ישיבת הנהלה  11/2020בתאריך 22/09/2020
נוכחים :אשר קסו ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,חיים קסל ,אור שיניוק ,עלי חליל ,צחי טל ,נורית לב
עודד נויפלד ,יונתן אלמוג ,מתן טורקניץ ,יבגניה מורגובסקי ,רינה דור ,טלי גבע ,אייל פייבל ,אסף ליבר
התנצלו :אילן בוכריס ,ענבר אברמוביץ ,רינת דדון
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אייל יפה – עו"ד ,מאיר ברנשטיין ,גדי איזיקוביץ
ישיבת ההנהלה התקיימה מרחוק "בזום".
.1

אישור פרוטוקול 11/20
אושר פרוטוקול  11/20פה אחד בתיקון הסעיף הבא:
החלטה – לא אושר רישום אסא ב"ש ללא תקציב מינימום .לאסא ב"ש יינתן שבוע לתת תשובה
סופית.
בהצבעה – בעד (תיקון נגד) – עודד ,צחי ,ענבר ,אור ,יבגניה
נגד (תיקון בעד) – עלי ,חיים ,מיכאל ,אשר ,יוני ,גדעון ,אילן.

.2

וועדת כספים
אושרו חברי וועדת כספים.
החלטה – לא תפתח אגודה את עונת  2020-21ללא כיסוי חובות העבר שלה (לא כולל עונת 2020-
 .)21ניתן לשלם בצקים דחויים עד ה.31/8/21 -
וועדת הכספים תתכנס בשבוע הבא ותפעל לקיזוז החובות אל מול האגודות החייבות.

.3

דו"ח מנכ"ל
.3.1

אנו עומדים אל מול ראשי הספורט בנושא ההנחיות לפעילות הכדורעף בתקופת הסגר.
צוות הקורונה ייפגש בשבוע הבא ויעביר את המידע לקבוצות בהתאם להנחיות.

.2.2

נבחרות הגברים והנשים יחלו את אימוניהם בשבוע הבא בהתאם להנחיות משרד
התרבות והספורט והבריאות.

.2.2

נבחרות ישראל בכדורעף חופים מתוכננות לצאת לאליפות אירופה עד גיל  18ועד גיל 22
באיזמיר שבטורקיה.

.2.3

ניתוח של "עוגת תקציב" הענף תעשה ע"י חברה חיצונית לאחר קבלת אמות המידה
החדשות לחלוקה שאמורות להתקבל בקרוב.

.4

בקרה תקציבית
בתום מועד שנקבע לבקרה רק  3קבוצות קיבלו את אישורה
החלטה – כל הקבוצות מחויבות לסיים את הליך הבקרה תקציבית עד ה .4/10 -קבוצה שלא
תסיים את ההליך לא תפתח את ליגת העל.

.5

ליגת על גברים ונשים
החלטה – ליגת העל לגברים תתחיל ביום שלישי ה .13/10 -ליגת העל לנשים תתחיל ביום שישי
ה.16/10 -

רשם הפרוטוקול
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