ישיבת הנהלה  11/2015בתאריך 5/12/2015
נוכחים:

ד"ר אריה לוקר ,מיכאל קישון ,יוסי סדבון ,יוני אלמוג ,יהודית אוליאל ,אשר אלקובי ,נטלי שור ,ניר
שאול ,ארז שור ,רינת דנון ,מנכ"ל – יניב נוימן ,עו"ד אייל יפה ,דן שיראי

נעדר:

גדעון רוזנשטיין ,כנרת גנצ'רסקי ,ערן אונגר

 .1דו"ח יו"ר
 1.1אישור רינת דנון – חברת הנהלה.
ענבל שניידרמן הודיעה על פרישה מחברות בהנהלת האיגוד ,ממרכז מכבי המליצו על רינת דנון.
יוני אלמוג – התקנון לא מאפשר להוציא חבר הנהלה אם הוא לא מגיע.
אייל יפה – מציע להאיר את תשומת ליבם של אלו שלא מגיעים שזה לא מכובד.
החלטה :אושר מינויה של רינת דנון לחברת הנהלה.
בהצבעה – אושר פה אחד.

 1.1סיכום פרזנטציות רכזים מקצועיים
בעלי המקצוע הציגו פרזנטציות טובות .יש לאיגוד צוות טוב ומקצועי שביום מן הימים יניב תוצאות.
בלטו  2דברים – חשוב שהיחסים הבינאישיים של חברי ההנהלה יישארו במסגרת האיגוד ולא יצאו החוצה
ולתקשורת בצורה כזו או אחרת.
מהפן המקצועי ,הצטרפות האיגוד להתאחדות  .MEVZAגם הקשר ,מעבר לפוליטיקה ,יש לנצל ומקצועית בעיקר.
עדיין הפערים גבוהים ,אבל השת"פ הזה יכול רק לעזור .בין האנשים שעזרו ליצור קשרים אלו היו מר ברץ'
מקרואטיה ,שהיום הוא גם סגן יו"ר  MEVZAונכנס כחבר ב .CEV

 1.1אישור פרוטוקול
אריה לוקר  -התקבלו  2הערות – מיכאל בנושא ההסכם של אביטל .יש לדון ב 3 -פרמטרים .שלב א' – לא ידוע
תאריך מדויק להגעתו ,אך יהיו כ 4 -שבועות בהם יאמן את הנבחרת לקראת הפעילות הבינלאומית בחודש מאי.
בתום שלב זה ואם הנבחרת לא תעלה שלב ,פעילות הנבחרת תוקפא למשך שנה .אם הנבחרת תעלה לשלב ב' יקבל
חופשה ללא שכר של כחודש .לאחר מכן ,באמצע יוני ועד ספטמבר ידרשו שיהיה בארץ כולל משחקי המוקדמות.
התנאים האלו הועברו לאביטל ,שיגיע לארץ לקראת ה  20לדצמבר .החוזה הוא עד סוף הטורניר.
הערה נוספת של גדעון – מבקש שהדו שיח שהיה בינו לבין היועמ"ש יוצג בפרוטוקול .אינני חושב שכל הדברים
שנאמרים צריכים להופיע בפרוטוקול.
מיכאל קישון– ההערות לא נגעו רק לאביטל זלינגר.
א .סעיף  - 1מפגש עם צוות אקדמיה – התקיים דיון על גיוס שחקנים לאקדמיה .האם מישובים שאין בהם אגודות
ליגת העל ,האם הם צריכות לסייע להגעת שחקניהם לאקדמיה גם במחיר של פגיעה קשה באגודה? איך פועלים
המאתרים? בסיום אמר היו"ר כי יתקיים דיון נוסף בנושא כדי לקבוע את עמדת האיגוד.

ב .בדו"ח יו"ר על נושא התמורה – צריך להיות תמיכה ,ולא תמורה.
ג .בדו"ח יו"ר בנוגע לדיון המשפטי ,נאמר בישיבה גם על ידו וגם ע"י היועמ"ש כי בעתיד ידאגו להכנת דיונים מסוג
זה בצורה אחרת ובמידה וירצו לשנות תקנון הוא יתקיים כסעיף נפרד ולחברי ההנהלה יוצג הסעיף בתקנון לפני
השינוי ,אחרי השינוי והמשמעויות של השינוי .כמו כן ,יועבר ליועמ"ש לעיון כל הצעה שתעלה כסעיף בהנהלה כדי
שיבחון ההשלכות המשפטיות שלה.
החלטה :אושר הפרוטוקול עם הערותיו של מיכאל.
בהצבעה – אושר פה אחד.

 .2צוות היגוי
אריה לוקר – הוצגו בקשות להנחות בעלויות האגודות על מנת להקל על האגודות.
יניב נוימן – ועדת הכספים הציעה להנהלה לעדכן את תעריפי השיפוט .זה יגרום ל כ  150אש"ח פחות בהכנסות
האיגוד .יבוא לידי ביטוי בתקציב.
החלטה :אושרו ההנחות בטפסי השיפוט.
בהצבעה – בעד – יוני ,יוסי ,ארז ,ניר ,רינת ,מיכאל ,יהודית
נמנע – אשר (מצביעים כאן אגודות וזה ניגוד אינטרסים) ,אריה.
מיכאל קישון – איננו יכולים לאשר את ההסכם כפי שמובא .איננו יודעים באיזה תקופה יאמן אביטל בארץ את
הנבחרת כאשר במקביל יש לו משימה עם קבוצה אחרת אותה הוא מאמן.
אריה לוקר – הסכם ובו הפרטים הנדרשים יובא לאישור הנהלה בישיבתה הקרובה.

 .3שכר שופטים
אריה לוקר – התקיימה פגישה עם רו"ח כדורי בנושא להפיכת השופטים לעובדי איגוד הכדורעף המקבלים תלוש
שכר על כל המשתמע מכך .בשנים האחרונות היו שינויים בנושאים האלו .הדרך בה משתמשים כשכר אומנים
לשופטים ,עבודה זמנית ומזדמנת אבל כאשר מקבלים כסף בצורה קבועה בתביעה רוב הסיכויים שהאיגוד יפסיד.
אריה נפגש עם עו"ד דן לפידור שמתמחה בנושא והגיש את חוות דעתו .מאחר ויודע שלא כולם עברו במקצועיות על
חוות הדעת ,מציע לקיים הצבעה בנושא ולאפשר עד ליום שישי הקרוב להביע התנגדות ,וגם אם מישהו ירצה להביא
חוו"ד נוספת שיפנה ליניב ויקבל תקציב בנושא.
הנושא המרכזי הוא שהשופטים יקבלו שכר בתלוש ,ודוח השופטים יוגש עד ל  24לכל חודש.
יוני אלמוג – הנתונים בחו"ד אינם נכונים ולכן היא לא מתאימה .השופטים לא מגישים חשבונית ,זה לא עבודה
עיקרית שלהם ושופט יכול אם הוא לא רוצה לא להגיע .אין לו מחויבות .אלו הם הנתונים עליהם מתבססת חוו"ד
ועל כן היא לא מתאימה .הוא חייב היה להתייחס לפסיקה של הכדוריד שדחה תביעה דומה.
לאחר שיקבל את הנתונים הנכונים ייתן חוו"ד דעת חדשה ועל סמך זה יקבלו החלטה.
אייל יפה – אנו נמצאים בעידן חדש ומתקדם בכל נושא יחסי עובד מעביד בספורט .במשך שנים באיגודי הספורט
התחמקו מלטפל בעניין השופטים .מסכים עם יוני על עניין החשבונית .עובד/קבלן/פרילנסר זה שכר אומנים .שופט
לא נכנס בהגדרה זו .איגודים נתנו אפשרות לשופטים אם יש להם עסק עצמאי לתת חשבונית .יש  2אפשרויות .מי
שיכול ועצמאי שייתן חשבונית מס .לאחרים לא יהיה מנוס אלא להוציא תלוש שכר.

מיכאל קישון – בסופו של דבר השופטים יצטרכו להיות שכירים .הוחלט בישיבה קודמת שיהיה צוות שייפגש על
הנושאים הטכניים .צריך לעשות זאת בהקדם ולפני תחילת השנה .בתקציב – זה ידרוש לשלם בזמן וידרוש תזרים
שונה.
מאיר ברנשטיין – מודה שמעלים את הנושא לדיון .חייבים חוו"ד עם נתונים מדויקים .הפרשנות הסופית שגם אם
חשבונית מס צריך לשלם .השופטים פועלים  7-8חודשים  +פעילות קיץ .יש שופטים שפעילים באיגוד עשרות שנים
וכן הצטברו יחסי עובד מעביד .אם שופט יפגע בדרך למשחק ניתן יהיה לתבוע את מי ששלח אותו.
אשר אלקובי – המעביד צריך לבדוק מה קורה לקרן הפיצויים שנים עברו.
מאיר ברנשטיין – אין זכות תביעה רטרואקטיבי.
אריה לוקר – מבקש שיוני יניב ואייל יצטרפו אליו למשרד העו"ד כדי לתת את הנתונים המדויקים ותיקון חוו"ד.
אייל יפה – מציע לקבל כעקרון את יחסי עובד מעביד אלא אם כן תהיה חוו"ד שונה .הנ"ל החל מה .1.1.2016
החלטה :אושר כי השופטים יקבלו תלוש שכר החל משכר  1.1.2016ובהתאם לחוו"ד החדשה שתינתן.
הצבעה :אושר פה אחד.

 .4אישור תקציב:
מציג את תקציב הביצוע של שנת  2015וטיוטת התקציב .2016
אנו נסיים את שנת  2015עם גרעון של כ( ₪ 400,000 -רובו בשל תוספת  ₪ 100,000לנבחרת הנשים והגביע האירופאי
בכדורעף חופים) .גרעון זה מצטרף לגרעון של  ₪ 500,000שבו סיימנו את שנת  ,2014כך שהגרעון המצטבר איתו
נתמודד בשנת  2016הינו כ.₪ 900,000 -
יש לקחת בחשבון שאם אין עתודה תזרימית המצב יהיה קשה מאוד .צריך למצוא פתרון לתשלום הראשון של
השופטים .עד  31.12.15צריך לשלם את חובות העבר .תיאורטית זה אפשרי בהנחה שחוב האגודות יקטן.
יוני אלמוג – צריך לראות מה החובות .אגודות חויבו עבור כל השנה.
אשר אלקובי – אם אין תזרים מזומנים מסודר אי אפשר יהיה לשלם לשופטים.
מיכאל קישון – מציע להעביר לנשים  ₪ 700,000ועד  2017להשלים את ה  ₪ 200,000הנוספים .הוצאות המאמן
בגברים גבוהות .מאמן מהארץ יביא לאיזון.
אשר אלקובי – נתון אמתי שבפרק ההכנסות הובאו  70אש"ח לטובת אקדמיה החופים ועוד  60אש"ח מספונסר.
השנה היא שנה אולימפית ויש הרבה פעילויות כולל אקדמיה שצריך לתת להם התנסויות בחו"ל .מהיכן משיגים 250
אש"ח לטובת החופים?
יוני אלמוג – לא חושב שצריך להתעסק עם מאמנים כפרסונה .צריך להציב עובדת תקציב ועל המאמנים לדעת
לפעול לפיו.
מיכאל קישון – אי אפשר להמשיך עם  300אש"ח גרעון נוסף .צריך להחליט על מסגרת תקציב ללא גרעון ואחר כך
לחלק לסעיפים.

יוני אלמוג – אפשרי להוריד  2%מכל סעיף תקציב פעילות.
אשר אלקובי – הפרופורציות מפריעות .לא יכול להיות שהגברים מקבלים מעל החופים  /תשתיות וכו'.
החלטה :אושר תקציב  2016כפוף לקיצוץ רוחבי של  5%בסעיפי הפעילות המקצועית (מצ"ב)
בהצבעה :בעד – אריה ,ניר ,רינת ,יוסי ,יוני ,יהודית ,ארז.
נמנע – נטלי ,מיכאל
נגד – אשר.

החלטות:

 – 1.11.15אושר מינויה של רינת דנון לחברת הנהלה
 - 2.11.15אושר הפרוטוקול  10-2015בתוספת הערותיו של מיכאל
 – 3.11.15אושר כי השופטים יקבלו תלוש שכר החל משכר  1.1.2016ובהתאם לחו"ד החדשה שתינתן.
4.11.15

אושר תקציב  2016כפוף לקיצוץ רוחבי של  5%בסעיפי הפעילות המקצועית (מצ"ב)
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