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אישור פרוטוקול 9/20
אושר פרוטוקול  8/20על ידי חברי ההנהלה הקודמת – גדעון ,מיכאל ,חיים ,יונתן ,אסף.

.2

דברי פתיחה יו"ר
אשר פותח את ישיבת ההנהלה הראשונה בברכות ומציג את תפיסת העולם והדרך שבא ירצה
לנהל את ישיבות ההנהלה והענף .התקיימה היכרות עם כל חבר שהציג את עצמו ואת המטרות
שלו/ה לעונת הפעילות הקרובה.
יוני – לשרוד את השנה התקציבית ואת תנאי הקורונה.
עודד – לקיים את כל הליגות ללא בעיות מיוחדות.
אסף – להגיע מתוכננים לעונה הקרובה וכרגע לא רואה את זה קורה.
גדעון – מקווה לפתוח את העונה ושהיא תסתיים במלואה עם כל מגבלות התקציב והקורונה.
יניב – ההנהלה צריכה להגדיל את המשאבים ושיתופי הפעולה ,לחזק את האגודות ולשפר את
תנאי שכרם של השחקנים והשחקניות הישראלים.
רינה – לטפח את התשתיות ולקדם ולהביא מאמנים חדשים לענף.
טלי – לקדם ולטפח את התשתיות ובפרט קידום הנערות.
עלי – מקווה להוביל מהפיכה בכדורעף ולהשקיע בבתי הספר ובתשתית.
מתן – מקווה להגדיל את תחתית הפירמידה.
מיכאל – צריך להסתכל קדימה לעתיד ,לפעול לאיתור נכון ופעילות נוער.
אייל – מקווה שתהיה השנה ליגה ושתהיה נבחרת שתהיה חוד החנית ותהווה מודלים לחיקוי
עבור הצעירים.
דן – מקווה לקשר הדוק בין האגודות לאיגוד.
חיים – מקווה ליצור מנגנון למצוינות ,להגדיל את החשיפה של הכדורעף .מצפה שוועדות האיגוד
יגדלו מבחינת מספר החברים
ענבר – צריך להעלות את תודעת הכדורעף ,החל מהשכבות הצעירות ומעלה.

.3

דו"ח מנכ"ל
.1.3

הרשמה לעונת  – 2020-2021ישנה עליה של כ 12% -במספר הקבוצות הרשומות מעונה
קודמת .חידוש השחקנים יסתיים בסוף החודש כאשר השנה היא ללא עלות.

.1.2

נגיף הקורונה – שלח לחברים פרוטוקול של צוות הקורונה .ממתינים למתווה ממשרד
הספורט והבריאות .מקווה שעוד שבוע זה יוגש .מעריך שיאפשרו להתחיל בזמן.
תחילת הליגות תוכננה מראש בהתאם לאישורים שיתקבלו.

.1.1

נבחרות הגברים והנשים סיימו את מחנות האימונים .הדגש כעת על נבחרות הנערים
והנערות שמתוכננים למשחקים בינלאומיים בינואר .2021

.4

ליגות העל גברים ונשים
ישנן מספר קבוצות שביקשו לעלות ליגה .הבקשות ישלחו לחברים ויובאו לדיון בישיבה הבאה.

.5

וועדות איגוד הכדורעף
יניב הציג את מבנה האיגוד והוועדות שבו.
אשר – מבקש מחברים שמעוניינים להצטרף לאחת הועדות לפנות אליו או ליניב.

.6

שונות
גדעון – מציע לחברי ההנהלה ללמוד את התקנונים והחוזרים העונתיים הקיימים באתר האיגוד
וכן את התכניות אסטרטגיות.
עודד – מבקש לתת דגש בוועדות על קידום התשתיות.
רינה – מבקשת לתת מענה לאגודות בנושא מאמנים.
עלי – משרד הספורט עובד על תכנית חלופית והאיגוד צריך להיות מוכן לכך .צריך למצוא מקורות
מימון.
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אשר קסו
יו"ר

