
 

 באמצעות הזום  22.12.2021סיכום ישיבת הנהלה מיום 

 

 עופר, סיוון סט, הרבי דקניט. יו"ר ההתאחדות(, יהודה דוידוביץ, קרן כני לאלו ) משתתפים:

 )אך העבירו אישורם למנכ"ל בכתב(: גבי הייק, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, גל כהן.  נעדרו

 יו"ר ועדת ביקורת(. אורי חכם ) מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי )  מוזמנים:

 

 סדר יום:

 2024-2022ותוכנית עבודה לשנים  2022אשור תקציב   •

 

 2024-2022ותוכנית עבודה לשנים  2022אשור תקציב  

לחברי   2022-2024+ תוכנית עבודה לשנים  2022המנכ"ל ציין ששבוע לפני הישיבה שלח טיוטת תקציב  

 ההנהלה ולחברי ועדת ביקורת. 

ת והעירו הערות. על כולם המנכ"ל השיב בצורה  חברים רבים הן מההנהלה והן מועדת ביקורת שאלו שאלו

 מנומקת. 

המנכ"ל ציין שחברי ההנהלה: גבי הייק, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, גל כהן, אשר נבצר מהם להשתתף  

 בישיבה כתבו למנכ"ל שמאשרים את התקציב ואת תוכנית העבודה. 

ה לפני כן. רוב הגידול הוא בענף  ביחס לשנ  65%-המנכ"ל ציין שבשנה החולפת כמות הכניסות גדלה בכ

 המערבי, בענף האקסטרים ובליגה האזורית. המנכ"ל שיבח את הועדות על המאמץ וההצלחה הגדולה.  

. אין שום אינפורמציה  2021המנכ"ל ציין שבסעיף תמיכות ממינהל הספורט הוא השאיר הסכום שנקבע בשנת

אדה אך אינו יודע באיזה סכום מדובר. המנכ"ל אמר  מה יהיה. המנכ"ל צופה שיהיה גידול בעקבות האולימפי

שבמידה ויהיה גידול רוב הכסף יועבר לענפים. תתקיים ישיבת הנהלה בה חברי ההנהלה יחליטו כיצד הכסף  

 יחולק.

המנכ"ל ציין כמו כן שבשנה החולפת נחסך כסף רב בסעיף משפטיות מכיוון שחבר הנהלה גבי הייק סייע  

 פי של עשרות אלפי שקלים. המנכ"ל הודה לגבי על כך.רבות והביא לחסכון כס

 . 2022המנכ"ל ביקש מחברי ההנהלה לאשר את תקציב  

 חברי ההנהלה אשרו פה אחד התקציב. התקציב יובא לאשור החברים באסיפה הכללית. החלטה:

 נשלחה לחברים ותוקנה לאחר הערות החברים.  2022-2024המנכ"ל גם ציין שתוכנית העבודה לשנים 

החלטה: חברי ההנהלה מאשרים את תוכנית העבודה. תוכנית העבודה תובא לאשור החברים באספה  

 הכללית. 

סוכם שבהמשך תקבענה תוכניות עבודה פרטניות לשנה הקרובה של הענפים ובנושאים נוספים עם יעדים 

 מדידים ככל שניתן ועל בסיס התוכנית הרב שנתית, אשר תדונה ותובאנה לאשור ההנהלה

 

 רשם: אורי חכם 

 


