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 20178/אישור פרוטוקול  .1

 .17/8  ולאושר פרוטוקהחלטה: 

 פה אחד –עד ב

 

 דו"ח יו"ר .2

ב מעט החלטות וצריך להיות עליהם במעקמאוכזב שאנשים לא מגיעים לישיבות. ההנהלה קיבלה לא 

 ובקרה. 

 באגף התשתיות. נעשה עבודה איכותית ע"י אורי חבר. 2017הוצגה פעילות האיגוד בשנת 

 

 דו"ח מנכ"ל .3

 משחקות במוקדמות אליפות אירופה.ענפה. כל הנבחרות בינלאומית מתוכננת פעילות  2018בשנת 

 .ברומניהלמ.א. אירופה שיערכו  3.1.18 -וב לאליפות מרכז אירופה 27.12.17 -ב תשחק –נערים נבחרת ה

 .למ.א. אירופה שיערכו בגרמניה 3.1.18 -לאליפות מרכז אירופה וב 27.1.17 -ב תשחק –נערות נבחרת 

 פה שיערכו במונטנגרו.למ.א. אירו 9.1.18 -ב תשחק –נוער בנות נבחרת 

 לאליפות מרכז אירופה. 27.1.17 -תשחק ב –נוער בנים נבחרת 

 במאי בליגה האירופאית ובאוגוסט במוקדמות אליפות אירופה. ים תשחקנבחרות הנש

 נבחרת הגברים תשחק באוגוסט במוקדמות אליפות אירופה.

  

 תקציב .4

 . לכולם את מלוא המשאביםרבות ולא ניתן לתת  פעילויותצפויות  2018בשנת 

 סדרי עדיפויות. יש לקבוע

 לאגף כדורעף החופים. ₪ 300,000מבקש תוספת של  –אשר 

 –קיצוצים במערכת  יש לבצעלכל הפעילויות הנוספות הדרושות.  ₪מיליון  1.5 -חסרים כ –אביתר 

 באיכות. מאמנים, צוותי אימון, שעות ועוד. זה יפגע 

 ייה מהאגודות.יש להעמיק את הגב –יוסי 

 . מצב האגודות קשה.חובות של האגודות לא היה כה גבוהמעולם שיעור ה –גדעון 

 עד להיותיה צרי ניתן לפרוס את החוב. במבחן ההחזרים גם שנים אחורה הרף הגבוה של הגב –אביתר 

 .ןהפירעו. כל סכום מעל מאיים על ₪ מיליון 1.2



 
 

 
 

 

 משחקי גביע .5

הגמר יתקיים ברוממה נשים בהגרלה ועל פי זה יקבע מארחת החצי.  החלטה: משחקי חצי הגמר יערכו

 אותו היום עם שידור טלוויזיוני אחד.וגברים ב

 : פה אחד.בעד

 

 ליגת על נשים .6

 לא הוגדר בחוזר את היורדת. מציע להשוות לליגת על גברים. להתייחס לאקדמיה כקבוצה לכל דבר. 

 החלטה: אושר פה אחד.

 בעד: פה אחד

 

 שחקי האליפותתקנון מ .7

 תקנון המשחקים יועבר לבדיקה סופית של היועץ המשפטי.

 יועבר בישיבה הקרובה לאישור.
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