ישיבת הנהלה  7/2017בתאריך 22/10/2017
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,גלית אבשלום ,חיים קסל ,יוני אלמוג ,אלדד שלם ,ג'ינה
אדרת ,יבגניה מורגובסקי ,יוסי סדבון ,אשר אלקובי ,אילונה כהן
יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,עו"ד אייל יפה
.1

אישור חברת הנהלה – אילונה כהן.
החלטה :אושרה הצטרפותה של אילונה כהן כחברת הנהלה במקומה של מורן בוזובסקי.
בעד – פה אחד

.2

אישור פרוטוקול 6/2017
הישיבה התקיימה בגליל המערבי ולא באו חברים וחבל .רוב הסעיפים נדחו לישיבה של היום.
יוני – מבקש לדעת מה זה יועץ ליו"ר.
גדעון – היה שינוי משמעותי שלא פורסם – משחקי אירופה נדחו מינואר לספטמבר .מדוע לא
שונתה שיטת הליגה?
החלטה :אושר פרוטוקול  6/17על ידי החברים שנכחו בישיבה הקודמת.
בעד – פה אחד

.3

דו"ח יו"ר
.3.1

אביתר מעדכן לגבי תכניות העבודה של האיגוד והפירמידות שאושרו.
פירמידת הנשים – מאורגנת ,מנוהלת ומקצועית בצורה טובה .יש הצלחה בשת"פ עם
האגודות .שוקי פרנקל כמנהל וקוקריני המאמן השת"פ ביניהם טוב.
פירמידת חופים – עבדה ונוהלה נכון .מקצועית ישנם שינויים.
פירמידת הגברים – מקצועי וכללי לכל האורך לא עומדת בפרמטרים הנדרשים .אין קשר בין
המאמן הלאומי למאמן נבחרת הנוער .ישנם בעיות נוספות שקשורות במקצועי ושיטת
עבודה בין הגורמים.
בניהול הארגוני  -עדיין אין מישהו שמרכז את הנושא ויניב נוימן מבצע את העבודה.
 .1אקדמיה בנים – נמצאת בסימן שאלה אם תוכל להמשיך .ישנם מעט שחקנים ,בעיות עם
המאמן והקשר עם ההורים .בהנהלה הבאה צריך לקבל החלטה סופית האם ממשיכים ואם
כן איך .האיתור שבוצע על ידי אלכס צייטלין הצליח בצורה חלקית.
 .2מאמן נבחרת הגברים – שנה שעברה שמעו ממנו על הבעיות שהוא נתקל בהם בעיקר
בקשר שלו עם המנהל המקצועי והערכת הציפיות .נתנו לו גיבוי ומינוי של מנהל מקצועי
לכל הפירמידה.
ציפו לראות תרומה אחרת לאחר שנה .יש לשקול או פיטורים או מנגנון/שיטה אחרת.

נבחרת עתודה – ישנם  20שחקנים שאולי אחד או שניים יגיעו לבוגרת .רובם שחקנים
פעילים מצטיינים אבל לא מובילים.
נבחרת בוגרת – יש פוטנציאל – ההגרלה לא קלה.
לסיכום – בישיבה הבאה יביאו המלצות הועדה המקצועית בנוגע לפירמידת הגברים.
.3.2

בית לאומי – ניהלו מו"מ עם קיבוץ עין החורש לבדוק היתכנות להקמה באזור של מתחם
אימונים אולמות חופים ונבחרות.
מדובר על כ  200אש"ח בשנה לשלם לעין החורש עבור המתחם .השקעה בין  2.5-3מילון .₪
נבדק נושא גיוס כספים – תורם פרטי ,קרן המתקנים ועוד.

.3.3

.4

שחקניות כפר סבא – שותפו שלא כדין באירופה .החל סכסוך בין אגודות מכבי חיפה לכפר
סבא מה שגרר למקומות מסוכנים מול ההתאחדויות הבינלאומיות .פועלים בדרכים רשמיות
ולא רשמיות לא לפגוע באיגוד ובאגודות.

התנהלות אגודות -איגוד תחילת עונה ושת"פ.
שידורים ישירים – היו לכפר סבא ומכבי תל אביב בינלאומי בצ'רלטון.
בכדי שספונסרים יגיעו ותהיה חשיפה ,השידורים צריכים להיות בשישי או בשבת כי אז יש יותר
קהל.
גדעון – למה לא היה אזכור לפתיחת הליגות? לא נשים ולא גברים.
אביתר  -מקבל את הערתו של גדעון ויבדוק איך אפשר לקדם רכישת דף בעיתון .אחד מהדברים שרצו
לעשות ביום הענפי היה שת"פ של ניהול מדיה .מחפשים מישהו שיטפל רק בנושא זה .ביקש מדן
שיחליף את רן מלובני בניהול אתר האינטרנט.
הועדה המקצועית תגיש המלצה על כל האגודות שהגישו בקשה לאגודות הישג.
יש לתמרץ אגודות ששולחים שחקנים לאקדמיה.

.5

כדורעף חופים
.5.1

פרישת שון ואריק מהסגל האולימפי גרם לאפקט דומינו שגם המאמן האיטלקי הודיע על
הפקת עבודה.
התקיימו פגישות עם הועד האולימפי ומינהל הספורט שקיבלו מהם אור ירוק להמשיך אם
תכנית העבודה הקיימת.
המטרה להקים  3מרכזים לאומיים באשדוד ,חיפה ותל אביב .יתאמנו בהם שוטף ויזרימו
שחקנים לאקדמיה ואז לנבחרות .כמו כן קיבלו אישור לאתר מאמן חדש מתקציב ההכנות.

.5.2

קיבלו אישור מגילי ודני לאיתור לאומי של שחקנים יהודיים מארה"ב.
נבדקת האופציה להביא מודל איטלקי לאיתור שחקנים.
מבקשים מההנהלה להתקדם עם התוכנית בכדי לייצר את המערכת ולבנות את התוכנית
לשנים הבאות.
החלטה :אושר התקדמות בתוכניות החופים והתקציבים.
בעד – פה אחד

.5.3

מנהלת החופים
פורקה בשל הצורך להתחדש .מבקש לקבל תמיכה מההנהלה שלא ישבו בה חברי אגודות.
בעד – פה אחד.

.6

מנהלת ליגה
יש להקים ועדת איתור.
מחפשים דמות שתדע לבנות מערכת מההתחלה ויהיה עצמאי לעבוד עם האגודות ומנהלות נוספות.
תוקם מנהלת אחת לבנים ולבנות.
החלטה :אושרה הקמת ועדת איתור למנהל מנהלת הליגות – יניב ,אביתר וגלית.
בעד – פה אחד

.7

יועץ ליו"ר
התקבלה פניה מגילי לוסטיג להציע לאריה להיות יועץ ליו"ר שייתן רעיונות ויקיים קורסי מאמנים.
קוימו מספר שיחות לתיאום ציפיות .אריה מבין שהוא בצד היועץ ולא בצד הפעיל.
העלות שהוקצבה הינה  ₪ 6,000לחודש .אריה הוא דמות חלוקה ,אבל בכדורעף יש לו הבנה וידע רב.
אייל יפה – הנושא חייב להיות מעוגן בהסכם.
אביתר דותן – בהסכם יהיה כתוב שאריה לא יתבע בגין עבודתו בנבחרת הנשים.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מנכ"ל

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

