
 
 

 
 

 201626/06/בתאריך  20165/ישיבת הנהלה 

 ג'ינה, ד"ר אריה לוקר, מיכאל קישון, יוסי סדבון, יוני אלמוג,  נוכחים:  

 יניב נוימן –ניר שאול, אשר אלקובי, מנכ"ל 

 כנרת גנצ'רסקי, גדעון רוזנשטיין, ארז שור,  –חסרים 

 וסי חיי, גדי אייזיקוביץ, יעקב הרשקו, יוסי גבע, ייראדן שמוזמנים: 

 

. שיחקה בעבר כדורעף בנבחרת ישראל, לאחר מכן אדרת מקבלים בברכה את חברת ההנהלה החדשה, ג'ינה

 עברה לארה"ב. עובדת כמבקרת פנים בכפר המכביה.
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 20164/החלטה: אושר פרוטוקול 

 ולה והסקת מסקנות. יזמנו לדיון בנושא שיתוף הפע כדורשתהו מאמאנטנציגות ה – לוקר אריה

 יוזמן לישיבה הבאה. –יו"ר ועדת השיפוט  –פגישה עם מאיר ברנשטיין 

 ישיבת ההנהלה בחודש אוגוסט תתקיים בשדרות.  יניב יתאם מול יהודית.

 אושר פה אחד. –בהצבעה 

 

 יו"רדו"ח  .2

ספית של פורסמה כתבה על נבחרת הנערים שלא יצאו למחנה אימון בחול בשל בעיה כ  .2.1

כרגע אין אפשרות להוציא את המחנה אימון לפועל. הודיע שו וד. נפגש עם יוסי גבעהאיג

ועד אז יתאמנו בארץ. כל עוד אין  הרשמיים יתקיימו בחודשים בדצמבר וינואר המשחקים

קבלת כספים אין יציאות לא רשמיות לחול. לא מפריע לו שזה יצא לעיתונות, ומקווה שזה 

  על אוזן קשבת שתעזור. לייפו

צריך לעשות סדרי עדיפויות. זה דור מוכשר וצריך לראות איך כן מוציאים.  –קישון מיכאל 

אם מחליטים על תשלום שחקנית זרה או להוציא לטורניר, אזי הטורניר קודם. אפשר לפנות 

 למי שרוצים אבל חובות האגודות גדולים. 

שור ההנהלה השלמת במידה וההורים ישתתפו ויחסר חלק קטן יובא לאי –לוקר   אריה

היתרה. אין מקום להשוות בין נבחרת ישראל נשים לבין הנערים. כרגע חסר בנבחרת הנשים 

 שחקניות ועל כן צריך לראות איך עוזרים להצליח במוקדמות.

 התשלום עבור נטליה קרוק הינו על חשבון התקציב של נבחרת הנשים. – אלמוג יוני

ורואים את התזרים לא מתחייבים לשום פעילות.  תקציב עד שלא נקבל –  2024 פרויקט  .2.2

 דודו מלכא אומנם הבטיח מקדמה למאמן עתודה, אך זה עדיין לא התבצע.

יתקיים באמצע ספטמבר. ישמחו אם תהיה אגודה שתארח אותו לכמה  -  CEVביקור נשיא ה  .2.2

 שעות עם קבוצות.

 



 
 

 
 

 

 

 .ספונסרים ותקציבים נפגשו עם דני קליין בהצעה לשת"פ בהשגת .2.4

 .אתולחודש. לא חושב שבמצב הכספי כיום ניתן להתקשר  ₪ 10,000הוא מבקש 

נתקבלה פניה מקבוצות ק.ק. תל אביב ואליצור הוד השרון להישאר בליגת  –ליגת על גברים  .2.2

 העל. ההנהלה החליטה על מבנה הליגה וצריך לעמוד בהחלטה שמי שירד ירד.

 

 מנכ"לדו"ח  .2

 גדולים של וחובות 2012דועה. סוחבים גירעון מסוף בעיה תזרימית קשה ויב האיגוד   .2.1

הגיע. כרגע עוצר כל פעילות  )הסכם שינוי עמדות( טרם אש"ח שהובטח 600אגודות. בנוסף 

 נבחרות. לא הכרחית. זה פוגע בהכנות של כל ה

 החובות שלהם?האם פנו לאגודות בדבר  –יוסי סדבון 

ה תשלום מחצית החוב עד אוגוסט עד נעשתה פנייה לאגודות אך ההנהלה אפשר –יניב 

 לסוף חודש אוגוסט.

 

  שינויים בתקנון משחקי האליפות והנחיות לקבוצות ליגות העל. .4

השיפוט ואין  תלוועדנותן סקירה על השינויים המבוקשים. עצם זה שאין תקנון  –גדי איזיקוביץ 

 נוהל מקשה על ההתייחסות אל מול השופטים.

 יות אנשים אחרים לא מועדת השיפוט. המשנה יכולים לה תבוועדו

באחריות מפקח המגרש להגיע חצי שעה לפני, לבדוק את המגרש פיזית, לוודא נהלים. אין עלויות 

 לתת ועדות. 

 למה צריך מפקח? זה תפקידו של השופט. המשקיף צריך להיות מוסמך לפקח על המגרש. – יפה אייל

 זה בזבוז כספים על המפקחים. –אלמוג יוני 

השיפוט וועדת הליגה והגביע שיובא לאישור בהנהלה  תלוועדיש להכין מסמך משותף  –אריה 

 הקרובה.

 

 דיווח פעילויות נבחרות .2

 נבחרת נשים .2.1

יעלו לשלב הבא זה בתחילת אוקטובר. ו אליפות אירופה יערכו בספטמבר. במידה מוקדמות

 הראשונה עולה אוטומטית והשנייה עולה בהצלבה.

 .10.10.16 -ת לא תעלה שלב השחקניות יחזרו לקבוצות עד ההנבחרבמידה 

 נבחרת גברים .2.2

. 19.7.16אך זה נדחה ל  1.7.16לשלב השני. היו אמורים לפתוח אימונים בתאריך  העפילו

 ח ויוזמן לישיבת ההנהלה."כשיחזור יגיש דוהמאמן נמצא כרגע בפולין, 



 
 

 
 

 

 

 

 וכרגע מחפשים עוזר מאמן אחר.שגיא ברעם עוזר המאמן ביקש לעזוב מסיבותיו הוא 

הם לא באים בחשבון. בשלב זה קבוצות ליגת העל כבר מתאמנות ולפיכך המאמנים של

ועית גם בנבחרת וגם באקדמיה. צעיר. מאמן הכושר נותן כיסוי מבחינה מקצ מחפשים מאמן

תקציב מנסים לבדוק שת"פ עם חיפה שיעבוד גם שם. יבנה מערך שבועי וזאת  בשל בעיית

את  לסגוראף אחד מהקבוצות לא יפגע והשילוב יהיה אופטימלי. צריך  חר סיום פעילות.לא

 הנושא התקציבי. הוא איש עבודה מקצועי וטוב וחשוב מאוד כי הוא מגיע מהענף. 

כרגע יש בעיות עם משחקי אימון בשל הבעיות התקציביות. מנסים למצוא משחקים זולים. 

 במשא ומתן עם היוונים.

 מן ביקש להמשיך בניהול הקבוצה ויעזור בהתנדבות.יורם הופ

 

 נבחרת נערים ונערות  .2.2

העלויות  מבזה בסוף השנה יתקיים בנפרד מטורניר המוקדמות דבר שיגדיל אתטורניר 

 גבוהות.

 

 ליגת על נשים וגברים –המלצת ועדה מקצועית  .6

בבקשה   CEV -יא הלנצל את המפגש עם נש קבוצות לגביעי אירופה. יש 2שמו נר -יעקב הרשקו 

 לאשר את אולם נעמן.

קבוצות שיורדות ליגה צריכות לדעת שהן יורדות ליגה. זה יוסף בעתיד לתחרותיות  -ליגת על גברים 

 בליגת העל. 

השלישית. צריך ליגה יותר  לליגהליצור מצב שקבוצה חייבת לעלות לליגה או שהיא תרד  יש

 תחרותית. 

 ' הקבוצות בלאומית. צריך לצמצם את מס –אלמוג יוני 

 קבוצות.  10קבוצות ויורדת אחת. זו אותה תוכנית גם אם היו נרשמות  9יש  –יוסי גבע 

 להחליט כמה קבוצות רוצים. עלינו

א התייחסו לליגה ברצינות, לא צריך להתחנן לקבוצות שיעלו ליגה. קבוצות כאלו ל –קישון מיכאל 

קבוצות ולחזק את  8. צריך לעשות ליגה של לליגת העלומית שינויים מקצועיים בעליה מלאולא עשו 

 הלאומית. 

 זה משמעותי. לפיכך צריך כמה שיותר קבוצות. 12קבוצות או  8בעולם המדיה כשרואים  –שיראי דן 

 קודם צריך לראות אם הן עומדות בתנאי הבקרה תקציבית. – אלקובי אשר

קבוצות זה הרבה, השאלה איך  9פקטור.  כבר הרבה שנים שהבקרה התקציבית זה לא –אלמוג יוני 

 נצמדים לכך שמי שירד ירד.

 



 
 

 
 

 

 

 

 

פעמים הזדמנות ואף פעם לא לקחו בשתי ידיים ושיפרו  2אליצור הוד השרון קיבלו  – הרשקו יעקב

 עצמם מקצועית, ניהולית וכו'.

 גת העל.מביא את בקשתו של ערן אונגר לאפשר לקבוצת ק.ק. תל אביב להישאר בלי – אלקובי אשר

 .2016-17החלטה: אושרה הצעת הועדה המקצועית לשיטת המשחקים בליגת על נשים וגברים לעונת 

 .4זרים ולא  2קבוצות. מי שירד השנה ירד. יהיו  2קבוצות ושנה הבאה יורדות  9 –ליגת על גברים 

 )אריה, יוסי, מיכאל, ז'ניה, יוני, ניר שאול( 6 -בהצבעה: בעד 

 )אשר( 1 –נגד 

 

 "תאזרחיםמ" .7

ועד תושב ארעי  – 2כישראלים ובתנאי שיהיה להם אשרת א'  "מתאזרחים"אושר רישום  –החלטה 

 למועד פתיחת משחקי הליגה.

 פה אחד. –בהצבעה 

 

 החלטות

טת המשחקים בליגת על נשים וגברים  החלטה: אושרה הצעת הועדה המקצועית לשי .1
קבוצות. מי שירד  2באה יורדות ה הקבוצות ושנ 9 –ליגת על גברים  .2016-17לעונת 

 .4זרים ולא  2השנה ירד. יהיו 

תושב  – 2אושר רישום מתאזרחים כישראלים ובתנאי שיהיה להם אשרת א' החלטה:  .2
 ארעי, ועד למועד פתיחת משחקי הליגה.

 
 

 אושר רשם הפרוטוקול

 אריה לוקר ד"ר                                רוני יפתח

 יו"ר איגוד הכדורעף                            מזכירה


