
 
 

 
 

 07/02/2016בתאריך  1/2016ישיבת הנהלה 

 ארז שור,  נוכחים:  ד"ר אריה לוקר, מיכאל קישון, יוסי סדבון, יוני אלמוג, אשר אלקובי, 

 , גדעון רוזנשטיין, רינת דדוןיניב נוימן, עו"ד אייל יפה –מנכ"ל             

 סגן ראש מינהל הספורט –מוזמן:    דודו מלכא 

 , יהודית אוליאל, , ניר שאול, כנרת גנצ'רסקי, ערן אונגרנטלי שורנעדר:     
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 .11/2015החלטה: אושר פרוטוקול 

 אושר פה אחד. –בהצבעה 

 

 מאמן נבחרת ישראל גברים .2

הבין את רוח הדברים בקרב חברי ההנהלה בנוגע למאמן נבחרת הגברים והמשך ההתקשרות עמו.  –אריה לוקר 

ח עם אביטל ולא קיבל את רשותו לדבר עם מנהל הקבוצה שלו בשוויץ הוחלט על סיום תפקידו לאחר ששוח

של אביטל כמאמן נבחרת ישראל. עדיין מאמין שאביטל הוא המתאים לתפקיד אבל אי אפשר להיות בשתי 

 המקומות בו זמנית.

חיל להכין את הנבחרת. , יכיר את השחקנים ויתשיתחיל לעבוד כבר במשחקי הגמרמאמן בהקדם  יש למנות

 –אפשרויות  2ישנם 

 . מאמן זר1

 קבוצה בליגת העל.נכון להיום . מאמן ישראלי שאין לו 2

בארץ על מנת לאפשר גם למאמנים שעובדים היום בליגת העל ויהיו מוכנים לעשות שינוי  מציע לפתוח להצעות

 בהסכמת הקבוצות. 

 

טוב מאוד. משוכנע שצריך לבחור רק מאמן  ל זאת זהו מהלךאביטל עוזב מאוחר מדי בכ – רוזנשטיין  גדעון

ישראלי. יש כאלה שרעבים לקבל את הנבחרת ומי שרוצה ראוי. המאמנים הישראלים מכירים את הכדורעף 

הישראלי, את השחקנים והמנטליות. לא צריך להתחיל במכרזים. ידוע במי מדובר ובסמכות ההנהלה להחליט. 

 שנים לפחות עם גיבוי מלא ושכר טוב. 3של  החוזה צריך להיות לטווח

 איזה אופק נותנים למאמנים הישראלים? ת ואז מה,גם אם הועדה תמליץ על מאמן זר תהיה התנגדו

 

לא חייבים ואין זמן למכרז. צריך להחליט אם רוצים מאמן זר או ישראלי. אפשר להגיד  –קישון מיכאל 

 10יט ועכשיו. על המאמן להתחיל לעבוד כבר עוד שבוע עד למאמנים שמעוניינים את התנאים. צריך להחל

 ימים. באפריל כבר צריך לאמן לקראת הפעילות.

מזכיר לכולם שכבר באוקטובר ביקש לסיים את ההסכם עם אביטל ולחפש מאמן חדש. אי אפשר לבוא עכשיו 

 ושוב לקחת את הזמן.

 



 
 

 
 

 

 

 

להחליט מקצועית. צריך לקבל המלצה של הועדה אמורים  הם עם כל הכבוד לחברי ההנהלה, –אלמוג יוני 

המקצועית ולפי זה לבחון. מאמן זר הוא לא בהכרח בגודל ההסכם עם אביטל ולא הולכים לחרוג מהתקציב. 

 על עצמו את הפנימייה והבוגרים. בשכר שמציעים מאמן זר לא יגיע. חייקלהביא מאמן שגם 

 

 הצדדים.  2מצר על כך שלא הגענו להסכם המקובל על  מעריך מאד את עבודתו של אביטל. –נוימן יניב 

 התקבלו מספר הצעות ממאמנים בחו"ל לאמן את הנבחרת.

 

שגיא ניהל ואימן את כפר סבא כעשור, והיה טוב מאוד. המצב הכלכלי ומבחינת הזמן לא מאפשר  –יוסי סדבון 

 לקחת מאמן זר.

 

 ימים. 10החלטה: הועדה המקצועית תגיש להנהלה את המלצותיה בדבר מאמן לנבחרת הגברים תוך 

 בהצבעה: פה אחד.

 

 בג"צ המועצה להסדר הימורים בספורט .3

לצערו לא צלחו את הבג"צ. השופטים לא קיבלו את הרעיון שהוצג לפניהם והיו להם שאלות כגון  –עו"ד יפה 

 רעף יבוא על חשבון משהו אחר ועוד.לי, האם כל שקל שיועבר לכדומדוע לא צורף כל הספורט הישרא

 העירו הערות שהם לא מתכוונים להתערב עסקית בטוטו עם יחד עם זאת הבינו שיש משהו לא בסדר.

 המועצה כי עדיין אין להם תשובות מדוע הכדורעף מקבל כלום לעומת אחרים. דברות עםהוחלט ללכת להי

 מאוד והיא הכתובת. יש פגישה אצלה בשבוע הבא. ווק במועצה חזקד של הסמנכ"לית לשיהמעמ

כמה ימים אחרי שהבג"צ נדחה הגישו כדורסל הנשים. מנסה לקבל את העתירה שלהם ולבדוק האם אם 

 מתכוונים לצרף עוד ענפים.

 

 גמר גביע המדינה נשים וגברים .4

הועבר הגמר הגבוהות לאור העלויות , אבל הייתה כוונה לקיים את משחקי הגמר בהיכלי שלמה בתל אביב 

 למטרווסט ברעננה.

אי גמר, האירוע הינו בזבוז כסף. צריך לחשוב על שינוי תפיסה ושאחת הקבוצות אם אין קהל בחצ –אלמוג יוני 

 תארח את המשחקים.

 



 
 

 
 

 

 

 דו"ח מנכ"ל .5

וצות, צלמו ותמכו. , פגשו עשרות קברחבי הארץקיימנו בחודש האחרון של שבוע הנוער. צוות באיגוד נסעו ב

 קיבלנו משובים טובים ועל פיהם נכין תכנית לקידום פעילות הנוער.

  להפעיל לחצים על מנהל הספורט בנוגע לכספי השיווק לתמיכה בכדורעף הנשים. ממשיך

 

. של ליגות בתי הספר בנושא השיפוט גש עם משה קונינסקי יחד עם יניב שמודה שיש קשייםנפ –אלמוג יוני 

לה בהתאחדות החזיר את שופטי האיגוד להתאחדות. רכז מחוז מרכז עזב את תפקידו וזה גורם לבעיה גדוצריך ל

 בניהול הענף. 

 

 2024פרויקט  –כדורעף נשים  .6

 )מצ"ב מצגת(. 2024מר דודו מלכא, סגן ראש מנהל הספורט הציג את פרויקט 

 הנהלת האיגוד אישרה את התכנית. 

שיחל את עבודתו באוגוסט  2024 לפרויקט )ישראלי או זר( קיד למאמן ראשיבימים הקרובים תופץ הגדרת תפ

2016.  

 

 1חוזר חופים מספר  .7

 בכדורעף חופים ולוח האירועים השנתי. 1אושר חוזר מס' 

 

 

 

 

 

 אושר רשם הפרוטוקול                                                  

 אריה לוקר ד"ר                                רוני יפתח                                                    

 יו"ר איגוד הכדורעף                               מזכירה                                                     


