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מוזמנים:
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נעדר:

יהודית שור ,נטלי שור ,ניר שאול ,כנרת גנצ'רסקי ,ערן אונגר
 .1אישור פרוטוקול 1/2016
החלטה :אושר פרוטוקול 1/2016
בהצבעה – אושר פה אחד.

 .2דו"ח מנכ"ל
.2.1

משחקי חצי גמר נשים הסתיימו – ברכות לנווה שאנן וקריית אתא שעלו לגמר .המשחקים
יחלו ב  21.2.16וישודרו בשידור ישיר בערוץ הספורט.
חצאי הגמר גברים בעיצומם ,גם הם משודרים בשידור ישיר.

.2.2

ביום שני ה 28.3.16 -יתקיים סיור בערוץ הספורט .מבקש לאשר הגעה בהקדם.

.2.3

נבחרת נוער בנים ונבחרת הנערות יוצאים לטורניר פרדנונה המסורתי .נבחרת הנוער בנים
ממשיכה משם למ.א .אירופה שיערכו בקרואטיה .ניר שאול ילווה את הנוער בנים בקרואטיה
ובוני מנור כראש משלחת הנוער בנות.
נבחרת הנערים של קרואטיה מגיעה לארץ למחנה אימונים .לו"ז מפורט יפורסם בהמשך.

.2.2

הימורים בלתי חוקיים בענף  -הועבר מכתב עם עדויות ליוסי סדבון להמשך טיפולו אל מול
רשויות החוק.

 .3מאמן נבחרת הגברים
התקיים מכרז למאמן נבחרת הגברים אליו ניגשו  8מאמנים זרים .מבין הישראלים הוזמנו לשיחה
אצל יו"ר האיגוד נועם כץ ושגיא ברעם .נועם הדגיש שיש לו חוזה במטה אשר ושגיא ברעם רואה
עצמו כמתאים לנבחרת.
הועדה המקצועית ממליצה על המאמן הפולני.
מיכאל קישון – היכן השילוב של מאמן האקדמיה בתכנית המקצועית?
אריה לוקר – המאמן הפולני ושגיא ברעם מכירים ורוצים לשתף פעולה.
יוני אלמוג – במידה והפולני ימונה הוא ייקח על עצמו את כל מערכת הגברים ויעבוד עם שגיא ברעם
כעוזרו.

יוסי גבע – המאמן הלאומי עובד עם הנבחרת ובמשך השנה באקדמיה ובמועדונים .עבד בעבר עם
שגיא וביקש מאמן כושר גופני שיעבוד גם הוא עם הנבחרות והאקדמיה.
יעקב הרשקו – מבקש להביא את קולם של השחקנים .הוא נמצא במערכת הרבה שנים וחושב שיש
סגל שחקנים ששווה השקעה .פריצת הדרך עם הנבחרת חשובה לענף והשחקנים רוצים דמות
מקצועית מדרגה ראשונה ורואים בזה הזדמנות להתפתח .שחקן ברמה גבוהה צריך מוטיבציה ,מטרה
ורצון לייצג את הנבחרת וגם עם ההתפתחות ברמה האישית .התקופה עם אביטל הייתה תקופה
חשובה לשחקנים.
רו"ח ערן כדורי – נתוני הדוח הכספי הראשוניים לשנת  2015מראים על גרעון של כ 650 -אש"ח,
לעומת עודף של כ 800 -אש"ח בשנה שעברה ( .)2012הגרעון המצטבר יגיע לכמיליון ומאה אש"ח.
יהיה צורך להתייחס לכיסוי הגרעון בתקציב המעודכן לשנת  .2016חובות האגודות בשנת  2015גדלו
משמעותית ליותר ממיליון .₪
יוני אלמוג – הקציבו לנבחרת הגברים  900אש"ח אם יביאו מאמן זר או ישראלי .בכל תקציב שיאושר
לנבחרת המאמן הזר לא יגדיל אותו.
מיכאל קישון – מתריע שהאיגוד לקראת פשיטת רגל.
יוסי סדבון – צריך לראות איך פועלים לכיסוי הגרעון ולראות מה עלות המאמן.
יניב נוימן – בנוגע לתקציב  .2015הביצוע היה בדומה לתכנון ולאישור ההנהלה את עדכון התקציב
מה .27.9.15 -התמיכה מהמנהל בעבור הגביע האירופאי בכדורעף חופים לא התקבלה .התשלומים
לנבחרת הנשים עלו וקיזזו מתקבולי אגודות .כל זאת גורמים לשינוי בתקציב .כרגע יש בתקציב
כ 530 -אש"ח לכיסוי גרעון ומציע להגדיל אותו מניסיון העבר בו סעיף זה מצטמצם במהלך השנה.
יש לו הערכה גדולה לנועם ושגיא ושנהם ראויים לאימון הנבחרת ,אבל בהבאתו של המאמן הפולני.
יש רעיון לייצר הליך מקצועי לשדרוג כלל הענף ע"י הבאת איש מקצוע מהטובים בתחומו לישראל.
הפולני הוא איש צנוע ,מקצועי שבא לעבוד .מתחבר לדברי ערן בדבר כיסוי הגרעון וצריך לראות איך
מכניסים את כל האלמנטים לתקציב .2016
שכרו המאמן הפולני הינו בסדר גודל של כ 2000 -אירו נטו לחודש (כ 200,000 -אש"ח עלות שנתיתי)
הוא נותן לפתרון של מאמן לאומי ואקדמיה ,השתלמויות באגודות ומרכזים אזוריים וליווי שנתי
מקצועי.
גדעון רוזנשטיין – האם הוא כולל את שכר האקדמיה?
יניב נוימן – זה כולל את פעילותו באקדמיה .לא פוגעים בשכרם של מאמני האקדמיה.
ארז שור – הרציונל ברור אבל בתקציב ההחלטה קשה שצריך להכריע .חלק מהתשובות נמצאות אצל
היושבים בשולחן בדבר חובות אגודות .אם ישלמו את שחייבים המצב היה נראה אחרת .נאה דורש
ונאה מקיים .מדברים על כסף קטן ונופלים על הכסף שהאגודות חייבות וחבל.

יוסי סדבון – מבקש לדעת כיצד עושים תוכנית לקיזוז הגרעון .בעד המאמן הפולני אך חיוני וחשוב
לראות אל מול תקציב.
אשר אלקובי – בעד מאמן זר אך רק לפני חודש ישבו בהנהלה וביקשו להתמקד בישראלי .מה קרה
שפתאום הדעה השתנתה? יש ישראלים ראויים מאוד ולא פוסל שגם מאמן אגודה יאמן את הנבחרת.
אותו מאמן צריך לשבת עם הועדה המקצועית ,לעשות תוכנית שנתית אל מול תקציב.
גדעון רוזנשטיין – הועדה המקצועית לא נתנה דעתה על נועם כץ ושגיא ברעם .לא מתאים בתקופה
זו מאמן זר גם מבחינה תקציבית .היה את אביטל ,לא הצליח ואי אפשר לבוא שוב עם אותו סיפור.
יוסי גבע – מאמן ישראלי לשנה שלא יעבוד בקבוצה גם יעלה הרבה .מועמדותו של נועם עלתה
והועדה המקצועית החליטה למרות זאת על מאמן זר.
מיכאל קישון – המצב חמור .היה לו חילוקי דעות עם אריה לגבי הגרעון .מאמין שיש להחזיק בגרעון
קטן כדי שאם רוצים לעשות פעילות יעשו זאת בלי לזעזע את הנבחרת .בנוסף אנו רוצים לקדם את
פרוייקט  2022שהתחיל לדון ולא קיבלו החלטה .גם שם יש סיכונים כי לא באמת הובטח שהכסף
יגיע .צריך להחליט מה סדרי העדיפויות של האיגוד .לא חבר בוועדה המקצועית אבל כן בענף מספיק
זמן ,מגיעים להחלטה למצב שיש להחליט על מאמן  3שבועות לפני פתיחת האימונים .אין מילה רעה
על הפולני אך בזמן קצר חושב שנועם כץ בעזרת שגיא ברעם יחדיר בשחקנים מוטיבציה .ראו מה
קרה עם אביטל.
לפני שקובעים על הצד המקצועי יש צד תקציבי שהוא המהותי והחשוב ואסור להיכנס להחלטה על
מאמן זר עם עלויות גבוהות בלי להחליט במה מקצצים.
גדעון רוזנשטיין – לא ניתן להביא בתקציב הזה מאמן זר .אם לנבחרת יהיה תקציב יותר גבוה הוא
בעד .צריך לבנות צוות ישראלי שייקח את כלל הפעילות כחבילה אחת .צריך להפיק לקחים וליישם
אותם .בעד תקנון האתיקה אבל לפעמים צריכים לראות איך משלבים .אין הרבה אפשרויות .נועם
ושגיא טובים וראויים.
אריה לוקר – צריך לכבד את הועדה המקצועית ולקבל המלצתם ,הדלתא התקציבית בין מאמן
ישראלי לזר הוא לא כה גדול שלא ניתן לסגור במהלך השנה .ישמח לתת למאמנים ישראלים אך
במצב שנוצר עם נועם כץ ,הוא לא יוכל לאמן בחודשים אוגוסט – ספטמבר גם את מטה אשר וגם
את הנבחרת .יש לנו אחריות ציבורית.
מיכאל קישון – שאלו את מטה אשר בדבר נועם והם אמרו שיאפשרו לו לאמן גם את הנבחרת.
הוציא בתאריך  5.3.16נייר עמדה שחברי ההנהלה יכלו להגיב ולהתייחס .חוץ מאריה אף אחד לא
עשה זאת.
יעקב הרשקו – יש תקציב מפורט לנבחרת .במידה מחליטים לדחות את המאמן הזר יש להחזיר
לוועדה המקצועית שתיתן דעתה על מאמן ישראלי.

אריה לוקר – מבקש להחליט האם לתמוך במאמן הזר הפולני –
בעד – אשר ,יוני ,אריה.
נגד – מיכאל ,גדעון (בעד מאמן ישראלי) ,ארז ,יוסי
רו"ח ערן כדורי – אפשר לבחון את האופציה להוסיף  200אש"ח לסעיף נבחרת הגברים מהתקציב אל
מול סעיף אחר בתנאי שלא חורגים ממסגרת התקציב.
יוסי סדבון – אם סוגרים את העניין הזה יכול להיות שהצבעתו תשתנה .מבקש לראות קודם תקציב
מעודכן.
ארז שור – אם הגרעון לא גדל ומורידים את ה  200אש"ח ממקור אחר מבחינתו זה מאושר.
גדעון רוזנשטיין– מבקש קודם לראות תקציב מעודכן לפני הצבעה חוזרת.
אריה לוקר – תוך מספר ימים יניב יעביר תקציב מעודכן עם סימון השינויים.
החלטה :אושר מינויו של המאמן הפולני לנבחרת ישראל בכפוף לעדכון התקציב וללא חריגה
מהמסגרת הקיימת.

שונות
גדעון רוזנשטיין – מבקש לקיים דיון בנושא השיפוט באיגוד.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
ד"ר אריה לוקר
יו"ר איגוד הכדורעף

