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

 , גדעון רוזנשטיין.יניב נוימן, עו"ד אייל יפה –מנכ"ל 

 נטלי שור, ניר שאול, כנרת גנצ'רסקי, ערן אונגר נעדר:
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 .11/2015החלטה: אושר פרוטוקול 

 אושר פה אחד. –בהצבעה 

 

 מאמן נבחרת ישראל גברים .2

שבנויה בארץאין קבוצה  נכון להיוםבאמצעות קבוצה או באמצעות נבחרת. השגיות ניתן להשיג.  -אריה לוקר 

ך הנבחרת. החלטת דר ווההצלחה הינ תההישגיויציב שיכולה להוביל את הכדורעף בארץ ולכן כיוון כלכלית 

 . םלהישגילמנות מאמן מחו"ל לנבחרת הגברים לטובת הצעדת הנבחרת  ההייתההנהלה משכבר 

אביטל היה בארץ שנה שעברה ואימן את הנבחרת, על אף הביקורות. הוא הגיש תוכנית שאושרה בהנהלה בה 

מי שהיה אמור להיות מאמן הנבחרת אחראי על כל הנבחרות והתשתיות. השנה אביטל יצא לאמן בחו"ל, ו

 לא עמד בהתחייבות ונשאר לאמן בכפר סבא. שגל גלילי  משך השנה כמאמן היהב

לאימון פעם בשבוע,  אישרתי לעבוראימונים שבועיים לנבחרת, אבל בגלל שלא היה מאמן  3הוחלט בעבר על 

 יאלי ולא כפי שנכתב ע"י אביטל.יעקב הרשקו. מצב זה לא איד מעביר את האימוןכאשר 

אירופה. יש אחריות ציבורית על כסף ציבורי ועל הופעה בצורה  ישנה משימה חשובה שהיא מוקדמות אליפות

ועדת ההיגוי עלו מספר שאלות. במידה ועוברים את השלב בחודש מאי, מה קורה ומכובדת של הנבחרת. ב

 ודש ספטמבר.בח בחודש של חופשת הנבחרת מבחינת התשלום לאביטל? מה קורה עם אביטל בשלב השני

אביטל, ברור לאביטל שיש פער בין היכולת של הנבחרת לאירופה, ושהתקציב צומצם  בפגישה שלי עם

איך הוא לוקח את זה על עצמו  שנים לכל שנה. הוא לא רואה 5למשך ₪ מיליון  2.1משמעותית. אביטל ביקש כ 

 נלאומי.ל לצבירת ניסיון בי"לחוומביא שינוי בלי תקציב כזה. התקציב שהוא דורש כולל בתוכו נסיעות 

 

שבועות אימון? לא מאמין בלהכין נבחרת בתקופת  4 -לא מבין מה זה שלב א'. האם יגיע רק ל – אלקובי אשר

 ים בשבוע. פעמ 2-3זמן כזו קצרה. אם רוצים לעבור שלב צריך מהיום מאמן, נבחרת שתתכנס 

 

עיים. מסתכל כרגע תקציבית בלבד. אם אביטל רוצה חולק על אשר. מאמן יכול לאמן גם בשבו – אלמוג יוני

שבועות להעביר שלב וזהו.  4 -אש"ח ועם זה לעבוד. אין טעם שיבוא ל 900להישאר, הוא צריך להבין שיש לו 

 לא מאמין שאביטל באמת רוצה להישאר ועל כן ביקש סכום גבוה. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 צריך לבחור מאמן ישראלי שיקח את הנבחרת מעכשיו. 

החלטה שאם הוא יקבל את התנאים של האיגוד ימשיכו איתו, אבל בתנאים שלו זה לא  ההייתההיגוי  תבוועד

 אפשרי.

 למה הרשקו שלח הודעה על הפסקת פעילות הנבחרת? ימי רביעי פנויים למעט חריגים.

 

לא נמצא מסכים עם דברי יוני. גם במידה ויסכים לתנאים, צריך להגיד לו שעל התקופה שהוא  – קישון מיכאל

 הוא לא יקבל תשלום.

 

הגיע הזמן להגיד די. פעם שישית שמתכנסים ובכל דיון הנושא של אביטל והחוזה עולה.  –רוזנשטיין גדעון 

נגררים לחלטורה וזה נראה לא טוב גם מבחינה כספית. יש מאמנים ישראלים שרעבים לקחת את הנבחרת. צריך 

 אביטל בצורה מכובדת.זה הזמן להיפרד מ לתת להם הזדמנות ולקדם.

 

 מסכים עם דברי קודמיו ובדעה הזו כבר מזמן. –שור ארז 

 

 מסכימה עם גדעון. –אוליאל יהודית 

 

      עושה טוב לנבחרת. ספק שכשאביטל בארץ באופן מלא נוכחותו מקדמת את השחקנים ו אין –נוימן יניב 

הכספיות שהוא מבקש  יכול לעמוד בדרישות בכך שלא נמצא כל השנה, כמו כן האיגוד אינו יש קושי מסוים

 לפעילות הנבחרת.

  במשחקים הינה הכרחית להצלחת הנבחרת.הנוכחות שלו בספטמבר שנקודה שנייה היא 

הנבחרת בנקודה מאד רגישה וחושבה ועלינו לעשות הכל על מנת להחזירה למקומה הראוי. הכרחי לעלות שלב. 

 . במידה ויעמוד בתנאים שנקבעו ע"י וועדת ההיגוי צריך להמשיךטל וחושב שמחזיק מבחינה מקצועית מאבי

 

ימסור לאביטל את תוכן הדברים וישמע את תגובתו. אם התשובה שלו תהיה שלילית הועדה  – לוקר אריה

 המקצועית בשיתוף ועדת ההיגוי ימליצו על מאמנים אחרים.

 

 שכר שופטים .3

ל אף שהציגו בפניו את הנתונים הנכונים, הוא עדיין בדעה שצריך נפגשו בשנית עם העו"ד המייעץ, וע –אלמוג יוני 

לעבור לעבוד עם השופטים ביחסי עובד/מעביד. אין ספק שעו"ד אחרים יכולים לתת חוו"ד הפוכה, אבל אף אחד 

 לא הביא חוו"ד כזו.

ניתנה דוגמא של הכדוריד. העו"ד אמר שמשהו לא נראה לו ובאמת התברר שלא היתה פסיקה אלא  –לוקר אריה 

 הגיעו לפשרה עם בורר.

 



 
 

 
 

 

 

 מעבר לקיצוצים, האם יש משמעות כספית לשינוי הזה? האם יש עוד אופציות? –שור ארז 

 

ון איגוד הכדורעף שיצטרך אש"ח בשנה. לא בדקו משמעויות על מנגנ 150מדובר על עוד  – רוזנשטיין גדעון

 עובדים. 60להתעסק עם עוד 

 ישותבכדורעף ובכדורסל יש איגוד שופטים שמנהל את הכל. בכדורעף אין איגוד כזה. יש ועדת שיפוט והם לא 

ואם לא משלמים זה הלנת שכר. היום מושכים אותם  לשלם מסודר בכל חודשתקנון. לא מסוגלים משפטית וללא 

ם. לא מתווכח עם חוו"ד, אבל בדק במשרד מתמחה אחר שאמר שנכון שיחסי עובד מעביד זה וכשיש תזרים משלמי

 האידיאל, אבל אף אחד לא יבוא בטענה אם זה ידחה בפועל. מבחינה כלכלית לא מסוגלים לעבור לעבוד בצורה כזו.

 

 לתי נפרד מהאיגודים. איגוד השופטים בכדורגל ובכדורסל הם לא תאגידים נפרדים והם חלק ב –עו"ד אייל יפה 

 בעידן של היום שיודעים ומסכימים שאין מנוס שיש יחסי עובד מעביד אי אפשר למשוך את זה.

 

 החלטה: אושר מעבר שופטי הכדורעף לעבודה תחת יחסי עובד מעביד.

 )יוני, מיכאל, יוסי, ארז, יהודית, אריה( 6 –בהצבעה: בעד 

 תקציבית קשה עם זה(. –)אשר  1 –נמנע 

 )גדעון(. 1 –ד נג

 

   דוח מנכ"ל .4

חופים והליגה  עבור השתתפות בקונטיננטל קאפב ( על פי הנחיות מינהל הספורטקול קוראהוגשה בקשה ) 4.1

אבל בסופו של דבר התברר  נאמר שהכל תקין מלכא דודווהתכתובות מול . בכל השיחות האירופאית

. זה כסף לא תתקבל אש"ח 200-300 -כ שמיקום הקבצים במרכבה לא היה נכון. קיבלנו הודעה שהתמיכה

מחכים לו. נמצא מולו בדין ודברים, הגשתי בקשה לוועדת חריגים. אסור לנו מזומן שהספקים והשופטים 

 לוותר בנושא הזה.

 .2016ע"ח  מי בהול שקשה להתמודד איתו.  ביקשתי מקדמה מהטוטויש כרגע מחסור תזרי

 

א שהבין את הטעות. הבטיח שימצא איך להעביר את הכסף. הוא דיבר גם הוא עם דודו מלכ – אלקובי  אשר

 לא מתנער מהחוב. מציע שהיו"ר יחד עם יוסי או מישהו ייגשו וידברו איתו.

 

ן שיכול להיות שזה זה כבר לא בידיים של דודו אלא רק אצל ועדת חריגים. צריך לקחת בחשבו – אלמוג יוני

 לא יגיע בכלל.

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 יע יש להערך לקיצוץ:במידה וההקצבה לא תג

 2016מן כושר של נבחרות הנוער ב ביטול מא

 סגלים צעירים לביטול מחנות 

 גמר גביע המדינה ישוחק ביום אחד )נשי וגברים( 

 בתקציב נבחרת הגברים וכדורעף חופים בחופים  2%של קיצוץ 

 

 לימפית והן בשוטף.קיצוץ נוסף בכדורעף החופים יפגע בפעילות והכנות הן ברמה האו –אשר אלקובי 

 . בנות יצאו למ.א. אירופה בקוסובו, ארז ילווה כמנהל המשלחת.MEVZAוער בנים יצאה לטורניר ננבחרות 

 

₪.  1000שבוע הנוער נפתח מחר. יגיעו לכל מיני מקומות בארץ. על כל ספורטאי שנרשם מקבלים מהטוטו  4.2

 ₪. 100מציעה שבמסגרת השבוע על כל רישום שחקן חדש האגודה תקבל 

 

 שונות .5

העמידו בעבר לדין משמעתי שחקני נבחרת שלא הגיעו לאימון. לפני כמה חדושים  –רוזנשטיין גדעון  5.1

אושרו אימונים לתקופת הפגרה, דובר על אימוני בוקר וכדומה. ביום רביעי היה אירוע במטה אשר, 

א מיודעים על ורק ביום שלישי הגיעה הודעה שהאימונים עברו לערב. למה מנהלי האגודות ל

 השינויים?

 גדעון צודק. זה לא היה תקין שלא יודעו ובזמן. – נוימן יניב

רעיון משחק הזרים נגד ישראלי הוא טוב ורצוי וגם בנשים. צריך ליצור מסורת ולקבוע מראש איפה 

 תשתף פעולה. המקומית עושים ואיך. כל זאת בתנאי שהרשות

 

נאמר שתהיה קבוצת ליגה לכל דבר וישחקו נגד קבוצות.  –נבחרת עתודה נשים  - רוזנשטיין גדעון 5.2

פצועות בפועל הפסיקו להגיע לאימונים. למה? הרשקו נתן תשובה ששחקניות מתגייסות, שחקניות 

 וכו'. זה לא רציני.

 

מאמנים שנבחרו  12מבקש לציין ששקד חיימי נבחר לתוכנית קורס מאמני העל.  –אלקובי אשר  5.3

  לימודים בארץ ובחול. התקציב הוא של הועד האולימפי.לתוכנית של שנתיים של 

 

 אושר רשם הפרוטוקול                                                  

 אריה לוקר ד"ר    רוני יפתח                                                                                 

 יו"ר איגוד הכדורעף            מזכירה                                                                         


