ישיבת הנהלה  1/2019בתאריך 27/01/2019
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,יבגניה מורגובסקי ,אלדד שלם ,אשר אלקובי
חיים קסל ,ארז שור ,אסף ליבר ,אילן בוכריס
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,גדי איזיקוביץ
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אישור פרוטוקול 11/2018
החלטה :אושר פרוטוקול .11/18
בעד – פה אחד
מיכאל – מבקש שהפרוטוקול יופץ לחברים לא יאוחר מ  7-10ימים מישיבת ההנהלה.
מבקש שהחומר לסדר היום יוגש לחברים  4-5ימים לפני ישיבת ההנהלה
החלטה :פרוטוקול יופץ לחברים לא יאוחר מ 10 -ימים מישיבת ההנהלה.
חומר לסדר היום יוגש לחברים  4-5ימים לפני ישיבת ההנהלה
בהצבעה  -אושר פה אחד.

 .2דו"ח יו"ר
תקציב :2019
בהנהלה האחרונה הוצגה אי בהירות לגובה תקציב האיגוד והוחלט לאשר תקציב בגובה  11מיליון  ₪לפעולות.
נכון להיום תקציב  2019הינו  13.3מיליון , ₪נערכו קיצוצים ,ושינויים והועמד תקציב פעולות של  12.3מיליון ₪
לשנת התקציב הקרובה ואנו מבקשים את אישור התקציב המחודש.
לחומר צורף התקציב לאישור.
תזרים מזומנים:
חל שיפור קל בתשלומי האגודות ומצד שני ישנה ביקורת משנת  2013על האיגוד המונעת בשלב זה את קבלת
הכספים מרשות הספורט נושא זה בטיפול.
אמות מידה חדשות:
לאחר שנים רבות בו תקציב האגודות והאיגוד הוגדל על בסיס גידול פעילות [אגודות ,קבוצות ,שחקניות\ים] החל
מ 1.1.2020שונו אמות המידה וגידול תקציבי יהיה רק על בסיס הצלחות ענפי!
דבר זה דורש חשיבה אסטרטגית חדשה.
ענף מועדף \ הכנות אולימפיות:
החל מ 1.1.2020יקבלו רק שני ענפים תקציב של מהסוג המדובר עבור פרויקט  ,2028הענף שלנו עדיין לא הגיש
את הצעתו לקבלת תמיכה זו ובימים הקרובים הועדה המשותפת לאגודות והאיגוד תקבל את החלטתה ועל
בסיסה נגיש את הרעיון שלנו.

שלב השני בתכנית האסטרטגית:
בשנתיים האחרונות פעלנו להרחבת הענף ובניית בסיס \הפירמידות הגיעה העת לעבור לשלב הבא והינו
התמקדות ביכולת האיתור הענפית מגיל צעיר כולל תמיכה בשחקניות\ים בגילאים צעירים לטובת האגודות
והאקדמיה וליישם את פרויקט האיתור לעבודה מלאה בתחום זה ע"פ אזורי איתור כולל הפעלה של מרכזים
אזורים בבקרת האיגוד ,ענין זה יהיה חלק מכל הצעה הקשורה בפרויקט  2028ובכל מקרה צריך למצוא את
מיקומו בתקציב האיגוד.
חשיפת הענף:
השבוע נקלענו פעמיים למקרים בהם קבוצות לא מוכנות לשעות השידור ואולצנו להתאים את המערכת כולה
לדרישות אלו ,לתזכורת החלטת ועדת ליגה וגביע ע"פ התקנון היא הקובעת היחידה ובפעם הבאה נשתמש
בסמכות זו ולא יתקיים שום דיאלוג בעניין.
דרישת הקבוצות למנהלת ליגה נשמעת צינית בימים כאלו ,בשבוע הקרוב ישודר במשך כל ערב משחק ממסגרות
שונות ותפקיד האגודות להעצים את אירועים אלו.
בית לאומי במבואות ים:
המטרה להעביר את כל פעולות הכדורעף חופים כולל האקדמיה עד ספטמבר הקרוב ,כולל הקמת המגרשים
והתאמת משרד ומחסן לפעילות בשלב ראשון.
עניינים משפטים:
שגיא ברעם-נחתם הסכם הפסקת עבודה בהסכמת שני הצדדים והסתיימה המחלוקת.
דוד כפרי-אין עדין תאריך לתחילת המשפט ובקשה לחומר מהתובע נתקלה בסירוב ובית המשפט חייב את התובע
להעביר את החומר הנדרש.
בישיבת הנהלה הבאה הביא לאישור את מיניו של יוני אלמוג לתפקיד סגן יו"ר האיגוד.
ברכות להפועל כפר סבא נשים וגברים על עליה לרבע גביע האתגר האירופאי ובימים כאלו אנו נדרשים לחיזוק
הקבוצות המגיעות להישגים ואני מבקש לאשר את מלוא התקציב המיועד מתקציב האיגוד לקבוצות משתתפות
להעביר להפועל כפר סבא הסובלת גם מפגיעה והפחתת תקציב תמיכה של רשות הספורט דבר זה יובא לאישור
במסגרת אישור התקציב.
נימה אישית:
למרות שיח בעיתי ביותר בין אגודות כולל במערכת היחסים בין האיגוד לקבוצות הגיע הזמן לעלות את רמת
השיח החיובי נעשים עשרות פעולות במשך השבוע של הענף והחיפוש התמידי אחרי הרע כבר משפיע שנים רבות
על הענף כולו .

האם לא הגיע הזמן למאמץ גדול של כולנו לדיאלוג אחר?
הבסיס של כולנו דומה כולנו אוהבים את הענף ולכן יש סיכוי אמיתי אבל זה
תלוי בכל אחד
אני עדין מאמין!

 .3הצעת תקציב
מיכאל – בהתאם לתקציב המוצע ולשינויים מציע .1 :לא לגעת בתקציב בכיסוי הגרעון  950אש"ח.
 .2להוסיף  700אש"ח כבלתי צפוי מראש.
גדעון – פעם אחת צריך להיות אמיצים וראליים ולהקים מסגרת תקציבית .נכון שזה פוגע בפעילות אבל
ניתן ביולי/אוגוסט לשבת שוב ולחשב מחדש.
חיים – מסכים עם מיכאל .יש המון סימני שאלה .גם נושא ענף מועדף .אין קבלת החלטות ברורות
לתעדוף.
יוסי – המבנה הארגוני עם היקף כח האדם לא ניתן לעמוד בו וצריך לקצץ .לקחת צוות לבדיקת המבנה
הארגוני .מסכים עם חיים לגבי העדפות מקצועיות .בעד לתמוך בחופים.
אשר – כשמסתכלים על התקציב ,החסויות מעטות מאוד וזה אינו תקין .לא יכול שהאיגוד על כל
שלוחותיו לא מצליח לארגן ספונסר.
להקים ועדה בלתי תלויה שתבדוק את ההעדפות המקצועיות .נמצאים בענף שהרייטינג שלו ירד בשנים
האחרונות .בחופים הופסקה פעילות הגברים והשאירו את הפוטנציאל ואת הנשים.
החלטה:
אלדד ,גדעון ,אסף ,אילן ,אביתר ,יניב ואלעד ישבו בצוות שילמד את התקציב ואת ההעדפות הדרושות
ויגיש בהנהלה הבאה

 .4דו"ח מנכ"ל
.4.1

.4.2

בשל העפלת קבוצת הנשים של הפועל כפר סבא לשלב רבע הגמר בגביע האתגר ובהנחה שינצחו
ברבע הגמר את הפועל קריית אתא ,מועדי משחקי הגמר ישתנו (גם אם יפסידו בחצי הנמר)
לפיכך ,ב 11.2 -גמר הנשים וב 12.2 -נבחרת הגברים.
אושר לוועדה המקצועית (בתיאום ואישור מאמני האקדמיה) את קבלת ההחלטה בנוגע לשיתוף
שחקנים ושחקניות באגודות ובאקדמיה תוך שיקול דעת מקצועי וטובת ההתפתחות המקצועית
של השחקן/ית.
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

