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 ר, ארז שור, , ערן אונגי אלמוג, גלית אבשלוםאביתר דותן, אילן בוכריס, אשר אלקובי, יונ נוכחים:

 , חיים קסל, יוסי סדבון, מיכאל קישון, אלדד שלוםיבגנה מורגובסקי, מורן בוזובסקי

 דן שיראי ,, מאיר ברנשטיין, עו"ד אייל יפהיניב נוימן –מנכ"ל 

 , כנרת כנצרסקיגדעון רוזנשטיין, רינת דדון, אסף ליבר, אלי בלס, ג'ינה אדרת –חסרים 
 

 1102/11אישור פרוטוקול  .1

 .61/11ול אושר פרוטוק

 אושר פה אחד – החלטה
 

 

 ערן כדורי –מצב כספי  .2

 "ח. ששל האיגוד. ישנו גרעון של כמיליון  ערן כדורי, רו"ח האיגוד, מציג את המצב הכספי

 אש"ח. יש לכנס ועדת כספים ולאשר ביטול חובות אלו. 111-151ישנם חובות אבודים של 

 (.₪ 011,111 -)החוב לוינגייט כ ₪ 1,011,111 -עומדים על כ יתרות ספקים

 אש"ח במקור. 011אש"ח מתוך  01האולימפי שעומדת על  דמהוועישנה הלוואה 

 דחוף לצמצם חובו אלו. קשה להתנהל בצורה כזו. . יש צורך₪מעל מיליון  הינםאגודות החובות 
 

 

 פעילות מחלקת שיווק, דוברות ויח"צ .3

 דן שיראי מציג את פעילות מחלקת השיווק, דוברות והיח"צ אותה הוא מרכז.

 

 2/12תוכנית עבודה לשנת  .4

 .0112מציג את תוכנית העבודה לשנת אביתר דותן 

לקחת את תקציב שנה קודמת ולתקן, או שנייה להיכנס הראשונה  –דרכים לטפל בתקציב  0* ישנם 

 .הענף חשוב ויש צורך להתעמק ולחשוב על הדברים עומק התקציב, לעשות שינויים.ל

קיבל סקירה אמיתית ונכונה של איפה המצב עומד ומשם בניית המטרות  –* בכדורעף חופים 

 הריאליות.

 כל מטרה מקצועית תוחלט על פי ניתוח מקדים.

 ם מינהלת החופים שפנייה לשחקנים תיעשה על ידי יניב או אביתר בלבד.סוכם ע

אין מספיק ספונסרים לענף. מקווה שיצליח לשפר את הנושא אך כל זה צריך להתחיל  –* ספונסרים 

 מהנראות של הענף מלמטה.

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 פה.* שת"פ עם מאמנט וכדורשת. שמע דברים לכאן ולכאן. זה פלטפורמה טובה עם כמות נשים י

יחד עם זאת, שמע על נושא הפעלת מערכת הכדורשת בתוך משרד החינוך, יש חוזרים שמופיעים 

 פוגע בענף הכדורעף.שרד החינוך בנושא וזה מאוד חמור ובאתר מ

 

 ידון התקציב. /10.10.1 -הבאה ביום ראשון הבישיבה 

 ילות ואז ישיבה. את הישיבה בחודש ינואר מבקש לקיים באחד המועדונים הגדולים. לראות פע

 

 : אושר פה אחד.החלטה

  

 

 

 

 

 

  

 

 אושר רשם הפרוטוקול

 אביתר דותן                       רוני יפתח   

 יו"ר איגוד הכדורעף                             מזכירה    


