ישיבת הנהלה  6/2020בתאריך 14/06/2020
נוכחים :אביתר דותן ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,מיכאל קישון ,גדעון רוזנשטיין ,יוני אלמוג,
גניה מורגובסקי ,חיים קסל ,כנרת כנצ'רסקי ,אסף ליבר ,אילן בוכריס,
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,עו"ד אייל יפה ,דן שיראי ,רו"ח ערן כדורי
.1

אישור פרוטוקול 5/20
אושר פה אחד פרוטוקול .4/20

.2

דו"ח יו"ר
.2.2

טורניר חופים בינ"ל באילת – אושר כעת תקצוב של  80אש"ח לפרוייקט הרגיל של
אליפות ישראל וטורניר חופים סבב עולמי כוכב .2
בעקבות אירועי הקורונה נשארו במשרד הספורט יתרות ונוצרה היתכנות לעשות טורני
יותר גדול ולקיימו באילת – אליפות ישראל ,טורניר מבזה ,אליפות אירופה עד 22
וטורניר סבב עולמי כוכב  3או .4
הטורניר אמור להתקיים ליד קניון האייס מול והוא צריך להיות בסטנדרים גבוהים .כרגע
במשא ומתן מול חברת גומוטק שמנסים לרתום את סילבן אדמס לנושא.
יוסי – מבקש לציין שבאילת אין חול טוב ויש רוח .יהיה קשה מאוד לשחק שם.

.2.2
.3

אסף ליבר חזר להיות חבר הנהלה מן המניין.

עדכון תוכנית עבודה ותקציב 2020
.3.2

בוצעה חזרה מלאה של העובדים.

.3.2

טורניר נערים – תוכנן להתקיים ב  29.6.20אך עדיין אין אישור ממשרד הבריאות ועל כן
הוא נדחה כרגע למועד לא ידוע.
פעילות בנ"ל – השבוע תנתן החלטה לגבי הנבחרות הצעירות.
נבחרת גברים ונשים – רוב הבתים עברו לחודש ינואר  .2022כרגע בגברים הבולגרים
מתעקשים לשחק באוגוסט הקרוב.
חיים – כרגע הנבחרות מתאמנות בניגוד להנחיות התו הסגול – אין שמירה של  2מטר
וזו עבירה על החוק.
יניב ישלח מייל למשרד הבריאות עם בקשה להבהרות בנושא.
פעילות חופים – טורניר ראשון ומסורתי יתקיים בראשון לציון.

.3.3

.3.4

.4

סיום ליגות וליגות על 2029-2020
הצעה – הפועל כפר סבא בנשים תסיים כאלופה.
הפועל מטה אשר/עכו בגברים תסיים כאלופה.
הקפאת ירידות והעליות בהתאם לחוזר רשמי .2029-20
אלדד – היו ה צעות אחרות .ההצעה של אביתר לא נשלחה לחברים .אם קיימת הצעה כזו ,אז
למה לא להחליט גם על זוכות גביע? אין בהצעה זו שום היגיון.
גדעון – למה אין הכרז על אלופות בליגה לנוער? נאמר לו שהפרשים קטנים אבל זה לא הנושא.
אביתר – נושא אלופות בליגה לנוער יועלה בישיבה הבאה.
החלטה :אושרו אלופות  - 2029-20הפועל כפר סבא בנשים תסיים כאלופה והפועל מטה אשר/עכו
בגברים תסיים כאלופה.
בהצבעה – בעד – 8
נגד – 2

.5

מספר זרים בעונת 2020-2022
אביתר  -המלצת הועדה המקצועית לעונה הקרובה שיהיו  2זרים .ישנם קולות בקבוצות הנשים
והגברים שרוצים שישארו  3זרות/זרים.
דווקא בעונה הקרובה יש אי ודאות ,ולהערכתו זה שיהיה כתוב  3זרים הרבה קבוצות לא יביאו
אם בכלל .צריך להשאיר על  3כי קבוצות שיש להם קשיים עם ישראלים אבל יש יכולת להביא
שיוכלו.
יניב – מתחבר להצעה של הועדה המקצועית בקטע של קידום השחקן הישראלי ,אך גם מסכים
עם אביתר .לא רואה שהרבה קבוצות יביאו  3זרים.
אסף – ההצעה ל  2לא טובה .אם הולכים על קידום ישראלים צריך לאשר זר אחד או בכלל לא.
מיכאל – לא משנה לו כמות הזרים אך בשלב זה קשה לשנות לעונה הקרובה.
יוני – לא הזמן לעשות שינויים .השנה האקדמיה לא הניבה שחקנים טובים.
אלדד – סבור שהיתה ליגה טובה עד הקורונה ועם מציאות של  3זרים .רואים לאורך זמן את
ההיעלמות של השחקנים הישראלים .נוטה לתמוך בהשארת המצב הקיים .חיים העלה בזמנו
רעיונות נוספים ליתרון השחקן הישראלי.
חיים – עקב המצוקה והרצון לא לשנות במצב הנוכחי זה הכרחי .אם נשארים במצב הזה צריך
לשמור על השחקן הישראלי ודור הביניים .אולי ניתן לחייב שיתוף שחקנים צעירים לשחק.
גדעון – לא בטוח שההצעה של חיים ישימה לעונה הקרובה .עולי לעונה הבאה.
אביתר – ידבר שוב עם אבישי קרפובסקי והועדה המקצועית ויעביר להם את המסר.
החלטה – אושרה השארת מספר הזרים בליגת העל גברים ונשים בעונת  2020-2022על 3
בהצבעה – בעד – 9
נגד – 2

.6

דוח ביקורת פנים 2029
יניב – לאיגוד יש מבקר פנים שכל שנה בוחרים נשוא לביקורת .מתקיימים
מספר מפגשים בנושא.
החלטה – ההנהלה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את דוח ביקורת הפנים ל .2029
בהצבעה – אושר פה אחד.

.7

דוח כספי 2029
ערן כדורי מציג את הדוח .הגרעון ירד אך צריך לשים דגש על העלייה בחובות האגודות .הירידה
בהון נובעת מפעילות שוטפת.
אלדד – חוב האגודות גרם לירידה בתזרים וחובות לספקים .דובר על זה רבות וחיים לטפל בנושא
אחת ולתמיד ובדחיפות.
בנוסף ,יש נוהג שרושמים ב  2022על פי שנה עברית.
יניב – בתקציב מוצג עונה קלנדרית ובמאזן מתייחסים עונתית.
אביתר – מבקש לתת מילה טובה ליניב על השארת כספים לסגירת הגרעון .התזרים אכן ירד
ובעיית המאזן זה חובות האגודות.
השנה הנוכחית היא שנת ניצול לסגירת הגרעון/חובות ספקים ואפשר להגיע ל  2022במצב יותר
טוב.
בצוות ההיגוי וגם בהנהלה נקבע מודל שעד ה  30.8.22צריך להגיע לסגירה של מרבית חובות
האגודות.
החלטה – ההנהלה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי ל .2029
בהצבעה – אושר פה אחד.

.8

שונות
.8.2

.8.2

גדעון – ראה את ועדת המנדטים ופתאום יש מדרגים לנשים ולגברים .הנ"ל נולד מליגה
א' ששייכו לגברים אך זו ליגה משותפת גברים ונשים.
מיכאל – צריך לשנות את המדרג בהתאם .לא לפגוע בליגות העל .צריך למצוא פתרון
שליגות הנשים לא יפגעו ויהיו שוות לגברים.
יניב – ליגה א' הוגדרה כגברים ואפשרו לנשים להשתתף .הטוטו מתקצב לפי גברים.
בניקוד אפשר לשחק.
כנרת – הועדה תשב שוב ותטפל בנושא.
שכר שחקניות – תהיה פגרה של מעל חודש במשחקי הליגה .לא יכול להיות שבמשך
הזמן הזה המועדונים ימשיכו לשלם שכר לשחקניות .פורום ליגת על נשים מבקש
שהאיגוד יקח על זה אחריות.
אייל – על פניו זה מאוד בעייתי .יש עניין של יחסי עובד/מעביד וכו' .יבדוק את הנושא.

.8.3

גדעון – על פי חוק הספורט שחקן שייך לאגודה .ועדת האקדמיה קבעה בתקנון שאחרי
שנתיים מסיום האקדמיה השחקן משוחרר מהאגודה .למה?
אייל – זה מותר.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר

