ישיבת הנהלה  7/2018בתאריך 5/8/2018
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,אילן בוכריס ,אלדד שלם ,אשר אלקובי
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,גדי אייזיקוביץ ,אבישי קרפובסקי

.1

אישור פרוטוקול 6/2018
גדעון – ביקש שירשם בחוזר מס'  1סכומי מינימום לבקרה.
מיכאל – האם הסכם שחקניות אקדמיה מוכן? מה לגבי חובות אגודות? האם בחנו את כפל הנקודות
בניקוד האגודות?
יניב – הבקרה נקבעת תמיד לאחר הרישום .לא התקיימה ועדת כספים עדיין ולא נבחן עניין כפל הנקודות.
לוח המשחקים נשלח לפני כחודש לאגודות.
אביתר – עובדים על ההסכם בנוגע לשחקנים/ות המסיימים את האקדמיה
החלטה :אושר פרוטוקול .6/18
בעד – פה אחד

.2

דו"ח יו"ר
.2.1

אביחי וסיגל החלו לעבוד על תוכנית מינהלת ליגת העל .נפגשו עם מרבית הממשקים ויגישו
מסקנות ורעיונות לקראת סוף החודש.

.2.2

יוסי גבע הודיע שהוא מסיים את תפקידו בנבחרת הנוער .הודו לו על פועלו בענף.

.2.2

קיבל בקשות ממאמנים בליגת העל ואגודות להקים צוות פיתוח מקצועי של אנשים שעוסקים
בענף ושיהיה מתחת לוועדה המקצועית הצוות ישב פעם בחודש עם אבישי קרפובסקי על עניינים
מקצועיים .בצוות יהיו – נועם כץ ,זוהר בר נצר ,יעקב הרשקו ,חן הימלפרב ,ישראל אשר ,גל
גלילי ואורי חבר.
בהצבעה – אושר פה אחד.

.2.2

קיבלו קנס מההתאחדות האירופאית על סך  25,000אירו בגין פרשת השחקניות של כפר סבא
ששחקו ללא .ITC
כפר סבא קיבלו קנת של  18,000אירו .היה ניתן לקבל עונש יותר כבד .צריך למצוא את הדרך
לשלם את זה בשל בעיות התזרים יניב יבקש דחייה.

.2

דו"ח מנכ"ל
.2.1

נבחרת הגברים סיימה מחנה אימון בפולין ודנמרק .משחקי האימון וההכנה היו טובים.
מסייעים בהסעות למשחקים שיערכו בארץ .נבחרת הנשים ממשיכה בהכנות גם כן ,רוב
האימונים במבואות ים.

.2.2

נמצאים בתקופת של אליפויות אירופה בכדורעף חופים .עד  22עלו משלב הבתים וסיימו במקום
 .16קיבלו לא מעט ניקוד והאופציה לשנה הבאה להשתלבות ישר בראשי.
בעוד כ  10ימים אליפות עד  .18זוג בנות שמצפים מהן לעלות לשלב הבא עם תוצאות של .1-9
אביתר – נפגש עם המאמנת שאמרה שיכול להיות שבארץ השחקנים של החופים באים בגלל
הכסף והבסיס הזה לא נכון .בחופים בעולם לא באים בשביל זה ומביאים את הכסף בהישגיות.
המאמנת תוזמן לישיבת ההנהלה לדבר על תפיסת עולמה בכדורעף החופים.
אשר – הבנות בסבב  FIVBהגיעו כמעט בכל טורניר לראשי ולשלבי הנוקאאוט.
 90%מהכספים המשולמים מוחזרים על ידי הכנות אולימפיות .בסוף החודש אליפות ישראל
בגורדון  .22-25.8.18מבקש מהחברים להגיע.

.2

.2.2

הערכות לליגה – נכון להיום פחות מ  50%מהקבוצות נרשמו.

.2.2

השתלמות בינלאומית למאמנים תתקיים בימים רביעי – חמישי ה.22-22.8.18 -

.2.5

יצא לאור ספר לאימון כדורעף של יוסי גבע במימון משותף על האיגוד ומכון וינגייט.

.2.6

תזרים מזומנים קשה מאוד .מחכים מחודש מרץ לקבל את הקיצוץ מהטוטו .מחכים להקצבה על
אירועים בינלאומיים.

ועדה מקצועית – אבישי קרפובסקי
נשים – ביורוליג היו תוצאות לא טובות גם בשל סגל חסר .יחד עם זאת השחקניות הצעירות צברו יותר
ניסיון .נקודת התורפה הן שחקניות האמצע שחסרות.
משחק ראשון ב  15.8.18בסלובניה.
מזהים שהרבה שחקנים מחפשים להם איפה לשחק בארץ .להרבה שחקנים אין איפה להשתלב וגם השכר
דורש מהם ללכת ולהשלים במקומות אחרים ובסוף הם מתייאשים .לא הצליחו להביא קבוצות לארץ
למחנה אימון.
נוער – מוקדמות ראשונות היו ברוסיה שם ניצחו  2משחקים והפסידו לרוסים .בפולין לא הצליחו.
נערים – שייכים לטורנירי מרכז אירופה – מבזה .ב  8-12.1.18כרגע לא ידוע היכן .רק קבוצה אחת עולה
ישירות לאליפות וסה"כ  20קבוצות.
יוסי גבע הודיע שמסיים את תפקידו .בוועדה המקצועית הומלץ על גל גלילי שייקח אותם יחד עם
האקדמיה .יעזור לו עומרי שוורץ.
פעם בשבועיים באקדמיה בימי חמישי ופעם בשבועיים בשבת.
אקדמיה בנות – ישנן  6בנות חדשות .נבחרת יחסית חלשה .באקדמיה בנים יש .17

.5

ליגות על
כרגע יש  8קבוצות גברים ו 9 -נשים לא כולל אקדמיה.
החלטה – אושרה שיטת המשחקים לעונת .2018-19
בעד –  ,5נגד –  1גדעון

.6

בקרה תקציבית
גברים –  ₪ 200,000מתוכם  150,000שכר
נשים –  ₪ 250,000מתוכם  ₪ 120,000שכר.
החלטה  -אושרה הבקרה התקציבית לעונת 2018-19
בעד – פה אחד

.7

שחקניות אקדמיה
לנה מטביינקו – מאמני הנבחרת המליצו להשאיר אותה באקדמיה ושהיא תתאמן עוד שנה ב TEAM A
בשל העובדה שיש לה סיכוי ורחוקה עדין מלנצל את היכולות שלה .לא בשלה לצאת ולשחק בקבוצה.
השחקנית ביקשה להישאר באקדמיה ואם לא אז היא תשקול לפרוש.
גדעון – מתנגד להישארותה אקדמיה .האקדמיה זה לא תכונית כבקשתה .השקיעו בה הרבה כסף  2שנים
והיא צריכה לצאת לקבוצות .יש מצוקה בקבוצות וזה תקדים לא טוב.
אבישי – יש לדאוג לאגודות אבל אם יש שחקנים עם פוטנציאל וצריך להשאירם באקדמיה עוד שנה זה
מהלך שיש לבחון בחיוב.
אביתר – המאמן התיישר עם ההנהלה בנושאים רבים.
החלטה – אושרה הישארותה של לנה מטביינקו שנה נוספת באקדמיה.
בעד –  2אביתר ,אילן  ,נגד –  1גדעון ,נמנע – אלדד ,מיכאל ,אשר.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

