
 

 
 

 201510/5/בתאריך  20156/ישיבת הנהלה 

 ד"ר אריה לוקר, יוני אלמוג, גדעון רוזנשטיין, מיכאל קישון, ארז שור, יוסי סדבון נוכחים:  

 יניב נוימן  –מנכ"ל 

 , ניר שאולערן אונגר, כנרת גנצ'רסקי, נטלי שר, יהודית אוליאל נעדרים: 

 

 155/אישור פרוטוקול  .1

 מאושר פה אחד – 155/: אישור פרוטוקול 1החלטה 

 

 דו"ח יו"ר .2

 ( לאגודות כדורעף החופים80%יישלח מכתב תודה לדודו מלכא על עזרתו בהחזרת ההקצבות ) .2.1

 שופטיםליו"ר איגוד הבחירות  .2.2

פיני שפיר פנה בבקשה לסיים את תפקידו. אני מבקש כי יתקיימו בחירות לתפקיד בהתאם לנוהל המקובל בין 

 את הרכב הוועדה ומשבץ השופטים.השופטים. היו"ר החדש יקבע 

 רכז תשתיות .2.2

יאיר טלמון מסיים את תפקידו כרכז תשתיות. יש להוציא מכרז לתפקיד ולקיים ועדת קבלה. חברי הוועדה: 

 יניב נוימן, יוני אלמוג, יוסי גבע.

 

 יוסי גבע –ועדה מקצועית  .2

 אמנים הלאומיים.מציג סיכום לתקופה. הועדה מבקשת להציע דרך חדשה לאחר מפגשים עם המ

 פבל פולקוב. מאמן עידו כהן, עוזר מאמן –נבחרת הנערים 

ממתינים לאביטל זלינגר שיגיד את דעתו. יש הצעה של הועדה המקצועית לאימוניים שבועיים  –נבחרת הנוער 

 יחס לעבר והשאלה האם ניתן לביצוע תקציבית.לנבחרות, כאשר כמות האימונים גדלה ב

שחקן ותיק שעובד עם המרכזים במסירות נויים חדשים. שגיא ברעם בבנים וגיא שמאי בבנות, ם מימציעי –אקדמיה 

 הנבחרות והאקדמיה. עםהאגודות חייבות לשתף פעולה  .ומצוינות

 נבחרת עתודה גם בנשים. הצעה של אריה זלינגר לקייםסגל הבוגרת לא משתנה.  –נבחרת נשים 

 באגודות.  שחקנים ושחקניות בצבא לא משחקים מספיק

 לשחקנים האלו יהיה כרטיס כפול. 

על העבודה היסודית. אם מסתכלים על התוכנית האסטרטגית בתמיכה בקבוצות  ולוועדהמודה ליוסי  – לוקר אריה

 אלטרנטיבית שמתמקדת תחת נבחרות ישראל. תכניתשיבנו סגלים כאן יש 

 אש"ח(. 600. אין כרגע הערכה כספית )לדעתו כ ותביא במשך השנים תוצרת יותר טובה יותר מעשיתהתוכנית הזו 

 צריך לבדוק עלויות מדויקות של התוכנית. ועדת הכספים תשב עם הדוח ותעזור לתת הצעה להנהלה.

 



 

 
 

לגבי עוזר המאמן, יש להחליט שגל הינו עוזר עד אוגוסט ואז יקבלו שוב החלטה. צריך לשמוע  –קישון מיכאל 

 סט.מאביטל מה קורה איתו לאחר אוגו

הפעילות של הנבחרות הצעירות ומינוי המאמנים בהתאם להמלצת  תכניתהחלטה: הנהלת האיגוד מאשרת את 

 הועדה המקצועית.

 בהצבעה: אושר פה אחד.

 

 ועדת שיפוט .4

. היות ואין תקנון לשופטים, היו"ר נבחר מתוך מועמדים וטר ועדת שיפפיני שפיר הגיש בקשה לסיים את תפקידו כיו"

חברים  2וזה בוחר  תהמקצועיהוועדה את היו"ר  חברים. חברי הוועדה ממנים 4 –ו את חברי הועדה וממנה לעצמ

 תחתיו.

השיפוט/מקצועי לא יכולים לשבת שופטים פעילים. זה ניגוד אינטרסים. יש הרבה  בוועדת –רוזנשטיין גדעון 

 שופטים ראויים שפרשו ויכולים להיות ובעדה.

 צעירים. מנסים להיעזר במשקיפים. 2 –ותיקים ו  3צעיר את המערכת. צריך צריך לדאוג לה –שפיר פיני 

 יש לדאוג לחלופה בהקדם כי יש קורס שופטים בפתח. גם ההרכב הבא יבוא להנהלה לאישור.

א נושא התשלום לשופטים. יש לבודק את נושא העובד/מעביד. לא תקין לשם הנקודה המרכזית הו –קישון מיכאל 

 פיתרון.שכר בחודש שאחרי. צריך לבדוק את החוקיות של זה. יש גם בעיית הדיווחים ויש למצוא לזה 

 בכל אופן, התשלום יהיה בתלושי שכר. נושא העובד/מעביד ייבדק אל מול ערן כדורי. –לוקראריה 

 

ההנהלה. יו"ר ועדת השיפוט ימנה את חברי  השיפוט יערכו במייל ויובאו לאישור וועדתיו"ר להחלטה: בחירות 

 נוספים. 4 -הועדה

 בהצבעה: אושר פה אחד.

 

 דוח ועדת כספים .5

 הבטיח שימצא תקצוב. אורי שפר –נבחרת העתודה נשים  – לוקר אריה

על יניב ויוסי גבע מישהו נוסף בצוות  מועמדים. מבקש למנות נוסף 10הוגש מכרז לרכז תשתיות. קיבלו מעל 

 האיתור. יש לקיים ראיונות בהקדם.

 האיתור. לוועדתיצטרף  –אלמוג יוני 

 מבקש להסמיך את הצוות ולא לחכות לאישור הנהלה.  –קישון מיכאל 

 .21.6.15 –תאריך לאסיפה כללית לאישור מאזן 

 שנתית. תכניתעל פי  –נסיעות נבחרות 

 עדת הכספים.החלטה: אושר דוח ו

 בהצבעה: אושר פה אחד.

 

 שונות .6



 

 
 

 בקשת חדרה לשחק בעונה הבאה בליגת העל לנשים .6.1

 על פי המיקום היא לא זכאית.

 כל קבוצה שיכולה להעמיד תקציב ראויה. –מיכאל 

 החלטה: אושרה בקשת חדרה לשחק בעונה הבאה בליגת העל לנשים.

 צבעה.לא נכח בה –אריה. גדעון  –. נמנע 4 –בהצבעה: בעד 

 

 .ITCשינוי תקנון שיתוף שחקנים בעלי  .6.2

 .ITCשחקנים בעלי  4כרגע מאושר לשתף רק 

 תעודת זהות ודרכון. –צריך להבחין מה זה ישראלי  –יוני 

 .ITCהחלטה: ישראלי ייחשב בעל דרכון ותעודת זהות ולא ייחשב במניין ה 

 היוע"מ יביא הצעה לניסוח שינוי התקנון.

 .בהצבעה: אושר פה אחד

 

 שינוי מיקום גמר גביע האיגוד .6.2

 מבקש לדעת מדוע שונה מיקום גמר גביע האיגוד מעוספיא לכפר סבא. –סדבון יוסי 

לא ייתכן שקובעים משהו ומשנים ברגע האחרון. גרוע שחבר הנהלה מתערב בעניין אישי בהחלטות האיגוד. 

 זה חמור מאוד ואסור שיישנה.

. לא הפך החלטה אלא ביקש. הדברים יותר יע שונה מספר פעמיםהגב יוסי לא בקיא בפרטים. –אלמוג יוני 

 מדי משתנים.

 הנימוק שרחוק לאנשים לא לעניין. – קישון מיכאל

טעות בנושא שאישר את השינוי. יש להוציא מכתב התנצלות  הייתהההארה נכונה, גם לו  – לוקר אריה

 ולקיים שם משחק/אירוע בקרוב.

 

 :החלטות מאושרות

 הנהלת האיגוד אישרה את התכנית המקצועית. – 1-6.15

 .עריכת בחירות לתפקיד יו"ר וועדת השיפוט – 2-6.15

 .ועדת איתור לתפקיד רכז תשתיות – 3-6.15

 קבוצה אשר תעמוד בבקרה התקציבית לליגת על נשים תקבל אישור השתתפות בליגת העל. – 4-6.15

 .ITC –יתוף שחקנים בעלי זהות ישראלית ו היועץ המשפטי יעביר חוות דעת בנושא ש – 5-6.15

 

 

 

 אושר                 הפרוטוקול מתרש                                                          



 

 
 

                                                                                    ד"ר אריה לוקר                     רוני יפתח                                                                             

 יו"ר איגוד הכדורעף                 מזכירה                                                                                          


