
 
 

 
 

 201615/05/בתאריך  20164/ישיבת הנהלה 

 ד"ר אריה לוקר, מיכאל קישון, יוסי סדבון, יוני אלמוג,  נוכחים:  

 יניב נוימן, גדעון רוזנשטיין,  –ל מנכ"ארז שור, 

 יראי, רו"ח שלום כהן, רו"ח ערן כדורידן שמוזמנים: 
 

 20163/אישור פרוטוקול  .1

 20163/החלטה: אושר פרוטוקול 

 .בנושא עוזר המאמן יוסר 2/2016רוטוקול מפ 3סעיף 

 מיכאל קישון גם הוא חבר בוועדת הבחינה את חובות האגודות

 אושר פה אחד. –בהצבעה 

 

 החלטה: אושרה חברותה של זניה _____ במקום נטלי שר שהתפטרה.

 

 יו"רדו"ח  .2

נים של קיימנו מפגש מצוין עם יושבי ראש אגודות. היו הרצאות טובות והועברו מסרים נכו .2.1

 עובדי האיגוד. צר לי שנציגי מחצית מהאגודות לא הופיעו.

 אגודה שלא תשלח נציג למפגש של האיגוד תוזמן לוועדת משמעת.להבא 

 

 מחויבותו של היועץ המשפטי להגיע לכל ישיבות ההנהלה. תתקיים איתו שיחה בנושא.  .2.2

 

 . 2016/17נת המשחקים נקיים מפגש עם קבוצות ליגת על בנוגע לעו 31/5 -ביום שלישי ה  .2.3

לקראת הישיבה תשלח הצעה לקבוצות. כמו כן נבקש מקבוצות הליגות הנמוכות 

 למבנה ולשיטה. םהתייחסות

(. פרטים 13-16/9/16יגיעו לביקור בארץ ) ווסגנ CEV  -האירופאית ה תנשיא ההתאחדו .2.2

 נוספים ימסרו בהמשך.

אמאנט בכדי לבחון את בתקופה הקרובה נקיים פגישות עם נציגות הכדורשת והמ .2.5

 שיתוף הפעולה בינינו.
 

 מנכ"לדו"ח  .3

 הציג את מתכונת קרוס כדורעף החופים שיתקיים בשבוע הבא במכון וינגייט. .3.1

נקיים את משחקי האליפות לנערים ונוער בהיכל הספורט  2-3.6 -שישי ה –בימים חמישי  .3.2

 מטרווסט.

 .29.5 -התקיימה וועדת מנדטים לקראת האסיפה הכללית ב .3.3



 
 

 
 

 

 

  רו"ח ערן כדורי .2

שנובע  ₪ 650,000 -הסתיימה בגרעון של כ 2015שנת . 2015הציע את הדו"חות הכספיים לשנת 

ברובו מגידול בפעילות המקצועית )השתתפות בליגה האירופאית ואירוח הגביע האירופאי 

 בכדורעף חופים(.

 לטפל בהקטנתו. השל האגודות שעל ההנהל ₪ ןישנו חוב של קרוב למיליו

 

החלטה: לאגודות עם החובות הגדולים ישלח מכתב של היועץ המשפטי הדורש מהם תשלום מחצית 

 המחאות שימסרו לאיגוד עד לאותו מועד.   5החוב עד לחודש אוגוסט והשלמת החובות בעד 

 

 

 דן שיראי .5

 עדכן על פעילות הנוער שהאיגוד מקיים בחצי השנה האחרונה. גולת הכותרת הקמת פרלמנט נוער בו

 נציגי הקבוצות שותפים מלאים בקידום הענף, אירועיו ופעולותיו. 

 

 רו"ח שלום כהן .6

הציג את דו"ח מבקר הפנים שהכין. הדו"ח הוצג ואושר ע"י וועדת הביקורת. הדו"ח יובא לאישור 

 האסיפה הכללית של האיגוד.

 

 החלטות

 .עאגודה שלא תשלח נציג למפגשים מטעם איגוד הכדורעף תוזמן לשימו . 1

 .כנציגה בהנהלה מטעם מרכז מכבי גוד אישרה את זניההנהלת האי .2

ישלח מכתב מטעם היועץ המשפטי המחייב את הקבוצות  -הסדר חובות הקבוצות  .3
 .להסדיר את החוב לאיגוד הכדורעף

 (.נוהל הענשה) את נציג השופטיםלישיבה הבאה נזמין ביחד את מאמנט וכדורשת וכן   .4

 

 אושר רשם הפרוטוקול

 אריה לוקר ד"ר                                יניב נוימן

 יו"ר איגוד הכדורעף                            מנכ"ל


