
 
 

 
 

 201821/10/בתאריך  20189/בת הנהלה ייש

 

 , יוני אלמוג, מיכאל קישון, גדעון רוזנשטייןאביתר דותן,  נוכחים:

 , אבישי קרפובסקי, עמיחי אלפרוביץ, סיגל אמסלםעו"ד –דן שיראי, אייל יפה , מנכ"ל –יניב נוימן מוזמנים: 
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 .18/8החלטה: אושר פרוטוקול  

 פה אחד –בעד 

 

 מינהלת הכדורעף .2

 עמיחי וסיגל נותנים סקירה על המינהלת המוצעת. 

נפגשו עם מנהלי אגודות. מרבית האנשים היו בעד שינוי ולראות התקדמות בענף. יש שוני בין מטרות  –סיגל 

 האיגוד והאגודות. היו שאלות לגבי השקעה תקציבית, שיטת המשחקים וכו'.

 אם המוצר לא על המדף הצרכן לא ייקח. צריך להחזיר אוהדים לענף. 

הנגשת המשחק ולהראות אותו. שידורים משחקים בפלטפורמה אינטרנטית.  –זה מתחיל בשידורי משחקים 

 חשיפה ברשתות שונות אך גם עבודה עם האגודות. נראות אחידה בליגת העל. אולמות ראויים לשידור. 

באזורים שלהם ומחוצה. להגדיר עם האגודות את מוצר  למתג שחקני להיות סלב –אירועים לקידום הליגה 

 התוכן שלהם למשחקים ולפעילויות שלהם. מנהלי האגודות צריכים להיות מחויבים לזה. 

ראשונות לפיינל פור  4סיבובים.  4קבוצות שייפגשו  6בניית ליגה של  . שוויוניתהצורך הוא ביצירת ליגה  –עמיחי 

 ללא סדרות.

 וכה. טורניר תחילת עונה של נשים וגברים. למנצחים יובטחו דברים עתידיים.יש ליצור עונה אר

ערוץ הספורט  –ערוצים משמעותיים לשידור  2. ישנם קטנה מדי הקבוצות. ליג 6עם לא מכיר ליגה  –אייל יפה 

 . לא רואה איך ישדרו כל משחק.ONEו

על מינהלת הליגה נפגש עם ערוץ הספורט שנה שעברה נסגר שלא משלמים לערוץ הספורט וגם השנה.  –אביתר 

 שאמר שיבדוק תשלום על זכויות שידור.

 .למעלהולא  למטהאין ספק שבמתכונת של היום לא ניתן להמשיך. היום מורידים דרישות לפי  –מיכאל 

 גם בליגה השנייה המצב לא טוב. צריך לחשוב גם עליה. 

אין לה פעילות ואפשר  2019ירופה או לא. אם לא, אזי ב . ידעו בינואר אם הנבחרת תעלה לאפתרוןלתקציב יש 

 לקחת מהחלק שלה. אסור לוותר על הקמת המינהלת.

 יבוא יותר קהל. צריך להחליט עד סוף דצמבר השנה ולקבוע אמות מידה חדשים לליגת העל. םהישגיאם יהיו 

קבוצות הוא טוב כי זו  6 ים נכונים אבל יש מציאות שמכתיבה אחרת. הרעיון שלאייל אמר דבר –גדעון 

 המציאות. לא פחות חשוב זו ליגה לאומית חזקה.

משלהן. מקבלים זמן אימון/משחק וזהו. באולמות  אין אולםלהרבה קבוצות  –בעיה מרכזית שקשורה לשיווק 

 בית ספר אסור תוכן פרסומי.

ק. לאגודות אין כוח פיננסי תקציב האגודות היום לא טוב בלשון המעטה. תפקיד האיגוד/מינהלת לעזור בשיוו

 לשווק את עצמן והן גם לא יודעות איך. ליגה ארוכה זה חובה בכל ענף.



 
 

 
 

 

 

 קבוצות מלפני כמה שנים.  6המליץ על  –יוני 

מיתוג השחקן = מיתוג רמת הכדורעף. האם מגיעים למצב שהם הנבחרת שזוכה היא מהליגה השנייה?  –אבישי 

 מינהלת במי ישקיעו? האם בקידום השחקן הישראלי או בהבאת זרים?את הכספים מה וייקחאם הקבוצות 

ורוצים בשינוי. ההחלטה שצריכה להתקבל היא אישור עקרוני  מחויביםעמיחי וסיגל אוהבי כדורעף,  –אביתר 

 .2018וסיכום  2019כפוף לסגירת תקציב  –ולתת להם את הסמכויות. לגבי התקציב 

 נפגש עם תומר תורג'מן שביקש שיביאו לו תוכנית לערוץ תמורת זכויות שידור.

 .1.1.19התוכנית להתחלת עבודה ב 

המינהלת צריכה יו"ר ובעלי תפקידים. צריך איש עסקי שמנווה ואנשים שפועלים. סיגל ועמיחי יכולים  –גדעון 

 להמשיך כיועצים. 

על יו"ר מתנדב  יוחלטהיות כמנכלים משותפים. לאחר מכן היות וזו שנת הקמה צריך לתת להם ל –אביתר 

 בהתאם.

  -נושאים מהותיים בתקציב  –יניב 

 אש"ח. אם הנבחרת תעלה לסיבוב הבא תהיה בעיה. 900כ  – 2019. תמחור 1

 .2019. סימן שאלה גדול לגבי גובה תקציב האיגוד ב 2

 .₪מיליון  1.6 –של המינהלת  2020. תקציב 3

 ההחלטה תתקבל? איפה מקומן של האגודות? במינהלות אחרות יושבים נציגי אגודות. איך –מיכאל 

 אביתר  כל עוד המינהלת תלויה בתקציב אז ההנהלה נותנת סמכויות. ברגע שיהיה כסף נוסף האגודות יצטרפו.

 יקבע עם ראשי הקבוצות להצגת רגע למינהלת.  –יניב 

 

 פעילות נבחרות .3

של שחקניות. מקווה שלקמפיין הבא בינואר  חוסרםטובה במוקדמות. היו  יתההינבחרת הנשים לא  –אבו 

 גלית דבש, אביטל ג'לובה וטלי מרמן.  –יתווספו עוד שחקניות 

 רצוי לשלוח את המאמנים לאקדמיה שיראו אימונים וידברו עם השחקניות. יש דור טוב.

 חקניות ומצד שני האקדמיה פורחת.יש אנטי נבחרת ואקדמיה. אין ש –התסכול של הקבוצות  –גדעון 

לא צלחו לנצח את אסטוניה. נשאר משחק בינואר בלטביה. גם אם ינצחו שם תלויים  –נבחרת גברים  -אבו 

 בתוצאות אחרות. 

מבזה. מי שתנצח בכל אזור  1. שלב 16ונערות עד  17מוקדמות לקבוצות גיל נערים עד  –נבחרת נערים/נערות 

 ולי. עדיין אין מודל נוסף לגבי עלייה.תעלה אוטומטית לגמר בי

 מה לגבי השחקנים שלא משחקים בליגה ומשחקים בנבחרת? –יוני 

 ליר גופר תגיע לאגודת באר שבע. –אבו 

 הודיעה על פרישה לשנה ולא בנבחרת. –גל לנדר 

להעביר  לא מצאה קבוצה בדרישות שלה. הולכת ללמוד. לא יודעים כרגע מה יעשו איתה. אמורה –שני פחם 

 תוכנית לימודים שלה.

 אם היא לא משחקת באף קבוצה איך תתאמן בנבחרת? –גדעון 



 
 

 
 

 

 

 

 ביום שישי היה אימון נבחרת ושחקנים ממכבי תל אביב והפועל כפר סבא לא הופיעו לאימון. –אביתר 

 יועבר מכתב מטעם היוע"מ לאגודות ולשחקנים.

 מה הסיבה לאי ההופעה? –מיכאל 

בלי קבוצה כי שחקני הנבחרת  ויישארזה לא בסדר ההתנהלות עם הנבחרת. לא הגיוני שחודש שלם ברעיון  –יוני 

 יוצאים לאימונים. שיסגרו את הנבחרת. 

 צריך למצוא שביל ביניים. –גדעון 

 השאלה כמה זמן הכנה ומתי החזרה לליגה.מקובל שצריך להתכונן.  –מיכאל 

 

 שינוי שמות .4

 איחוד שיבאת ומכבי נצרת

  שר פה אחד.מאו

 

 אושר                       רשם הפרוטוקול  

 אביתר דותן         רוני יפתח

 יו"ר איגוד הכדורעף                   מזכירה         


