ישיבת הנהלה  2/2020בתאריך 8/03/2020
נוכחים :אלדד שלם ,יוסי סדבון ,מיכאל קישון ,גדעון רוזנשטיין ,אביתר דותן
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,עו"ד אייל יפה ,רן גאון ,דן שיראי
.1

אישור פרוטוקול 1/20
החלטה :אושר פרוטוקול .1/20
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.2

דו"ח יו"ר
.2.1

תזרים מזומנים – יניב יציג תקציב הכולל פעילות אל מול גופים לבדוק איך מתנהלים
עם קבלת כספים.

.2.2

וירוס הקורונה – ההוראות של המדינה כרגע שהכל נעשה על פי הוראת משרד הבריאות.
אם יהיה אירוע משמעותי בענפים השונים יהיו מסקנות ברמה לאומית .לא לקבל
החלטות ברמות נמוכות.
אייל ,יניב ואביתר ינהלו את נושא בידוד שחקנים במידת הצורך.

.3

דו"ח מנכ"ל
.3.1

עברנו לתקציב פעימות  .1/12כרגע הפעימות לא מתקבלות בזמן מה שמקשה על
התזרים.
ביקשו מההתאחדות להתחיל פעילות בבי"ס ה'-ו' כדי להגדיל את הפירמידה.
נשלח מכתב לשרה בנוגע לאמות המידה לענף המועדף .נשלח מכתב גם לוועדת שרעבי
בנוגע לקבלת תמיכה לשחקן הישראלי בדומה לכדורגל ולכדורסל.

.3.4
.3.5

נבחרת קפריסין – בתחילת אפריל נערים – טורניר בוטל .תהיה פעילות נקודתית.
נבחרות אולם שאמורות לצאת למ.א .אירופה בסוף אפריל .כרגע אין הודעה רשמית של

.3.2
.3.3

ה  CEVבנושא .יתנהלו בהתאם לעדכונים.
.3.6

נשלח לו"ז מ.א .אירופה גברים ונשים באוגוסט/ספטמבר.

.4

תקציב
יניב – אין עדיין תקציב מעודכן .לא ידוע תמיכת המדינה ל  .2020לא לאיגודים ולא
לאגודות.
אביתר – שנת התקציב  2020תגמר פחות או יותר על פי התוכנית .הבעיה תהיה בשנת
 .2021הכוונה באזור יוני להציג תקציב  .2021ענף מועדף כנראה לא יתקבל –  2מיליון
אש"ח.
הכנות אולימפיות – יתכן והתמיכה תגדל "כפיצוי" לענף המועדף.
התקבלו בוועדת ההיגוי  2החלטות -
 .1יניב הציג תוכית  2021של הוצאות שתחל ביוני הקרוב – הפסקת עבודת
מאמנים/פעילות.
 .2אביתר מכין אלטרנטיבה נוספת לא רק בקיצוץ אלא גם בנושא המבנה האגפי בענף.

.5

תקנון שופטים
לתקן ביטוח חבות מעבידים לשופטים.
אין צורך במבחני כושר לשופטי הכדורעף.
גדעון – למה בשלב זה של העונה אין ניידות של השופטים?
מאיר – ברגע שהובהר שיש בעיה תזרימית צומצמו כוונים/סיעות ועוד .אם יתנו אישור הניידות
תהיה יותר גדולה.
למשחקי הגביע יהיו שינויים בשופטים.
יניב יכין לישיבה הבאה דרכי פעילות בהערות שופטים.
החלטה :אושר תקנון השופטים.
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.6

פעילות נבחרות 2020
אבישי – מתוכנן מוקדמות בסוף אפריל – נוער בנים לטביה ,נוער בנות – איטליה ,נערים –
גרמניה .כרגע הכל מתקיים עד להודעה חדשה.
מוקדמות בוגרים – באמצע אוגוסט.
בית גברים – בולגריה ואוסטריה – עולות  5מהמקום השני.
בית נשים – הונגריה צרפת ודנמרק .עולים .2

.7

מאמני נבחרות נשים ואקדמיה בנות
מאמן נבחרת הנשים – לבטים לגבי הזהות.
ועדה מקצועית ממליצה למנות מאמן זר ל  3.5חודשים ממאי ,ולאחר מכן ישקלו שוב לקחת את
חן אימלפרב .חלק מהבנייה היא לתת לחן קצת יותר ניסיון מעבר למה שקיבל מאריה זלינגר.
אקדמיה בנות – כרגע מאמן כריסטיאן וולף.

יוני – מתנגד באופן עקרוני למאמן זר .אין מספיר בנות גם ככה .בעד מאמן ישראלי.
לא ישנה לחן כלום להיות עוד זמן עם מאמנים זרים.
יוסי – במציאות התקציבית הקיימת מסכים עם יוני.
אביתר – צריך מאמן ישראלי ואת חן כמאמן .מצד שני אי אפשר להגיד שהועדה התעלמה מזה.
הצוות הביא את ההצעה שלו.
גדעון – מתנגד גם.
בהצבעה  -נגד מאמן זר – יוני ,יוסי ,גדעון .בעד מאמן זר – אלדד ,אביתר ,מיכאל.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

