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אישור פרוטוקול 10/2018
החלטה :אושר פרוטוקול .10/18
בעד – פה אחד

 .2דו"ח יו"ר
נפגש באופן לא רשמי עם נציגי הטוטו ומינהל הספורט בניסיון להבין את התקציב המאושר לאיגוד לשנת
 .2019קיבל את הרושם שלא יהיו בשורות חיוביות.
אחריות משרד האוצר היא לבנות מנגנון מאושר למשרד הספורט שיפעיל את מערך התקצוב וכרגע אין
מנגנון כזה .הכל מוטל על דודו מלכא שלא מוסיף לנושא.
אלדד – ברמה פוליטית האם יש מה לעשות שיהיה פחות גרוע?
אביתר  -דיבר עם שי באבד שאמר שגם לדעתו אין בטוחות .פורום האיגודים פוחדים לעשות מהלך כדי
שלא יפגעו בהם.
יו"ר הועד האולימפי ועופר בוסתן ,אומרים שלא מכירים את מסלול הכסף .נמצאים במקום שמבקר
המדינה צריך להיכנס לנושא .הבעיה היא לא רק של הכדורעף אלא של כל הספורט הישראלי.

 .3דו"ח מנכ"ל
יניב מציג את סיכום  – 2018פעילות לאומית ובינלאומית.

 .4הצעת תקציב
הגדילה בשנת  2018לא הביאה עימה הגדלה בתמיכות.
שנת  2019הינה שנה עם סימני שאלה רבים בנוגע להקצבות .אמות המידה של לובצקי אמורים להיות ללא
שינוי ,אך בפועל גם זה לא ידוע.
התקציב שנבנה הוא עם תחזית פסימית של אי העפלה לאליפות אירופה.
אביתר – מבקש למקד את הדיון .התקציב המוצע בהערכה שהבטוח הוא  .₪ 12,500,000הסעיף המרכזי
הוא השוטף שהגיע מהטוטו.
גדעון – צריך לקחת בחשבון בגלל החשיפה לסיכונים שכשעושים תקציב זה ישפיע גם על תזרים
המזומנים .התקציב צריך להיות לפי לו"ז של פעילות .חלק גדול מהתקציב מיועד למשכורות
כ 4.5 -מיליון  ₪שזה סכום שצריך לתת עליו את הדעת.

יניב – קבלת החלטות צריכה להיעשות אחרי ה 9.1.19 -כאשר ידעו האם הנבחרות
העפילו לאליפות אירופה.
על פי עדכון מינהל הספורט עד לאמצע ינואר תועבר מחצית מההקצבה השנתית .בהנחה שלא יגיע,
בפברואר יהיו בעיות מבחינת שכר.
אביתר – יניב ישלח תאריכים לוועדת כספים לבניית התקציב במסגרת הפעילות .לזמן גם את הרו"ח.
מוזמנים לשלוח רעיונות לבניית התקציב.
החלטה :מסגרת התקציב הכולל הינה  12מיליון  ₪מתוכם  11מיליון  ₪לפעילות.
בהצבעה – אושר פה אחד.

 .5תקנון משחקי אליפות
מצורף התקנון עם השינויים.
התיקונים יועברו לחוות דעתו של אייל ויובאו לאישור.

 .6שונות
בהנחה שהקבוצה שתסיים במקום האחרון בליגת העל לנשים תהיה קבוצת האקדמיה .הקבוצה שתדרוג
במקום התשיעי תרד לליגה הלאומית.
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