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בחירות להנהלה הנוכחית. ) המנכ"ל הודיע בפתיחת דבריו שזו הישיבה האחרונה של ההנהלה

 (. 3.1.2023-מתקיימות ב

 כמו כן זו הקדנציה האחרונה של חלק הגדול של ועדת ביקורת. 

המנכ"ל הודה לכל חברי ההנהלה היוצאת וציין את העבודה המשותפת הראויה להערכה של כל 

אך בסופו של דבר מה שהנחה את החברים   , אי הסכמות,  שיחות והבעת עמדותהיו  חברי ההנהלה.

והכל בהתנדבות( לקידום  ) זה פיתוח ענף הרכיבה. חברי ההנהלה השקיעו הרבה ממרצם ותרמו רבות

 הענף. 

 המאומצת לקידום ספורט הרכיבה. המנכ"ל הודה מקרב לב ליו"ר ולכל חברי ההנהלה על עבודתם 

מדות ולכן זו הישיבה האחרונה שלו כחבר  המנכ"ל ציין שחבר הנהלה אלי הרשקוביץ לא הגיש מוע

 הנהלה. 

המנכ"ל הודה על פועלו של אלי בעיקר סביב פרויקט התוכנה וחיילים פעילים ונושאים נוספים.  

 וביקש ממנו להמשיך ולתרום בתחומים שבהם טיפל. 

המנכ"ל הודה ליורם דובובסקי ומיקי הרלב שמסיימים קדנציה ומגישים מועמדותם שוב לועדת 

 ורת. ביק

היו לעיתים חילוקי דעות, אך ועדת הביקורת ביצעה עבודתה בהגינות ובמקצועיות רבה ועל כך תודה 

 מיקי.לליורם ו

המנכ"ל איחל הצלחה לכל המתמודדים בבחירות הקרובות ומאחל לכולם שהדיאלוג הפורה  

 יימשך בהנהלה הבאה.  הנוכחית שהתקיים בהנהלה 

כל חברי ההנהלה   זו תשקול להזמין אתכני הוסיף שהוא מציע שלאחר בחירת ההנהלה החדשה 

לבצע העברת תפקיד מסודרת, ללמוד על הנושאים שטופלו לישיבה מיוחדת כדי  הנוכחית והחדשה

ואשר בסדר היום הנוכחי, כדי לשמוע את דעתם של מי שסיימו את תפקידם וכדי להודות להם על 

 פועלם.
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המנכ"ל ציין שיש לו ניסיון רב בבניית תקציבים בסכומים גבוהים יותר ומורכבים יותר. בניית תקציב  

 ויש צורך בהפעלת שיקול דעת.היא לא קלה 

המנכ"ל ציין שלפני הפצת התקציב לחברי ההנהלה וחברי ועדת ביקורת, הוא ישב עם כל אחד מחברי  

 עדת ביקורת בנפרד כדי להציג את הרציונל מאחורי התקציב. ההנהלה ועם יו"ר ו

 ₪ בגין גידול בהכנסות. 200000-התקציב בנוי טוב, כמו כן השנה יש גידול לענפים בכ

 המנכ"ל הציג התקציב בפני חברי ההנהלה וחברי ועדת ביקורת. לאחר מכן התקיים דיון.

 כדלקמן:יהודה סבור שבניית התקציב צריכה להיות 

 הכנסות מדמי חבר ופרסום אמורות לכסות הוצאות הנהלה וכלליות של ההתאחדות. .א

הכנסות והוצאות הפעילות הבינלאומית הכוללות העסקת עובדים, הכנסות מתרומות או הכנסות  . ב

 מתמיכות המדינה יהיו צבועות לטובת פעילות זו.

 קריטריונים שהכסף התקבל:יהודה סבור שתקציב התמיכות של מנהל הספורט יחולק עפ"י ה 

כספים הצבועים להכשרות מקצועיות   כספים צבועים לניהול הענף יכסו הוצאות הנהלה וכלליות,

יופנו למחלקת הדרכה, כספים שניתנו עפ"י מפתח של מספר ספורטאים יחולקו בין הענפים,  

ת כספים אלה הוצא -כספים שניתנו בגין הישגיות לענפים שהישגיהם הוכרו ע"י מינהל הספורט 

תהיה אך ורק בגין תרומה להישגיות לפי החלטת הועדה,תקציב הועדות ייבנה מכל המרכיבים 

 כולל עלויות שכר של רכזות הענף. 

להערכתו של יהודה בסופו של דבר הפער בין התמיכות שהוועדות קיבלו לבין הצעתו אינו גדול 

 ולכן הוא בעד התקציב הנוכחי.

יש הגיון פנימי בחלוקת לבסוף ת שלו בנושא התקציב. יועל ההתחבטוכני ציין ששמע מהמנכ"ל 

הכספים. יש אלמנטים נוספים להישגיות ואותם המנכ"ל לקח בחשבון בבניית התקציב. כני ציין  

 שהתקציב עשוי בצורה מאוזנת ולכן תומך באשורו. 

לפי קריטריונים   שהתקציב מייצג את החלוקה והיכולת המיטבית. התקציב מייצר חלוקה הרבי ציין

 הגיוניים כולל הישגיות. 

 התקיימה הצבעה, 

 נמנע  1לא היו נוכחים, אך שלחו בכתב אשור התקציב(,   2) חברים בעד אשור התקציב  8החלטה: 

 אושר ע"י ההנהלה. 2023תקציב 
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 בשדרוג מגרש הקפיצות בחווה הירוקה. אריאלה יגור שלחה בקשה לעזרה כספית 

 המכתב נשלח לפני הישיבה לחברי ההנהלה ולחברי ועדת ביקורת. 

 רכיבה,המנכ"ל חושב שיש חשיבות רבה בשדרוג מתקני 

 . פריסה וכו'אפשרויות ל, המתבקשתנתונים נוספים כגון: סכום התמיכה  יש מקום לקבלאך 



 

מתקנים בכלל. הם מבקשים בדיקת הנושא ע"י המנכ"ל והבאת  החלטה: חברי ההנהלה בעד שדרוג 

 הנושא לדיון בהנהלה הבאה.

 

 רשם: אורי חכם 

 


