ישיבת הנהלה  7/2020בתאריך 28/06/2020
נוכחים :אביתר דותן ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,מיכאל קישון ,גדעון רוזנשטיין ,יוני אלמוג,
חיים קסל
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,עו"ד אייל יפה ,דן שיראי
.1

אישור פרוטוקול 6/20
טרם נשלח בשל עיכוב טכני .ישלח ויובא לאישור בישיבה הבאה.

.2

דו"ח יו"ר
.1.2

טורניר חופים בינלאומי באילת – אינו תלוי בתקציב מדינה שרק באוגוסט יעבור
בקריאה ראשונה.
יחד עם זאת החלו בעבודת תכנון בשיתוף חברת קומטק .סוכם איתם שללא תשלום
מהמדינה האירוע יתקיים .כרגע בודקים היתכנות לקיום הטורנירים באילת.

.1.1

מוקדמות אליפות אירופה גברים – היה ניסיון של נבחרת אוסטריה לבטל את ההגרלה
ששני הטורנירים יתקיימו בישראל .כרגע ה CEV -השאיר את ההחלטה.
סוכם עם דודו על מימון מלא לטורניר ובנוסף נבחרת הגברים תיכנס להכנות
האולימפיות על פי תוכנית פרטנית שתאושר על ידי היחידה לספורט הישגי.
קיום המשחקים יהיה או בחיפה או בחדרה .היום נערך סיור בחדרה.

.1.2

נבחרות/אקדמיה/חופים מתאמנים כיום במכון וינגייט.
קליטת אקדמיה בנים כיתה י' – הייתה שיחה בוועד האולימפי ויתכן שהם יאושרו
להיקלט .באקדמיה שואפים לקלוט בנות בכיתה ט' שאין להן אגודות.

.1.2

בקשת אגודות לפיצוי במהלך פגרת הנבחרת – הפגרה השנה הינה כחודש .בדרך כלל
פגרה הינה  22יום .יניב יקבל בקשה מאגודות שרוצות תמיכה על השבועיים הנוספים
ויועבר להם  ₪ 1,000לכל שחקנית.

.3

נבחרת ישראל גברים ונשים – אימונים ,פעילות ושינוי פדרציה – שוקי פרנקל
.2.2

הנבחרות החלו להתאמן בוינגייט ב .22.6.10 -רוב העלות בסיוע היחידה לספורט הישגי.
בגברים יש  22שחקנים ותיקים 20 ,צעירים ועוד  2שחקנים שבחו"ל .כרגע אימונים עד
 .22.7.10השאיפה של המאמן היא לשנות ולאמץ את האולם שיוחלט כביתי לטורניר
ולהתאמן שם.
מיכאל – בזמנו הוחלט על שכר בזמן הנבחרת .האם צריך את כל ה  12שחקנים האלו
ולשלם להם? האם בתקופת הקורונה דובר איתם על קיצוץ?
יוני – למה חייל צריך לקבל תשלום?
יניב – ישנו הסכם קיבוצי שנחתם עם ההסתדרות בשנת  .1026לגבי כמות השחקנים
היה רצון לאפשר לעוד שחקנים להכיר את הנבחרת וגם להכין אותם לליגה .כרגע
השחקנים קיצצו בשכר כ .10% -אם רוצים אפשר ניתן לפתוח את ההסכם למשא ומתן.
חייל מקבל  ₪ 2150לחודש.

.2.1

אזרוח שחקנים -
סבה דבש – בהתאם לתקנון ה FIVB -ניתן לפתור תשלום על העברת פדרציה מכמה
סיבות .סבה עומד בכל הקריטריונים.
בנוסף ,הוא קיבל הבטחה מהאיגוד הפולני שאם ה FIVB -לא גובים כסף ,גם הם לא יגבו
וזה תלוי בקבלת הדרכון.
סטניסלב נביאדומסקי – עלות ל  25,000 FIVBדולר ,ולאוקראינים גם  25,000דולר.
סטניסלב חתום שאם עושים לו העברת פדרציה הוא מחויב לנבחרת ל  5שנים.
החלטה – אושר אזרוחם של השחקנים סבה דבש וסטניסלב נביאדומסקי.
בהצבעה – אושר פה אחד.

.2.2
.4

נבחרת הנשים – ישנם  28שחקנים 6 .מהאקדמיה ועוד  21ותיקות.

תכנית אסטרטגית לעונת  – 2020-21אלדד שלם
אלדד מציג את התכנית האסטרטגית.
אביתר – סוד ההצלחה של התוכנית המוצעת הינו בקשר שבין האיגוד לאגודות והשיתוף הפעולה
בניהם.
צריך שיהיה מנטור שיעבור יום יום בין האגודות ויעשה חיבור לאיתור והניהול המקצועי.
מי שהכין את התוכנית האסטרטגית היו האגודות והם יצטרכו לעשות שינוי קל במבנה הארגוני
של האיגוד .אם זה בריכוז המקצועי ,בתשתיות ,בבקרה לתוכנית.
הערות החברים נשמעו ויעודכנו בתכנית שתובא לאישור הנהלה.

.5

חוזר מס'  – 1עונת 2020-21
אושר חוזר מספר .2
יניב יכין טבלת עלויות מעודכנת עם הוזלה לעומת עונת .1029-1010
נספח עלויות יובא לאישור ההנהלה הקרובה.

.6

צוות קורונה
יוקם צוות קורונה שישבו בו גם חברי הנהלה ושיבנו תרחישים של ניהול הענף בזמן
הקורונה.
החלטה  -צוות קורונה – שוקי ,דן ,שגיא ,יניב ,יוני ,גדעון
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.7

בחירות 2020
מועד לבחירות .1.8.10 – 1010
ועדת מנדטים – כנרת (הפועל) ,אור (מכבי) ,שגיא ,יניב.
ועדת ערעורים – עו"ד יפה ,חברי ועדת ביקורת.
הגשת רשימות המרכזים – עד שבוע לפני מועד הבחירות.
החלטה – אושר מועד לבחירות ,אושר ועדת מנדטים ,אושר ועדת ערעורים.
בהצבעה – אושר פה אחד.

.8

שונות
.1.8

ביטוח דירקטורים ירכש באוגוסט להנהלה הבאה.

.8.1

נושא אליפויות הנוער יובא להנהלה הבאה.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר

