ישיבת הנהלה  7/2019בתאריך 22/09/2019
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי
.1

אישור פרוטוקול 6/2019
יש להוסיף לפרוטוקול הנהלה מס'  5את דבריו של מיכאל קישון בנוגע להגדלת תמיכה בזוגות צעירים
בכדורעף חופים במקום הוותיקים ולבצע רק אחרי הגשת תוכנית העבודה להנהלה.
החלטה :אושר פרוטוקול .6/19
בהצבעה  -אושר פה אחד.

 .2דוח יו"ר
מצב תמיכות רשות הספורט לשנים הבאות.
נבחרת ישראל גברים  -מינוי עוזרי מאמן והסכם סטס נימרובסקי.
"פשרות משפטיות" בתביעות של שני פחם ודוד כפרי
סטטוס מינוי מאמן לאקדמיה לבנות והנבחרת הצעירה -הארכת המכרז למצב בו תינתן הזדמנות שנייה
למאמנים ישראלים להגיש את מועמדתם  -עד .10.10.19
תקנון אקדמיה  -צוות יבחן תוספת לתקנון המתייחס לתקופת הקבלה לאקדמיה ויובא לוועדת האקדמיה
לדיון.
מעבר משרדי האיגוד והפעילות למבואות ים  -אחרי אישור משרד החינוך [בעלים של מבואות ים] יקודם הליך
שיח פנימי עם העובדים והגשת התוכנית המפורטת כוללת עליות פרטניות להנהלה.
.3

דו"ח מנכ"ל
מצורף דו"ח מנכ"ל.

.4

חובות אגודות
סיימנו את חיוב האגודות לרישום לעונת ( 2019-20לא כולל טפסי השיפוט ורישום שחקנים חדשים).
חוב האגודות היום הינו ( ₪ 1,900,000בקיזוז חובות אבודים) ,כמובן שחלק מהחוב (התשלומים של
השנה) משויכים לכלל העונה.
בשנים עברו ניתן היה לקבל מקדמה מהטוטו בעבור סיום שנת הפעילות .כיום הדבר בלתי אפשרי.
לפיכך תזרמים בחודשים נובמבר – דצמבר הינו הכרחי לתשלום משכורות וספקים.

מציע לבקש מהאגודות תשלום חלקי במזומן והיתרה בעשרה תשלומים עד לסוף העונה.

אגודה עם קבוצה אחת או שתיים – חוב מקסימלי לאיגוד על סך  ₪ 10,000והיתרה בעד עשרה
תשלומים.
אגודה עם שלוש עד חמש קבוצות – חוב מקסימלי לאיגוד על סך  ₪ 20,000והיתרה בעד עשרה
תשלומים.
אגודה עם  6קבוצות או יותר – חוב מקסימלי לאיגוד על סך  ₪ 50,000והיתרה בעד עשרה
תשלומים.
אגודה שלא תעמוד בדרישה (הסבירה להערכתי) לא תקבל את כרטיסי השחקן.
בהצבעה  -אושר פה אחד

.5

בקרה תקציבית
מועד אחרון להגשת המסמכים לבקרה התקציבית הינו ה.10/10/19 -
תקציב מינימום לקבוצת נשים –  ₪ 250,000מתוכם לפחות  ₪ 120,000משכורות.
תקציב המינימום לקבוצת גברים –  ₪ 300,000מתוכם לפחות  ₪ 150,000משכורות.
בהצבעה  -אושר פה אחד

.6

תקנון משחקי האליפות והגביע
אושר תקנון משחקי האליפות והגביע.
משחקי חצי גמר גביע המדינה לנשים הגברים יתקיימו באולם ניטרלי.
עלויות מפעל הגביע בעונת ( 2019-2020תקציב  )2020הינם כ 24( ₪ 250,000 -משחקי בתים 4 ,חצי גמר ו2-
גמרים).
בהצבעה  -אושר פה אחד

 .7שיטת המשחקים לעונת 2019-20
אושרה שיטת המשחקים לעונת 2019-20
בהצבעה  -אושר פה אחד

.8

תכנית אסטרטגית  2028וביצוע 2020
א .נחתם הסכם עם חברתה של יעל אנגלר לפעילות השיווק של האגודות.
ב .החלו פגישות עם כלל האגודות ויתקיים כנס פתיחה ביום ראשון ה.6/10 -
ג .בימים הקרובים יצאו קולות קוראים לפרוייקט המצלמות והכושר גופני
ד .הצוות האסטרטגי ימשיך ללוות בבקרה ופיקוח את יישום המלצות
בהצבעה  -אושר פה אחד

רשם הפרוטוקול
יניב נוימן
מנכ"ל

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

