ישיבת הנהלה  3/2017בתאריך 21/05/2017
נוכחים :אביתר דותן ,אשר אלקובי ,יוני אלמוג ,יבגנה מורגובסקי ,מורן בוזובסקי ,גלית אבשלום,
אילן בוכריס ,ארז שור ,גניה אדרת ,גדעון רוזנשטיין
יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,יאיר טלמון ,גוזפה קוקריני – מאמן נבחרת הנשים ,עו"ד אייל יפה
חסרים – ערן אונגר ,חיים קסל ,יוסי סדבון ,אסף ליבר ,אלדד שלם ,אלי בלס ,כנרת גנצ'רסקי ,רינת
דנון

.1

אישור פרוטוקול 2/2017
בקשה לשינוי פרוטוקול -גדעון רוזנשטיין -לא הופיע לישיבה הבאה מסיבות אחרות ולא כמו המצוין.
החלטה :אושר פרוטוקול .2/17
בעד – פה אחד

.2

דו"ח מנכל
יניב סקר את הפעילות המתוכננת במהלך החודש הקרוב הכוללת את נבחרות ישראל (גברים ונשים)
לקראת טורניר מוקדמות אליפות העולם .כמו כן את הפעילות הבינלאומית המתוכננת של הנבחרות
הצעירות (נערות – סלובקיה ,נוער בנות  /אקדמיה – אורלנדו).
במהלך החודש הקרוב נקיים מספר רב של אירועי גמר (נוער ,נערים ,גביע האיגוד וליגה א').
הכדורעף במכבייה מתוכנן להיות אחד הענפיים המרכזיים והאיגוד מארגן את טורניר האולמות
(גברים ונשים) בירושלים .נוער בנות וכדורעף חופים יתקיימו בחיפה.

.3

נבחרות ואקדמיה
התקיים דיון בו הוחלט על הקמת צוות היגוי שיביא להנהלה בחודש יולי הצעת החלטה בנוגע ליחסי
הגומלין ,שיתופי הפעולה והממשקים בין האגודות לנבחרות ישראל ולאקדמיה.
חברי הצוות – יניב נוימן ,אשר אלקובי ,גדעון רוזנשטיין.

.4

מאמן נבחרת הנשים – גוזפה קוקריני
מאמן נבחרת הנשים ,גוזפה קוקריני הציג את תכנית העבודה שלו לשנה הקרובה של נבחרת הנשים,
העתודה והאקדמיה .סקר את מקומן של הנבחרות ביחס לאירופה ,את סגל השחקניות בכל הרמות
ואת הפוטנציאל המקצועי להתקדמות.
חלק גדול מהמשאבים יופנה לנבחרות הצעירות ולאקדמיה שתגדל לשתי קבוצות (עד  18ועד .)16

.5

תקציב 2017
אושר פרוטוקול הצוות הכלכלי מיום ה.23.4.17 -
אושר עדכון תקציב  .2017יניב הביע את מורת רוחו לקיצוץ בכיסוי הגרעון.
הוחלט שכל משאב נוסף שיכנס לאיגוד יועבר להגדלת כיסוי הגרעון.

.6

אגף עממי וקשרי קהילה
תפיסת העולם של האיגוד הינה להמשיך להגדיל את מספר הפעילים בענף והנוסף להרחיב את
המעגלים סביבו .אושר הקמת אגף עממי וקשרי קהילה שיעסוק בהגדלת מספר המשתתפים ברמת
המשחק וברמת העשייה (מצורפת הגדרה) .לטובת תפעול האגף תמונה פרויקטורית בחלקיות משרה.

.7

דו"ח יו"ר
אביתר דותן הציג את פעילות האיגוד בחודשיים האחרונים בכל רמות הביצוע.

.8

דו"ח כספי ואסיפה כללית
וועדת הביקורת של האיגוד אישרה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של שנת  2016וכן את דו"ח
מבקר הפנים.
ביום ראשון ה 18/6 -בשעה  18:00תתכנס אסיפה כללית לאישור הדו"חות.
ישיבת הנהלה תתקיים בשעה .17:00

רשם הפרוטוקול
יניב נוימן
מנכ"ל

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

