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אישור פרוטוקול 8/20
אושר פרוטוקול  7/20פה אחד.

.2

דיון מסכם – תכנית אסטרטגית
.2.2

אלדד הציג את התכנית האסטרטגית ואת הלבטים והאפשרויות בחלק מהנושאים.

.2.2

סוכם כי ההנהלה החדשה תדון בתכנית ותביא לאישורה בישיבתה הבאה לקראת עונת
.2020-22

.3

.4

עונת 2020-21
3.2

אושר חוזר מספר  2המעודכן ובו קיזוז משמעותי בעלויות בעונת 2020-22
(חסכון של כ 700,000 -ש"ח לאגודות).

3.2

אושר תקנון משחקי האליפות.

3.3

יניב הציג את מצב ההרשמה – עד כה נרשמו כ 40% -מהקבוצות.

3.4

אגדות א.ס.א באר שבע מתבקשת להציג תכנית הערכות לקראת עונת  2020-22לישיבת
ההנהלה הקרובה.

דו"ח יו"ר – סיום קדנציה

בשלוש שנותיי הראשונות בתפקיד בחרתי לנהל את הענף כיו"ר דירקטוריון ולתת מרחב גדול למטה
האיגוד ליישם מדיניות עליה החליטה הנהלה
בשנה האחרונה במסגרת צוות היגוי שהוחלט עליו בהנהלה שיננו תפיסה ונכנסנו לניהול השוטף כדי
לישם באופן מלא את עמדתנו לניהול הענף.
בוצעה התאמה לתכנית האסטרטגית בעקבות שינוי דרמטי של רשות הספורט ותמיכתה באיגודי

הספורט מהרחבת והגדלת פעילות למבחן תמיכה חדש ועקרונו מציונות.
התאמה בתכנית בא לידי ביטוי בסדר עדיפויות תקציבי חדש.
אגודות הישג ופרויקט השיווק ועוד פעולות רבות שעסקנו בהן הביאו תוצאה לא מספקת ולא קידמו
באופן משמעותי את האגודות ולכן כחלק מהתאמה האסטרטגית הוחלט לשלש את השקעות בפרויקטים
מקצועיים בתוך האגודות כדי שבאמת תהיה אלטרנטיבה מקצועית רצינית וכדי ליצר תקציבים.
חובות הספקים קוזזו משמעותית ובנוסף אנו האיגוד היחידי שביצע התאמות תקציביות שמאפשרות
לתת שיווי של  700אש"ח הטבות לאגודות בחסכון של תשלומים לאיגוד בעונת הקורנה הקרבה.
פעולות אלו מעניקות היום לאיגוד מאזן כספי ששנים רבות לא היה לו ובעיקר יכולת ישומית לשנות
פעולות ענפיות ולא רק לדבר עליהם .
קיבלתי בתחילת תפקידי את כל הנבחרות עם מאמנים זרים והיום כולם ישראלים.
בכדורעף החופים יש צמיחה של שחקנים איכותים שעשו הישגים מקום חמישי באליפות אירופה ושם
הרוח הפועמת שלא מובן מאליו דוחפת אותם קדימה.
בקדנציה זו הענף גדל בעשרות אחוזים במשתתפפים ואגודות וקבוצות ואפילו ליגה נוספת וגם
בספורטאי האקדמיה היה גידול משמעותי.
העתיד ורוד.
מגה פרויקט של כדורעף חופים באילת מאליפות ישראל ועד לסבב עולמי.
בינואר נארח את מוקדמות אליפות אירופה בישראל עם סיכוי לעלות לאליפות אירופה.
אני מאחל הצלחה ליו"ר החדש שידע לקחת את הדברים הטובים שהגענו אליהם כולל הקמת הבית
הלאומי במכון וינגיט של מתחם החוף ולהשלים את ההיתכנות להפיכת אולם נתניה לבית לאומי
לנבחרות האולם.
ולהביא מעצמו קידמה מקצועית והישגים ולמשוך אותנו למחוזות המגיעים לאוהבי הענף.
תודה רבה על שנים מאתגרות ולשותפיי לדרך.
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
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