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

גדעון רוזנשטיין ,מיכאל קישון ,ארז שור ,יוסי סדבון ,אשר אלקובי ,ניר שאול ,יוני אלמוג
מנכ"ל – יניב נוימן

נעדרים:

ד"ר אריה לוקר ,ערן אונגר ,כנרת גנצ'רסקי ,נטלי שר ,יהודית אוליאל,

מוזמן:

מאיר ברנשטיין ,עופרה אברמוביץ ,גלית אבשלום

.1

אישור פרוטוקול 7/15
החלטה  :1אישור פרוטוקול  – 7/15מאושר פה אחד
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הסכם מאמאנט
הוזמנו עופרה אברמוביץ וגלית אבשלום ממאמאנט.
גלית מציגה את עיקרי הפרויקט – פריסה בכ 77 -יישובים ,גם מגזר ערבי ,חרדי ועוד.
המאמאנט בנויה על משחק הכדורשת והפן החברתי .הם מציעים לאיגוד את הידע שלהם ואת התשתית של
המאמאנט .בכפר ורדים התחיל כדורעף לאחר תחילת המאמאנט ,כמו גם ברמת גן ,גן יבנה ועוד .השקעה במאמאנט
הינה השקעה בתשתיות העתיד.
בפן המקצועי – הוקמה אקדמית מאמאנט ששם מכשירים שופטים ,רשמים ,מדריכי כדורשת כבסיס לכדורעף.
מיכאל קישון  -אכן נעשה דבר נפלא ,לא מבין כל כך את ההבדל מארגון הכדורשת .לא רואה את הקשר עם הכדורעף
ומרגיש שיש נדידת מאמנים מהכדורעף למאמאנט/כדורשת וזה פוגע בענף הכדורעף .כשמדברים להתחיל כדורשת
בגילאים צעירים זה הגיל בו בנות מתחילות כדורעף .האם זה לא פוגע באיגוד?
אולי צריך להקים באיגוד צוות שיבדוק איך משלבים בין הדברים.
גדעון רוזנשטיין –המשפט שנאמר ששלב הבא זה ילדים בכדורעף ,לא רואה את זה קורה הילדים יעדיפו להישאר
בכדורשת .בהסכם האיגוד מתחייב לשת"פ כספי .מה ההתחייבות של המאמאנט לאיגוד? האם למאמאנט יש חסויות?
עפרה אברמוביץ  -זו ההפרדה של המאמאנט מהכדורשת .המאמנים מקבלים הכשרות שהכדורעף יכול להשלים ובכך
להגדיל את ההיצע .במאמאנט הניצחון הוא פחות חשוב מהדרך .האג'נדה הינה חברתית קהילתית .גם במשכורות
המאמנים יש דירוג .המאמאנט מכשירים מדריכים ולא מאמנים.
לגבי הצעירים – המאמאנט לא עושה ליגות לצעירים .הליגה היא לאימהות והילדים באים למגרש .יש טורניר קידנט
פעם בתקופה  ,מגיעים  200ילדים שנחשפים לענף .ביקשו כבר בעבר שיבואו לשם מאתרים מטעם הכדורעף.
שת"פ נוסף שניתן לראות הוא ששחקני ליגת העל יבואו ויאמנו.
גלית אבשלום – מבחינת חסויות ,משמעותית מאמאנט אטרקטיבית והקשר רק יתרום.
יוני אלמוג – מוזמנות לפנות לדן לגבי שיווק ושת"פ ,חסויות משותפות של שני הצדדים .מאחל בהצלחה.
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ועדת השיפוט
מאיר ברנשטיין – נבחר כיו"ר ועדת השיפוט .המטרה היא לעבוד ביחד .בקרוב יתקיים קורס שופטים .לכל אחד יש
את שיטות העבודה שלו .לו יש את דרכו ומאוד רוצה לקדם דברים בשת"פ .יש פער בין הדור שמסיים לדור ביניים
והדור הצעיר.
ישב עם הועדה המקצועית של האיגוד ומקווה להמשך שיתוף פעולה ,ובניית תקנון חדש לשופטים.
גם בכדורשת/מאמאנט יש שופטים ולפעמים אותם שופטים עם חוקה שונה .צריך לנהל את קורסי השופטים שלהם.
יוני אלמוג – האם אין ניגוד אינטרסים בכך ששופט כדורעף שופט במאמאנט/כדורשת?
מאיר ברנשטיין – יכולים להיות להם בעיות ויש מקום לבדיקת הדברים.
יוסי סדבון – עלו ספקות בישיבות הקודמות האם שופט בפועל יוכל לשבץ שופטים אחרים
גדעון רוזנשטיין – זה ניגוד עניינים חמור .שאייל ייתן חוות דעתו בנושא .חשוב זה הופעת שופטים למשחקים בליגות
הנמוכות ,נוער ונערים.
מאיר ברנשטיין – לפני שנים רוב המשבצים היו שפטים ,ונהוג שיו"ר הועדה בוחר את עוזריו.
במי שבחרתי להיות משבצת היא את יעל דותן ,שתפקידה הוא גם מזכירת הועדה ,קורסים ,התאחדות
ועוד .זה תהליך של עבודה וגם שכרה בצידה .יעל לא תשבץ שופטים בליגת העל .איש מקצועי ישבץ .היא בחורה
איכותית ויש להם את הזמן והרצון .יוודא שעבודתה תעשה נאמנה ובצורה מסודרת .בטוח שהקשר עם האיגוד יהיה
טוב.
אצל הנוער והנערים כל הזמן יש שינויים רבים ולא תמיד ימצא שופט בהתאם לשינוי .יש לבחון איפה היו
הטעויות/תקלות ולפתור בהתאם .לזכות האיגוד שהחליט שמשחקי הנוער יהיו אחרי השעה .16:00
אולי צריך להביא שופטים מנוסים לשפוט.
ביקש מיעקב הרשקו לקיים כל פגישה עם המאמנים ,להסביר את נהלי השיפוט .חלק מהאמנים לא יודעים את השיטה
וזה עובר הלאה .מתחייב להגיע לכל ריענון מאמנים.
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דו"ח מנכ"ל
.4.1

הסתיים אירוע ליגה אירופאית בבאר שבע בו שיחקו נבחרות הנשים והגברים .היה אירוע מאד מכובד ומרשים
מבקש להודות לאבינועם ולצוות .הגברים הפסידו פעמיים ,הנשים עם ניצחון והפסד.

.4.2

ככדורעף חופים – שיא הפעילות .צמדים ישראלים ישתתפו בטורניר "מבזה" .זה התחלה של תהליך בתאריכים
 11-12.9.15יתקיים באשדוד טורניר קונטיננטל קאפ .שבוע הבא אליפות ישראל בחוף גורדון.
אשר אלקובי – הקונטיננטל קאפ באשדוד זה טורניר בשיטת גביע דיוויס .יגיעו  4נבחרות מכל מגדר .מקווים
שיעלו למקומות  .1-2ההגרלה של הבנות קשה ,בנים סביר .אירוע מכובד עם טלוויזיה ,טריבונות ,שידורי
אינטרנט לכל העולם .עיריית אשדוד התחייבה על סיוע של  150אש"ח .תמיכה נוספת שתיתן כעזרה שוות
ערך .מינהל הספורט  100אש"ח ו  80אש"ח מה  .CEVיחסר כנראה בין  50-100אש"ח .מקווים שיגיעו
ספונסרים .דן נרתם למסע השיווק כולל סגירה עם בתי מלון וכדומה .ישמח לתרומת החברים לעזרה בנושא.
הלינה היא באשדוד.
מאיר ברנשטיין – יגיע ארצה יו"ר איגוד השופטים העולמי של החופים ואחד המשקיפים הבכירים.
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שחקני נבחרת ישראל
החלטה להעמיד לוועדת משמעת את שחקני הנבחרת שלא הופיעו .חבל שמתעכב כל כך הרבה זמן.
אייל יפה – הנושא התעכב בגללו ומתנצל על כך .זומנו  4שחקנים שלא הגיעו לאימונים לפגישה עם נוימן ,לוקר ,יפה
וגורן .הגיעו  ,2שון ושגיב .יוחאי ווסילי לא הגיעו .יצא מכתב לשחקנים שלא הגיעו ויסבירו מה המשמעות .במקביל
ניסו לשכנע את שון ושגיב שהנבחרת בעדיפות על הצריכים האישיים .השחקנים נימקו מדוע לא הגיעו ואת הסיבות.
יוני אלמוג – יוחאי בכלל לא זומן לנבחרת ,אביטל שחרר אותו .וסילי זומן וטוען שהוא פורש מהכדורעף.
נראים מגוחכים שלא עושים כלום .אפשר לעשות ועדת משמעת פנימית.
גדעון רוזנשטיין – יש באיגוד נוהל שלא מיושם .שמזמינים לנבחרת ,אגודה לא מיודעת על זה .המנכ"ל צריך לפנות
לאגודה ולגבי השחקנים וגם זה לא מיושם.
מיכאל קישון – מכירים את שון שלא בעייתי .ביקש מהמאמן להגיע להסכמות על מספר ימי האימון מול הלימודים.
המאמן נתן לו  2ברירות – או הכל או כלום .המאמן צריך להתעסק בפן המקצועי בלבד .כל בעיה אחרת יש מנהל
נבחרת או מנכ"ל .האגודות לא ידעו על הנושא .גם יוחאי דדון ,שחקן מעל גיל  30שנתן שנים רבות לנבחרת .אפשר
להיות הוגנים .צריך ללמוד מכך ולקבוע נהלים .גם בנשים וגם בגברים.
אייל יפה– המאמן לא ביקש כלום .מנהל הנבחרת הביא את התלונה ומשם זה המשיך הלאה .זה הליך לא נכון שלא
פנו לאגודות .שיקול הדעת הראשוני צריך להיות של המנהל.
מיכאל קישון – מציע לא להעמיד לדין ולקבוע נהלים לעתיד.
החלטה :היועץ המשפטי יוציא לשחקנים הערת אזהרה עם העתק לכל קבוצות ליגת העל
בהצבעה :אושר פה אחד.
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ליגת על גברים
הרשמה לליגת על הייתה עד ה .15.6.15 -בשנה שעברה נשארו בגברים  7קבוצות .הפנימייה ירדה .עד לתאריך זה
נרשמו  6קבוצות בלבד.
כרגע ישנה התלבטות מה עושים .משחקים עם  6קבוצות או שמנסים לצרף מהליגה השנייה  4-6קבוצות.
ההחלטה או שממשיכים עם  6עם בקרה תקציבית כפי שהיא היום או להעלות קבוצות מהלאומית עם בקרה
מופחתת.
גדעון רוזנשטיין  -המצב עגום גם של הקבוצות שצריך לחשוב לבטל את הבקרה .מי שרוצה לעשות כדורעף יעשה
ויעמיד קבוצה ראויה.
יעשה סיבוב אחד קצר ואחרי זה חלוקה לדרג א' ודרג ב'.
יוני אלמוג – ליגת על מקבלים כפול מהליגה השנייה .טפסי השיפוט יקרים ,הנסיעות יותר יקרות .מאיפה יביאו
מגלגלים ומנגבים? שנה שעברה לא היו סנקציות אם לא היו מגלגלים ומנגבים.
ארז שור  -בקרה זה עניין אחד ונהלים זה עניין אחר .לא יקומו מחר ויהיו עוד קבוצות ברמה גבוהה .כנציג קבוצה
הליגה לאומית חושב איך לשכפל לעוד מקומות שיהיה עוד כדורעף בעוד מקומות .צריך למצוא פתרון ארוך טווח.
מיכאל קישון – תומך בהצעת גדעון .חושש שאם מבטלים את הבקרה התקציבית לא יוכלו להחזיר בעתיד.
החלטה :תקציב המינימום לעונת  2015-2016בליגת על גברים יעמוד על סך  250אש"ח  % 60מתוכם שכר שחקנים
לכל הקבוצות  ,בליגת העל לנשים התקציב יעמוד על סך  200אש"ח  60%מתוכם שכר שחקניות .
בהצבעה :אושר פה אחד.
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חוזר מספר 1
מצורף חוזר מספר אחד .החברים נותנים הערותיהם וזה יתוקן במקביל.
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דוח ועדה מקצועית
ידון בישיבה הבאה.
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שונות
מכתבה של קריית אתא – יש בעיה עם שחקניות העתודה ומי שמתאמנת תחת אריה זלינגר שלא חותמות בקבוצות
אחרות עקב הוראה שלו .בקשה של הקבוצות שתצא הנחיה לכל המאמנים/מנהלים בנבחרות שהם לא יכולים
להשפיע על השחקנים.
החלטה  :היועמ"ש יוציא הנחיה למאמני הנבחרות והנחיה חד משמעית על איסור מוחלט להמליץ לשחקנים באיזה
קבוצה לבחור.
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החלטות
 - 1/8/15אישור פרוקוטול 7/15
 - 2/8/15הסכם שיתוף פעולה איגוד כדורעף במסגרת ספורט עממי עם "מאמנט"
 - 3/8/15קיום משחקי כדורעף חופים ,טורניר קוננטיננטל קאפ באשדוד  .11-12.9.2015אושר .₪ 50,000
 - 4/8/15שחקני נבחרת ישראל – אי התייצבות  .ההחלטה – מכתב אזהרה במקום זימון לועדת משמעת.
 - 5/8/15בקרה תקציבית ליגת על גברים שנת משחקים . 2015-2016
ליגת על גברים ₪ 250,000
ליגת על נשים ₪ 200,000

רשמת הפרוטוקול
רוני יפתח

אושר
יוני אלמוג

מזכירה

מ"מ איגוד הכדורעף

