ישיבת הנהלה  8/2018בתאריך 5/9/2018
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,חיים קסל ,יוני אלמוג ,יבגניה מורגובסקי
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אייל יפה – עו"ד

.1

אישור פרוטוקול 7/2018
החלטה :אושר פרוטוקול .7/18
בעד – פה אחד

.2

דו"ח יו"ר

תוכנית למינהלת הליגות – לפני כשבועיים החלו פגישות עם עמיחי וסיגל לבדיקת התובנות שלהם לנושא .הם
הציגו מבנה ורעיון כללי איך המינהלת צריכה להיראות.
הם נתבקשו להכין תקציב ראשוני ורגולוטרי שלאחר מכן הציגו אותו עם המסגרת.
תתואם עמם פגישה נוספת לניתוח התקציבי וסדרי העדיפויות ולאחר מכן תובא המצגת לדיון בישיבה הבאה.
חיים קסל – האם הם המליצו על המינהלת? כי בישיבה שנערכה ביניהם נאמר שיכול להיות שמסגרת המינהלת
בכלל לא מתאימה.

.3

דו"ח מנכ"ל

מסכם את פעילויות נבחרת הנשים והגברים.
בינואר  2019תשחק נבחרת הגברים מול לטביה בחוץ.
המאמן חזר לפולין ויגיע לתקופות בהתאם לפעילות הנבחרת ותוכנית משחקי הליגה.
בינואר נבחרת הנשים תשחק נגד סלובניה בארץ.
אקדמיה – גל גלילי מאמן בבנים .ישנם כ  15שחקנים.
באקדמי הבנות כ .23
בחופים כ  6-7ועוד  6-7אקסטרנים.
גדעון – האם יש תחכנון של שחקניות שמסיימות אקדמיה של חופים? אין להן לאן לחזור בחופים והן מחפשות
לחזור לאולמות.

.4

שיטת המשחקים
נרשמו כ  300קבוצות ב  33ליגות בוגרים וצעירים .גידול יפ הנרשם בליגות הנערים/נערות.
ישנם יישובים חדשים ותוספות של מגזרים במקומות קיימים.
.4.1

בקשת אליצור הוד השרון לשחק בליגת על גברים
אייל – בשנה קודמת היה מקום פנוי והוחלט שיפנו לכל הקבוצות ולפי זה יבדקו ויאשרו.
השנה אם מדובר בלהגדיל את הליגה – לא בעד לאשר מהלך כזה.
חיים – שנה שעברה הוחלט שהקבוצות החלשות פוגות בליגה .עם אליצור הוד השרון
ההיסטוריה ידועה.
החלטה :בקשתם של אליצור הוד השרון לשחק בליגת על גברים בעונת  2018/19לא מאושרת.
בעד – פה אחד.

.4.2

אקדמיה בנים רוצה לשחק בליגת על.
חיים – יש להוציא מכתב שמחייב קבוצות שעושים משחקים עם ליגת על בימים מרוכזים
ובמהלך העונה האקדמיה משחקת בליגה לאומית.
גדעון – ועדה מקצועית צריכה להגיש את ההצעה שלה לגבי השיטה ומבחינת הפעילות
הבינלאומית.
החלטה :על גברים – אושרה שיטת המשחקים לעונת  2018-19כמו בעונה הקודמת .שיטת בית
עליון ותחתון.
על נשים – אושרה שיטת המשחקים לעונת  2018-19כמו בעונה הקודמת.
בעד – פה אחד.

.5

דוח פעילות נבחרות
יוצג בישיבה הבאה לאחר קבלת המשובים מהמאמנים.

.6

חובות אגודות
אביתר  -מוצג מתווה שיניב הכין שלדעתו ניתן "לחיות איתו" .מבקש להצביע בעד או נגד ההצעה.
יוני – מבקש שכל החלטה שתתקבל שיאכפו אותה .יושבים בכל ישיבה ,מחליטים ואין אכיפה וזה לא
תקין.
גדעון – אין ספק שחובות צריך להחזיר.
חיים –חוב של מועדון עם קבוצה אחת וחוב של מועדון עם מספר קבוצות הוא לא אותו חוב.
סעיף  6 – 1תשלומים עד 30.9.18
מי שלא יעמוד בהתחייבויות לא יקבל כרטיסי שחקן ויועלה לוועדת משמעת.
החלטה :אושרה המתווה שיניב הגיש
בעד – פה אחד

.7

שונות
.7.1

גדעון – מאיפה האיגוד משלם את הקנס ל ?CEV
מאיפה ישולם שהיית לנה מטביינקו באקדמיה לשנה נוספת?
יניב – את הקנס יבקש לדחות אותו ל  .2019את לנה ינסו להכניס להכנות אולימפיות.
יוני – מה לגבי התביעה של דוד כפרי?
אביתר – כרגע לא נקבע תאריך לדיון נוסף.

.7.2

חיים – נוצר הרושם שלחיפה היה קשר לסיפור של השחקניות הזרות בכפר סבא .מבקש להדגיש
שהיה להם ויכוח לגבי שחקנית אחרת וכל פעילות לגבי זה לא היה מצד מכבי חיפה.
ניתן לבדוק במדינות עם מקרה דומה שרושמים בלי  ITCשיש תצהיר .אותה שחקנית שחתמה לא
היתה במערכת והאחריות היא של השחקנית והמועדון .מי ששילם את קנס האיגוד לדוגמא
באיטליה ובאקו עם בעיות כאלו היו המועדונים.

.7.3

גדעון – אקדמית החופים .מבקש לדון עם אשר מי יהיו ומה יהיו עתיד השחקנים.
גדעון – דמי השבחה לשחקני אקדמיה – אמרו בעבר שיחשבו גם על מסלול נגדי בו אגודות
שמביאות שחקנים לאקדמיה גם יקבלו דמי השבחה ולא קיזוז.
חיים – אם שחקן שבא לא מהאגודה הוא משלם  .Xאם שחקן חוזר מהאקדמיה לאגודה ממנה
הגיא הוא משלם פחות .לדעתו האגודה צריכה לקבל על זה ולא לקבל "הנחה".

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

