ישיבת הנהלה  2/2021בתאריך 21/2/2021
נוכחים :אשר קסו ,גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,אור שיניוק ,צחי טל ,נורית לב,
יונתן אלמוג ,מתן טורקניץ ,טלי גבע ,אילן בוכריס
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,אייל יפה – יועץ משפטי
ישיבת ההנהלה התקיימה מרחוק "בזום".
.1

אישור פרוטוקול 1/2021
אושר פרוטוקול  1/2021פה אחד.

.2

דו"ח יו"ר
.2.1

מברך על החזרה לפעילות וקורא לאגודות לעודד התחסנות.

.2.2

קיימתי מפגשים עם מאמני האגודות והתרשמתי מהעשייה והרצון להתקדם .כמו כן
נפגשנו לישיבת סיכום עם שחקני וצוות נבחרת הגברים.

.2.2

שמח על קבלת ההקצבות לליגות העל בעבור השחקן/ית הישראלי/ת .מבקש למלא היטב
את הדיווח לשנה הזאת.

.2.2

נפגשתי עם נציגי אגודות וראשי המרכזים ושוחחנו על פעולות לשיתופי פעולה ודרכים
להגדלת תקציב האגודות ואף בפניה לבית משפט בנוגע לגובה ההקצבות.

.2.2

פועל בימים אלו בקידום הכנסת הכדורעף להימורי ווינר ,דבר שיביא לאפשרות קבלת
הסכם שיווק לענף .כמו כן לקבלת אישור תקציבי לאירוח מוקדמות אליפות אירופה
בשנת .2022

.2.2

נפגשתי עם יו"ר התאחדות הכדורעף האפריקאית הגב' בושרה אג'יג' במטרה לקדם
שיתופי פעולה מול ההתאחדות האפריקאית בכלל וההתאחדות המרוקאית בפרט.

.3

דו"ח מנכ"ל
.2.1

מברך את קבוצות ליגת העל לגברים ושנים על קבלת התמיכה הצודקת בעבור
השחקן/ית הישראלי/ת .בימים אלו נקבל את הנתונים מהאגודות ונדווח על
עונת .2019-20

.2.2

בימים הקרובים נפנה אל המועצה הלאומית לספורט בנוגע לתמיכה בענף הכדורעף.
ברצוננו להגדיר את ענף כדורעף הנשים כענף על (יחד עם הכדורסל) ובנוסף לדאוג
ל"הגנה" על תמיכות האיגוד והאגודות שיתכן ויפגעו בשל עדכון אמות המידה.

.2.2

צוות קורונה פועל באופן קבוע ומיידע את האגודות על ההנחיות .בימים הקרובים נעדכן
את שיטת המשחקים כך שתתאים לדרישות ולוחות הזמנים.

.2.2

חצאי הגמר וגמר גביע המדינה יתקיימו בהיכל הספורט בחדרה וישודרו כולם בערוץ
הספורט.

.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.

.2.2

מנהלת החופים סיכמה עם חברת כוורת להכנת תכנית אסטרטגית לענף כדורעף
החופים.

.2.3

בחודש הבא ישודרג אתר איגוד הכדורעף ויינתן בו דגש על השידורים הישירים.

.2.3

התחלו פיילוט של טופס שיפוט ממחושב מתוך כוונה שבעונת  2022-21כל משחקי ליגות
העל יעברו לפורמט הזה .כמו כן אנו במשא ומתן עם החברה שמתפעלת את גיליון
השיפוט והסטטיסטיקה למתן חסות תמורת שימוש בנתוני משחקי האיגוד.

.2.9

נבחרות הנערים והנערות ישתתפו בטורניר מוקדמות אליפות אירופה במרץ בקוראטיה.
נבחרת הנשים בכדורעף חופים נכנסה לטורניר  2כוכבים בקאטר .פועלים על מנת
לאשר את השתתפותה.

.4

מינוי מנהל מקצועי – זהר בר נצר
.2.1

ראשית ברצוננו להודות לאבישי קרפובסקי על עבודתו ותרומתו ארוכת השנים לענף
הכדורעף בישראל .אנו מקווים שימשיך להיות שותף בקידום הענף

.2.2

אשר הציג את ההליך בבחירתו של זוהר בר נצר שכללה שיחות עם מאמנים בארץ
ובעולם.

.2.2

זוהר יחל את עבודתו מיד עם סיום ליגת העל ויעבוד במשרה מלאה.

.2.2

בהנהלה הקרובה נמנה וועדה מקצועית.

מינוי זוהר בר נצר אושר
נמנעו – טלי גבע ,חיים קסל

.5

ליגת העל בעונת  – 2021-22הצעתו של מיכאל קישון
מיכאל קישון הציג את הצעתו להקטנת מספר הקבוצות בליגות העל.
סוכם כי הצעתו תובא לדיון בוועדה המקצועית.

.6

קידום השחקן הישראלי
התכנית תובא לכלל האגודות למתן הערות  /הארות.
צוות התכנית יביא להנהלה את התכנית לאחר הערות האגודות.

רשם הפרוטוקול
יניב נוימן
מנכ"ל
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