ישיבת הנהלה  10/2020בתאריך 30/08/2020
נוכחים :אשר קסו ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,חיים קסל ,אור שיניוק ,עלי חליל ,צחי טל ,נורית לב
עודד נויפלד ,יונתן אלמוג ,מתן טורקניץ ,ענבר אברמוביץ ,יבגניה מורגובסקי ,אילן בוכריס
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אייל יפה – עו"ד
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אישור פרוטוקול 10/20
אושר פה אחד

.2

דברי פתיחה יו"ר
תזומן פגישה עם השר לימים הקרובים.

.3

דו"ח מנכ"ל
.1.1

הרשמה לעונת  – 2020-2021עד כה נרשמו כ  310קבוצות .כמעט ואין קבוצות שפרשו.
בקווה שלישיבה הבאה יוכל להביא את תוכנית המשחקית לאישור .בשאיפה לסה"כ 18
משחקים ולצמצם כמה שניתן נסיעות.
חיים – רצוי לבדוק האם מספר המשחקים לא ירד ל .15

.1.2

נגיף הקורונה – כרגע אין מתווה סגור .בשיח עם דודו נאמר לו שהכדורעף הוא ענף ללא
מגע ועל כן ניתן לשחק ללא קהל .פנה לנורית ממשרד הספורט ולא קיבל תשובות.
לדעתו האיגוד צריך להכריז שמתחילים לשחק ליגות על ולאחר מכן שאר הליגות .יוכן
מתווה מפורט שיכלול את המרכיבים ויובא לאישור ההנהלה.
עלי – משרד הבריאות מדבר על טורנירי קפסולות .לא ברור מה לגבי משחקי הליגה.
אשר – כדורגל פתחו את הליגה וזה משחק עם הרבה מגע.
החלטה – אושרה פתיחת ליגת על גברים ב  13.10.20וליגת על נשים ב .16.10.20
בהצבעה – אושר פה אחד.

.1.1

תוכנית פעילות –בינואר מתוכניים להתקיים מוקדמות אליפות אירופה לנערים ונערות.
מנסים כרגע לעבוד רק עם מה שצבוע או אירוע ספציפי.

.3.3

כדורעף חופים – לפני כ  3חודשים פנה משרד הספורט לקיום אירועים באילת .דובר על
אירוע גדול אבל ההתניה הייתה תקציבית .כרגע עם דחיית תקציב המדינה לא רואה מי
ייתן ויתקצב את האירועים.
חושב שכן ראוי לעשות טורניר בסדר גודל של כוכב  ,1שיש עבורו כסף צבוע במרכבה.
פנו ל  CEVהאם זה אפשרי .תל אביב מוכנים לארח ,ומדובר על סוף אוקטובר/נובמבר.
ההסכמים שיוכנו צריכים להיות עם הגנה מרבית.

נורית – עד מתי יכולים להכריע בזה ,ואיך ניתן להקטין עלויות אם יש ביטול בשל
הנגיף?
חיים – לוקחים סיכון כי מניסיון דודו מלכא/המינהל לא עומד בהתחייבויות שלו.
אשר – השאלה האם האיגוד לוקח סיכון כאמירה להמשך שגרה ופעילות ,או ש"נכנס
לממ"ד" של אי פעילות .ניתן לראות את כפר סבא שלקחו סיכון ברישום למשחקים
האירופאיים.
גדעון – בהנהלה הקודמת נאמר שהאיגוד לא ייקח על עצמו התחייבויות.
ענבר – ברגע שיהיה בור תקציבי יגידו שהיה ניהול לא תקין.
מיכאל – מבקש לקבל התחייבויות לקבלת הכסף מהמינהל או קבלת ההוצאות במקרה
של ביטול.
יוני – לא רואה שיתנו כזה אישור.
אייל – במשרד התיירות יש תקציב שמעודד אירועים .ניתן לבדוק מולם.
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בקרה תקציבית
מוצג מכתב הבקרה התקציבית לקבוצות ליגת העל גם תקציב המינימום.
נורית – למה יש הבדל בין נשים לגברים? התקציב צריך להיות בהתאם לשנה שעברה בהתחשב
בשנת קורונה.
אשר – ישנו שוני בעלויות הגברים אל מול הנשים ,וככה זה בכל הענפים בכל העולם.
מיכאל – כרגע הבקרה במינימום ואי אפשר כל הזמן לרדת .במקביל ניתן לא להעלות .גם ככה
התקציבים נמוכים .אם ירדו בתקציב זה יוביל לירידה ברמה.
חיים – התקציב הוא מתחת למינימום אבל צריך להחליט כמדיניות האם מתפשרים או לא .כרגע
בשנת קורונה צריך להשאיר את הבקרה של שנה שעברה.
יוני – שנה שעברה התקציב ירד כי היו לא מעט קבוצות שלא עמדו בתקציב הקבוע.
החלטה – כל הקבוצות חייבות בבקרה תקציבית.
בהצבעה – אושר פה אחד.
החלטה  -תקציב המינימום יהיה זהה לעונה שעברה בהתחשב בשנת קורונה.
בהצבעה  -נגד – מיכאל ,נמנע – גדעון.

.5

בקשות הצטרפות לליגת על
מיכאל – קבוצה שמבקשת לעלות צריכה לעמוד ב  3תנאים -
רמה מקצועית ,יכולת כלכלית ,חובות לאגודות.
באר שבע – לדעתו לא מתאימה מקצועית ויש לה חוב לאיגוד.
אשדוד – ישנו מאבק שבין  2אגודות והאיגוד לא צריך להתערב .לשתיהן יש חוב לאיגוד.
מכבי ת"א – רובן בנות בנוער שלא נמצאות בכלל בנבחרת ובנוסף יש להם חוב לאיגוד.

אור – צריך גוף מקצועי שייתן חוות דעת .אם המתווה הוא שחקני ליגת על
שכן יתנו רמה מקצועית סבירה אולי כן ניתן לבדוק.
נורית  -לא צריכים להיות חריגים.
עודד – הכדורעף הוא לא כדורסל/כדורגל ומעטים מתפרנסים רק מזה .בכדורעף אין תור לקבוצות
להיכנס לליגת על .כאשר נותנים תקציב מינימום נשכח אלמנט התחרותיות שקבוצה שמנצחת
עולה ליגה .לא בטוח ששיקוף התקציב משקף את הרמה.
יוני – לא קיים בשום ענף שוועדה מקצועית קובעת אם הקבוצה ראויה או לא .אם היא עלתה
היא ראויה.
גדעון – יש צורך בחשיבה מחודשת של מבנה הליגות.
ענבר – אולי כן כדאי לקדם קבוצות על רמה מקצועית ולאשר כחריגה של הבקרה.
עלי – תקציב מינימום מחייב את הנהלת הקבוצה לחשיבה אחרת של גיוס כספים .לשחקנים
תהיה יותר מחויבות אם ישלמו להם אפילו מינימום.
יניב – אסא באר שבע עלתה לליגת על אך מבקשת להירשם ללא תקציב מינימום.
החלטה – לא אושר רישום אסא ב"ש ללא תקציב מינימום .לאסא ב"ש יינתן שבוע לתת תשובה
סופית.
בהצבעה – בעד – עודד ,צחי ,ענבר ,אור ,יבגניה
נגד – עלי ,חיים ,מיכאל ,אשר ,יוני ,גדעון ,אילן.
יניב – מכבי תל אביב ביקשה עלתה מליגה ארצית ללאומית ,ומבקשת להירשם לליגת על.
נורית – הכדורעף לפני המועדון .עקרון הספורט הוא עליית ליגה על המגרש ועל פי ניצחונות.
גדעון – זה יוצר מצב שכל פעם יורדים ברמה.
החלטה – לא אושרה בקשת מכבי תל אביב לרישום לליגת העל.
בהצבעה – אושר פה אחד.
יניב – הוגש מכתב מטעם עיריית אשדוד בנוגע לרישום מכבי אשדוד לליגת על.
אייל – זה לא צריך להגיע לשולחן ההנהלה .מדובר ב  2עמותות שונות ,ומי שחתום על המכתב
הוא נציג העירייה ולא מוסמך לייצג אף אחת מהעמותות .לכן משפטית היא לא קבילה.
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חובות אגודות
גדעון – יש קבוצות קטנות עם חובות גדולים ביחס .צריך צוות מקצועי שישקלל את החובות .אין
דין אגודה של  12קבוצות כדין אגודה עם קבוצה אחת.
אשר – חייבים להוריד את זה מסדר היום .יש להעביר הודעה לאגודות להגיע להסדרה לפריסת
החובות.
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אשר קסו
יו"ר

