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אישור סופי של מספר קולות ההצבעה שיוענקו לכל חברת עמותה בכדורעף חופים בו מתקיימות תחרויות לפני
האסיפה הכללית.
בישיבה האחרונה שהתקיימה לפני  3שבועות סוכם להגיש את ההצעה לניקוד אולמות וחופים לאסיפה כללית לאישור
סופי.
בשיחות נוספות שקיימנו התבקשנו לא לשנות את הניקוד לאולמות .אריה מבקש לקבל את הסכמת ההנהלה לשינוי
המוצע.
הפרדת הניקוד בין כדורעף האולמות לחופים חשוב למינהל הספורט ולוועדת לובצקי .המטרה טובת הענף.
מיכאל קישון – האם הקולות של קבוצות כדורעף החופים נחשבים?
כנרת כנצ'רסקי – לא התקיימה ועדת מנדטים .ניקוד קבוצות כדורעף החופים נכון להיום צריך להיות אפס.
יניב נוימן – יצאו מנקודת הנחה שזה אותו ניקוד כמו באסיפה הקודמת לפני חודש.
החלטה :באסיפה הכללית יספרו רק קולות קבוצות כדורעף האולמות.
החלטה :להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את שינוי מספר קולות ההצבעה שיוענקו לכל חברת עמותה בכדורעף חופים

בו מתקיימות תחרויות.
החלטה :אושר פה אחד
אסיפה כללית :
אישור תקנון כדורעף חופים.
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אישור פרוטוקול 4/15
החלטה  :1אישור פרוטוקול  – 4/15מאושר פה אחד

גמר אליפות כדורעף נשים
אריה לוקר – בטכס הענקת מגן האליפות ,שחקניות מ.כ .חיפה נווה שאנן ומאמן הקבוצה ירדו מהמגרש ולא השתתפו
בטכס .ברור לכולנו שהקבוצה עברה טראומה ומשבר כאשר השחקנית הזרה נפגעה .הקבוצה הסתמכה על החלטת
הנהלת האיגוד לאשר להם לרשום שחקנית זרה אחרת על אף שמועד הרישום חלף .בית המשפט דחה את החלטת
האיגוד.
אי השתתפות המאמן והקבוצה בטכס ,הינו מעשה שלא ייעשה מההיבט הספורטיבי ואסור שמקרה כזה יישנה.
להערכת חברים מהנהלת האיגוד היה על שתי הקבוצות שהגישו תלונה לבית הדין העליון של איגוד הכדורעף בישראל
לגלות רוח ספורטיבית ולכבד את בקשת מ.כ.חיפה נווה שאנן.
הנני פונה לחברי ההנהלה לא לקבל החלטה ולהעמיד את אנשי מ.כ.חיפה נווה שאנן בפני ועדת משמעת.
בהמשך ,אקבע פגישה עם מאמן הקבוצה בבקשה לקבל מכתב התנצלות והתחייבות שמקרה כזה לא יחזור על עצמו.
יוסי סדבון – לא ניתן לעבור בשתיקה .מוכן לוותר על נושא המשמעת .לא בדק מה אומר התקנון במקרה שכזה.
דברי חיים בתקשורת היו לא נכונים ,הן כלפי ההנהלה והן כלפי כפר סבא על אירועי העבר .חיים לא נהג נכונה .הייתה
החלטת בית דין והוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה .זה פוגע בתדמית הענף .על חיים להתנצל בפני האיגוד.
גדעון רוזנשטיין – לספורט יש נלווה שנקראת רוח ספורט .העותרים גילו חוסר ספורטיביות מוחלט בעתירה של כפר
סבא .ההנהלה גויסה לטובת נווה שאנן .אי אפשר להתעלם מכל מה שקרה לפני ותוך כדי .מביע צער על הסדרה
שנראתה במלוא עליבותה.
לא יצביע בעד שום התנצלות של נווה שאנן או ועדת משמעת.
יוני אלמוג – מצטער על החלטת כפר סבא .לא בגלל נווה שאנן .בהוד השרון היה מצב דומה והם הסתכלו קודם כל על
טובת הענף ולא על הניצחון .צריך לקבל את החלטות בית הדין גם אם לא צודקים אך באותה נשימה מצר על החלטתה
של כפר סבא שנוגדת את ההגינות בספורט .המשחקים היו בושה וחרפה .לנווה שאנן לא היה סיכוי לניצחון.
מיכאל קישון – תומך בדברי גדעון.
ארז שור – יש עניין של נראות .היות וזה שודר כל ישראל ראו זאת .מחר יראו את זה נערים ונערות וזה יהיה הנורמה.
צריך שיהיה קו ברור מה מותר ומה אסור .העניין הוא שיש פסיקה ומצד שני איך הכדורעף נראה .צריך לוודא שמקרה
זה לא יחזור.
ניר – אין גבול לצביעות .היה מכבד את הטקס אך זו היה החלטה של חיים .ציפה מיוסי כאקט חברי לא להגיע
לעתירה .גם אם נווה שאנן היו מביאים שחקנית חדשה הם לא היו מנצחים .נווה שאנן תמיד באה לטובת הענף ואחד
לקראת השני.
אריה לוקר – יש בדברי ארז נכונה .יצא מכתב מטעם האיגוד לטובת הנראות.
יוני אלמוג – המהלך לא היה נגד הכדורעף .לא תומך בלא לעלות לטקס אך הוא היה כנגד כפר סבא .יצרו עכשיו
יריבות ומלחמה.
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ועדה מקצועית
כל תכניות העבודה ,מבנה הליגות ומינויי מאמני נבחרות יועברו לאישור בוועדה המקצועית הקרובה ולאחר מכן
לאישור ההנהלה בישיבתה הבאה.
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עדכון – עתירה נגד הטוטו
אריה לוקר – העתירה הוגשה .מורכבת משני חלקים :חלק עיקרי וצו ביניים.
אייל יפה  -כרגע הטוטו התבקש להשיב לצו ביניים .הם הגישו תגובה בה הם מטעים את בית המשפט.
מי שקרא ראה שצרפו הסכם שיווק משנת  .2013אף מסמך לא מתייחס לשנת  .2014מהעתירה אי אפשר לדעת מה
תקציב השיווק ולמי חולק .דרש מהם לקבל מידית פרוטוקולים ומסמכים על תקציב השיווק .שומע כרגע שגם היוע"מ
של משרד הספורט הלכה בניגוד לשולחיה והצביעה נגד וטענה את מה שהאיגוד טוען בפרוטוקול מוסתר שאי אפשר
לחלק כספי שיווק ללא קריטריונים.
מאמין שהסיכויים טובים.
יניב נוימן – מטרתנו הינה לקבל את מה שמגיע לאיגוד .איננו נופלים מאף פרמטר מאיגוד הכדוריד שמקבל מעל
מיליון  ₪עבור הסכם השיווק .הטוטו משפיע בתקציב שיווק או פרסום או חסות (השם משתנה לפי הצורך) באירועים
שהוא רוצה כמו מרתון ירושלים .קבוצות הנוער בכדורגל מתוקצבות מתוך הסכם השיווק למרות שלא ניתן להמר
עליהם .אני חושב שעלינו ללחוץ בכל המקומות בכדי לקבל את הסכם שיווק שייסע לאגודות.
יוסי סדבון – לא אופטימי כמו אייל .בג"צ משתדל להימנע משיקולים כאלה ולא ימהר להחליף שיקול דעתו בשיקול
דעתם.
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קורס שופטים
פיני שפיר – בימים אלו ובדים על פתיחת קורס שופטים .יש לנו בעיה של כמות שופטים .איכות עושים כשיש כמות.
ישנם ימים שיש הרבה משחקים בליגות נמוכות שפשוט לא עומדים מבחינת לוז השופטים.
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פעילות כדורעף חופים
אלעד סימון ,מנהל אגף חופים הציג את הפעילות המתוכננת בעונה הקרובה.
גדעון רוזנשטיין – אקדמיה לחופים .טרם התקיים דיון רציני ומעמיק עם חזון וכו' .חוץ מהמיילים שעוברים .ככה לא
בונים אקדמיה .צריך להביא אנשי מקצוע ,איך מגייסים לטווח הארוך ועוד.
שמע שפנו לאוהד רדקו לאמן בחופים .הוא אימן באולמות ,היה באקדמיה ,בחדרה ,חזרה לנבחרת נשים ועכשיו
לחופים .לא צריך לעבוד בצורה כזו.
יניב נוימן – יש סיכום של האיגוד (במספר פגישות) עם כל הגופי הספורט ,מינהל הספורט ,וועד אולימפי ומכון וינגייט
על פתיחת אקדמיה בשנת הלימודים הקרובה .באם מחליטים אחרת יש להודיע לכל הגורמים ומהר.
מיכאל קישון – באיגוד לא דובר עדיין על אקדמיה לחופים .אם רוצים להגדיל את מספר השחקנים בחופים צריך
לארגן כמה שיותר טורנירים בקרבת האגודות.
אלעד סימון – יש טורנירים שהאיגוד יקיים .מעבר לכך מעודדים שכל אחת מהאגודות תעשה טורניר אצלה .ישמח
לסייע בנושא.
החלטה :אושר חוזר מספר  1בכדורעף חופים.
בהצבעה :אושר פה אחד.
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שונות
.7.1

ליגה לנוער
בקבוצות הנוער יש שינויים רבים של מועדים .הבעיה המרכזית – חופשות וטיולים .יש בקשות
לדחות מעבר לסיום הליגה.
החלטה  :תתאשר דחיית משחקים מעבר למחזור האחרון כל עוד אין להם משמעות על העולות או
היורדות

.7.2

עוזר מאמן נבחרת גברים
אריה לוקר  -יצא לפרסום עוד לפני שעבר בהנהלה .כאשר התחילו לעבוד על תכניות עבודה של
הנבחרות לשנה הבאה הרבה אנשים נכנסו לתמונה והמידע עבר לערוץ הספורט.
בישיבה הבאה תוצג התוכנית כולל מאמני האקדמיה .בחירה של עוזר מאמן צריכה להיעשות על ידי
המאמן עצמו.
מיכאל קישון – לא מקבל את מה שאריה אמר .אי אפשר להגיד בעיתון שהועדה המקצועית החליטה
אם זה בכלל לא נכון .אם רוצים שיכבדו ועדות צריך לעבוד בצורה מסודרת ומוסדרת.
אביטל זלינגר יוצא לחודש לחו"ל ורוב הסיכויים שבשנה הבאה הוא לא נשאר בארץ.
בצורה שהאיגוד מתנהל זה פוגע בוועדות .צריך לכבד את האנשים שהתנדבו ויש להם יכולת להחליט.
אם הועדה לאחר שתדון תמליץ על מאמן כזה הוא אחר ,ההנהלה צריכה לאשר.
אריה לוקר – כרגע גל מוגדר עוזר מאמן עם אביטל .התפיסה צריכה להיות מישהו שמתאים למאמן.
מקבל את ההערה לגבי עניין הועדה המקצועית .היה בטוח שיוסי עשה זאת כבר .אביטל ביקש
חופשה ללא תשלום ל 3 -שבועות שבהם יש משחקי פלייאוף.
יוסי סדבון – יש אגודה שמעסיקה את אותו המאמן אליו פנו וצריכה לדעת מזה.
יוני אלמוג – עוזר מאמן צריך להיבחר על ידי המאמן אבל מהאנשים שההנהלה ממליצה.
אם ידוע שאביטל שנה הבאה לא יוכל להיות בנבחרת יש מצב שלא צריך אותו .ההסכם נגמר בסוף
אוגוסט ויש לבחון אותו שוב.
אריה לוקר – תתקבל תכנית של הועדה המקצועית וההנהלה תדון בנושא בישיבת הקרובה.
גל יהיה עוזר המאמן עד לסוף אוגוסט .בנוגע להמשך השנה נדון בישיבה הבאה.
רשמת הפרוטוקול
רוני יפתח

אושר
ד"ר אריה לוקר
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יו"ר איגוד הכדורעף

