ישיבת הנהלה  96102/בתאריך 126096102/
נוכחים :ד"ר אריה לוקר ,יוסי סדבון ,רינת דנון ,ארז שור ,גדעון רוזנשטיין
מנכ"ל – יניב נוימן ,עו"ד אייל יפה ,דן שיראי
אריה לוקר – מאחל ברכות לשנה החדשה ותפילה להחלמת בנו של יוני אלמוג.

.1

אישור פרוטוקול 86102/
אריה לוקר  -בהמשך להערתו של מיכאל ,דובר על נושא דו"ח ביקורת מרשם העמותות .בסך הכל
הדו"ח סביר וסוכם שיניב יכין מכתב תשובה עם הרו"ח .הנושא החשוב בדו"ח הוא כיצד סוגרים את
הגרעון.
מיכאל קישון – זה לא דוח של ועדת ביקורת" .יש לשקול החזר תמיכה בגין כספים" סעיף זה מתייחס
לתקציב ומאזן  11-11ולא לנוכחי" .לשקול התקשרות מול וינגייט על נבחרת הנשים" – כל הנושא
מתנהל לא קשורה .התשובות לדו"ח היו צריכות להיות מוצגות בישיבה.
אייל יפה – זה נוהל הכתיבה בדו"ח שכזה.
יניב – דנו עם ערן כדורים על הסעיפים .תשובה תישלח בימים הקרובים.
אושר פרוטוקול .6118
בהצבעה – אושר פה אחד.

.2

ליגת על גברים
מכבי חיפה הודיע שהיא לא מעוניינת לשחק בליגת העל.
יוסי סדבון – מדוע הם יורדים רק לליגה הלאומית? מה אומר התקנון?
אייל יפה – בתקנון לא רשום נושא הירידות.
יניב נוימן – לאורך כל השנים קבוצות שעלו ולא רצו הם נשארו.
אריה לוקר  -הוחלט שתוך  16שעות תתקבל המלצת הועדה המקצועית למספר קבוצות בליגה.
התשובה הייתה שליגת העל תמנה  6קבוצות.
יצא מכתב לכל הקבוצות שמי שמעוניין יגיש בקשה.
מאליצור הוד השרון התקבל מכתב שקובע לאיגוד מי תעלה ולא כבקשה .הגיע מכתב בזמן מק.ק .תל
אביב ועם היוע"מ הוחלט שהם יכולים להירשם בליגת העל.

.1

נבחרת הנשים
תהליך שלקח למעלה משנה ,ולאחר שהתקבלה החלטה לפני חודש וחצי ,בסיכום עם מינהל הספורט,
האיגוד ,וקובי ריכטר הפרויקט ייסגר ביום רביעי  .21.9.18לא רצו לפרסם מול הבנות לפני סיום
הקמפיין .השחקניות והעובדים יקבלו הודעות על סיום עבודה .יקבלו פיצויים וכל הזכויות המגיעות
להן.

התקציב הנוכחי נגמר ,הן של קובי והן של האיגוד .בשיחה עם קובי ריכטר התנה שאם תקציב האיגוד
והמנהל יגיעו לתקציב של  1מיליון  ₪הוא חלק מהפרויקט הוא מתקציב  .22-21הצוות בנבחרת יהיה
חדש לחלוטין לרבות המאמן.
הנבחרת תצא לפגרה עד לינואר .בעזרת הועדה המקצועית צריך לאתר מאמן מתאים.
ברגע שזה יצא לתקשורת צריך להכין דף מסרים מסודר .לפגישה ביום רביעי עם השחקניות יגיע יניב
כנציג האיגוד.
היה ברור שצריך לעשות שינוי .מבחינת השותפים לא תהיה התנגדות .מבחינה ציבורית אולי יהיה
אבל תצא הודעה רשמית.
מיכאל קישון – חובה על חברי ההנהלה לא להוציא לתקשורת לפני יום רביעי.
צריך לראות איך מתמודדים עם תביעות במידה ויהיו .מתנגד להשקיע כסף בגיל המבוגר של הכדורעף
בפרויקט  .2221העתיד הוא הגיל הצעיר ושם צריך להיות עיקר המאמץ.
עד עכשיו לא נבנתה עתודה צעירה וחיפשו הצלחות של הרגע .כדי שהנבחרת תגיע להישגים יש
להשקיע בכל הפירמידה .צריך לעשות מעקב על שחקניות לאיזה גובה יגיעו ,משקל ,נתונים
מקצועיים וכו'.
יש לקיים דיון מסודר עם הועדה המקצועית .אבל צריך לשים דגש שהנבחרת חוזרת לניהול האיגוד.
גדעון רוזנשטיין – למה אין דוח1ניתוח של הפרויקט ולמה מפסיקים אותו? האם נבדקו כל ההיבטים
המשפטיים? שחקניות תבעו בעבר וזכו .מה ההסכם עם וינגייט? מחר מתנתקים מהם ואין עילה
לתביעה מהמכון לאיגוד? האם יש תוכנית המשך? מה הצעד הבא?
אייל יפה – כל ההסכמים והתביעות הינם אל מול מכון וינגייט .כל ההפרשות של השחקניות נמצאות
ומסודרות.
רינת דנון – מרגיש לא בנוח עם ההודעה שכזו על סיום הפרויקט .מרגישה שמשחררים שחקניות
שעשו את שלהם ועדין יש אפשרות לתרום ולהתקדם.
אריה לוקר – לפרויקט יש היסטוריה ארוכה .המערכת מסביב כולל למאמן ולכל הצוות המקצועי
ניהולי הייתה בזבזנית .אחרי עשור של פעילות צריך לשנות ולחדש .לא סוגרים את הנבחרת אלא
משנים את הקונספט המקצועי ניהולי שייתן אפשרות להתקדם לכל נבחרות הנשים מגיל צעיר.
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ביקור נשיא  CEVוסגנו
נשיא ה CEV -וסגנו התארחו בישראל  1ימים .ביקרו באקדמיה ,בכפר סבא ונפגשו עם רון חולדאי
ואלכס גלעדי כאשר הכיוון המרכזי של הנשיא היה פיתוח החופים וניצול המשאבים.
נפגשו עם עם משרד הספורט ,ללא נוכחות השרה.
קיימת תוכנית שתתפרס על פני  1שנים והכנה לטוקיו  .2222חלק מהתחרויות יתקיימו בתל אביב.
צריכים לקבל הצעה מהנשיא ,אישור מחולדאי וחתימה של המינהל.

.5

דוח מנכ"ל
.5.1

נבחרות ישראל הבוגרות סיימו את הקמפיין המוקדמות .הגברים סיימו במקום השלישי
והנשים במקום הרביעי.
המשימה הבאה של הנבחרות מ.א .עולם שיתקיימו במאי .2211
באליפות אירופה הבאה יהיו  21נבחרות גברים ו 22-נבחרות נשים כך שהסיכויים גדלים ויש
לנו הזמנות להעפיל לאליפות זאת.
מיכאל קישון – עם כל השמחה על ניצחון נבחרת הגברים על קרואטיה ,הם לא היו
במיטבם .ציפה מהנבחרת ליותר .אם רוצים בעוד שנה להגיע לאליפות אירופה במצב הקיים
זה לא ילך .יודע שהיו יריבויות ומריבות בין השחקנים .צריך לבדוק הן את התחום המקצועי
והן האישי.
את הנשים אין טעם לנתח כי הפרויקט נסגר.

.5.2

חובות אגודות – מאז המייל האחרון יש ירידה קלה בתשלום של העונה הקודמת אך עדיין
החוב גדל בשל חיוביים של העונה למעל .₪ 1,122,222
החלטה :אגודות שלא שילמו את חובן בעבור עונת  2215-18יקבלו מכתב התראה לפני
וועדת משמעת .במידה ולא ישלמו תוך שבועיים ,יוזמנו לוועדת משמעת.

.5.1

משחקי גביעי אירופה נרכשו ע"י צ'רלטון דבר שמגדיל את סך השידורים השנתיים שלנו.
ההסכם עם ערוץ הספורט ממשיך לעונת  2218-11על אותו בסיס תקציבי ביצועי של עומת
.2215-18
דן שיראי – לצ'רלטון יש קרוב ל 122 -אלף מנויים .קנו זכויות ומשדרים  12שידורים כולל
משחקי חוץ .ניתן לרכוש מנוי ל 1 -חודשים .רואה זאת לטובה.
השידורים הישראלים יהיו בערוץ .5

מנסים עם הערוץ קונספט חדש לשידורי הליגה הישראלית "חמישי בחמש" .הייתה שיחה
לא פשוטה עם ערוץ הספורט על הנושא של הצופים בשידורים הישירים .אם לא יהיה
מספיק קהל הערוץ לא ישדר.
החלטה :אושר מתווה העבודה אל מול ערוץ הספורט – "חמישי בחמש" וההסכם לעונת
.2218-11

.5.1

הליך בחירות .2218
תוצאות וועדת מנדטים נשלחו לכלל האגודות.
אייל יפה – צריך לזכור שההליך חשאי .אין יותר ייפויי כוח .צריך נציג של כל עמותה .גם
אם יהיה מועמד יחיד תהיה הצבעת בעד ונגד.
מגישים רשימות עד שבוע לפני .מועמד ליו"ר ביום הבחירות.
החלטה – וועדת בחירות – אייל יפה ,יוסי חי ,יעקב הרשקו

.8

שונות
גדעון רוזנשטיין – לגב י שיטת המשחקים .שלחו לחברים שיציעו ולא ראה שיש החלטה לגבי השיטה.
העיר שההחלטה באינטרנט צריכה להיות פה אחד.
יניב נוימן – סוכם ששולחים  2אפשרויות והחברים מסכימים לזו או לזו .מה שהרוב החליט שסדרת
רבע הגמר זה  1-8ו  1-5הטוב מ 1-2 .1 -עולים לחצי גמר.
גדעון רוזנשטיין – מדברים על חשיפה ושידורים .לפני שנה ליגת על נשים קבוצה שסיימה ליגה
כאלופה עם  11משחקים .בשיטה הזו מסיימים עם  21משחקים בלבד .יהיו קבוצות שיסיימו עם 21
משחקים .זאת לא הדרך לשווק את הענף .השנה אין קבוצות חלשות.
אריה לוקר – יניב יבדוק שוב את הנושא.

ריכוז החלטות
החלטה  – 119118אושר פרוטוקול 6118
החלטה  - 219118אגודות שלא שילמו את חובן בעבור עונת  2215-18יקבלו מכתב התראה לפני וועדת
משמעת .במידה ולא ישלמו תוך שבועיים ,יוזמנו לוועדת משמעת.
החלטה  - 119118אושר מתווה העבודה אל מול ערוץ הספורט – "חמישי בחמש" וההסכם
לעונת .2218-11
החלטה  - 119118וועדת בחירות – אייל יפה ,יוסי חי ,יעקב הרשקו

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
ד"ר אריה לוקר
יו"ר איגוד הכדורעף

