ישיבת הנהלה  1/2021בתאריך 24/1/2021
נוכחים :אשר קסו ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,אור שיניוק ,צחי טל ,נורית לב ,עודד נויפלד,
יונתן אלמוג ,מתן טורקניץ ,רינה דור ,טלי גבע ,עלי חליל ,אילן בוכריס
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,גדי איזיקוביץ
ישיבת ההנהלה התקיימה מרחוק "בזום".
.1

אישור פרוטוקול 16/2020
אושר פרוטוקול  16/2020פה אחד.

.2

דו"ח יו"ר
.2.1

משתף בפניות אל ראשי משרדי הספורט והבריאות בימים האחרונים במאמץ להחזיר את
ליגות העל בכדורעף .עד כה ללא הצלחה .במקביל מבקש להחזיר גם את יתר הליגות.

.2.2

מברך את המארגנים על הפקת טורניר מוקדמות אליפות אירופה .בימים הקרובים יקיים
"תחקיר" מול כל הצוותים.

.2.2

מבקש לקדם את תקציב  2021ולהביאו לישיבה הקרובה ,גם אם אינו מלא בשל סימני
שאלה הקיימים.

.2.2

הגשנו בקשה לארח בית באליפות אירופה לגברים בשנת .2022

.2.2

פועל בימים אלו במספר נושאים מהותיים :הסכם שיווק – ווינר ,שינוי סטטוס ענף
הכדורעף הנשים לענף על ,אישור תקציבי לאירוח אליפות אירופה .2022

.3

דו"ח מנכ"ל
.2.1

מברך את השותפים בארגון טורניר מוקדמות למופת .קיבלנו שבחים מהמדינות
המשתתפות .המפקח מסלובקיה וכן מארגון הכדורעף האירופאי.

.2.2

במידה ולא נחזור לאימונים בכל הליגות (פרט לליגת העל) בתחילת פברואר ,וועדת ליגה
וגביע תעדכן את תכנית ושיטת המשחקים.

.4

.2.2

העיכוב בהצגת תקציב  2021נבע מסימני שאלה רבים .למרות זאת בישיבת וועדת הכפים
הקרובה יוצע סיכום  2020וכן טיוטת תקציב .2021

.2.2

הסכם הבית הלאומי בכדורעף חופים במשא ומתן מתקדם עם מכון וינגייט .בתקווה
שעד הקיץ נוכל להעביר את כלל הפעילות הלאומית והבינלאומית למתקן החדש.

וועדת כספים – סיוע לאגודות – עונת 2019-20
אושר מתווה הסיוע לאגודות .החזרה חלקית של התשלומים מעונת ( 2019-20כשליש).
חצי יוחזר בחודש ינואר וחצי בחודש מרץ.

.5

מכתבו של רני גאון – ק.ק תל אביב
התקיים דיון בבקשתו של רני בנושא הגרלת הקבוצות בגביע המדינה בשלב המוקדמות.
ההנהלה דחתה את הבקשה והעבירה לוועדת ליגה וגביע את ההחלטה בנוגע לשיטת המשחקים
של השלב המוקדם (מקום תשיעי נגד מקום שמיני).
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