ישיבת הנהלה  4/2019בתאריך 23/06/2019
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג,
חיים קסל ,אשר אלקובי ,אילונה כהן
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי , ,גדי אייזיקוביץ – יו"ר וועדת ליגה וגביע,
אמנון נשר – חבר וועדת ליגה וגביע ,אבישי קרפובסקי – יו"ר הוועדה המקצועית
.1

אישור פרוטוקול 3/2019
החלטה :אושר פרוטוקול .3/19
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.2

עזיבת ג'וזפה קוקריני
.2.1

.3

המאמן הודיע על עזיבתו טרם סיום החוזה .ייבחנו היבטים משפטיים מול היועץ המשפטי.

סיכום פעילות נבחרות – אבישי קרפובסקי
.3.1
.3.2

תימשך דרכו המקצועית של ג'וזפה קוקריני גם אחרי עזיבתו .הוועדה המקצועית תיבחן חלופות
ותביא המלצות למאמנים אופציונליים.
נבחרת הגברים :מירב התנאים סופקו בקמפיין האחרון .יש שחקנים טובים והפוטנציאל טוב.
בהמשך ייבחר מנהל חדש לנבחרת .נבחרת העתודה תתחיל את דרכה השבוע.

.3

.3.3

נערים :בטורניר האחרון עברו שלב והפסידו בשלב השני.

.3.3

נערות :נבחרת צעירה ובלי הרבה פוטנציאל .הקמפיין האחרון בתחילת השנה הוגדר ככישלון.
הנבחרת חזרה כעת ממחנה אימון במונטנגרו שם היו לה  2הפסדים ו 2-ניצחונות .יש שיפור ,אך
צריך לשחק יותר בכדי להתקדם.
סיכום דיון :הועדה המקצועית נדרשת ליצור סדר עדיפויות בין נבחרות מול מגבלות התקציב.

מינוי מאמן נבחרת גברים – נעם כץ
אבישי – דוד כפרי ונעם כץ הגישו את מועמדותם .הוועדה המקצועית עשתה דיון פורה עם נעם כץ שציין
שהנבחרת צריכה לקבל תנאים טובים כדי להצליח .המלצת הוועדה היא לאשר את נעם כץ.
אביתר – נעשתה בדיקה מול מינהל הספורט ויש אישור להעסקתו כמאמן קבוצה\נבחרת.
ההסכם לארבע שנים .עלות משוערכת של  120ברוטו בשנה.
בהצבעה – אושר פה אחד-תקופת הסכם ומבנה השכר.

.5

מבנה ליגות על נשים וגברים לעונת 2019/20
.5.1

על נשים :אסא באר שבע ירדה .מכבי  AOVאשדוד עלתה.
המלצת ועדה מקצועית:
א .הצעה לצירוף נבחרת האקדמיה מתחילת העונה כדי שיהיו  10קבוצות .לקיים  2סיבובים
ולאחר מכן בית עליון ותחתון של סיבוב אחד
ב .לגרור את הנקודות מהליגה הרגילה לבית העליון והתחתון.
במהלך הדיון :גדעון מבקש לעלות להצבעה הצעה נוספת של  2סיבובים במקום אחד בביתה עליון
והבית התחתון מבוסס על בקשה של השנים האחרונות של קיום ליגה ארוכה.
בהצבעה –
שיתוף האקדמיה – 6בעד –נגד  1אושרה המלצת ועדה מקצועית
גרירת נקודות –  6בעד—נגד  1אושרה המלצת ועדה מקצועית.
שיטת משחקים –  3בעד[הצעת גדעון] – 3נגד[הצעת ועדה מקצועית] –התקבלה הצעת גדעון.

.5.2

על גברים :אליצור אשקלון ירדה .קרית אתא עלתה.
מכבי  AOVאשדוד [מקום שלישי בליגה הלאומית] ביקשה לעלות לאחר תשובה שלילית של אסא
ב"ש [סימה במקום השני בליגה הלאומית] לעלות לליגת העל.
המלצת הועדה המקצועית:
א.צירוף נבחרת האקדמיה
ב.קיום  2סיבובים ולאחר מכן בית עליון ותחתון של סיבוב אחד.
ג.לגרור את הנקודות מהליגה הרגילה לבית עליון ותחתון
סיכום דיון :צריך להגדיר בתקנון את עניין היורדת בהנהלה הבאה.
מוגשת הצעה נוספת ליצור מבנה ליגות דומה בין הנשים והגברים וליצור ליגה ארוכה ולקיים שני
סיבובים בבית עליון והתחתון.
הצבעה –
שיתוף מכבי  AOVאשדוד –  6בעד – 1נגד-אושרה השתתפות אשדוד .AOV
שיתוף האקדמיה –  6בעד— 1נגד--אושרה.
גרירת נקודות –  6בעד— 1נגד..
שיטת משחקים  3 :בעד[שני סיבובים ]  3נגד [סיבוב אחד]-התקבלה הצעה לשני סיבובים.

.6

וועדה מקצועית – משקיפים
שיתוף נציג שחקנים ודייגו פסטרנק כמשקיפים.
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.7

חוזר מספר 1
יניב – השנה יוצא מוקדם .החוזר שודרג.
אמנון נשר – הרעיון המרכזי הוא שיפור הנראות של הליגות .לשם כך הובאו למשחקים מפקחים.
חשוב לקרוא את התקנונים ,החוזרים וההנחיות .לא יתקיימו משחקי ליגת על ללא מאמנים וללא
רשמים מוסמכים.
גדעון – צריך למצוא פתרון ליום המשחקים הנוסף של ליגת על נשים .יום שני בעייתי בגלל
משחקי נוער בנות.
בהצבעה  -החוזר אושר פה אחד .יש לקבוע יום משחק נוסף לליגת על נשים מלבד שישי.

.8

תקנון האקדמיה
אביתר – מאחר ואין זמן ,הנושא לא יידון בישיבה הנוכחית .היו הרבה העברות .עבר לגבי קראוס
לתיקונים .יובא לישיבה הבא .לפני כן יישלח לחברי ההנהלה לעיון.
אבישי יעביר לאלדד את התקנון המעודכנים אם התיקונים.

.9

שונות
אביתר – המטרה לאשר את התכנית האסטרטגית בהנהלה הבאה.
יוסי – כדאי להציג לפני כן לקבוצות ,לאחר שהתווספו הערות.
אביתר – מקובל.
כדורעף חופים – משנים תפיסה .יש הישגים יפים .אליפות ישראל אולי תדחה
לספטמבר/אוקטובר .שון פייגה ונתי אוחנה יחזרו לייצג את הנבחרת .שון חוזר ל 3-שנים ונתי
כתלות בבריאות .הוועד האולימפי ממשיך לתמוך ולהשקיע.

 .10הקמת צוות היגוי
הצעה להקים צוות היגוי בהרכב[אביתר דותן,יוני אלמוג,יוסי סדבון ,אלדד שלם].
המטרה ללוות בצמידות את מטה האיגוד בימים של אתגרים כספיים ומקצועיים מורכבים ולהכין
דיונים מסודרים להנהלה.
הצבעה  -אושר פה אחד.

רשם הפרוטוקול
שגיא שפרן
רכז ליגה וגביע

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

