ישיבת הנהלה  2/2015בתאריך 8/2/2015
נוכחים:

ד"ר אריה לוקר ,יוני אלמוג ,גדעון רוזנשטיין ,אשר אלקובי ,מיכאל קישון ,יוסי סדבון,
מנכ"ל – יניב נוימן
מוזמנים :עו"ד אייל יפה ,דרור גורן ,מורן בצר תייר ,אריה זלינגר ,שגיא ברעם ,יעקב הרשקו,
יוסי גבע

נעדרים:
.1

ענבל שניידרמן ,ערן אונגר ,כנרת גנצ'רסקי ,נטלי שר ,יהודית אוליאל ,ארז שור

סיכום פעילות נבחרות – מאמני ומנהלי הנבחרות
מאמני ומנהלי הנבחרות (נוער בנים ובנות ,עתודה נשים) מגישים את הדו"ח לגבי נסיעתם למוקדמות אליפות
אירופה.
יוסי גבע – כיום אין מנהל מקצועי לאיגוד הכדורעף דבר שחסר בהתוויית דרך .באקדמיה יש אי סדר ויש
למנות אדם שיעבוד מול האקדמיה בפן המקצועי .מבקש שלוועדה המקצועית תהיה הגדרת תפקיד ו"שיניים".
אריה לוקר – מודה למאמנים ו ליוסי על הצגת הנושאים .שינוי באקדמיה חייב להיות וכמה שיותר מהר .מורן
טעתה כשלא קיבלה את ההצעה להצליב בין המאמנים .האיגוד חייב לעשות שינוי במצב הקיים.
במהלך שנת לימודים לא ניתן לעשות הרבה .יציע לאמץ את ההצעה להקים וועדה שעד חודש מרץ תגיש
להנהלה המלצות – לגבי מאמנים ,סדרי עדיפויות פעילויות ,מבנה ,יחסי גומלין ,איתור ועוד .הועדה צריכה
מבקש מהועדה שתוקם להכין קריטריונים ודרכי בחירת השחקנים לאקדמיה.
אשר אלקובי – התקיימה פגישה עם מינהל הספורט ווינגייט .יש הסכמה עקרונית להתחיל את האקדמיה כבר
בשנה הנוכחית עם  2זוגות בנים ו  2זוגות בנות.
במשא ומתן משמעותי שוינגייט יקבלו החלטה לבנות מגרשי חופים.

.2

החלטה  – 1תוקם וועדה בה יהיו חברים חברי הוועדה המקצועית ואריה ואביטל זלינגר שתגיש את
המלצותיה תוך חודש.

.3

אישור פרוטוקול  1/2015מתאריך 2-3/1/2015

החלטה  : 2אישור פרוטוקול  -מאושר

.4

דו"ח יו"ר – אריה לוקר
.4.1

מודה ליניב ולצוות על הפקת משחקי הגביע ,וכמובן ברכות למנצחים – הפועל כפר סבא בנשים,
הפועל מטה אשר/עכו בגברים.

.4.2

התקיימה פגישה עם לובצקי בנושא כדורעף החופים ובתקצובו.
קשה להגדיר את הפגישה אבל לובצקי לא רוצה לקבל החלטות עבור איגוד הכדורעף.
יוסי סדבון – קיבל דיווח שענף כדורעף החופים נשאר ענף אישי.
מטרת האיגוד בעונה הקרובה להגיע לכ 800 -ספורטאי בכדורעף החופים .ללא קשר יצא מכתב לאורי
שפר בבקשה לתמוך באגודות החופים בשנת  2015ב 80%-מסך התמיכה של שנת .2014

.4.3

ביום ראשו תוגש העתירה בנוגע להסכם השיווק מול הטוטו.

.4.4

ועד אולימפי – הוריד את התמיכה בפרוייקט זלינגר ל  .₪ 50,000תתקיים פגישה נוספת בנושא.
הטענה בקיצוץ – חוסר עניין לציבור וחוסר הצלחה של הפרוייקט.

.4.4

יניב קיבל הודעה בעל פה שה CEV -אישר לאיגוד להיות חברים ב  .MEVZAיש שם פעילות ענפה
לנבחרות ולקבוצות.

.4.4

ליגה אירופאית – רשמו את נבחרות הגברים והנשים .נבחרת הגברים של פולין תגיע וצריך לעשות
מזה חגיגה .מאמן נבחרת הגברים ,אביטל זלינגר ,אומר שבבית שלנו הסיכוי להגיע לפיינל פור הוא
קטן כי מכל בית עולות  2קבוצות .אם יארחו פיינל פור בארץ ניתן להבטיח את השתתפות.
נפגשו עם ניר ברקת ראש העיר ירושלים שאהב את הרעיון כי חשוב לו לקיים טורניר כזה בירושלים.
ישנם  2בעיות כרגע – ישנם עוד  2מדינות שביקשו לארח ,פולין ואוסטריה וה CEV -רוצים אגרה של
 50,000אירו .ההגרלה בסוף פברואר.
לגבי נבחרת הנשים ,אחרי שאריה זלינגר לא רצה להיות ביורוליג ואחרי ששמע שאביטל משתתף
שינה דעתו ,אך יודע שלא יקבלו תוספת ליורוליג .הוא הציע לא לשלם משכורות לשחקניות 4
חודשים .צריך שתהיה הסכמה של השחקניות להוריד  25%מהשכר למשך שנה.

.4.4

.4

כדורשת ומאמאנט – יזומנו לישיבה הבאה לראות האם חותמים על החוזה המשותף או לא.

דו"ח מנכ"ל – יניב נוימן
.4.1

מודה לעובדי האיגוד על הפקת  2אירועי גמר מדהימים .בשני ימי המשחקים היו מעל  4000צופים.

.4.2

הועבר כל המידע המתבקש בנוגע לביקורת העומק של רשם התאגידים.

.4.3

מחר לאחר עדכון תקנון העמותה באסיפה הכללית אעביר את תקניו העמותה המעודכן לבקשת רשם
העמותות .בתקוה לקבל מיד לאחר מכן את הניהול התקין המעוכב בשל סבך בירוקרטי.

.4.4

החלנו ברישום ספורטאי התאחדות הספורט לבתי ספר ופרחי ספורט.

.4

שונות
.4.1

הנהלת האיגוד מקבלת את בקשות מכבי הוד השרון ומכבי בנות נצרת להשתתפות בבית העליון של
הליגה הלאומית לנשים .הבית העליון ימנה  10קבוצות ,הבית התחתון ימנה  6קבוצות.

רשמת הפרוטוקול
רוני יפתח

אושר
ד"ר אריה לוקר

מזכירה

יו"ר איגוד הכדורעף

