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ועדת מועצת ספורט -פרוטוקול מתאריך 16/9/17
נוכחים :דני ,ניר ,חוה ,אודליה
משקיף :מעוז פיין
חסרים  :אורן

סדר יום:
 .1סדר יום.
 .2אישור פרוטוקול קודם.
 .3סקירת סטטוס ענפים שלא אושרו בדיון קודם
 .4עדכון בנושא שכר
 .5דיון בנושא תעריף פעילות חד-שבועית באותו ענף.
 .6שייט תחרותי בגינוסר
 .7עדכון  -מרכז הספורט הימי
 .8דיוק הגדרת תפקידי ועדת מועצת הספורט.
 .9הזמנה לעדכון סטטוס במליאה
דיון והחלטות :
 .1סדר היום – אושר
 .2פרוטוקול קודם –מתאריך  16/8/17אושר.
 .3כל הסכמי השכר לפני חתימתם יעברו את אישור הוועדה
עדכון סטטוס ענפים שלא אושרו בדיון קודם:
 - 3.1כדורמים -לאור התכנית הכלכלית שהוצגה (גידול בהכנסות מקרנות חיצוניים והעלאת תשלומי
ספורטאים) ובכפוף לבדיקת המצב בפעימה השניה התכנית מאושרת.


אושרה העלאת תעריף תחרותי ל ₪ 440-לחודש ו ₪ 235 -לחודש לעממי.

 – 3.2כדורסל -התכנית המוצעת מאושרת.
3.3

אתלטיקה -התכנית שהוצגה מאושרת.

 3.4שחיה – מאושר.
נדרש לקיים דיון עם בית אייל לגבי עלות הבריכה אם משאירם את השם של בית אייל לקבוצה
כחסות.
 3.5כדורשת – אין תכנית מוצעת מתבקשים לקדם דיון לשת"פ עם כדורעף.
 3.6קיאקים -מאושר
 3.7שייט עממי -מאושר

 .4שכר –נדרש לבחון מהי תקרת השכר שניתן לשלם דרך המועצה ומה מגבלת החוק בנושא.


ניסוח הסכמים חדשים ע"י הגזבר והיועץ המשפטי – חייב להסתיים בהקדם.

 .5חוג/פעילות של פעם בשבוע – ממשיכים כרגע עפ"י המתווה ובהמשך ניבחן את הנושא .גיורא צריך
לבדוק אופציות לשת"פ בין ענפים שונים  /שת"פ בהסעות כך שיתאפשר להפעיל קבוצה פעם
בשבוע.
 .6ועדת מועצת הספורט -ההגדרה -יש צורך לחדד את הגדרת התפקיד כוועדה מייעצת ,מפקחת
ומבקרת מדיניות ולא מנהלת מקצועית.
 .7שייט תחרותי בגינוסר -נדרש להזמינם לדיון בוועדה.
 .8מרכז ספורט ימי -ניר עדכן לגבי שיחה שהתקיימה בנסיון נוסף לייצר שיתוף פעולה בין השייט
העממי ,הדרגון והקיאקים .הביעו רצון לקדם מודל עבודה מאוחד .יובל הבטיח לחזור עם תשובות
לאחר צליחת הכנרת .
 .9גיוס מקורות ימון חיצוניים -ברור שמקור הכנסה זה למחלקה חיוני והכרחי .אנו מבקשים ממנהל
המחלקה להציג תכנית עבודה לתשע"ח בנושא.
 .10דיווח במליאה -פירוט הנושאים שיוצגו לעדכון המליאה יישלח לחברי הוועדה בהמשך.

אודליה רחום
יו"ר וועדת מועצת ספורט

