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מוזמן"

יעקב הרשקו – מנהל מקצועי

.1

אישור פרוטוקול 6/15
מיכאל קישון – הפרוטוקול יצא באיחור רב .לא נרשם בו שהוחלט שמכיוון שידוע שיש סיכוי שהמאמן הראשי יאמן
בחול תתקבל ההחלטה עד אוגוסט מי יהיה המאמן הראשי וכשידעו מה קורה עם אביטל הנושא יובא להנהלה.

החלטה  :1אישור פרוטוקול  – 6/15מאושר פה אחד
.2

דו"ח יו"ר
.2.1

ברכות לשחקני כדורעף החופים ,אריאל הילמן ושון פייגה ולמאמנם שקד חיימי על ההישג במשחקים
האירופאיים בבאקו – מקום .5
מיכאל קישון – מציע מתוך כבוד והערכה לבדוק לתגמל אותם על ההישג.
גדעון רוזנשטיין – צריך לקבוע מדיניות בנושא .יש להעלות את זה בוועדת כספים.

.2.2

נבחרת הגברים – יוצאת בשבוע הבא עם נבחרת הגברים למחנה האימון בסלובניה ולטורניר היורוליג
באוסטריה .ב  2.7.15הוזמן לטקס הגאלה של ה  CEVשיערך בוינה.
מבקש מארז שור לבחור לאיזה טורניר ברצונו להצטרף בהמשך.

.2.2

על אף שהוגש בג"צ בנושא ,ביקש להיפגש עם איציק לארי מהטוטו לגבי הסכם השיווק לבדוק איך אפשר
להגיע לסיכומים ללא בית המשפט.
אייל יפה – מה שאפשר לסכם ולהשיג ללא בית משפט תמיד טוב .הדיון נקבע לדצמבר ,והתשובה של הטוטו
לבג"צ מכעיסה היות ומסתירים שם הרבה מסמכים והעברות שבוצעו ב 2014-2015 -כולל אישור של  3מיליון
לכדורסל .יגיש בקשת ביניים לבית המשפט לקבלת מסמכים נוספים מהטוטו.

.2.2

שחקנים ישראלים בעלי  - ITCבזמנו אושר ששחקן ישראלי יחשב כזה בעל תעודת זהות כחולה ודרכון .קיבל
פניות רבות בנושא שנושא הדרכון מאוד מקשה ומבקשים לאשר ששחקן ישראלי יחשב עם תעודת זהות גם
אם אין לו דרכון.
אייל – אזרחות = תעודת זהות כחולה.
יעקב הרשקו – יש להבדיל בין שחקן עם דרכון לשחקן ללא דרכון מבחינת ייצוג הנבחרת .שחקן עם  ITCבכל
מקרה יצטרך לשלם שחרור לפדרציות.
החלטת ההנהלה – לאשר לשחקן/שחקנית בעלת תעודת זהות כחולה להשתתף במשחקי הליגה בארץ.

.2

דו"ח מנכ"ל
.2.1

תכניות למינהל הספורט – יש להגיש תכניות להכנות אולימפיות לכדורעף הנשים וכדורעף החופים .הוקם
צוות שיוביל את הנושא .יעקב הרשקו יכין את הכנות הנשים ,אלעד סימון את הכנות החופים.

.2.2

התבקשו ע"י ההתאחדות האירופאית לארח את טורניר הקונטיננטל חופים בארץ לגברים ונשים .במידה
ותהיה תמיכה של עיריית תל אביב ומינהל הספורט ,בנוסף על התמיכה של ה CEV -האירוע יכוסה כספית
לחלוטין .האירוע מתוכנן להתקיים ב .11-12.9.15

.2

ועדת מקצועית
מיכאל קישון – עד לרגע לא נשלח פרוטוקול של הועדה המקצועית .מה שקורה ,שהיום גם צריך לשמוע ,גם צריך
להפנים וגם צריך להחליט וזה לא רציני .מבקש שנושא ליגת העל יוסבר אך ללא החלטות או לדחות את הדיון עד
לקבלת המסמך.
מבקש להעלות לסדר היום את דחיית הדיון בנושא ליגת העל נשים וגברים ומסביר את השתלשלות הדברים בעניין.
אם רוצים לעשות ולהצליח זה לא יכול להיות ללא שיתוף האגודות .מציע להחזיר הכל לקדמותו ,להיפגש עם
האגודות לשמוע ולמצוא פתרונות משותפים .עצם זה שלא נעשה מאמץ לכנס את האגודות ולדבר איתם זה לא טוב.
אריה לוקר – לפני חודש ישבו עם יוסי גבע שהציג את אותה החשיבה ועם אותה טבלה שקיבלה את אישור ההנהלה.
יעקב הרשקו – אביטל זלינגר נמצא בארץ כמעט שנה ועושה פעילות ענפה עם  3אימוניים שבועיים .כמו כן עובד
באקדמיה ,מעביר השתלמויות למאמנים והכיר את הכדורעף הישראלי .בחודש מרץ האחרון הגיש את הראיה שלו
ותוכניות העבודה על התפתחות הכדורעף הישראלי בעתיד.
הרעיון הוא ליצור קו אחיד של עבודה מלמעלה ועד נבחרת הנערים.
מוצעת טבלה מסכמת של אימוני הנבחרת הלאומית ומטה.
לסיכום ,רוב שחקני ליגת העל הם השקעה של איגוד הכדורעף ואם האגודות לא יכולות לתת  10%מזמנם לאימוני
הנבחרת יש בעיה .בכדי לעשות שינויים בנבחרת ולגרום לה להתקדם יש להגדיל את ימי האימון .כרגע הנבחרת
מתוכננת לעבוד עד סוף היורוליג .נבנתה פירמידה שהדור הצעיר ישחק עם הדור הוותיק.
ידוע שחסר כסף להתנסות בינלאומית לאורך השנה ,וישנם שנים שנבחרת הנערים יוצאת לתחרות רשמית בלי
התנסות בינלאומית .כאן יש ניסיון לקחת נבחרת צעירה לשחק מול נבחרת בוגרת ולקבל ניסיון .צריך ליצור מסורת
עבודה לאורך שנים ששחקן מצטיין יקבל הזדמנויות גם אם אין קבוצה שתיתן לו .צריך לנצל את שירותם הצבאי
בצורה הטובה ביותר ושלא יהיו שם ולא ישחקו.
חשבו ששיתוף האגודות יעשה לאחר שהתוכנית תהיה יותר ברורה ,ידעו מה קורה עם קבוצות ליגת העל ,מי
המאמנים וכדומה .לאחר אישור ההנהלה הם יפגשו עם השחקנים ,האגודות והמאמנים ויכניסו אותם כשותפים.

גדעון רוזנשטיין – הניתוח יפה טוב ומקצועי אבל האם זה מותנה בכך שאביטל הוא המאמן?
למה לא להחליט עכשיו מי יהיה עוזר המאמן שיהיה בפועל שנה הבאה? צריך לקחת בחשבון שמאמן ליגה לא יכול
לאמן נבחרת .המסגרת נראית בסדר והרשקו יצטרך לשבת עם האגודות.
אריה לוקר – אביטל יהיה בארץ עד תחילת ספטמבר .מקווים שהליגה תסתיים ב  27.3.15וחשוב להגיע לכמה שיותר
משחקים .אביטל חוזר לארץ ב 12.4.16 -ומ.א .אירופה ב .18.5.16 -יהיה חודש וקצת לעבודה אינטנסיבית של הנבחרת.
התוכנית הנ"ל מתחשבת בקבוצות.
יש מאמן נבחרת שקובע מי עוזרו ומי ימשיך את הדרך שלו .יבקש מאביטל להגיע לישיבה הבאה ולהציג את דבריו.
מיכאל קישון – למרות מה שנאמר שהנושא אישי ,חושב שאסור בשום פנים ואופן להציע הצעות לליגה ללא לשתף
אגודות .חייבים להקפיד לשדר עם האגודות ,לחשוב ולשמוע אותם .הבסיס של הקבוצות והמאמנים לשנה הבאה
ידוע.
מבקש לקבל החלטה שההנהלה שמעה את ההמלצה של הועדה המקצועית ומבקשת שהועדה תשתף את האגודות,
תשמע אותן ולאחר מכן תחזור להנהלה עם מסקנות לדיון ואישור.
ההצעה התקבלה פה אחד.
יוסי סדבון – לא חולק על דברי מיכאל לגבי תיאום אגודות .צריך לקחת עכשיו את הפרטים ,לחשוב ולחזור עם
הערות.
אשר אלקובי – ממה שניתן לראות ,הועדה המקצועית הלכה לקראת האגודות .מסכים עם מיכאל שיש לתאם עם
האגודות ויכול להיות שיש בעיות נקודתיות שיפתרו אותן .לגבי אביטל ועוזר המאמן ,דנו בעבר שאביטל יגיע לשנה
ושעוזר המאמן הוא זה שיחליף אותו .כמה שיותר מהר ידעו מי המחליף של אביטל כך ייטב.
אריה לוקר – התכוונו בעבר שגל גלילי יאמן .למרות זאת לפי בקשת אביטל – שיעקב הרשקו יאמן .חלק מהעבודה
שלו עם הנבחרות וללא עלות נוספת.
יוסי סדבון – החלטה כלכלית טובה והרשקו יכול להיות מאמן טוב.
.5

שונות
.5.1

גדעון רוזנשטיין  -שלמה ברוטמן מסיים את תפקידו כמשבץ השופטים .יו"ר השופטים החדש ,מאיר ברנשטיין,
ביקש למנות את יעל דותן במקומו .ועדת ההיגוי התנגדה היות והיא שופטת פעילה .הומלץ על יוסי חי
להחזירו לתפקיד .יוסי חי עשה זאת שנים רבות ובהצלחה .כל הבעיות בכל מקרה מגיעות אליו והוא צריך
למצוא פתרונות.
אריה לוקר – מאיר נבחר כיו"ר השופטים ונפגש אתו .אדם רציני שיכול להצליח בתפקידו וביקש לאשר את
תפקיד המשבצת .הוא מודע להערות הועדה המקצועית ולוקח על אחריותו שהדברים יעשו כתקנם.
מיכאל קישון – האם יש אפשרות למצוא מישהו אחר?

ניר שאול – זה לא אתי לשבץ שופט פעיל.
יוסי סדבון – מסכים עם גדעון וניר.
הוחלט :גדעון ויוסי סדבון ישבו עם מאיר וינסו לפתור את הנושא.
.5.2

גדעון רוזנשטיין  -ועדת אתיקה – ישנם הרבה עניינים שדורשים בדיקות נטולות עניינים .מציע להקים ועדת
אתיקה עם אנשים חיצוניים ושם יועלו הבעיות.
אריה לוקר – נציגים של מרכזי מכבי/הפועל לא נקבעים על ידי ההנהלה.
גדעון רוזנשטיין – לא מתייחס לאנשים מסוימים ,אבל כן יש דוגמת הכדורשת.
יוסי סדבון – בעד הקמת ועדת אתיקה שתמליץ על עניינים כאלה ואחרים.

.5.2

גדעון רוזנשטיין – מאמן הנבחרת אריה זלינגר ידוע כי הוא מיטל מרות בלתי תאומן על שחקניות הנבחרת
לאן צריכות ללכת לשחק .מדובר ב 2 -שחקניות שסגרו עם קבוצות והמאמן אוסר עליהן .צריך להזמין את
אריה לשימוע בעניין.
אריה לוקר – לא בקיא בנושא.
אשר אלקובי – כבר שנתיים יש וטו של אריה על שחקניות לא ללכת לחופים.
ניר שאול – כפעיל באגודת מ.כ .חיפה נווה שאנן ספגו הרבה מאריה זלינגר .צריך לחשוב על פתרון.

.5.2

גדעון רוזנשטיין  -כדורשת – אין לו אישית בעיה עם הנושא ,והצביע בעד השת"פ אבל הוא מקבל טלפונים
ופניות בחודש האחרון שמתחילה התארגנות ופעילות בקרב בני הנוער לשחק כדורשת .זה יפגע בכדורעף ואי
אפשר שהאיגוד יתמוך כספית בענף שינגוס בשחקניות האיגוד .בהסכם שת"פ צריך להכניס סעיף שלא ישתפו
שחקניות (נערות) שרשומים באיגוד.
מיכאל קישון – יודע שיש מאמנים שמפחדים לדבר בנושא .אם למאמנט יש גיל מינימאלי/אמר צריך להגיד
גם לכדורשת .יש להסדיר זאת בתקנון שלא יכנסו לאיגוד .למנהל הכדורשת בהוד השרון יש ניגוד אינטרסים
כמ"מ יו"ר האיגוד.
אריה לוקר – ההסכם איתם הוא של ספורט עממי .הם לא מתערבים לנו אנחנו לא להם .אי אפשר להגיד
לארגון הכדורשת לא להקים ליגה של בנות – נערות.

.5.5

אושרה וועדת השיפוט (אישור במייל לאחר הישיבה):
יו"ר – מאיר ברנשטיין ,אמנון נשר ,מאלכ בוטו ,יעל דותן ,איתי שיקמן

.5.5

אושרה וועדת ליגה וגביע (אישור במייל לאחר הישיבה):
יו"ר – גדי איזיקוביץ ,יניב נוימן ,יוסי חי

החלטות:
 -1.6.15שחקנים ישראלים בעלי ITC
הוחלט לאפשר לכל שחקן/שחקנית כדורעף בעלי תעודת זהות ישראלית (כחולה)
להשתתף במשחקי ליגת הכדורעף בארץ.

2.6.15

 ועדה מקצועית – נבחרות ישראל – מבנה הליגה לשנת .2015-2016הנהלת האיגוד החליטה לאמץ את תוכנית הועדה המקצועית לפעילות הנבחרת למסגרת
משחקי הליגה .התוכנית מתבססת על הכנת הנבחרת למוקדמות אליפות אירופה.
התוכנית תוצג בפני נציגי הקבוצות והמאמנים של ליגת העל .והערותיהם יובאו לדיון
בפני הועדה המקצועית וחברי הנהלת האיגוד.

 - 3.6.15משבץ שופטים
הוחלט לקיים פגישה של שני נציגי ההנהלה עם יו"ר ועד השיפוט לדיון בנושא.

- 4.6.15

ועדת אתיקה
ייערך דיון נוסף בנושא ,הצורך בהקמת ועדת אתיקה.

- 5.6.15

כדורשת
לדברי יו"ר האיגוד – נושא הקמת ליגת נערות במסגרת ספורט עממי כדורשת ,עמותת כדורשת
רשאית לפעול בהתאם להחלטותיה היא.

- 6.6.15

הוחלט לאשר  .1 :ועדת שיפוט
 .2ועדת ליגה וגביע

רשמת הפרוטוקול
רוני יפתח

אושר
ד"ר אריה לוקר

מזכירה

יו"ר איגוד הכדורעף

