ישיבת הנהלה  17102/בתאריך 217017102/
נוכחים :אביתר דותן ,אשר אלקובי ,יוני אלמוג ,יבגנה מורגובסקי ,מורן בוזובסקי ,חיים קסל ,רינת
דנון ,גלית אבשלום ,אלדד שלום ,יוסי סדבון ,אילן בוכריס
יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אלעד סימון ,יאיר טלמון ,גרגורי ריז -מאמן נבחרת גברים ,פאולו –
מאמן נבחרות חופים ,שוקי פרנקל
חסרים – ערן אונגר ,מיכאל קישון ,גדעון רוזנשטיין ,אסף ליבר ,ג'ינה אדרת ,גלית אבשלום ,אלי בלס,
כנרת גנצ'רסקי ,ארז שור
אביתר דותן –
אירועי הגמר .רוצה להודות לעוסקים במלאכה על אירוע מכובד.
בנוגע לאירוע האלימות בסופו – נמצא בקשר עם לשכת המפכ"ל .כרגע לא ברור מה קורה שם .ישנם
 3נחקרים וכאלו שיעצרו בהמשך .ישנם אוהדי כדורעף פצועים אך לא ברור כרגע מי הדוקרים.
החקירה תושלם ואז תצא הודעה מסודרת בנושא .המשטרה פועלת מאחורי הקלעים על אף כל
הביקורות .אם צריך להגביר שמירה במשחקים הבאים זה יעשה .למשחק זה לא היה מידע מוקדם.
יוסי סדבון – יש להתייחס גם לאבוקות שהוכנסו לאולם .על פי חוק הדלקת אבוקות דינה פשע של
עד  5שנות מאסר.
אביתר דותן – כשיגיע דו"ח השופט יפעלו.

.1

אישור פרוטוקול 3102/31
אביתר דותן  -מיכאל מבקש להכניס כי הוא דרש להציג את הפוטנציאל המקצועי לשנת .0202
השוואה כלפי נבחרות בעולם ,נתונים מקצועיים ועוד.
גם גדעון לא הגיע לישיבה מהסיבה שלטענתו לא שלחו חומר על נושא מאמן הנשים .חומר בנושא
נשלח כולל פרוטוקולים של הועדה המקצועית ורזומה של המאמן.
אלדד שלם – הערה לסדר היום .המצב באגודות חלש מאוד .דנים על הנבחרות אבל לא על התשתיות
למטה.
החלטה :אושר פרוטוקול .1111
בעד – פה אחד

.0

סקירה על פעילות הועדה המקצועית – אבישי קרפובסקי
הועדה המקצועית עוסקת ביישום הפירמידה שההנהלה אישרה .עוסקים בתשתיות ,נבחרות נשים
וגברים .כל הנבחרות החלו להתאמן.
לנבחרת הנוער מתוכננת נסיעה לאיטליה לטורניר פרדנונה.
גברים – במאי מוקדמות אליפות עולם ,לאחר מכן ליגה אירופאית .המשימות רובם ב  0212ואין
הרבה זמן להתכונן.

.3

נבחרת הגברים
יאיר טלמון – בפעם הראשונה יש פירמידה מקצועית .המאמן מעורב בכל הפירמידה מהתשתיות ,דרך
האקדמיה ועד הנבחרות הלאומיות .זו הדרך היחידה שאפשר להגיע להישגים.
מבקש מההנהלה את הסיוע בהגדלת מקורות התקציב ,בתמיכה ובסבלנות לתהליך.
גרגורי ריז – מציג את הפעילות המתוכננת ואת הסיכוי להצלחה בשנים הבאות.

.2

כדורעף חופים
אלעד סימון – מציג את פירמידת פעילות – הבסיס של הספורטאים יגיע דרך בתי ספר ומועדונים
ומשם לאקדמיה ולנבחרות הלאומיות.
המטרה המרכזית – הופעה ראשונה במשחקים האולימפיים.
מבנה של  3קבוצות נשים ו  3גברים .כרגע ישנם  0זוגות גברים ו  1בנשים.
נחתם הסכם עם סופר פארם של .₪ 052,222

.5

כדורעף נשים
יאיר טלמון – המאמן האיטלקי נמצא בארץ שבועיים וכבר עוסק בניתוח ואבחון המצב.
בשבוע הבא יפגשו עם שחקניות הנבחרת הבוגרות .עד חודש יוני יבחנו איך רוצים לבנות את
הפרויקט.

.6

הליך בחירת פרוייקטור ל2/22 -
אביתר דותן – היו מספר מועמדים אשר רואיינו .נבחנו התאמות על פי קריטריונים בין היתר של
רקע וניסיון מוקדם בניהול נבחרות .מתוך ה 3 -עמדו  0ובחרו בשוקי פרנקל .המועמד השני מונה
למנהל נבחרת הגברים.
רינת דנון – מפריע לה שלוקחים גבר לנהל פרוייקט נשים ולא נמצאה מועמדת ראוייה .צריך למצוא
ולגרום לנשים להתמודד .נמצאת בהנהלה כדי להביא ייצוג נכון לנשים אך כמובן שלא לרדת באיכות.
אביתר דותן – פורסם מכרז בנושא ונשים לא הגישו .כל המנהלות של הנבחרות יהיו נשים.

קובי ריכטר סיים את תמיכתו בכדורעף .הוא רצה את אריה כמוביל ולא הגיעו להסכמות .נפרדו ממנו
בגמר גביע בצורה ראויה.
החלטה – אושר מינויו של ג'וספה קוקריני כמאמן נבחרת הנשים .0202
בעד –  ,12נמנע – 1
החלטה – אושר מינויו של שוקי פרנקל כפרוייקטור 0202
אושר פה אחד

.1

תשתיות0איתור – אורי חבר
מציג תרשים.
דוח מצב אגודות הישג – יצא קול קורא .עד כה קיבלו תשובה חיובית מעמק המעיינות ,הפועל מטה
אשר ,הפועל כפר סבא ,הפועל המעפיל ,ק.ק תל אביב ואליצור כרמיאל .יקיימו מפגש נוסף בנושא.

.2

תקציב
עד לפני  3שבועות היו רק הערכות .התקציב המוצע הוא כמו של שנה שעברה רק יותר גבוה
בהכנסות.
אביתר דותן – התוספת החדשה שתובא להנהלה מיועדת להבטיח הורדת גירעון ושיפור תזרים
מזומנים.
כרגע תמיכה של  122אש"ח מול האגודה כרגע לא בשלב המעשי .מקווה שבישיבה הבאה יהיו אגודות
סגורות.
החלטה :אושרה מסגרת התקציב.
אושר פה אחד

.9

ועדה מקצועית
בישיבה האחרונה עלה שמו של יוסי גבע כחבר ועדה מקצועית ואף בוצע כאחראי נבחרות צעירות.
לאחר חשיבה נוספת יוסי ילווה את נבחרת טרום הנערים והנערות.
החלטה – אושר כי יוסי גבע יהיה חבר הועדה המקצועית ואחראי נבחרות טרום נערים ונערות.
בעד –  ,12נמנע – .1

 .12אישור חוזר חופים מס' 3
החלטה :אושר חוזר חופים מס' .1
בעד – פה אחד

 .11אסיפה כללית למינוי חברי ועדת ביקורת
פרשו  0חברים – אנגלר ורוזמן.
החלטה :תאריך לאספה כללית .03.2.11
אושר פה אחד.

 .10מינוי ועדת קשרי חוץ
פיני שפיר ,דן שיראי ,גבי לוטן.
אושר – פה אחד

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה
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יו"ר איגוד הכדורעף

