות ב 2012
לעשות שינויים.
התקיימה ישיבת מטה האיגוד לשמיעת דעותיהם .בהנהלה הבאה יובא דיון ראשונים לאיך צריך להיראות
 2012וקדימה.

.2

אגודות הישג
האגודות הוזמנו לישיבה ושמעו על מה שתוכנן בתחילת השנה לביצוע בפועל והועדה המקצועית הגישה
המלצות .רצו להקציב סך של  200אש"ח ,היו קריטריונים מה זה אגודת הישג שהחזון שלה לחזור לייצר
שחקנים .לאחר האישור כל קבוצה תידרש להגיש תוכנית אימונים ושעות .אנשי המקצוע יגיעו לביקור כדי
לבדוק שאכן עומדים בקריטריונים ובתוכניות .ישנם כמה אגודות שלא היו והציגו לוועדה את התוכניות.
גדעון – בעבר דובר על  2-2אגודות שבהן האיגוד יתמקד .איזה הישג מצפים מאגודה שנותנים לה 12
אש"ח? חילקו את הכסף כלפי הרבה אגודות .אולי צריך להגדיל את התקציב של זה.
אביתר – ישנם אגודות שהכסף נותן את היכולת לממן מאמן סביר .הכוונה ההתחלתית הייתה לתת ל 2
אגודות  100אש"ח .קרה דבר טוב שאגודות נוספות רצו והגישו.
אלדד – מהלך מבורך .עדיין סבור שצריך לחשוב איך מגדילים את המספרים לשנה הבאה .סבור שפרמטר
אחד צריך להניס לאגודות ההישג – טיב המאמן ורמת חשיפת הפעילות הציבורית/מקומית/ארצית.

.2

חובות אגודות
יוני – החוב של כאוכב והחוב של מכבי הוד השרון הוא אותו חוב ובהתאם למספר הקבוצות/פעילות.
מיכאל – הסכומים מאוד גדולים ואי אפשר להתעלם מזה .יש עלייה בחובות .לא צריך להתייחס לכולם
אותו דבר .מתייחסים לאיגוד כאל תשלום אחרון וזה לא נכון .מציע שאגודה שנמצאת בחוב לא תוכל
להצביע בבחירות .צריך להתחיל לחייב ריבית על החובות .מי שבחוב מעל סכום מסוים נציג האגוד הלא
צריך להיות חבר בהנהלה .צריך לאכוף החלטות .החוב הגיע ברובו כי לא אכפו החלטות.
יניב – האגודות צריכות לפרוס את החובות למספר שקים ומי שיש לו בעיה באותו חודש לא מפקידים.
החוב היום הוא מעל מליון וחצי  .₪צופה באוקטובר שיהיה  2.2מיליון  ₪ואז אי אפשר יהיה להתנהל
תזרימית .צריך לזכור ששכר שופטים משולם מדי חודש.
גדעון – אגודות לא נהנות להיות בחוב .החובות הגדולים זה אגודות שעושות כדורעף .צריך לעשות מבצע
למימוש חלק מהחובות .לעשות הסדר והאיגוד ישמיט חלק מהחוב.
אביתר – אייל יפה – איך זה באגודים אחרים? לגבי האכיפה – עונה הבאה לא יפתחו אם לא יצמצמו
חובות וההנהלה תאכוף את זה.
מבקש לישיבה הבאה להגיש הצעה לעניין פתרון חובות האגודות.
אייל יפה – לא מתחילים עונה עם חוב .כאן זה לא נראה ראלי כי מדברים על זה כבר כמה שנים .הייתה
בעבר הצעה שמי שמשלם פריסה יתנו לו לפתוח עונה ,היו ועדות משמעת .מציע לקבל החלטה שלהחליט
על אחוז מסוים מהחוב באופן יחסי לשלם עד תקופה מסוימת ואז להטיל סנקציות.
אלדד – ההצעה של יניב לפריסת שקים נכונה .להפוך את המרכזים לערבים .צריך לייצר סולם שווה
לאגודות .להטיל ריביות על חובות.
חיים – בעבר היו קנסות לא ראליות.
גדעון – נושא הקנסות – לא יעלה על הדעת לקנוס קבוצות נוער/נערים על שינויי משחקים.
חצאי הגמר חסכו לאיגוד כ  20אש"ח .לבדוק איך מצמצמים עם זה את החובות.

מיכאל – מציע ששגיא ועוד נציג איגוד/קבוצות יעברו על הקנסות שניתנו ב  2012/18ולראות אם ומה ניתן
לבטל.
יוני – דובר שנוער ונערים משלמים מחיר אחד ועדיין גובים על הנוער.
אביתר – אלדד ,שגיא ויניב ישבו על נושא הקנסות.

.2

שונות
יוני –  .1מבקש לעשות דיון ממצה בעניין הפנימייה .הסיבות שעדיין קיימת ואם ממשיכים למה.
סטטיסטית מה עשתה – בנים ובנות .שיעזבו את האגודות בשקט ויתנו להם לעבוד .מגדלים שחקנים,
עובדים קשה ואז הפנימייה לוקחת.
אביתר – אף אחד לא כורת עצים ולא נגד אף אחד .יוכן דיון על הפנימייה בעוד  2ישיבות.
חיים – הרבה בנות עזבו את חיפה .התהליך שמגיעים לשחקן לפני האגודה זה לא תקין .אין בעיה עם
שחקניות שהולכות לפנימייה.
גדעון – משלחות שנוסעות לחו"ל – ראש המשלחת צריך להיות ממונה בהנהלה .נבחרת שחוזרת מחול
צריכה להגיש דוח לוועדה מקצועית ולהנהלה .זה לא מבוצע .עד כה לא הגישו דוחות על נסיעת נבחרת
הנערות לפני  2חודשים.
אביתר – לקח לתשומת לבו את עניין מנהלי המשלחות .מקבל את ההערה לגבי הדוחות שצריכים לקבל
אחרי הנסיעות.
גדעון – מה קורה עם השופטים? קבוצות שמתלוננות לא מקבלות משוב מה נעשה עם התלונה שלהם.
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

