ישיבת הנהלה  9/2019בתאריך 15/12/2019
נוכחים :אביתר דותן ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,אשר אלקובי ,אילן בוכריס
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,עו"ד אייל יפה
.1

אישור פרוטוקול 8/2019
החלטה :אושר פרוטוקול .8/19
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.2

אישור חברת הנהלה
הגב' ענבר אברמוביץ ת.ז  034170339תחליף כחברת הנהלה את הגב' ג'יינה אדרת ת.ז 012300554
שביקשה לסיים את תפקידה.
בהצבעה – אושר פה אחד.

.3

דו"ח מנכ"ל
שנת תקציב  2019לקראת סיום ובמידה ונקבל את כלל התקבולים בסעיף הכנות
אולימפיות ,אני מעריך שנצליח לקזז כ ₪ 500,000 -בגרעון המצטבר.
שנת התקציב  2020מלאה בשאלות ורב הנסתר על הגלוי הן בפן התקציבי ובעיקר בפן
התזרימי.
גובה תמיכת המדינה לא ידוע וכן מתי ובאיזה חלקים יגיע.
טרם התקבלה תשובה בנוגע לפרוייקט  2028דבר המשפיע דרמטית על כלל פעילות
האיגוד.
שנת  2020רצופה בפעילות בינלאומית של כל נבחרות ישראל גברים ונשים כאשר השיא
יהיה בחודש אוגוסט בו ננסה להעפיל לאליפות אירופה לגברים ונשים.
החל משנת ( 2021עונת  )2019-20ישתנו אמות המידה לחלוקת כספי המדינה והדגש
"מכמות" יזוז ל"איכות" .עלינו להיות ערוכים לכך שיהיה על האיגוד להראות הצלחות
מקצועיות וגם לקחת בחשבון שיתכן והתמיכה תקטן.
במהלך החודש הקרוב יתמודדו הנבחרות הצעירות שלנו באליפות מרכז אירופה (נוער
בנים ובנות) ובמוקדמות אליפות אירופה (נערים ,נערות ונוער בנות).

.4

עדכון תכנית אסטרטגית 2020
יניב מציג את הפעילות שנעשתה ביישום התכנית האסטרטגית לשנת  2020וכן את הפעולות
העתידיות (הכפופות לתקציב) .מצורף דו"ח מסכם.

.5

עדכון שיטת גביע המדינה לגברים ונשים
5.1

בתום העונה הסדירה יתקיים משחק כפול (מערכת זהב) בין מקום  8ו 9-על
להצטרף למשחקי גביע המדינה (הקבוצה במקום התשיעי תרד ליגה ללא קשר
לתוצאת המשחקים)

5.2

שני בתים של  4קבוצות (ראשי בתים 2 ,הראשונות בתום העונה הסדירה יוגרלו
כראשי בתים) .יתר  6הקבוצות תוגרלנה לשתי הבתים.

5.3

המשחקים ישוחקו בשיטת ליגה בת סיבוב אחד (תתקיים הגרלה של אירוח
המשחקים 2 ,קבוצות יארחו שני משחקים ו 2-קבוצות יארחו משחק אחד).
המשחקים יתקיימו בשבוע אחד (ראשון/שלישי/חמישי או שני/רביעי/שישי).

5.4

משחקי חצי הגמר ישוחקו אצל אחת מקבוצות חצי הגמר (ההגרלה תתקיים לפני
השיבוץ לבתים).

5.5

.6

משחקי הגמר יתקיימו באולם ניטרלי.

עדכון וועדת ליגה וגביע
יו"ר וועדת ליגה וגביע ,מר גדי איזיקוביץ סקר את פעילות הוועדה והנושאים החשובים בה.
מצורף מסמך עם נקודות לידוע וטיפול.

.7

פעילות האקדמיה ותכנית מקצועית נבחרות צעירות
ביום ראשון ה 22/12 -יתכנס צוות ההיגוי עם הצוות המקצועי של האיגוד בכדי לדון בתכנית
המקצועית של פעילות הנבחרות הצעירות של האיגוד ומתכנת האקדמיה.
ההמלצות יובאו לישיבת ההנהלה הקרובה.

.8

תקנון וועדת שיפוט
ביום חמישי ה 26/12 -יתכנס צוות לעדכון תקנון וועדת השיפוט.
חברי הצוות :יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,עו"ד אייל יפה ,מאיר ברנשטיין ,גדי איזיקוביץ ,שופט שמאיר
ימנה ויניב נוימן .ההמלצות יובאו לישיבת ההנהלה הקרובה.

.9

תקציב 2020
יניב מציג את תקציב .2020
הנחת העבודה שהתמיכות מהמדינה בשנת  2020יהיו לפחות כמו שהיו בשנת .2019
במידה ויהיה מידע שונה ,יובא עדכון תקציב לישיבת ההנהלה הבאה.

רשם הפרוטוקול
יניב נוימן
מנכ"ל

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

