ישיבת הנהלה  /102/1בתאריך 0012/102/1
נוכחים :אביתר דותן ,אשר אלקובי ,יוני אלמוג ,ערן אונגר ,יבגנה מורגובסקי ,מורן בוזובסקי ,חיים
קסל ,מיכאל קישון ,רינת דנון ,אסף ליבר ,גדעון רוזנשטיין ,ג'ינה אדרת ,אלדד שלום ,יוסי סדבון ,אילן
בוכריס
יניב נוימן – מנכ"ל ,עו"ד אייל יפה ,מאיר ברנשטיין ,דן שיראי
חסרים – גלית אבשלום ,אלי בלס ,כנרת גנצ'רסקי ,ארז שור,
הייתה טענה שהחומר לקראת הישיבה הגיעה מאוחר מדי .מכבד את הטענה ,בחודש האחרון עבדו
קשה בכדי לאסוף ולהכין את כל הנתונים .לא נמצא בתקנון עד מתי צריך להגיש פרוטוקולים
וחומרים לעיון .בעתיד הפרוטוקול ישלח מוקדם יותר והחומר בהתאם לסיום האיסוף.

.1

אישור פרוטוקול 3102/31
תוכנית העבודה שאושרה תוסף לפרוטוקול כנספח.
החלטה :אושר פרוטוקול .1161/
 11בעד 1 ,נמנע

.2

מבנה האיגוד
מוצג מבנה האיגוד .המבנה המוצע דומה למה שקיים היום ,אך ביצעו בו תיקונים למשימות
מסוימות.
.1.1

אישור יוסי סדבון כמ"מ יו"ר איגוד הכדורעף.
החלטה :אושר פה אחד

.1.1

אישור חיים קסל וערן אונגר כסגני יו"ר האיגוד ברוטציה.
החלטה :אושר חיים קסל כסגן יו"ר האיגוד .אישורו לרוטציה של ערן אונגר יובא להנהלה
בעוד כשנתיים.
בעד –  , 11נגד – 1

.1.1

בעלי זכויות חתימה נוספים – חיים קסל ויבגניה מורגובסקי.
החלטה :אושרו בעלי זכויות החתימה הנוספים חיים קסל ויבגניה מורגובסקי .הנ"ל יכנס
לפועל לאחר העברת כל הזכויות בבנק.
אושר פה אחד

.1.1

צוות כלכלי – יו"ר ,סגן ,בעלי חתימה ,ערן אונגר ,מיכאל קישון ואסף ליבר .יפקח על
התקציב והכספים באיגוד .ישב פעם בחודשיים ויקבל תזרים מזומנים ודוחות כספיים .רו"ח
והמנכ"ל ישתתפו כמשקיפים.
החלטה :אושר צוות כלכלי – יו"ר ,סגן ,בעלי חתימה (אילן בוכריס ,ג'ניה מורגובסקי) ,ערן
אונגר ,מיכאל קישון ואסף ליבר.
בעד –  ,11נגד – 1

.1.2

ועדת תקנון – יש להתאים את התקנון להפעלת הענף .יש לחדש ולרענן סעיפים.
יוצא מכתב בקשה לחברי ההנהלה להגשת רעיונות לתקנון האיגוד והשופטים .תקנוני משנה
יטופלו בהמשך.
יוסי סדבון – מציע שכל יו"ר ועדה חדשה יגיש נוהל עבודה וההנהלה תאשר.
חברי הועדה – יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,עו"ד אייל יפה והמנכ"ל.
אושרה ועדת תקנון – יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,עו"ד אייל יפה והמנכ"ל
בעד –  ,11נמנע –  , 1נגד – 1

.1./

ועדה מקצועית – רני בן נחום ,רועי נתיב ,יאיר טלמון ,רן גאון (משקיף) יוסי גבע (משקיף)
חבר נוסף (משקיף) .דרושים עוד חברים לוועדה.
אושרה הועדה המקצועית – רני בן נחום ,רועי נתיב ,יאיר טלמון ,רן גאון (משקיף) יוסי גבע
(משקיף)
בעד –  ,8נגד –  ,1נמנע 1

.1.2

מנהל תפעול – אלעד סימון
המאמן הפולני לוקח את כל הצד המקצועי בפירמידת הכדורעף של הגברים והנבחרות.
לכל נבחרת יהיה איש משק ,ואלעד סימון ינהל את התפעול של הספקים6נבחרות6טיסות
וכו' .יהיה מפגש פעם בחודש של כולם.
במידה ויהיה תקציב השכר של אלעד יועלה בעוד כרבע משרה.
אושר אלעד סימון כמנהל התפעול זאת במידה והתקציב אכן יתקבל.
בעד –  ,11נגד – 1

.1.8

אישרור ועדות קיימות – אקדמיה ,ליגה וגביע ,שיפוט
בעד –  ,11נגד – 1

.1.2

מינוי ועדה ציבורית לליווי פרויקט  – 1211יקבע בהמשך.
אושר פה אחד

.1.12

מינוי צוות קשרי חוץ
אישרור ועדות קיימות – אקדמיה ,ליגה וגביע ,שיפוט
בעד –  ,11נגד – 1

.1.11

.3

פירמידת כדורעף נשים 1211
וועדת האיתור תקבע את זהות מנהל הפרויקט (סדבון – יו"ר ,יניב נוימן ואלעד סימון)
ההנהלה מתבקשת לאשר רעיונית ושיטתית את הפירמידות של האיגוד .הועדה המקצועית
תשבץ את המינויים ולאחר מכן זה יגיע לאישור ההנהלה.
תקציב  1211הוא כ  1-1.2מילון  ₪תמיכה שנתית.
אושר – פה אחד.

אגודות הישג0אקדמיה
אחת ההחלטות הייתה לתמרץ את האגודות .נפגשו עם מספר אגודות מרכזיות ,ובימים הקרובים
יופץ קול קורא.
אשר – צריך להיות משבצת של כמות שחקני החופים בכל אגודה .המבחן הוא קיום  1טורנירים
לשחקן.
יניב ישלח הבהרה בנושא החופים.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
אביתר דותן
יו"ר איגוד הכדורעף

