ישיבת הנהלה  8/2016בתאריך 04/09/2016
נוכחים :ד"ר אריה לוקר ,יוני אלמוג ,יוסי סדבון ,רינת דדון
מנכ"ל – יניב נוימן ,עו"ד אייל יפה ,יעקב הרשקו ,דן שיראי ,גדי אייזיקוביץ
חסרים – כנרת גנצ'רסקי ,ניר שאול ,יהודית אוליאל ,ארז שור ,ג'ניה אדרת ,מיכאל קישון ,גדעון
רוזנשטיין.

.1

אישור פרוטוקול 7/2016
מבקש כי להבא החלטות יופיעו מרוכזות בסוף הפרוטוקול.
החלטה :אושר פרוטוקול 7/2016
בהצבעה – יובא לאישור בישיבה הקרובה

.2

דו"ח יו"ר
.2.1

מבקש להודות לאשר ,לאלעד ולכל מינהלת החופים על אירוע כדורעף החופים שנערך בסוף
השבוע בחוף גורדון.

.2.2

נבחרת הגברים – ניר אלון נפגש עם יוני אלמוג ונציגי השחקנים.
יוני אלמוג – האווירה בפגישה הייתה טובה והם לא התכוונו באמת להשבית .העלו מספר
בקשות שחלקם סבירות וחלקם לא.
* פנסיה – רצו רטרואקטיבית אך זה לא אושר .עלות כ ₪ 30,000 -מתחילת הקמפיין.
* קרן השתלמות – הצעתינו  2.5%איגוד ו  2.5%עובדים .תוספת עלות כ.₪ 8000 -
* פיזיותרפיסט בזמן האימונים ולא רק בחו"ל  -יש בארץ רק פעמיים בשבוע .הציעו לתת
להם מתמחה ,יעלה כ ₪ 2000 -לחודש.
* אשל – בקשו  25אירו ליום .עלות כ .₪ 20,000 -בבדיקה מול ערן כדורי.
* בונוסים – ביקשו בונוסים שנמדדים בכ ₪ 1800( ₪ 300,000 -לניצחון ,על עליית שלב 600
 ,₪עלייה לאליפות אירופה  .)₪ 10,000נאמר להם שזה לא סביר .הוצע  ₪ 10,000עלייה
לאליפות אירופה .האיגוד יקבל על זה גם כסף מהמדינה.
רינת דדון – חושבת על שחקן בגיל צעיר שמשקיע ובסוף כבוגר מקבל לא הרבה .מה
המוטיבציה שלהם? אשל לא מקדם מטרה .בבונוס יש מוטיבציה וככה מרוויחים .צריך
להגדיר תקציבית כמה אפשר לתת להם ואז לחלק לפי הסעיפים.

יוני אלמוג – יש למצוא דרך לשדרג את שכרם .באיגודים אחרים נותנים אשל בנוסף לשכר.
השחקנים מסתכלים על נבחרת הנשים שמקבלים שם המון.
* ביטוח תאונות אישיות – כיום הביטוח הוא מצחיק ,כ ₪ 3000 -במקרה של אובדן כושר
עבודה .שחקן כמו אלכס שפרנוביץ ,אם יפצע יקבל רק  ₪ 3000ובנוסף יפסיד חוזה ענק.
הם רצו שהאיגוד יהיה ערב .ישפרו להם את הפוליסה .כיסוי של  ₪ 10,000לחודש.
אריה לוקר – חסרים חברי צוות היגוי וועדת כספים ורוצה לכבד אותם ואת דעתם בנושא.
החומר יועבר אליהם והם מתבקשים להגיב תוך  48שעות.
ערן כדורי יבדוק את נושא חוקיות האשל.

.2.3

דוח ועדת ביקורת -
הועבר לכל חברי ההנהלה .יש סעיפים לטיפול של יניב ורו"ח כדורי.
נקודה אחת שצריך להתייחס לקראת תקציב  2017הוא להתארגן על מדיניות חסכון ויציאה
מגרעון מצטבר.
בסעיף  – 8.1.16תוצאותיו של תקציב העמותה לשנה הנוכחית לעומת שנה שעברה אינו
גרעון .גם הגרעון שקיים ההתייחסות אומרת שהיא סבירה וזה טוב.

.2.4

מנהלת כדורעף נשים – התקיימה פגישה עם קובי ריכטר ודודו מלכא .לא רוצה להתייחס
לתוכן עד שלא יתקבל פרוטוקול כתוב של הישיבה .לסיכום היה טוב ומתקדמים.

.2.5

ארוחת ערב עם נציגי ה  - CEVתתקיים ב  20.9.16בקיסריה .מבקש לדעת מי מגיע.
מבקש להוציא מכתב תודה לארי גראסה על הטרפלקס שהאיגוד קיבל.

.2.6

מכבי  XTחיפה – ליגת על גברים – התקבל מכתב בו הם מבקשים לרדת לליגה נמוכה.
בעקבות כך ליגת העל לגברים עומדת על  7קבוצות.
מציע לקבל תוך  48שעות חוות דעת של הועדה המקצועית על שיטת משחקים.
יעקב הרשקו – יש להסתכל על הירידות 9 .זה לא מס' נוח למשחקים.
אייל יפה– מה עושים עם התקציב?
אריה לוקר – הבקרה התקציבית תישאר כשהייתה שנה שעברה.
יוני אלמוג – קבוצה שירדה צריכה לדעת שהיא ירדה .מי שיורד ,לא עושה כלום כי יודע
שיישאר בליגה .יש קבוצות בליגה השנייה שרוצות ויכולות להעמיד תקציב.

אייל יפה  -לא מחויבים להשאיר קבוצות שירדו .מי שיש שלו תקציב בליגה שנייה שיגיש
מועמדות.
אריה לוקר – מחר אוציא מכתב לכל חברי ההנהלה ולקבוצות המעוניינות להגיש בקשה
לשחק בעונה הבאה בליגת העל (מצורף מכתב).

.2.7

רכזת שופטים – יעל דותן ביקשה לסיים את תפקידה .כרגע מחפשים מישהו שיחליף אותה.

 .3עדכון תקנון משחקי אליפות
ההחלטות הוספו לתקנון.
החלטה :אושר תקנון האליפות בתוספת תיקון הפסקת משחק מכח עליון.
בהצבעה :אושר פה אחד.
 .4שיטת משחקי הליגה
יניב נוימן  -ישנה תוספת של  12קבוצות משנה שעברה ,בעיקר בליגות הצעירות.
תפיסת העולם הייתה להקטין בהדרגה את הליגה הלאומית ולהפוך אותה יותר מקצוענית כדי
שהמעבר לליגת העל יהיה קל יותר ,ובמקביל להגדיל את הליגות הארציות ליותר מחוזות.
אריה לוקר – מה האופציות שעומדות להחלטה בנוגע לשיטת המשחקים בליגת העל?
יעקב –  2סיבובים ,חלוקה לבתים (עליון ותחתון) ו 2 -סיבובים ,אחרונה יורדת.
אפשרות  – 1מעבר לחצי גמר.
אפשרות  – 2רבע גמר ( 2הראשונות עולות לחצי) –  3נגד  6ו 4 -נגד .5
אריה – האופציות יועברו לחברי הנהלה ולפי הרוב יחליטו.
 .5יעקב – הומלץ ששחקני הנוער באקדמיה יצטרפו למשחקי ליגת הנוער.
החלטה :שחקני הנוער באקדמיה יצטרפו למשחקי ליגת הנוער.
בהצבעה :אושר פה אחד

.6

שונות
רינת דדון – מבקשת להיכנס כחברה בוועדת נשים.
יוני אלמוג – לאחר הבחירות ימונו הוועדות .נשמח מאד לצרפך אליה.

החלטות
 .1פרוטוקול  7-2016יובא לאישור בהנהלה הקרובה.
 .2טיוטת ההסכם עם שחקני הנבחרת תובא לאישור (דוא"ל).
 .3אושר תקנון משחקי האליפות המעודכן (מצורף).
 .4שיטת המשחקים בליגת העל ( 2האפשרויות) יובאו לאישור (דוא"ל).
 .5מכתב פנייה לקבוצות לשחק בליגת על גברים.
 .6שחקני הנוער המשחקים באקדמיה יועלו לשחק בקבוצות מהם הם מגיעים בליגה לנוער.

רשם הפרוטוקול
רוני יפתח
מזכירה

אושר
ד"ר אריה לוקר
יו"ר איגוד הכדורעף

