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 .61/11ול אושר פרוטוק

 אושר פה אחד – החלטה
 

 

 הצעת החלטה להנהלת איגוד כדורעף ותכנית עבודה .2

ויות סדרי עדיפ ית. ברצוני לייצראביתר מציג את הצעת ההנהלה להצהרת כוונות של ההנהלה הנוכח

 ורעיונות חדשים. בהתאם לתקציב הקיים. מצפים מאתנו לתפיסה

 לעובדים יכולת לבצע את העבודה ולהמשיך קדימה. ןתיתההצעה 

 .₪ 11,111,,11מסגרת התקציב הינה 

 בתשתיות.  כרגע אין תוצאות והיות ולא בדקו את הפוטנציאל חשוב להשקיע –* נבחרת הגברים 

 יועבר לטובת נבחרת הגברים. ברגע שיתקבל תקציב נוסף הוא

מועדונים ולחזק אותם כדי שיהיו חלק ה האסטרטגיה שיש לקדם את –* אקדמיה6נבחרות6מועדונים 

על חשבון האקדמיה. יחד עם זאת, חשוב להבהיר שהאקדמיה  הצלחה של מהלך זה הינומשמעותי. 

ובשקיפות  עם האגודות מתקיים. הכל יעשה בשיתוף פעולהא נסגרת ועד שלא יראו שהמהלך כרגע ל

 של כל הצדדים המעורבים.

 עד חודש ינואר יוכן דף למועדונים ועד יוני אגודות יצטרכו להחזיר תשובה האם הם שותפות למהלך. 

 האקדמיה תוביל את הפירמידה.  יש להביא את נבחרת הנשים לקדמת הנבחרות. – 1112* נשים 

. גיא ישמש כמאמן עד ,1.1.1צריך להתחיל ב  הפרויקטמהכנות אולימפיות.  בלרוב הכסף יתק

 שיימצא חדש.

הוגדל התקציב. יהיה מאתר ורכז מאמנים. הגדרות התפקיד של התשתיות ישתנו. יוצבו  –תשתיות 

 מדדים למנהל התשתיות.

 .תהישגיניתן לקרוא לו ענף מוביל. ישנה הזדמנות טובה ברמה  –* חופים 

 י קרפובסקי כיו"ר הועדה המקצועית.מינוי אביש –ד מקצועית * וע

 אושרה ההצעה לתוכנית העבודה

אושר פה אחד  –החלטה 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 אגודות -יחסי איגוד  .3

 אגודות ואת הפעולות שהאיגוד עושה לטובתם. –יניב מציג את יחסי האיגוד 

 

 שונות .4

 אשרר אותו.בדוק ולצריך לש תקנון מוכן, יגוד השופטים. יהגיע הזמן שיהיה תקנון לא –אלמוג יוני  

 ים משמעותיים שופטים ברמה גבוהה.במשחק מבקש לשבץ      
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