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אישור פרוטוקול 5/2016
החלטה :אושר פרוטוקול 5/2016
בהצבעה – אושר פה אחד.
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דו"ח יו"ר
התקבל מכתב מאגדות ק.ק .תל אביב בבקשה מההנהלה לבחון את החלטתה בדבר מבנה הליגות ,וכן
לאפשר להם להישאר בליגת העל לגברים.
מצורף מכתב תשובה של אריה לוקר לרן גאון מק.ק .תל אביב:
הנני מביא לידיעתך כי העליתי בישיבת הנהלת איגוד הכדורעף מיום  26.6.16לדיון את פניות קבוצות הכדורעף
ק.ק .תל-אביב ואליצור הוד -השרון לאפשר להן לשחק בעונת המשחקים  2016/17בליגת העל-לגברים .חרף
העובדה שהקבוצות המייצגות את המועדונים סיימו את עונת המשחקים במקום האחרון והלפני אחרון.
החלטת הנהלת איגוד הכדורעף לעונת המשחקים  2015/16קובעת כי שתי הקבוצות אשר יסיימו את הפלייאוף
התחתון במקומות האחרונים ירדו ליגה וישחקו בעונת  2016/17בליגה הלאומית.
בדיון שנערך בהנהלת האיגוד הומלץ חד משמעית ע"י יו"ר הוועדה המקצועית ד"ר יוסי גבע וכן ע"י המנהל
המקצועי בפועל יעקב הרשקו לכבד את החלטת הנהלת האיגוד לגבי עונת המשחקים שהסתיימה ,לדבר
חשיבות מקצועית ממדרגה ראשונה וכן יש למנוע זילות של ליגת-העל.
בפרוטוקול ההנהלה ניתן לקבל מידע גם לגבי התייחסות חברים נוספים להנהלת האיגוד.
בהצבעה שהתקיימה הוחלט ואושר מבנה הליגה לעונת .2016/17
כל ניסיון של הפעלת לחץ על חברי הנהלת האיגוד אינו מכובד ואינו מכבד .אנו גם מערכת הדואגת לחינוך
הדור הבא על ערכים של הגינות ספורטיבית וכיבוד החלטות ההנהלה.
אני פונה אליכם בבקשה לכבד את החלטת הנהלת האיגוד מיום  26.6.16בנושא מבנה הליגה .אנו נשמח מאוד
לראות את המועדונים שלכם מגיעים להישגים בעונת המשחקים הבאה וחוזרים בברכה לליגת-העל לגברים.
גדעון רוזנשטיין – מה השתנה עכשיו שתשע קבוצות זה בסדר? מדוע מספר אי זוגי בליגה זה תקין?
תמיד נלחמו שלא יהיה מס' אי זוגי ויוני היה הראשון שתמיד זעק בנושא .למה השנה נס ציונה כן
עלו לליגת העל אם לא בכדי להשלים ל –  8קבוצות?
אריה לוקר – יתכן ועד היום זה היה וזה אינו תקין .יש צריך לעשות לזה סוף .חבל ש 2 -קבוצות
מהליגה הלאומית לא רצו לעלות .לא מכיר את הסיפור על נס ציונה.

אשר אלקובי –  9קבוצות זה בעיה שפעם בשבוע קבוצה לא תשחק .בשנה הבאה תהיה יורדת אחת
ועולה אחת ,זאת אומרת שכל הזמן יהיו  9קבוצות?
יוני אלמוג – דובר רק על יורדת מליגת העל .על הלאומית והארצית טרם דובר.
גדעון רוזנשטיין – יש לבדוק עם הטוטו לגבי הסף למס' קבוצות.
מיכאל קישון – במידה ותבוא קבוצה מהליגה השנייה עם כסף ,ההנהלה תצטרך לשקול שוב .לפני
שנה תמך בכמה שיותר קבוצות אך הדבר פגע באיכות הליגה.
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סיכום עונת  2015-16והמלצות לקידום השופטים
מאיר ברנשטיין – נמצאים בישיבה עוזי בן צבי – יו"ר הועדה המקצועית של השופטים ויעל דותן,
משבצת השופטים ושופטת בינלאומית פעילה.
השנה התקיימו שיבוצים לכ 2550 -משחקים במסגרות האיגוד ,אסא ,בתי ספר ועוד .במקביל,
מתקיימים בימים אלו משחקי החופים שאחראי עליו שלומי מוכתרי.
היו מעט פעילויות בינלאומיות בתקופה האחרונה ושופטים לא שובצו .החילופים הפוליטיים קצת
הפריעו.
בוועדה המקצועית חברים עוזי בן צבי ,שלומה ברוטמן ורועי בן סימון .הומלץ לבצע שינויים ולבחון
דרכים לקדם את השיפוט/השופטים ולהוסיף אווירה יותר נכונה ורמה יותר גבוהה.
עוזי בן צבי – מציג את סיכום העונה מבחינה מקצועית ורעיונות לשיפור ושינוי.
מאיר ברנשטיין – יש חלל גדול בכמות ורמת השיפוט .בזמנו השופטים לא הסתכלו על הכסף ובאו
ונהנו אך בימינו הדברים שונים ,ואי אפשר לצפות מהם להגיע ללא תמורה ,בטח בשעות הצהריים
שסדרי העדיפויות של הם שונה.
אם רוצים שלא יהיו הערות/הארות ,כמו שמשקיעים בשחקן חייבים לטפל ולהשקיע בשיפוט ברמה
שונה ממה שהורגל עד עכשיו .השנה הזו הייתה שנת למידה של מה ואיך לשפר .לחוקה יש פרשנויות
שונות ,אבל יש מערכות אלקטרוניות ואפשר לראות בסרטונים וללמד שופטים מאמנים ושחקנים.
עוזי בן צבי – כל מי שמתעסק ברמה מקצועית ומנהלית כולם מתנדבים .חושב שיש נקודה שבה
צריך להחליט שעוברים מהתנדבות להתמקצעות .יש גבול למה שאפשר לדרוש ממתנדבים.
מיכאל קישון – אבל על ההשקפה כן מקבלים כסף.
מאיר ברנשטיין – יש מס' משקיפים/חונכים שעושים את זה בהתנדבות .שופטים בינלאומיים בעבר
כגון גבי קראוס ,גבי לוטן ,נתי תרום ועוד.
מודה לאריה על השינוי ביחד השופטים לעובד מעביד ,זה מהלך מבורך.

אשר אלקובי – כל תכניות ההכשרה מכוונת בעיקר אולמות .חופים זה ספורט אחר .חוץ משלומי
מוכתרי ,שאר השופטים רחוקים מאוד משיפוט חופים .מקבל פידבקים מהשחקנים שלא רוצים
שופטים ומעדיפים שיפוט עצמי .בחמישי האחרון היו שופטים שניהלו משחק באופן לא טוב.
יעל דותן – בשנים האחרונות חופים התקיימו ללא שופטים חוץ ממשחקי הגמר .יש את רועי גורן
ורועי בן סימון שהם לשעבר שופטי חופים ואת שלומי מוכתרי .נשתדל לשדרג את איכות יתר
השופטים.
גדעון רוזנשטיין – מצד האגודות – יש שופטים שלא מגיעים למשחקים ,במיוחד בנוער או בליגות
הנמוכות .יש שופטים שמקבלים תלונות והשאלה האם יש ועדה שמטפלת בנושא? יש רושם שגם
אם נעשה זה נעשה בהסתר.
מאיר ברנשטיין – אכן לא תמיד שופטים מגיעים ,בעיקר בשעות  4-5אחה"צ .חסר שופטים ,יש
הגבלת קילומטר וזה מקשה .האיגוד יודע אם שופט לא מגיע .אין נתונים כמה שופטים לא הגיעו ומי
ולאיזה משחקים .היו גם מקרים ששופטים הגיעו ומשחק לא התקיים בשל שינוי כזה או אחר.
לגבי טיפול בתלונות – השעו שופטים אפילו בינלאומיים למשחק עד שלוש אך זה לא פורסם בשל כל
עניין השיימינג שהולך רחוק מדי .יש רשימה מסודרת וניתן לראות אותה .יש שופטים שננזפו,
שופטים במעקב .בטעויות מהותיות אוטומטית השופט לא שופט משחק אחרי.
עוזי בן צבי – כל מי שמתלונן צריך לקבל תשובה מה נעשה .השנה כל התלונות הגיעו אליו ולא היה
שופט אחד שהתלוננו לגביו ולא קיבל התייחסות.
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דוח מנכ"ל
בהמשך להודעתו של אריה על  9קבוצות בליגת על גברים קיימות  2חלופות.
 .1סיבוב אחד ואז פיצול
 2 .2סיבובים ואז פיצול.
החלטה – יתקיימו  2סיבובי ליגה ואז פיצול .ליגת על נשים וגברים כאחד.
בעד –  ,5נגד – ( 1מיכאל – בעד סיבוב אחד).
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הנחיות לקבוצות ליגות על נשים וגברים וחוזר מס' 1
הוצגו ההנחיות לקבוצות ליגת העל וחוזר מס' .1
הערות חברי ההנהלה נוספו להנחיות ולחוזרים שאושרו פה אחד.

החלטות
 .1ליגת על גברים – שתי סיבובים במסגרת הליגה הרגילה.
 .2אושרו ההנחית לקבוצות ליגת העל
 .3אושר חוזר מס' 1

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
ד"ר אריה לוקר
יו"ר איגוד הכדורעף

