
 
 

 
 

 

 2016/08/21בתאריך  20167/ישיבת הנהלה 

 רינת דדון, גדעון רוזנשטיין אשר אלקובי, ד"ר אריה לוקר, מיכאל קישון, יוני אלמוג, נוכחים:  

 , עו"ד אייל יפהיניב נוימן –מנכ"ל 

 , ג'ניה אדרת, יוסי סדבון, ארז שורכנרת גנצ'רסקי, ניר שאול, יהודית אוליאל –חסרים 

 

הסתיימו. חושב שיש להוציא מכתב תודה לערוץ הספורט על השידורים  2016שחקי ריו מ –לוקר  אריה 

  והבמה שנתנו למשחקי הכדורעף, הן חופים והן אולמות.
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. 10.7.16ערן אונגר שלח מכתב תשובה בעקבות ישיבת ההנהלה שהתקיימה ב  –בקשת ק.ק. תל אביב 

מצב שההנהלה מקבלת החלטה ואחרי חודש דנים בה שוב. הוא התנצל  יחד עם זאת, אי אפשר לקבל

 בפני ערן על דבריו, אך עדיין יש צורך בכיבוד החלטות הנהלה. 

 לא מופיע בפרוטוקול השינויים שהציג גדי אייזיקוביץ. 

 2016/6החלטה: אושר פרוטוקול 

 אושר פה אחד. –בהצבעה 

 

 יו"רדו"ח  .2

הסתדרות הכללית. נפגש עם ניר אלון שמייצג אותם. מוקד שחקני נבחרת הגברים הצטרפו ל .2.1

אריה הבעיה היה מי ינהל את הנבחרת, כאשר השחקנים ביקשו שיחזירו את דרור גורן. 

ם, שהוא גם מקצועי וגם הסביר שחלק מהשיקולים הם שבנו ליעקב הרשקו תפקיד מסויי

. יצא הרשקו במצב בעייתיפוס, יעמידו את את דרור לתפקיד שכבר ת ניהולי. במידה וימנו

 איתו בעבר כמנהל משלחת, הוא מקצועי ויודע את העבודה.

רים כגון הכדורסל ניר אלון הציג דוגמאות להסכמי עבודה עם שחקנים מאיגודים אח

לבדוק אם ההסכמים האלו הם מה שהשחקנים חותמים היום. נכון לעכשיו והכדורגל. יש 

 אין התאגדות מסודרת של השחקנים.

. זה הסכם זמני. אם איך הגיעו למצב כזה? נבחרת זה לא מקום עבודה –רוזנשטיין ון גדע

 שחקן, אז יצטרכו ללכת לתהליכי שימוע וכו'? המאמן לא מזמן

  –שמע מהשחקנים שהתלונות שלהם נוגעות למספר דברים  – קישון מיכאל

 . הפעם בשכר של נבחרת הנשים לעומתם.1

 מאמן עם עלות גבוהה. , ומצד שני ממניםאומרים שאין כסף. מצד אחד 2

 . מקבלים פר שעה פחות משכר מינימום.3

ם. אי אפשר להיות כמו יתר זה לא נכון. לא מקבלים פחות משכר מינימו –אלמוג יוני 

 האיגודים.

 



 
 

 
 

 

 

 

 

מבחינת שכר זה בסדר. בתחילת העונה היתה החלטה שיפגעו להם בשכר,  – לוקר  אריה

 שוות לתקציב הנשים אי אפשר.אבל הנושא תוקן. לה

זיו בר נצר וגיא בן גל. הוחלט על ועדת משמעת, וסוכם  –שחקנים שלא התייצבו לאימונים 

 תעבור ליעקב הרשקו ומאמן הנבחרת אשר טעם החליטו. נושאשההחלטה ב

 

 ועדת היגוי .2.2

 .ITCעלה הנושא שלא להגביל במספר ה 

וללא  ITCים זרים ועוד מתאזרחים עם שחקנ 3מה שזה אומר שיהיו  – רוזנשטיין גדעון

 הגבלה.

צריך לאשר את הבקשה כי ההנהלה כבר החליטה לאשר למתאזרחים להירשם  –אלמוג יוני 

 כשחקנים ישראלים. 

 ה אחד.פאושר  –בהצבעה 

העביר לחברים פרוטוקול עם תוספת קריטריונים לקבלת תלמידים לאקדמיה  –אקדמיה  .2.3

שבתקציב  נתן הרשקו על סטטיסטיקה, מציעכל הדוח שועם הצעות לשיפור. לא נכנס ל

 להתייחס בעיקר לפרסום הפעילות באקדמיה אולמות וחופים.  יש 2017

 האקדמיה בתחילת דרכה היתה אטרקטיבית אך במשך השנים זה ירד.

 ציעה לעשות את זה לאחר הדיון על האקדמיה.מ – קישון מיכאל

 שחקנים פעילים? 40בוגרי אקדמיה ישנם רק  104ך איך יכול להיות שמתו –רוזנשטיין גדעון 

לא היה דיון אמיתי האם הפנימייה בכלל שווה את ההשקעה שלה. על פניו אם  –אלמוג יוני 

 שחקנים אז זה כשלון. 40%יצאו עד עכשיו רק 

 לא יהיה. 40%אם האקדמיה לא תהיה אולי גם את ה  – לוקר אריה

לחו שחקנים צריך לעשות הסכם שהשחקנים חוזרים אם רוצים שאגודות יש – קישון מיכאל

טובים.  יה שחקנים למלא מכסה ולא אתשנים נוספות. הטעות שלוקחים לאקדמ 3לשם ל 

 גם בחופים, לא מאמין שמי שנמצא שם כעת יהיה שחקן בעתיד.

 ביקור כזה חשוב ומוסיף לכדורעף.  -  CEVביקור נשיא  .2.4

 בקר בוינגייט, כפר סבא, ועד אולימפי וסיור בירושלים.וי 20.9.16יגיע ב 

 אולי אפשר להציע לשגריר הסרבי להצטרף לאחד המפגשים. –רינת 

 הגבלת סכום מוגדר לתמיכה בקבוצות אשר משתתפות במפעלים בינלאומיים בשנת .2.2

 2016-17. 

 

 



 
 

 
 

 

 

היכנס יוצאים אריה ויוני. מבקש לאשר את הנסיעה ולא ל –בארגנטינה   FIVBכנס  .2.6

 לחשבונות קטנים.

 חברי הנהלה.  2התנגדות לנסיעת  מביע – קישון מיכאל

 .20.11.16יתקיימו ב  –בחירות ליו"ר האיגוד  .2.7

 עודד אברמסון, רן גאון וכנרת גנצ'רסקי. –ועדת מנדטים 

 אייל יפה, אמנון נשר ויוסי חי. –ועדת ערעורים 

 

 מנכ"לדו"ח  .3

 אש"ח אשר אושר לאיגוד. קיבלו עד כה  600של  הסכםקיים   –אתנה הסכם שינוי עמדות  .3.1

 אש"ח מתוך ידיעה שהפעילות ושאר הכסף הינם עד לסוף השנה. 330 -כ

 .2012-16עומרית שלחה מייל שההסכם הוא רק לעונת הפעילות 

 מצד אחד אישרו את ההסכם רק לפני חודש, ומצד שני אומרים שרק לעונה אחת.

 צריך להוציא להם מכתב. –אייל 

 האם הם יכולים לעשות את זה? –ינת ר

 

 מ.א. אירופה גברים ונשים .3.2

 יוצאים למחנה אימון ברומניה על חשבון המארחים. –גברים נבחרת 

יצאו למחנה אימון בפולין ומשם ימשיכו למוקדמות שיערכו בסלובקיה  10.9.16 -ב

 וקרואטיה. מנהל המשלחת יהיה יעקב הרשקו.

ימון בפינלנד. המוקדמות שלהם יערכו בפורטוגל יוצאים למחנה א –נשים נבחרת ה

 וקרואטיה.

רצה להביא להצבעה שאם הנשים יעלו צריך להמשיך עם אריה לשנה  –קישון מיכאל 

להוציא לאריה מכתב שמודים לו אך הוא צריך לסיים  1.10.16נוספת. אם לא עולים, צריך ב 

 את תפקידו.

 מסכים עם מיכאל. –אלמוג יוני 

 קבוצות. עלייה קלה בבוגרים, הרבה בצעירים.  סיימו רישום .3.3

  -ישנם מועדונים חדשים שצריך לאשר 

 בנות לדיה, בני ממבע, קרני שומרון, אורנית ופתח תקווה.

 אושר פה אחד. –בהצבעה 



 
 

 
 

 

 

 

אישור שיטת משחקים לליגות ואישור תקנון  – 4.9.16ישיבה נוספת בעוד שבועיים ב  .3.4

 משחקי אליפות.

אגודות צריכות לשלם חצי מהחוב  31.8.16 -עם חובות אגודות. אושר שעד האין התקדמות  .3.2

 . 2016-17והשאר בפריסה. בשבוע הבא יוצא חיוב לעונת 

 וכך החוב יגדל ויהיה להם מנוף לתשלום. 16-17מציע לחייב את כולם על עונת 

והשאר בפריסה תועמד לועדת  31.8.16החלטה: אגודה שלא תשלים מחצית החוב עד 

 משמעת.

 בהצבעה: אושר פה אחד

 

 שונות .4

 מבקש עדכון בנושא שחקני ומאמן החופים. – שטייןנרוז גדעון .4.1

עוד לפני שנפגש  באינטרנטההתנהלות היתה לא תקינה. שקד פרסם פוסט  -אשר אלקובי 

 איתו ועם יניב. ערך שיחה ארוכה גם עם שקד וגם עם השחקנים.

נו לבין השחקנים. הם לא שומעים לו כמו שקד אמר שכבר ממרץ הרגיש שיש ניתוק בי

שהוא רוצה אבל הוא המשיך איתם בדעתם. ברגע שהסתיים הקמפיין לאולימפיאדה נוצר 

 ריחוק בינהם. שקד אמר שלטובת המערכת שיהיה להם מאמן אחר.

היה שימוע לפני פיטורים. כרגע לא מתקדמים עם מאמנים אחרים עד שלא ידעו תקציבית 

 מה קורה.

טורנירים של מבזה, חלק מומן  2את היציאה לטורקיה עקב המצב הבטחוני. יצאו ל  ביטלו

 מאתנה, שחקנים ואיגוד. 

אין זוג ראוי, וכרטיס הטיסה ליוון יקר מאוד. הוחלט לוותר  22לאליפות אירופה עד 

 תקציבית.

נושא כזה צריך להגיע להנהלה שהיא תאשר אם לבטל או לא. יש  – רוזנשטיין גדעון

 קציות עתידיות לביטול כזה.סנ

 סוכם לבדוק פעם נוספת את העלות המשלחת ולנסות לבחון דרכים להתחרות באליפות.

קבוצות עם  9משחקים לעל גברים השיטת  הבישיבת ההנהלה האחרונה אושר –אלמוג יוני  .4.2

 קבוצות בנשים. 8 –סיבובים ו  2

 קבוצות בגברים ויש לעדכן את שיטת המשחקים. 8שיו יש עכ

 

 אושר רשם הפרוטוקול

 אריה לוקר ד"ר                                רוני יפתח

 יו"ר איגוד הכדורעף                            מזכירה


