
 

 
 

 3/1/2015-2בתאריך  1/2015ישיבת הנהלה 

 יהודית אוליאל, נטלי שר ,, מיכאל קישוןאשר אלקוביגדעון רוזנשטיין,  ,יוני אלמוג ,אריה לוקרד"ר  נוכחים:  

  יניב נוימן –מנכ"ל ניר שאול, ארז שור, 

 מוזמנים: עו"ד אייל יפה, יאיר טלמון )חלקי(

 נרת גנצ'רסקי, כערן אונגרענבל שניידרמן,  נעדרים: 

 

 23/11/2015מתאריך    201411/אישור פרוטוקול   .1

 

 מאושר  -אישור פרוטוקול  :   1 החלטה

 

 דו"ח יו"ר .2

מודה לכולם על הגעה ליומיים. מקווה שיהיו פוריים ויסייעו בקבלת החלטות לפעילות האיגוד בשנת  .2.1

2015. 

מפעלים מקדמת רבות את השתתפות בהאירופה השונים.  ישתתפו בגביעהמברך את האגודות ש .2.2

 הכדורעף.

נוגע להסכם השיווק. הנני מצר בהנחתי את עו"ד יפה להגיש עתירה כנגד המועצה להסדר הימורים  .2.2

 ל הטוטו לפוטנציאל השיווקי של הענף.שעל חוסר ההבנה 

מבקש לאשר את  נבחרת הגברים.עם קובי ריכטר בכדי לבדוק אפשרות של תמיכה ב התקיימה שיחה .2.2

 בחרת הגברים בטורניר היורוליג השנה.השתתפות נ

מחכים לאישור היועצים  כחברה, את קבלת ישראלבבקשה לאשר   MEVZAשוחח עם ראשי  .2.2

 .MEVZA -זאת לאחר אישור חברי ה CEV -המשפטיים של ה

 

 דו"ח מנכ"ל .2

בשבוע שעבר קיבלנו הודעה על ביקרות עומק מטעם רשם העמותות. התחלנו בהכנת החומר שיועבר  .2.1

 ך החודש לגוף המבקר.במהל

אתר האיגוד עלה לאוויר. הכנת מערכת הניהול תושלם בימים הקרובים ותאפשר ניהול קל ומתקדם  .2.2

 של האגודות בכל ההליכים בינם לבין האיגוד ובינם לבין עצמם.

התקיימו ראיונות ע"י צוות האיתור עם מספר מועמדות לרכזת אתנה. טרם נמצאה המתאימה. נמשיך  .2.2

 ן בהתאםלחפש ונעדכ

  



 

 
 

 תכנית שנתית אגף התשתיות –יאיר טלמון  .2

יאיר הציג את התכנית השנתית של אגף התשתיות באיגוד כאשר גולת הכותרת הינה פתיחת מרכזי  .2.1

 האימון האזוריים.

 .2015הנהלת האיגוד ברכה על התכנית המוצעת ואישרה אותה בכפוף לתקציב האיגוד לשנת  .2.2

 

 תקציב  .2

מגרעון האיגוד. כך שסך הגרעון הכללי של  2014במהלך שנת הפעילות  600,000 -הצלחנו לקזז כ .2.1

₪  400,000 -בנוסף ישנם כ₪.  700,000 -חובות האגודות לאיגוד הינם כ₪.  600,000 -האיגוד נשאר כ

 המחאות דחויות.

 הובא לדיון. יובא שוב לאישור בהנהלת האיגוד הקרובה. 2015תקציב  .2.2

 

 לאסיפה הכלליתהמלצה  – ניקוד אגודות כדורעף .6

 האגודות ויובא לדיון בישיבה הקרובה.  תניקוד האגודות כפי שהוצג  בהנהלה ישלח להתייחסו

 

 2015פעילות שיווקית בשנת  -דן שיראי  .7

 .2015דן הציג את התכנית של פעילות השיווק לשנת  7.1

 .יגודהנהלת האיגוד ברכה על התכנית ואישרה את ההתקשרות עם ברוך נאה למיתוג הא 7.2

 

 שילוב כדורשת/מאמנט באיגוד הכדורעף .8

 יוכנו חוזים נפרדים לכל ארגון שיועברו אליהם לקבלת הערות. .8.1

 נציגי הגופים יוזמנו להנהלה. .8.2

 

 2015תכניות מקצועיות לשנת  .9

 התכניות המקצועיות של אגפי האיגוד )נבחרות, אתנה ומנהלת כדורעף החופים( הוצגו. 

 שידון בישיבה הקרובה. 2015שור תקציב האיגוד לשנת אישור הפעילות יאושר לאחר אי

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 שונות .11

 אושרה בקשתה של מנשה/חדרה/עמק חפר לשיתוף שחקני הנערים בקבוצה הפועל המעפיל. .11.1

בכל ₪  2000 -סוכם כי קבוצה שלא תעמוד בהנחיות בנוגע למגלגלי הכדורים/מנגבי משטח תקנס ב .11.2

 משחק.

 החלטות:      

 .23.11.2014.  אישור פרוטוקול 1     2-3.1.15 .1

 .  אישור תוכנית שנתית של אגף התשתיות בכפוף לתקציב שיאושר.2     2-3.1.15 .2

 .2015.  הנהלת האיגוד אישרה את השתתפות נבחרת ישראל גברים במשחקי היורוליג שנת 3     2-3.1.15 .3

 .(נגד שבעה בעד, שניים)                    

 , פרטי התקציב יועברו לדיון בוועדה הכספית.2015.  הנהלת האיגוד אישרה את תקציב שנת 4     2-3.1.15   .4   

 .  ניקוד אגודות הכדורעף.5     2-3.1.15.   5   

  תעף חופים כספורט אישי, דנה ההנהלה בהצע-תיקצוב ענף כדור –החלטת לובצקי  עקבותב                            

 ניקוד אגודות הכדורעף אולמות וחופים.                            

 בהתאם לבקשת היו"ר לא התקיימה הצבעה, סוכם כי ההצעה שהתקבלה בחיוב בין                   

 חברי הנהלת האיגוד תועבר גם למרכזי הספורט ותוגש לדיון נוסף בקרב חברי ההנהלה                   

 טרם הגשת ההצעה לאסיפה הכללית.                  

  ₪  50,000את ההתקשרות עם ברוך נאה למיתוג האיגוד בתקציב של  אישרה.  הנהלת האיגוד 6      2-3.1.15.  6   

 לשנת פעילות. לשנה                            

 ."כדור רשת"אמאנט" ולשיתוף פעולה נפרד ל"מל.  הנהלת האיגוד אישרה הכנת חוזים 7      2-3.1.15.  7   

 נציגי הגופנים יוזמנו לפגישה עם הנהלת האיגוד.                                   

 חופים( יועברו לדיון לאחר-)נבחרות, אתנה, כדורעף.  התוכנית המקצועית של אגפי האיגוד 8      2-3.1.15.  8   

 שיוגש לדיון בישיבת ההנהלה הקרובה. 2015 אישור תקציב האיגוד לשנת                            

 .  הנהלת האיגוד אישרה את בקשת מועדון חדרה/מנשה/עמק חפר לשיתוף שחקני נערים 9      2-3.1.15.  9   

 בקבוצת הפועל "המעפיל".                            

 החלטה..   10   2-3.1.15 .10

 על -בנוגע למגלגלי הכדורים/מנגבי משטח במהלך משחקי ליגתקבוצה שלא תקיים הנחיות                      

 ₪  6,000.- -לתלונה שניה ו₪  4,000.- , למקרה ראשון₪  2,000.-גברים/נשים תקנס בכל                      

 לתלונה שלישית במהלך עונת משחקים.                     

 אושר                 הפרוטוקול מתרש                                                          

                 ד"ר אריה לוקר                                                                                        רוני יפתח                                                                             

 יו"ר איגוד הכדורעף                 מזכירה                                                                                          


