
 

 
 

 20153/8/בתאריך  20154/ישיבת הנהלה 

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

 יניב נוימן  –מנכ"ל 

 ענבל שניידרמן, ערן אונגר, כנרת גנצ'רסקי, נטלי שר, יהודית אוליאל נעדרים: 

 

 ונגר במות אמו ושולחים תנחומים.חברי הנהלת האיגוד משתתפים בצערו של ערן א

 

 2/15אישור פרוטוקול  .1

 מאושר פה אחד – 2/15: אישור פרוטוקול 1החלטה 

 

 3/15אישור פרוטוקול  .2

 חיפה  בדבר רישום שחקנית זרה לסגל מ.כ בהחלטת בית הדין לא לדון היום מכל החברים מבקש –אריה 

 .להמשך   צריך לבחור מועד אחר להסיק מסקנותם, נו פגועיכולם יצא !!ו מפסידיםניצא . כולנונווה שאנן 

 מאושר פה אחד. – 3/15: אישור פרוטוקול 2החלטה        

 

 עדכון הניקוד הפוליטי .3

ללא אישור האסיפה הכללית להצעת הניקוד, לא נוכל להתקדם בנושא תקציב כדורעף חופים.  –אריה לוקר 

 מציע:לגבי הצעת הניקוד הפוליטי 

 בהצעה לבטל. סעיף ההשגיות. 1

 נקודות. 1.25ל  1.0יעמוד בין  –חופים   -. ניקוד שחקן כדורעף2

 .קודות באולמות וכן בחופיםהנ סךמ 15% -לא תוכל לצבור יותר מ אגודה – ובחופים . באולמות3

ליגת לאגודה זה הרבה. שינוי הניקוד באולמות יתרון לחופים. אי אפשר שקבוצה ב 15% – רוזנשטיין  גדעון

 נק'. 24נקודות לעומת קבוצה בלאומית בעשירית תקציב תקבל  36גברים תקבל רק על 

 .5, נערים 10 –, נוער 10, ארצית להוריד ל 20, לאומית להוריד ל 40 –את הניקוד: ליגת על  יש לעדכן

משתתפים ואז  500 -לשחקן חופים עד ל נקודות  1.25בעד לפשט כמה שיותר. מציע לתת  –קישון  מיכאל 

 נקודה. 1 -הוריד לל

 

 

 

 

 



 

 
 

 : 3/15החלטה  .4

 .5 - , נערים10 -, נוער 10 -, ארצית 20 -, לאומית 40 –ליגת על   -. ניקוד כדורעף אולמות 1

 .נקודה 1 –טורנירים  4שהשלים חופים כדורעף  . הניקוד לשחקן2

 ניקוד בחופים.מכלל ה 10% -מכלל הניקוד באולמות, ויותר מ 10% -. אגודה לא תוכל לצבור יותר מ3

 . נושא ההישגיות יורד מהניקוד.4

 בהצבעה: אושר פה אחד.

 מבקש כי ההחלטה תוצג משפטית ותשלח לאגודות לפני האסיפה הכללית. –סדבון יוסי 

 

 אישור תקציב .5

 , מקווה שהתקציב יגדל ואז ניתן לחלק בשנית.הינה מינימלית הצעת התקציב – לוקר אריה

יקשה מאד לעמוד בכל המטרות  החופיםהתקציב הנמוך לו תוקצב כדורעף  כי מבקש לציין –נוימן יניב 

. 80% -. נכון לעכשיו אינני צופה הכנסה מאגודות החופים שתקציבם נחתך בלמעלה מ2015והמשימות בשנת 

רונות בכדי להגדיל את תקציב ענף כדורעף צריך למצוא פתאך  2015אינני מוכן להגדיל את הגרעון בשנת 

  בכדי שיהפוך לענף ראוי.החופים 

אינני מסכים להגדיל את הגרעון וחושב שיש להגדיל את תקציב החופים על חשבון הספורט  –קישון מיכאל 

 הקטין את הגרעון ולא להגדילו.ל העממי. הצעה זה אישור. יש

  התקציב נתון לשינוי בכל רגע ע"י ההנהלה. אינו חושש להגדיל את הגרעון. –אלמוג יוני 

מציע להקטין את עלות התוספת לשידורי טלוויזיה נוספים ותמיכה בקבוצות המשתתפות  –רוזנשטיין ן גדעו

 בגביעי אירופה.

 /מאמאנט, למעט נושא הכדורשתכספיםמבקש לאשר את התקציב בהתאם לאישור ועדת ה – לוקר  אריה

 שידון בהמשך.

 : אושר פה אחד.4/15החלטה 

 

 פתיחת חשבון בנק .6

בנק לאומי, כאשר הסניף בו היינו נסגר. מבקשים לעבור לבנק הבינלאומי, אשר התנאים בו כיום נמצאים ב

 יותר טובים ונמצא קרוב למשרדי האיגוד.

 : אושר פה אחד. 5/15 החלטה

 

 ארגוני -מנהל מקצועי  .7

יניב הכין  המנהל המקצועי ומנהל הנבחרות )גברים נשים ונוער(.מבקשים לאחד את תפקיד  -אריה לוקר 

 רת תפקיד שתפורסם בקרוב.הגד



 

 
 

 מה הצפי לעלויות? – רוזנשטיין גדעון

מסגרת התקציב תקבע לאחר שיאוחדו התפקידים. הרעיון להשתמש בתקציב שמשולם כיום דרך  -יוני אלמוג 

 למנהל נבחרת הנשים.וינגייט 

 בהתאם להגשת המועמדות נתקדם. בסיום שנת הפעילות באקדמיה יצומצמו מספר המאמנים בה.

 

 טיוטות הסכם כדורשת / מאמאנט. –דיון  .8

היה הפרדה בחוזים בין השת"פ לא ידובר על גובה התקציב ותצריך לעמוד על כך שבהסכם  – לוקר  אריה

 הכדורשת והמאמנט. 

 ם לקבל את ההצעה. הכדורשת מוכני

 לא יכול לאשר את זה. בזמנו דובר על תקציב של ₪,  150,000הערות וביקשו התחייבות של  המאמנט העירו

  לשני הגופים.₪  100,000 -כ

 צוות ההיגוי צריך להיפגש עם הנציגים, לעבור על החוזה בשנית ומי שירצה לחתום יחתום.

צריך לעזור בלי הסכמים ובמסגרת  הכדורעף. האיגוד  םמדובר בענף עממי שלא בתחו –קישון מיכאל 

 לשנה הראשונה. ₪ 30,000אירועים מרכזיים. מציע לתקצב בסך של 

ם לא מבין למה צריך לכבול להסכשא ולא רחוק ממחשבתו של מיכאל. חשב שנית על הנו –רוזנשטיין גדעון 

הענף חשוב אבל לא סדות. תם מול מולא רוצה להיות צינור להעברת כספים ולא רוצה להופיע אי איתם.

 מעבר להצהרת כוונות, עזרה באירועים וכו'.

הנושא של השת"פ אושר כבר מספר פעמים בהנהלה כולל בתוכנית האסטרטגית שאושרה וגם  –אלמוג יוני 

נכון שלא אושר הסכום שיתנו להם לכן בישיבה בקיבוץ הגושרים אושר ההסכם שאייל יפה ניסח. תוקצבה. 

 ואה סיבה לדון בזה שוב.לא ר

השת"פ עם הכדורשת יביא רק תועלת, יהפוך את הענף לגוף יותר גדול. חוזה זה דבר הכרחי ולא יביא נזק. 

 יהיה לכל ארגון חוזה משלו. 

עם השחקניות לחיבור ילידיהן  ף. שיתוף פעולההענשיעזרו למנף את  נכון להתחבר לנושאים –נוימן יניב 

 את מספר הספורטאים והחשיפה. יות לנותני חסות ועוד פעולות משותפות שיגדילוהגדלת האפשרולמשחק. 

צריך לחתום. זה הצהרת כוונות. שיהיה ברור שאין להם זכות השתתפות בהנהלה, אין זכות  –סדבון יוסי 

הצבעה ולא יתערבו אחד לשני. אם יש דברים משיקים שעוזרים לענף זה טוב. עושים שת"פ אבל כל אחד 

 ול שלו. צריך לסייע להם בנושא הכספי. בניה

ש את המטרות שלו. בשבילו האיגוד הוא גוף שנמצא מתחת לחסות מינהל הספורט, שלו י –לוקר אריה 

חשוב. לא רואה איפה זה יפריע לאיגוד. גם אם מסתכלים על התוכנית האסטרטגית זה רק  השת"פ הוא נושא

 יתרום.

 שו את נציגי הכדורשת והמאמנט לחתימת הסכם הבנות.תוך שבועיים מהיום צוות ההיגוי יפג

 ועבר לחופים.ההגדרה תהיה בתמיכה באירועים. יתרת הסכום תלשנה הראשונה. ₪  60,000עד  –ההסכם 

 : אושר פה אחד.6/15החלטה 



 

 
 

 

 שונות .9

 .18.3.15 -ליום רביעי ה 17.3.15 -רבע גמר פלייאוף גברים משחק ראשון יוזז מיום שלישי ה .9.1

  : אושר פה אחד.7/15החלטה 

 

 החלטות :

 בור לאישור מרכז  "הפועל" ו"מכבי.הצעה לניקוד פוליטי תע -   1/3/15

 .אושר -  2015תקציב   -   2/3/15

  .אביב-, תל72פנחס רוזן בנק חדש בסניף הבנק הבינלאומי, פתיחת חשבון  -   3/3/15

 .הוצאת מכרז לתפקיד מנהל מקצועי אירגוני -   4/3/15

 מאמנט וכדורשת. עם סוכם על הסכם שתוף פעולה אחיד  -   3/15/5

 הנציגות לפגישה עם צוות היגוי לסיכום וחתימה.במהלך החודש הקרוב יוזמנו               

 

 

 אושר                 הפרוטוקול מתרש                                                          

                 ד"ר אריה לוקר                                                                                        רוני יפתח                                                                             

 יו"ר איגוד הכדורעף                 מזכירה                                                                                          


