ישיבת הנהלה  8/2019בתאריך 10/11/2019
נוכחים :אביתר דותן ,אלדד שלם ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,מיכאל קישון ,כנרת גנצ'רסקי
מוזמנים :יניב נוימן – מנכ"ל ,דן שיראי ,אבישי קרפובסקי ,אורי חבר
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אישור פרוטוקול 7/2019
החלטה :אושר פרוטוקול .7/19
בהצבעה  -אושר פה אחד.

.2

המלצה של הוועדה המקצועית למינוי כריסטיאן וולף למאמן האקדמיה
אבישי הציג את המלצת הועדה .הוא יאמן את קבוצות האקדמיה בלבד.Team A+B ,
אביתר – בדבר אימון הנבחרת ,ניתנה ארכה נוספת להגשת הצעות למאמנים הישראלים ,אף אחד
לא שלח וכרגע נושא אימון הנבחרת נשאר פתוח.
אלדד  -בישיבה קודמת נאמר כי לנבחרת הנשים יש סיכוי גבוה לקבל תקציב ממשרד הספורט
לתוכנית  ,2028ועכשיו שמים את זה בצד?
אביתר – נמצאים היום אחרי הפרזנטציה של  .2028ברגע שיאושר הפרויקט ידעו גם כלכלית איזה
מאמן ניתן להביא.
החלטה :אושר מינויו של כריסטיאן וולף למאמן האקדמיה.
בצבעה – אושר פה אחד.

.3

דיון – מרכזי מצוינות בכדורעף
אביתר – פנה לדודו מלכא בנושא המרכזים כדי לקב מדדים וליצר בקרה ותוצאות ושהתקציב
למרכזים יועבר דרך האיגוד .טכנית כנראה זה לא ניתן.
יוני – לאורי אין סמכות להוציא מכתב לאגודות ולהודיע שלא יתקיים טורניר חנוכה ולתת
הרגשה שהמרכזים נסגרים .זה קודם היה צריך לעבור בהנהלה.
אורי – המכתב נוסח ברגישות ומציג מדוע צריך לשפר את מרכזי המצוינות.
הפרויקט קיים כ 20 -שנים .כ 400 -אש"ח מגיע מהמינהל ו 400 -אש"ח מגיע מהרשויות לטובת
האגודות.
חלק גדול מהילדים לא מתאימים לפרויקט הזה ,מתקיים אימון אחד בשבוע (וגם לא תמיד) אל
מול  2בדרישת המינהל .ארגוני ומקצועי הרמה נמוכה מאוד .צריך לעצור ולחשוב איך ממשיכים.
מאמנים לא מגיעים להשתלמויות ,יש חוסר כבוד של מאמנים שלא מבצעים בקשות של הועדה
המקצועית.

אם מאמנים לא ישאפו לקדם שחקנים צעירים אז באמת שאין טעם לפרויקט.
אין קשר בין מרכזי המצוינות לנבחרות הצעירות.
אבישי – במרכזי המצוינות צריכים להיות הילדים ברמה הטובה ביותר.
אלדד – אין ויכוח על ציפיות מקצועיות וארגוניות .צריך לראות את ההשפעה על כלל המועדון
והאם יש תרומה כן או לא.
יוני – ישנם מחזורים טובים יותר וטובים פחות .יש לקיים מרכזים אזוריים.
מיכאל – אי אפשר לקיים דיון בלי הכנה .צריך להמשיך את הפרויקט .הוצג כאן דבר חדש/ישן –
אם רוצים לטפח מקצועיות צריך לעשות זאת ברמה אזורית ואולי באחריות האיגוד .הדיון צריך
להתקיים קודם בוועדה המקצועית שתביא המלצות לדיון להנהלה.
יוסי – מסכים עם יוני ומיכאל .צריך להמשיך ולקבוע קריטריונים ומי שלא יעמוד בדרישות ייסגר.
.4

המלצה של מנהלת כדורעף החופים למינוי אוהד רדקו למאמן הפרויקט הלאומי
אביתר – אוהד הומלץ על ידי מנהלת החופים לאימון אקדמיה  +נבחרות.
בשבועות הקרובים הם יסיימו להכין את התוכנית האסטרטגית שתוצג להנהלה.
מיכאל – מבקש להימנע .אי אפשר להביא לאישור הנהלה אחרי שכבר הודיעו במסיבת עיתונאים.
אלדד – המלצה כזו לא יכולה להיות מאושרת כשהמינהלת לא נמצאת.
יוני – הטורניר הבינלאומי היה מוצלח מאוד .חייבים למנף ולעשות את זה פעם בשנה .זה לא
טורניר יקר וגם האיגוד יכול לעמוד בזה עם מציאת ספונסרים טובים.
אביתר – החשיבה לחבר את אליפות ישראל עם הטורניר הבינ"ל למשך שבוע שלם.
להנהלה יש שלוחות ובחופים יש את המינהלת בראשות אשר .ההנהלה נותנת להם את כלי
הניהול והם החליטו שרוצים את אוהד עם יועץ חיצוני .צריך לכבד החלטות של ועדות מקצועיות.
החלטה :אושר מינויו של אוהד רדקו למאמן הפרויקט הלאומי.
בהצבעה – אושר פה אחד.

.5

דו"ח מנכ"ל
.1.1

מסכם את טורניר כדורעף חופים ומודה לכל צוות האיגוד על הפקה מרשימה.

.1.2
.1.5

פעילות בינ"ל – חודשיים ענפים – מ.א .אירופה נערות/נערים/נוער בנות .טורנירי מבזה.
יש אולם חדש בחדרה .מתוכננים לעשות שם את טורנירי גביע המדינה

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

