
 

 
 

 20156/9/בתאריך  20159/ישיבת הנהלה 

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

 יניב נוימן, עו"ד אייל יפה –מנכ"ל 

 ניר שאול, אשר אלקובי, ערן אונגר, כנרת גנצ'רסקי, נטלי שר, יהודית אוליאל נעדרים: 

 

 15/8אישור פרוטוקול  .1

חשיפת  מאפשרתהעל,  גובה הבקרה התקציבית לרישום קבוצה בליגת בדבר החלטת ההנהלה – לוקר אריה

מספר גדול יותר של ישובים. מאידך שלב הפלייאוף העליון צריך להיות איכותי יותר, יש לוודא שמועד להענף 

אריה מקווה כי מקרה שהיה  ויהיה מוגדר  ביום ובשעה. דוניםהעברות ורישום שחקנים יהיה ידוע לכל המוע

 .בנושא רישום שחקנית זרה לא ישנהשעברה בשנה 

 

 יש להגדיר תאריכים עד מתי מותר להביא שחקנים זרים ועד מתי מותר להחליף. –יוני אלמוג 
 

המשחקים את ממליץ לתגמל כספית את הקבוצות שישחקו בפלייאוף התחתון במטרה להביא  –מיכאל קישון 

 לכל עניין.

 

 .בהקדם המנכ"ל יפרסם את מועדי העברות/רישום לקבוצות -טההחל

 

 ליגה אירופאית – דו"ח יו"ר .2

 האירופאיות היו: הליגב השתתפותנוהמטרות  –א. ליגה אירופאית 

 רופה.ירכישת ניסיון בינלאומי. והכנה לקדם אליפות א -

 .במהלך הקיץ לציבור טלוויזיהחשיפת המשחק בשידור  -

 בהמלצת יוני אלמוג ובהתראה     ו.ם פעילות הגברים עם המאמן אביטל נקבע כחודש לפני מועד קיומהמפגש לסיכו          

 פרוטוקול המפגש יוצג לפני ההנהלה בהמשך. . קצרה זומנו חברי ועדת ההיגוי          

 עם עוצמת מעוף  האחד התמודדות השחקנים ,להערכתי האישית למרות שאינני מאמן כדורעף בלטו שני נושאים          

 כדור שהוא הרבה ומעבר לליגה שלנו בארץ.          

 ההמלצה לרכוש מכשיר שיורה כדורעף אשר יעמוד לרשות תלמידי האקדמיה ולרשות שחקני הנבחרת.מכאן,           

 וחסימות גבוהות מהנראה בארץ.התמודדות מול שחקנים גבוהים  השנייההנקודה           

 .2015סט גוך דיון בנושא שכרו של המאמן בחודש אונער          

 

 

 

 



 

 
 

 החלטה:         

 .התשלום בהתאם להבטחת יו"ר האיגוד ד"ר אריה לוקר         

 מתוך הערה ליו"ר.לתשלום את הסכמתו  אישרמיכאל קישון  8.9.15בתאריך          

 .הערה המבקשת את אישור ההנהלה לפני מתן אישור היו"ר         

 

 תוכנית עבודה נבחרת ישראל גבריםב.   

 הכוונה לאשר את התוכנית שהוגשה ע"י המאמן אביטל תוך התחשבות בבקשות של קבוצת ובעיות פרטניות של       

 שחקנים.      

 

 יום רביעי. –יום אימון בשבוע  החלטה:       

 

 נשיםה       

 האירופאית. זלינגר יוזמן לסיכום משחקי הליגההמאמן אריה        

 התקיימה פגישה עם המאמן אריה זלינגר ושחקניות העתודה. הובהר כי האיגוד לא יוכל להעמיד  ,נבחרת העתודה       

 , תבחן דרך הפעילות. 20/24 מפרויקטהשנה תקציב לפעילות נבחרת העתודה. במידה ויתקבל תקציב        

            

 מסגרת. בבתוך  נשיםבמשחקי כדור, גם כדורעף ה" 20/24מדינת ישראל משקיעה תקציב " 

 קבל תקציב גדול לנושא.תלא מאמינים שיאנו ו תוכנית שהוצגה בפני דודו מלכא. שיניב ודודי הגי 

 

 CEVכנס  .3

. MEVZA. בחירות ליו"ר וכן פגישה עם  1 –נושאים  2. על הפרק )שיוצא לכנס מנכ"לים( יצאו לכנס אריה, יוני ויניב

גם עם נבחרות הנוער  למשחקים משחקים במסגרת כדורעף החופים, ומקווה להיכנס בקרוב בינתיים היו

 והנערים/נערות. 

 

 כדורעף חופים .4

 יפה מאוד. מאורגן התקיימה בחוף גורדון, הרמה הייתה גבוהה ואירוע שאליפות ישראל 

יותר טורנירים  קייםשחקנים משנה שעברה. עדיין זה לא מספיק ויש ל 100, גידול של 300 -סה"כ שחקנים רשומים כ

 בשנה הבאה.

 .לאירוע , מזמין את כל חברי ההנהלה להגיע11-12.9.15יתקיימו באשדוד בתאריכים  אירופהמשחקי גביע 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 שונות .5

 שכר שופטים .5.1

 בעלות של האיגוד. 12% -בתלוש שכר. ישנה עליה של כטים יעבור להיות שכר השופ 2016החל מחודש ינואר 

 

 מבקר פנים  .5.2

והצעת   BDOדרישות רשם העמותות על ההנהלה למנות מבקר פנים. התקבלו הצעות מחיר מחברת  על פי

 לשנה. ₪  8,000מחיר של שלום כהן שהינה נמוכה יותר ועל סך 

 הפנים של האיגוד.החלטה: אושר מינויו של שלום כהן כמבקר 

 בהצבעה: אושר פה אחד.

 

 עזרה לאגודות .5.3

צריך לעשות צעדים ולהראות שהאיגוד מתייעל. לסכם שתוך חודש מהיום צוות מצומצם  – קישון  מיכאל

 יראה איך מחזירים את המצב לקדמותו. איך עוזרים להתייעל ובלי לפגוע בתשתיות. 

  בנושא המקצועי והתשתיתי. לטיפולהוספה משרה וחצי מהשנה שעברה  – נוימן יניב

 שעות שבועיות.  20-30יש בעיה עם העלות של המאמנים שעובדים  –אלמוג יוני 

 אין יעילות. נכון שצריך לגדול אבל במסגרת היכולות. – רוזנשטיין גדעון

עבודת קבוצות מאשר היום. אם לא תהיה  5שנה היו פי  40כל הזמן דנים על אותו הדבר. לפני  –שור ארז 

 תשתית מעמיקה ככה המצב יישאר. 

אים ועל כך צריך להגדיל את הכמות ולעודד נגזרת של ספורט ההקצבה של הטוטו והמינהל היא –נוימן יניב 

  פעילות.

 

 אגודות חדשות .5.4

 שפרעם, באקה אל גרביה, טורעאן. -אושרה הרשמתם של אגודות חדשות 

. "חיפה XTמכבי "שת לשנות את שם קבוצות ליגת העל למבק "מ.כ. חיפה נווה שאנן" –בקשה לשינוי שם 

 ."חיפה נווה שאנן מכבי"ליגות לאומיות ארציות ונוער נשארות 

 החלטה: אושרו הרישומים והשינוי פה אחד

 

 את המחזור הראשון בליגת העל לנשים בשבוע. דחותכפר סבא מבקשת ל .5.5

 מיכאל, יוני, ארז – 3 –בעד  החלטה: 

 לא משתתף –גדעון 

 נמנע -ריה א



 

 
 

 

 החלטות:

 

 8/15אישור הפרוטוקול  – 1.9.15

 בהקדם. מועדי העברות רישום. יפורסם ע"י מנכ"ל האיגוד              

 

 ועד סיום משחקי הליגה 2015תוכנית עבודה נבחרת ישראל גברים סוף שנת   - 2.9.15

 יום האימון. –יום רביעי            

 

 שכר שופטים – 3.9.15

 , שכר השופטים יהיה באמצעות תלוש שכר, תוספת העלות על תקציב 2016החל מחודש ינואר             

 .12%האיגוד             

 

 מבקר פנים     4.9.15

 האיגוד.בהתאם לדרישות רשם העמותות אושר מינויו של מר שלום כהן כמבקר פנים של              

 

 אגודות חדשות     5.9.15

 ושר רישום: שפרעם, באקה אלגרבייה, טוראן.א             

 

 שינוי שם אגודה      6.9.15

 "מכבי אקסטי חיפה". –אושר שינוי שם האגודה "מ.כ. חיפה שאנן" ל              

 

 תחילת מועד משחקי ליגת על נשים.      7.9.15

   מים.בשבוע י נשיםעל -אושר דחית מועד משחקי המחזור הראשון בליגת              

 

 אושר                 הפרוטוקול מתרש                                                          

 אריה לוקר                  רוני יפתח                                                                             

 איגוד הכדורעף יו"ר                 מזכירה                                                                                          


