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 .2פתיחה ע"י יו"ר האיגוד מר עמי ברן:
 שלח לפ י כמה ימים סיכום מקוצר על תקופת כהו תי. עשיתי סקירה במכבי והפועל ומקווה שיהיה שיתוף פעולה בעתיד. התחילה עבודה עם איציק בן מלך ,העביר טיוטה ראשו ית אעביר לכולם את הלו"ז שהוא תן ו משיךלעבוד ,כמובן שזה יעבור לאישור ה הלה.
 סיכום עם א שי המכבייה ,סוכם על סכום כסף שהם יעבירו לאיגוד. לאחר פגישה עם עופר בוסתן הסביר לי על מצוקת המזומ ים ,הוא מצא אית ו בע יין התשתיות ,אגודותומאמ ים .מקווה שיעבירו כספים ,כרגע אין מע ה על אליפות אירופה מקווה שייתן גיבוי.
גל לוי :מבקש שהאיגוד לא ייקח אחריות על ושא הכספים מבחי תי שישראל תתבזה ושהכסף לא יצא
מהאיגוד ואח"כ היה בגירעון.
עמי :בישיבה עם דודו מלכא וגילי לוסטיג ביקשו ש ביא תוכ ית וא ח ו בפ ים .תוכ ית תמורת הכ סה,
התוכ ית בטווח הכספים.
מולי :האליפות בעוד חודש וחייבים לעשות הכל ,יש להתמקד כרגע רק באליפות ולא לעשות פרויקטים
אחרים.
עמי :דודו תן הבטחות בע"פ וא ח ו חייבים להמשיך ולהתקדם בתחרות ולא לפגוע במדי ת ישראל .צטרך
שוב לכ ס את וועדת הכספים ולדון.
 פגישה עם אתלטי הזורקים מתלו ים שאין תוכ ית אימון ,דיבר ו על כל מי י ושאים מקווה שהיה להםטוב לדבר איתי .אמרו שיש להם טע ות לוועדה המקצועית וא י לא מוכן להרחיב יותר.
ברוך :לא יכול להיות שמתכ סים לישיבה לפ י תחרות ליגה .מי שהגיעו אלה התל-אביבים ולא חיפאים או
ב"ש.
במשך ש ים הייתי אחראי על הזורקים וגם הייתי פעיל בוועדה המקצועית ,הייתה ליגת זורקים וגביע זורקים
והמצב הדרדר הש ה זה הפך להיות גר ד פרי עורים בזריקות וא י סעתי לשם בתור מאמן הזורקים של
ב"ש.
עמי :הרעיון הוא לשבת עם כולם ולשמוע אותם ,א י ותן במה לכולם .פ ו אליי גם הספרי טים.
סו גו :עברתי על התקציב וא י חושב שא ח ו ב סיגה.
זהבה :מדוע לא קיבל ו את התקציב לפ י.
גל לוי :מבקש לדעת גם כן.
סו גו :חסר לי התקציב של  2016לעומת  2017ואז דע לאן א ח ו הולכים.
ז'ק :ב  2016התכ ון היה סביב  700אלף ,וב  2017בתקציב רשום  0ע ף מעודף לא היה ברור באותה תקופה,
הודיעו שרוצים תוכ ית חדשה לע ף מועדף בישיבה שהתקבלה בספטמבר .2016
בהצעת התקציב בחודש ובמבר רשום  940אלף  ₪ובפועל .0
סו גו :מהטוטו יש  2.8מזה שהאגודות עשו מאמץ ע ק .יש להפריש  1/3לאגודות מחכים לתוכ ית כוללת
כשלב בי יים.
לפ י חצי ש ה היה מליון וחצי ועכשיו פחות עוד  3חודשים לא יהיה כסף וכך לא וכל להת הל.
מבקש שהרו"ח ייתן יתוח על כל מה שקורה.
עמי :בדיוק מה שאמר מולי כרגע אליפות אירופה ופעימה ש ייה לאגודות.
סקיטל :דוח כזה צריך לעבור דרך רו"ח והוא זה שצריך להציג בפ י ו כל רבעון.
מולי :קיבלתי את הדוח הכספי לפ י שעה וחצי וא י מבין שהייתה יתרה של מליון מאתיים .במהלך 2016
ההוצאות היו יותר גדולות מההכ סות ב  750אלף האיגוד יהיה בגירעון.
סו גו :התפקיד של בייטלר לתת מידע.
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זהבה :הדיון לא יכול להת הל אין ל ו מידע על הדוחות הכספיים .מציעה ש דחה את הדיון לשבוע הבא.
ז'ק :ב  2015סיימ ו בגירעון של מליון שקל מרזרבה של .2014
ב  2016לפי הדוח סיימ ו בעודף של  350אלף ואז בביקורת של יואב ראו שיש הכ סה מליון שקל בפרויקט
מקצוע ות שבוצע ב .2015
ב  2015היי ו צריכים להציג בהכ סות של  2016תצוגה חשבו אית .המשמעות במקום שיש ב  2016גירעון
שיהיה  0זה יהיה  700אלף .₪
 400אלף מקדמה למלו ות המצב ובע מזה שעם מ טרלים  400אלף ,ה  300סוף דצמבר לשלם עוד  350אלף
 .₪אילו לא הייתה מתקבלת ההחלטה להעביר את המיליון הכ יס את הגרעון ל  300אלף .₪
מצב האיגוד היום שייכ ס תזרים מוזמ ים  2.8יתקבל עד סוף  2017יתקבל ביחס ל  2016מבחי ה תקציבית
עם כן או לא הבטחה של מי הל הספורט מליון קבל מההתאחדות האירופאית לאליפות אירופה.
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