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  מבקש לדון בנושא העסקתו של זלינגר. – יוני

 מאמנים והשתלמויות שלהם. היתר בקידוםאריה הובא כדי לעזור בין  –אביתר 

 . במידת הצורך ידון שוב בינואר.2017ם אריה הוא עד דצמבר הסיכום ע –חיים 

 .17/7  ולאושר פרוטוקהחלטה: 

 פה אחד –בעד 

 

 שיתוף שחקן בליגה לנוער באגודה אחרת בליגת העל .2

קבוצה בוגרת של אגודה שחקן אחד מכל אגודה יכול לשחק בקבוצת נוער של אגודה אחת וב –יניב 

פרט למקרים מיוחדים בקידום שחקנים/שחקניות אשר הועדה המקצועית תמליץ לאישור  אחרת.

 ההנהלה.

. שהיועמ"החלטה: מאושר שיתוף שחקן נוער בקבוצת ליגת על באגודה אחרת בכפוף לניסוח של 

 מקרים חריגים לשיתוף שחקנים לצורך התמקצעות. ויינתנ

 פה אחד. –בעד 

 

 נון משחקי אליפותתק .3

 יעשו תיקונים מתאימים ניסוחיים ויובא לישיבה בשנית.

 

 הערכות מקצועית .4

קניות וגם לא עובדת טוב ומלא. אין בעיה של איתור שח האקדמיה של הבנות –אבישי קרפובסקי 

 מול האגודות.

ושים שחקנים. שגיא ולירן יחד עם מאמן נבחרת הגברים עב יש מחסורכרגע באקדמיה של הבנים 

 ין סגל מוכשר ואין מספיק איתור.עבודה מקצועית טובה. הבעיה שא

הועדה המקצועית מטרתה לבדוק את הצוות שעובד באקדמיה והאם מצריך שינויים או לשים צוות 

 ם עם שחקנים לפני שפונים לאגודה.ניהולי צמוד. סוכם שלא מדברי

גייט נותנת שעות אימון, מעטפת שגיא מגיע לשחקנים שלא באגודות מסודרות. האקדמיה בוינ

 מקצועית גדולה וצריך לשמר את זה עד כמה שניתן.

המאמן נמצא בארץ שנה וחצי. בטורניר הראשון הנבחרת הצליחה על אף שלא  –נבחרת גברים 

 עלתה לאליפות אירופה.



 
 

 
 

 

 

 

ה בליגה האירופאית היו חסרים שחקני מפתח ויחד עם זאת התגלו שחקנים עם פוטנציאל. הועד

. הוא עושה עבודה טובה עם הצעירים 2018המקצועית ממליצה להשאיר את גרגורי ריז עד אוגוסט 

 וגם בנבחרת התוצאות טובות יותר מהשנים האחרונות.

ואז יחזרו לאגודות, או לגדל את הטובים  או שהטובים יגדלו באקדמיה –אפשרויות  2ישנם  –אלדד 

חות מאומצת. לא מכיר את עבודתו של המאמן. צריך בקבוצות ומשם יגיעו לנבחרת עם עבודה פ

 לעשות חשיבה מחודשת איך מצמיחים שחקנים.  

אף אחד לא קרוב להיות אובייקטיבי. שיבואו לאגודות ויראו מה היכולות של הילדים  –יוני 

האגודות. שהועדה המקצועית תעשה דיון רציני עם אנשים חיצוניים. שחקן שהוא כשרון שיגדל 

 גם יהיה טוב. באגודה

במבחן המציאות לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות. בשנתיים האחרונות קבוצות האקדמיה  –חיים 

במצב הזה אין  .לא מנצחות קבוצות בלאומית. יש ירידה באיכות השחקנים שמגיעים לאקדמיה

 זכות קיום. לאקדמיה

קיום הפנימייה זה אמירה. זה שאין שחקנים טובים זה בעיה של האיתור והתגמולים  –אשר 

שהמאתרים מקבלים. לבנות את זה מחדש ולאורך זמן. האקדמיה ממומנת רובה ממינהל הספורט ועל 

 כן צריך לראות עלות מול תועלת.

שמקימות  ודותאגשבהעבודה היא לא רק בנבחרות. גם באגודות עובדים אבל לא בטוח  –אבישי 

לשחקנים מספיקה. אפשר להגיד שהרמה של האקדמיה לא גבוהה שנתנת התוספת  מרכזי מצוינות

אבל יש שם שחקנים שמתאמנים. לאגודות אין יכולת להשקיע כמו לאקדמיה. רבים מהשחקנים 

 הטובים בנבחרת הגיעו מהפריפריה ולא מהאגודות הגדולות.

המשיך את האקדמיה ורה. הועדה המקצועית חושבת שצריך לבר האקדמיההעמדה שלו נגד  –אביתר 

ולשנות את יכולת האיתור. האיתור לאקדמי לשנה הבאה יעשה גם מהנבחרת הילידים בהליך שקוף 

הלאומית . אם זה לא יביא את התוצאה הרצויה אז הדיון הזה לא יתקיים שוב. מאמן הנבחרת ומסודר

 ולא לנוער.כמנהל מקצועי לא לנערים  לא תרם מספיק

 

 מנהל מקצועי .5

המקצועי. בחודשים האחרונים אבישי מסתובב  מרחק גדול בין האגודות לאיגוד בשיתוף הפעולההיה 

מנהל דה ומנסה לחבר בין האינטרסים. הגדרנו מחדש את תפקיד המציג את תוכניות העבו, באגודות

 המקצועי.

המקצועית  הבוועדרק לזה.  מחויב היהיממליץ לאשר את אבישי כמנהל המקצועי בחלקיות משרה ו

 יחפשו יו"ר חדש. 

 יצטרכו לשנות את המבנה הארגוני של המנהלים המקצועיים בישיבה הבאה.

 אושר מינויו של אבישי כמנהל המקצועי. החלטה:

 פה אחד. –בעד 



 
 

 
 

 

 

  גביע המדינה .6

ע הקודם יהיו יר שיטה של ראשי בתים מלפני שנתיים, הפינלסטיות של גמר הגביהחלטה: בעד להשא

 ראשי בתים.

  פה אחד –בעד 

 

 הסכם חסות סופר פארם .7

. לאיגוד בנוגע לדמי התיווך אל מול סופר פארםרן גאון מק.ק. מביא בשנית לאישור את ההסכם בין 

הוא מבקש שהכסף יזוכה בכרטיס הנהלת החשבונות של ק.ק. הנושא יבדק ע"י היועץ המשפטי 

 לאישור.

 רני גאון לאיגוד הכדורעף ההסכם בין אושר  החלטה:

 פה אחד. –בעד 

 

 חובות אגודות .8

 . ההתנהלות התזרימית כמעט ובלתי אפשריות.₪מיליון  2 -חובות האגודות קרובים ל

 תקציב.הבאה תדון בישיבה ה

 

 הסכם מאמנת כדורעף חופים .9

 המבנה ותוכנית העבודה יובאו לאישור בישיבה הבאה. –אביתר 

 מנת כדורעף החופים.החלטה: אושר העסקתה של מא

 פה אחד –בעד 

 

 

 

 אושר  רשם הפרוטוקול   

 אביתר דותן                       רוני יפתח

 יו"ר איגוד הכדורעף                           מנכ"ל    


