ישיבת הנהלה  1/2019בתאריך 24/03/2019
נוכחים :אביתר דותן ,גדעון רוזנשטיין ,יבגניה מורגובסקי ,אלדד שלם ,אשר אלקובי
חיים קסל ,אילן בוכריס ,כנרת גנצ'רסקי ,יוני אלמוג ,יוסי סדבון
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,עו"ד אייל יפה
.1

אישור פרוטוקול 1/2019
החלטה :אושר פרוטוקול .1/19
בהצבעה  -אושר פה אחד.

 .2נבחרת גברים
הינו רחוקים נקודה אחת מהעפלה לאליפות אירופה .החמצה גדולה.
חוזה המאמן הסתיים ולא הוארך.
התקיימו  2ועדות מקצועיות .באחת התקיים דיון כללי ובשנייה היה ניתוח מקצועי של  3השנים
האחרונות.
התנאים של הנבחרת היו טובים.
יניב יזמן את אבו להגיע לישיבה הבאה לתת סקירה בנושא.

 .3פרוייקט 2024
מוגש סיכום אשר הוכן על ידי מאמן הפרוייקט.
אבו יגיע לישיבה הבאה וייתן סקירה בנושא.
הפרוייקט אמור להסתיים או בסוף  2019או בסוף  .2020עדיין לא יודעים.

 .4פרוייקט 2028
תפיסת מינהל הספורט היא שרוצים לתת יותר כסף לפחות איגודים וכנראה שיקבלו רק  2-3ענפים את
המשאבים .אנו מקווים האיגוד לקבל בגברים או בנשים.
הוקם צוות שהכין את ההצעה של האיגוד – חיים קסל ,רן גאון ,יניב נוימן ,יאיר טלמון ,אבישי קרפובסקי,
נועם כץ ,עומרי שוורץ ,בקי קופילביץ ,ישראל אשר .נפגשו פעמיים והביאו מודל שמכוון גם לגברים וגם
לנשים.
התקציב המוצע הינו לכלל המועדון.
האמירה צריכה להיות משותפת איגוד ואגודות שרוצים ומוכנים למהלך משותף.
אביתר – הצוות ייפגש שוב ,ימפה את האגודות ויביא להנהלה הבאה הערות ואיך ניתן למצוא את
ההתאמות.

 .5תקציב 2019
אביתר – קיימת החלטת הנהלה מישיבה קודמת לכיסוי הגרעון –  950אש"ח ועוד  700בצ"מ.
בהצעה הנוכחית כיסוי הגרעון –  800אש"ח ובצ"מ  .400לפיכך תקציב לפעילות יהיה  11.5מיליון .₪
אשר – לא יכול לעשות פעילויות חופים בגלל התקציב הנמוך ,מבקשת תוספת.
אביתר – השנה הוחלט כמדיניות להוריד את הגרעון ולתת בצ"מ .לא צלחו להביא כסף נוסף .ידונו שוב
בהנהלה כשידעו הכנסות נוספות .אולי צריך לבחון מחדש את מבנה כדורעף החופים .אולי צריך להשקיע
במספר שחקניות טובות ולהתקדם איתן.
גדעון – התמיכה באגודות כמעט אפסית .איך זה בא לידי ביטוי? יש לבחון להביא להוזלה בטפסי שיפוט,
דמי רישום.
יניב – יש תמיכה במפעלים בינ"ל ,הכשרת מדריכים/מאמנים ,סיוע לאגודות בציוד וביגוד ,פרויקטים של
קהילה ומנהיגות באגודות.
אביתר – מבקש לאשר את התקציב המוצע ובאוקטובר כשידונו בתקציב  2020יחליטו על הגרעון.
החלטה :אושרה הצעת תקציב  2019כפי שהוגשה להנהלה.
בהצבעה :אושר פה אחד.

 .6מאמן נבחרת גברים
הועדה המקצועית תמליץ להנהלה על מאמן נבחרת .כדי לפתוח קול קורא שגם מאמנים ישראלים יוכלו
לאמן ,צריך לקבל החלטה שניתן לאמן נבחרת וגם קבוצה.
גדעון – צריך לזכור שהאיגוד כפוף לקוד האתי.
עו"ד אייל יפה – ניתן לפנות למינהל הספורט ולקבל אישור חריג.
כינרת – ניתן לעשות התאמות של הקוד האתי לאיגוד.
החלטה :יאושר למאמנים ישראלים לאמן גם בנבחרת וגם באגודה בכפוף לאישור מינהל הספורט ,וחתימת
המאמנים על ניגוד עניינים (יוכן ע"י עו"ד יפה).
בהצבעה :אושר פה אחד.

 .7ביטוח דירקטורים
גדעון – כרגע אין לחברי ההנהלה ביטוח דירקטורים.
אביתר – יניב יבקש הצעת מחיר לביטוח בהתאם.
בהצבעה :אושר פה אחד

 .8אישור בעלי תפקידים שונים
* החל מעונת  2019-20תונפק תעודת מדריך  /מאמן רק למי שהשתתף בשנה האחרונה בהשתלמות
כדורעף.
יוני – יש  3-4השתלמויות בשנה והמאמנים יכולים לבחור.
אלדד – האם יש יכולת ליצר תורת אימון שחלה על נבחרת ועד קבוצת ילדים שכולם יהיו על אותם
דגשים.
חיים – זה חשוב וזה המינימום .ברמת הנבחרות יש תורת אימון ,למועדונים לא בטוח שניתן.
* החל מעונת  2020-21קבוצות ליגות העל (נוער ונערים) מחויבות להגיע למשחקים עם מאמן (עם תעודת
מאמן כדורעף).
* בליגות העל מאושרים לשבת על הספסל אך ורק עם תעודה המונפקת ע"י האיגוד – מאמן  3 +אנשי
צוות  +פיזיותרפיסט (מאושר ע"י האיגוד)  +רופא (מאושר ע"י האיגוד) – לבושים תלבושת זהה.
* ביתר הליגות מאושרים לשבת על הספסל אך ורק עם תעודה המונפקת ע"י האיגוד – מאמן  +איש צוות
 +פיזיותרפיסט  +רופא.
בהצבעה :אושר פה אחד.

 .9מחיקת חובות אבודים
החלטה :אושר מחיקת חובות אבודים לאגודות שלא פעילות  5שנים ועד .₪ 1000

 .10אסיפה כללית לאישור דוחות כספיים
יום ראשון 19.5.19 ,בשעה .18:00
ועדת מנדטים – גדי איזיקוביץ ,יניב נוימן ,שגיא שפרן.
ועדת ערעורים – עו"ד אייל יפה ,אמנון נשר.
בהצבעה :אושר פה אחד.

 .11שביתת פעילות עקב אי קבל כספים מהמדינה לאגודות.
יוסי סדבון – הסתבר שנוהל התמיכות באמצעותו משלמים לאגודות עדיין תקוע במשרד המשפטים ועל כן
לא מועברים תקציבים לאגודות (בכלל הענפים) .הופעל לחץ על משרד המשפטים ומקווים שכבר מחר
הנוהל יגיע לאוצר לחתימה.
אביתר – לאיים בשביתה זה טוב ,רק צריך לדעת מה המטרה ומה ניתן להרוויח .ההנהלה תומכת באגודות
אבל האם כאשר יפסיקו את הליגה ישיגו משהו .האם באמת המדינה תרוץ ותעביר כספים .חושב שלא.
ההנהלה נותנת לאגודות את הכח אך צריך לעשות את זה בחכמה.
החלטה :ההנהלה תאשר לפתוח בשביתה בהתאם לבדיקות קודמות של יניב ושל אביתר.
בהצבעה :אושר פה אחד.

 .12מינוי יוני אלמוג לסגן יו"ר
אביתר – כיום יוסי סדבון מ"מ וחיים קסל סגן יו"ר .הייתה צריכה להיות רוטציה עם ערן אונגר.
כיו"ר האיגוד בחר בניהול שונה מהקודמים .שם את כובד משקלו על בניית תקציב ותוכניות עבודה ויניב
המנהל הפועל.
כיום ישנה בעיה מרכזית של הענף בקשר שבין האיגוד לאגודות .מבקש לאשר את יוני אלמוג כסגן.
החלטה :אושר מינויו של יוני כסגן יו"ר.
בהצבעה :בעד  ,5נגד –  , 3נמנע – 2
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יו"ר איגוד הכדורעף

