
 
 

 
 

 

 2017/30/07בתאריך  20175/ישיבת הנהלה 

 

, יבגניה , אלדד שלם,  אסף ליבר, ארז שור, גדעון רוזנשטייןאילן בוכריסאביתר דותן,  נוכחים:

 מורגובסקי, ג'ינה אדרת, גלית אבשלום, יוסי סדבון, מיכאל קישון, יוני אלמוג, 

 , גדי אייזיקוביץדן שיראי, מנכ"ל –יניב נוימן 

, מורן בוזובסקי, יבגניה מורגובסקי, אשר גנצ'רסקי, רינת דנוןכנרת אלי בלס, קסל,  חיים–חסרים 

 יוני אלמוגאלקובי, 

 

 20174/אישור פרוטוקול  .1

 .17/4ול אושר פרוטוקהחלטה: 

 פה אחד –בעד 

 

 תוכנית עבודה –חצי שנתי דו"ח  .2

 הדוח מוגש ומוסבר על ידי אבירת דותן. 

הינם צבועים ואין השפעה על התקציב. בגלל ההפסקה של שון בחופים ובנשים הסכומים  –יניב 

ואריק מנסים לייצר מהלך להביא משאבים אלו לדברים אחרים בחופים. תהליך קבלת הכספים מגיע 

 טוטו בצורה קבועה, השאר על פי הגשת דוחות. –מכל מיני מקורות 
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 . הוא די דומה לשנה שעברה, וחסר נושא העלויות.2017/18ונת המשחקים יניב מציג את החוזר לע

  -תאריך פתיחת הליגה  .3.1

אי אפשר להתחיל לשחק בחגים. הקבוצות לא יצליחו להתארגן עד אז. צריך להסתכל  –יוני 

 על היכולות של האגודות. 

 לא כל האגודות רוצות להתחיל במועד מאוחר יותר. –אסף 

 ך ההתחלה נבע מהרצון שהקבוצות ביקשו ליגה ארוכה.קביעת תארי –יניב 

 .20.10.17. ליגת על נשים תחל ב 17/10/17החלטה: ליגת על גברים תחל ב 

 )אסף ליבר. בעד ההצעה הראשונית(. 1 –. נגד 11 –בעד  –בהצבעה 

 , באר שבע וחיפה.עיילבוןכולל  –קבוצות  10בליגת העל גברים ישנם  .3.2

. 8קבוצות. מנסים שהאקדמיה ישחקו באבן יהודה ויהיו קבוצה  8בליגת העל לנשים ישנם 

 נעשתה פנייה גם מבת ים.

החלטה: אושרו קבוצות ליגות על נשים וגברים. יניב יפנה לקבוצות הלאומית ובמידה ותהיה קבוצה 

 לפני בת ים יוחלט אחרת.

 אושר פה אחד. –בהצבעה 



 
 

 
 

 

 

 דות החייבות.אייל יניב ואביתר יבחנו את הקנסות עבור האגו .3.3

 מהחוב. תוקם ועדה שתבחן כל אגודה לגופה. 50%כל קבוצה צריכה לשלם 

 להוריד. – 6סעיף  .3.4

 שינויי משחקים. – 11סעיף  .3.5

 יום מראש. 14לא עומדים בסעיף זה של  –יוני 

 דרך אתר האינטרנט. כל השינויים יבוצעו –יניב 

 .31.8.17מועד סיום חידוש  – 12סעיף  .3.6

 15.1.17יך אחרון עד תאר – 13.1.3סעיף  .3.7

 25.1.17תאריך אחרון עד  – 13.1.14סעיף  .3.8

 טפסי שיפוט. – 16סעיף  .3.3

  יש לשקול שאת טפסי השיפוט יביאו השופטים.  –מיכאל 

 .יאלקטרונשיפוט  ןגיליומנסים להתחיל בהליך של  –יניב 

  - 20סעיף  .3.10

 כדי להקל על הילדים ליגות על של האיגוד ישוחקו בימי שבת. –יניב 

 

  –תקנון אליפות  .4

 לניסוח נכון. לאחר מכן יועבר לחברי ההנהלה מייל לאישור. שליועמ"יועבר 

  -אגודות הישג  .5

 מבקש מהנוכחים לדחוף את התוכנית במסגרת האגודות שלהם. –אביתר 

 

 כדורעף חופים .6

הודיע שהוא רוצה להפריד בין שון ואריק. לאחר שיחה איתם הם הביעו רצון המאמן  –אביתר 

. סוכם שהם ישחקו באליפות ישראל ובמהלך ינואר ישבו עם המאמן לקבוע הפרויקטלהפסיק את 

 תוכנית עבודה לקיץ.

או לא. לאחר מכן זה יוצג לחברי  נכוןהועדה המקצועית תצטרך לשבת ולהסיק מסקנות מה נעשה 

 .ההנהלה

לאיגוד יש אינטרס לשמר את התקציב כדי להמשיך את החופים. כרגע המינהל והאולימפי לא עושים 

 . יפגשו בהמשך כדי לשמור על הקו.2017שינוי בתקציב 

  -ליגה א'  .7

 ליגה א' מגדילה את כמות השחקנים באיגוד. כדאי למסד את זה השנה כליגת איגוד.



 
 

 
 

 

 

 שונות .8

 תמוך בקבוצות נערים/נוער וגידול שחקנים במערכות העתודה.ישנו רעיון לבניית מנגנון שי .8.1

 צוות היגוי יחסי גומלין אקדמיה/אגודות. יובא להנהלה בישיבה הבאה. .8.2

המחשבה לעשות יום ענפי אליו יוזמנו גם שחקנים,  –מסיבת עיתונאים לפתיחת העונה  .8.3

בנוסף הרצאה של . להקדיש לאגודות הישג ותמיכה באגודות ו2הורים, ולחלק את האירוע ל 

 אישיות מעולם הכדורעף העולמי.

 קרובים להכרעה טובה בהקצבה לנשים –ועדת הנדלר  .8.4

 בשנים הקרובות. יזמו פשרה שהאיגודכנראה לא נהיה חלק מההימורים  –תקציב שיווק  .8.5

 אש"ח כל שנה בשנים הקרובות. 600יקבל כ 

 אישור פרוטוקולים .9

 ועדה מקצועית  .3.1

 פר השחקנים הזריםיש להקטין את מס –מיכאל 

 מקבל עמדת מיכאל. סיפור הזרים יופרד לדיון אחד.–אביתר 

 אימוני נוער ועתודה .3.2

בשבוע אימונים כאלה. לנוער יש משחקים ברביעי, חלקם  יומייםאי אפשר לשים  –מיכאל 

 תלמידים וזה מעמסה גדולה.

עיונות הוא שחקנים צעירים שרובם מקבלים מעמד של ספורטאי. אחד הר 25יש כ  –יניב 

לייצר איגום משאבים ארגוני ומקצועי. לחבר את הנבחרות עם מאמן הנוער שיבוא פעם 

 בשבוע לאימונים. הנוער יצטרפו פעם בשבוע.

נערכים למשחקי המכביה. הכדורעף הוא בין הענפים הגדולים. המשחקים יתקיימו  .3.3

יפורסם בהמשך וכולם  . לו"ז3-14.7.17בירושלים באולמות ובחיפה בחופים. התחרויות בין 

 מוזמנים. גמרים של האולמות יתקיימו ביום שישי.

 שינויים ארגוניים יובאו לאישור ההנהלה בישיבה הבאה. .3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 2016דוחות כספיים לשנת  .10

 .2015לעומת  2016ערן כדורי מציג את הדוחות הכספיים הכוללים הצגת יתרות 

 ן, והכסף החדש שיגיע יופנה לצמצומו. בגרעו בהנהלה לטפלהתקבלה החלטה  –אביתר 

 אושר הדוח הכספי והמלצת ההנהלה לאישורו באסיפה הכללית. –החלטה 

 והמלצת ההנהלה לאישורו באסיפה הכללית. הדוח המילולי אושר הדוח הכספיבהחלטה: 

 פה אחד  -בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אושר רשם הפרוטוקול

 ןאביתר דות                       רוני יפתח   

 יו"ר איגוד הכדורעף                             מזכירה    


