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 .18/5  ולטוקאושר פרוהחלטה: 

 הצוות שנבחר לא יכול לקבל החלטה אלא להביא המלצה להנהלה. –כפל נקודות  5סעיף  –מיכאל 

 פה אחד –בעד  
 

 

 19-2018עונת  –קבוצות אקדמיה  .2

בוועדה המקצועית. בשל המחלוקת בין  מספר פורומים של קבוצות ואגודות וכןהנושא נדון ב –אביתר 

 מדת האגודות, ביקש מיניב הכין מתווה לפתרון הנושא.העמדות של הועדה המקצועית וע

 יוקם צוות )יניב, אבישי וגדעון( שיגיש את המלצותיו לישיבת ההנהלה הקרובה.

 

 שחקני/יות אקדמיה –הסכם משפטי  .3

ולא חוזרות לנבחרת. היה צריך הסכמה של רשות הספורט  שחקניות אחרי צבא יוצאות למכללות –אביתר 

  לבניית הסכם כזה.

 והנושא עלה. גבי קראוס בדק את זה משפטית ואי אפשר היה לחייב. אקדמיהבזמנו היה תקנון  –גדעון 

 אייל יפה יבדוק התכנות של הסכם.

 

 למינהלת ליגות נשים וגברים קטורפרויועדה לבחירת  .4

חודש . יוסי הציע לשלב בין שניהם. הם יקבלו תשלום לאמסלםעמי אלפרוביץ וסיגל  –מועמדים  2ישנם 

 וחצי לבדיקת הנושא והבאת הצעה לתוכנית פעולה לליגות.

 

 דו"ח מנכ"ל .5

 נבחרות האולמות והחופים נמצאות בעיצומן של תחרויות בינלאומיות בחו"ל.  .5.1

 זוגות נשים וגברים.  80סבב כדורעף החופים נפתח בבת ים עם  .5.2

 חדר אוכל. נבחרות הגברים והנשים מתאמנות במבואות ים שמספק אולם, חדרי מנוחה,  .5.3
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 אגודות עם חובות גדולים לא יורשו להירשם לעונת המשחקים הבאה. 

בקשת מ.ס עילבון לשחק בליגת העל לנשים לא התקבלה בשל קביעת בית הדין שפסק הפסד באחד 

 משחקיה שבגינו לא הפעילה מהליגה הארצית לליגה הלאומית.

 מבקשת להירשם לליגת על גברים.אשקלון 

 .19-2018החלטה: אושר רישום עירוני אשקלון לליגת על גברים לעונת 

 בהצבעה: פה אחד
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בהנהלה הבאה תובא בקשתו של יוני להורדת תשלום לשחקן נוער שמשחק גם במסגרת בוגרת. יניב יביא 

 את המשמעותיות הכספיות בבקשה זו.

 יוכנס לחוזר תקציב המינימום. 

 .19-2018וכן כל ההנחיות לעונת  1ר מספר החלטה: אושר חוז

 בהצבעה: אושר פה אחד

 

 דו"ח יו"ר .8

 קיימת תביעה של דוד כפרי שלא מוכן להגיע לפשרה. כרגע  –תביעות משפטיות  .8.1

 מחכים לתאריך למשפט. 

 שהביעו נכונות להיות שותפים בבניית הבית הלאומי בעין החורש.  מספר תורמיםישנם  –בית לאומי  .8.2

 מהם מיוצגים ע"י עורכי דין, אחד מהם דרך נוז'יק ראובן. לא מתכוונים לתת כסף על התיווך. 2

 

 כדורעף חופים .9

קורס שופטים בכדורעף אמנת הנבחרות קלאודיה וכן בהובלת מ  FIVB -הסתיים קורס מאמני חופים של ה

 חופים.

לשחקנים ביגוד, שתיה, פרסים ועוד. דמי ההרשמה הם עבור רצינות  האיגוד מספק –סבב ישראלי 

הליגות בחו"ל השחקנים ברישום ובכך נמנע גם אי הגעה של שחקנים ללא הודעה מוקדמת. זה קורה בכל 

 ואין יותר מדי טורנירים. לא שמע שחקנים שיש להם בעיה עם זה.

צריך לבחון במקרים מיוחדים להשתתף עם אגודות הפריפריה בגין הסעות של השחקנים  –מיכאל 

 לטורנירים.

החלטה: אושרה גבית דמי הרשמה לטורנירים בסבב הישראלי. יבחנו מקרים מיוחדים להשתתפות האיגוד 

 אות אגודות הפריפריה בגין הסעות של השחקנים לטורנירים.בהוצ

 בעד: פה אחד.



 
 

 
 

 

 שונות .10

יחלו חיובים נוספים  רבספטמבמה קורה עם חובות אגודות? אומנם ירדו מעט אבל זה מטעה כי  –מיכאל 

 והחוב יקפוץ שוב.

בתשלום  בדק בכדורסל ובמצב כזה של חובות כל פעולה חדשה שעושה אגודה מחייבת אותם –אביתר 

 מזומן.

 חדשים ללא תשלום במקום. שרוטים ויינתנהחלטה: ועדת הכספים תחליט על גובה חובות בהם לא 

  בעד: פה אחד.

מבקש להעלות את נושא השיפוט והשופטים בעונה שחלפה שלא ניחנו בשיקול דעת מתאים. יש  –מיכאל 

ולשני  מידיתטיים וההרחקה הינה נקודות שבהם לא מרחיקים שחקנים כאשר יודעים שאלו משחקים קרי

משחקים.  מדוע באים שעה לפני משחק קריטי ומשמעותי ומתחילים לתת הערות לתיקון, כאשר היו 

 בתחילת השנה ובדקו ואישרו. 

 

 

 

 אושר                       רשם הפרוטוקול  

 אביתר דותן         רוני יפתח

 יגוד הכדורעףיו"ר א                   מזכירה         


