ישיבת הנהלה  3/2016בתאריך 17/04/2016
נוכחים :ד"ר אריה לוקר ,מיכאל קישון ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,אשר אלקובי,
ארז שור ,מנכ"ל – יניב נוימן ,גדעון רוזנשטיין ,נטלי שר ,יהודית שור
מוזמנים :דן שיראי ,יעקב הרשקו ,בוני מנור ,יוסי חי ,מאמן נבחרת גברים ,מאמן כושר
נבחרת גברים
נעדרים :ניר שאול ,כנרת גנצ'רסקי ,ערן אונגר
.1

אישור פרוטוקול 2/2016
החלטה :אושר פרוטוקול 2/2016
בהצבעה – אושר פה אחד.

.2

דו"ח יו"ר

.2.1

אישור תקציב -
וועדת כספים וצוות ההיגוי ישב עם פירוט להתייחסות ותקציב מעודכן אותו יש לאשר
בהנהלה.

.2.2

נטלי שר הגישה את התפטרותה מהנהלת האיגוד עקב רצונה לעסוק בשיפוט כדורעף .מרכז
מכבי הגישו במקומה חברה אחרת אשר תגיע לאישור בישיבה הבאה.

.2.2

שלום כהן – מבקר פנים הגיש את המלצותיו.
לדעתו זה תפקיד והוצאה מיותרת .לאחר האסיפה הכללית תתקבל חתימה שלו ולאחר מכן
יחפשו מבקר אחר .יש לקבוע תאריך למועד לאסיפה כללית.
מיכאל – מבקר פנים צריך להציג להנהלה שתעביר לאישור האסיפה עם ההערות שלה.
עו"ד יפה – ישנו ועדת ביקורת ,ורואה חשבון לאיגוד .מבקר הפנים זה בנהלים עבור כל
מוסד שעובר את  10מיליון התקציב.

.2.2

בצער רב מודיע על פטירתו של נתן פרידמן ,אחד ממקימי אליצור אשקלון .מאמן כדורעף,
שופט .פורסמה כתבה באתר האיגוד לזכרו .ינסו לעזור לאגודה להתקדם.

.2

עוזר מאמן נבחרת גברים
הועדה המקצועית המליצה על שגיא ברעם .ישנה בעיה בחודש מאי ששגיא לא יוכל להיות עם
האקדמיה ויש למצוא עבורו מחליף לחודש ,ואולי אף בספטמבר במידה והנבחרת תעלה שלב.
ההמלצה הייתה גל גלילי ,אך מסתייג מכך בשל ניסיון העבר שסיכמו משהו עם גל ובסוף הנ"ל
התחרט ברגע האחרון ולפיכך יש חששות עבור תפקידים עתידיים.
גדעון רוזנשטיין – מדוע יעקב הרשקו לא יכול להחליף אותו?

יוני אלמוג – מדוע חברי ההנהלה מחליטים בנושא? אנו אמורים לקבל המלצה של ועדה מקצועית.
הנושא הזה מתוקצב דרך הנבחרת לעוזר מאמן בשכר.
מיכאל קישון – מכיוון שהחליטו שלא פורצים את התקציב צריך למצוא מישהו מעובדי האיגוד.
הידיעה ששגיא לא יהיה בנבחרת היא לא מהיום .אולי אורי חבר? האם יעקב הרשקו מתוכנן לצאת
לחו"ל?
אריה לוקר – קיבל מכתב מהורי הפנימייה שרואים בדאגה ששגיא לא יהיה בתקופות הנ"ל .הם
מבקשים לדעת ובצדק מי יאמן במקומו .היו מודעים לנושא וחשבו על אופציות ,וגם יניב בר נצר
עלה ,לא דובר אתו כרגע על כסף .מבקש מהועדה המקצועית להמליץ על מחליף ובהתאם לכך
יחליטו.

.2

מאמן כושר
המאמן הפולני ביקש מאמן כושר מסוים אתו עבד בעבר .אין תוספת של עלויות היות והם גרים ביחד
בוינגייט .עלות מינימלית לחודש .לקח על אחריותו את המינוי ללא אישור חברי ההנהלה.
הסיכום הינו לחודשים אפריל – מאי.

.5

תביעת אנה ויליקי
עו"ד יפה – הומלץ כבר בעבר להוציא את האיגוד מהתביעה אך יחד עם זאת העו"ד של ויליקי החליט
שהוא רוצה שהאיגוד יהיה גם צד נתבע .בסופו של דבר עשו גישור ושחררו את האיגוד מהתביעה.
לדעתי בהסכמה וינגייט ישלמו לויליקי כ  ₪ 25,000פיצויים.

.6

פגישה ב  CEVו FIVB
יניב ואריה נפגשו עם נשיא מר אלכסנדר בוריציץ ,נשיא ההתאחדות האירופאית .הייתה פגישה חמה.
התפקיד שהאיגוד כמייצג את ישראל בקשרים בינלאומיים חשובים כמו כן עם  .MEVZAהנשיא
הבטיח לתרום לאיגוד כדורים .הוא רוצה לבוא בתחילת ספטמבר לבקר בארץ וביקש את נוכחות
שרת הספורט .היא מצידה לא הביעה נכונות רבה .יבקשו תמונה משותפת לפחות.
יתקיים מפגש עם נשיא ההתאחדות העולמית ,מר ארי גרסה .הנשיא עזר בכל מה שקשור לכדורעף
החופים ובקבלת ויזה לדוחא .הוא גם ייבחר לקדנציה נוספת .ביקשו ממנו עזרה בהבאה של המאמן
הפולני אך לא התחייב .הוא רוצה לבקר בארץ אך רק לאחר בחירתו .הצליחו לקבל משטח טרפלקס
חדש ,עלות של מעל .₪ 100,000

.7

כדורעף חופים
יניב נפגש עם מנהל החופים ב FIVB -וביקש ממנו  WILD CARDלאחר מטורנירי הגראנד סלאם
בסבב העולמי .כרגע הסיכוי להגיע לריו הוא דרך טורניר הקונטיננטאל.
מיכאל – מה קורה איתם במידה ולא יעלו?
יניב – להבנתנו השחקנים רוצים להמשיך .והועד האולימפי והמינהל אישרו את המשך תמיכה.

.8

ליגת על 2016-2017
ממליץ לקיים פגישה עם מאמני ומנהלי קבוצות ליגות העל לקראת השנה הבאה.
צריך לשמוע אותם ,את המלצת הועדה המקצועית ואז ההנהלה תחליט על המבנה הנכון.
מיכאל קישון – מציע לתת לאנשים לדבר .הועדה המקצועית צריכה לרשום מה עלה שם ולפי זה
לראות מה מתאים ומה לא.
יוסי סדבון – מבקש לדון בנשוא מעמד המתאזרחים .מנהלת הכדורסל קבעה שמתאזרחים יכולים
להירשם ורק אחד לשחק .לחשוב האם שחקן חייב ת.ז .כחולה/שכל אזרח ישראלי גם תושב ארעי
מתקבל או לא.
יוני אלמוג – דנו בזה והייתה החלטה .בית הדין ביטל אותה כי האיגוד לא שינה את התקנון בהתאם.
צריך ללמוד לפעם הבאה .הדיון צריך להיות שינוי תקנון.

.9

דו"ח מנכ"ל
נבחרת קרואטיה נערים – נמצאת בארץ .ישראל ניצחה ב 2 -משחקים והיום יתקיים משחק נוסף.
ב 11.2.16 -התקיים אירוע חופים לבתי הספר .היה מוצלח מאוד .כ 200 -ילדים ב  85קבוצות.
ב  2.5.16 -יתקיים גמר גביע האיגוד
לקראת סוף החודש יתקיימו משחקי גמר הנוער בשידור ישיר .נערים ונערות בתחילת יוני.
נבחרת הגברים תצא בסוף החודש לסלובניה ואז לדנמרק ונורבגיה למ.א .אירופה.
מנהל הנבחרת שיסייע בהתנדבות הינו יורם הופמן.
מנהל נבחרת הנערים – קובי מאל.

 .10חובות אגודות
חובות האגודות כיום מעל .₪ 800,000
רינת דנון – כמה מזה חובות עבר? האם התעריפים גבוהים מידי?
אריה לוקר – הטוטו העביר תקציב לאגודות ,זה המקום ללחוץ עליהם לשלם.
יניב נוימן – התעריפים השנה ירדו בכ 15% -כמו ניתן לפרוס את התשלומים לאורך כל השנה.
גדעון רוזנשטיין – אף פעם לא דנו מה הבעיות של האגודות .הם בקשיים ולא יעזור שכל הזמן
יאיימו .מבקש לקיים דיון גם בנושא .אולי לעשות מדרג תשלומים ,הנחה למי שאין לו חוב.
יוני אלמוג – בתור אגודה גדולה קיבל  ₪ 200,000מהטוטו ומשלם לאיגוד  .₪ 170,000זה סכום
שקשה לעמוד בו .זה לא שלא רוצים לשלם אבל כשאין תקציבים לאגודות זה קשה .הפסיד הרבה
מהטוטו על החופים .לחשוב על לתת לאגודות תמריצים על אישום קבוצות.
מיכאל קישון – אולי יש תפקידים באיגוד שאפשר להתייעל בהם .הגדלת הכנסות זה יהיה על ידי
תוספת שחקנים .מציע שאריה או יניב ויהודית יפגשו עם השרה/הממסד להשגת עוד כספים.
הצעה – כל אגודה צריכה לצמצם ב 50% -את חובה במזומן עד  21.8.16כדי להירשם לעונת
 2016/2017והיתרה בפריסה עד לסוף דצמבר .2016
תוקם ועודה שתדון בסיוע לאוגדות במצוקה  -חברים רינת ,יניב ,אייל ואריה.
החלטה :אושר פה אחד
 .11אסיפה כללית
יום ראשון ה .29.5.16 -ישיבת הנהלה הקרובה ביום ראשון ה.15.5.16 -
ועדת מנדטים – עודד אברמסון ,כנרת גנצ'רסקי ,רני גאון.
מזכיר – יניב נוימן
ועדת ערעורים – אייל יפה.
החלטה :אושר פה אחד
רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
ד"ר אריה לוקר
יו"ר איגוד הכדורעף

