16.8.17
ועדת מועצת ספורט -פרוטוקול מתאריך 16/8/17
נוכחים :דני ,ניר ,חוה ,אודליה
חסרים  :אורן
סדר יום:
 .1סדר יום.
 .2אישור פרוטוקול קודם.
 .3מינוי תפקיד חדש
 .4סקירת סטטוס ענפים – שכר ,תכנית עבודה
 .5מרכז הספורט הימי
 .6פרסום חוגים
דיון והחלטות :
 .1סדר היום – אושר
 .2פרוטוקול קודם –מתאריך  2/8/17אושר.

 .3מינוי תפקיד חדש במחלקת הספורט– לאחר בדיקה עם יועץ משפטי ,הועדה מדגישה שכל
מינוי יתבצע עפ"י התקנות וחוקי מכרזים.
 .4כל הסכמי השכר לפני חתימתם יעברו את אישור הוועדה
סטטוס ענפים:


הוצגה חלוקת השכר לשנת תשע"ח לכל ענף (קובץ מצ"ב)



ענפים שעדיין לא הגישו טבלת שכר לאישור או שהטבלה לא אושרה ,מתבקשים
לשלוח טבלה מעודכנת לוועדה עד .20/8
לא תתאפשר תחילת פעילות ללא אישור טבלת השכר בוועדה -סעיף זה
באחריות מנהל מחלקת הספורט.

 - 4.1אייקי -אושר
 - 4.2התעמלות -אושר
 - 4.3טניס -אושר
 - 4.4כדורמים -טבלת חלוקת השכר שהוצגה -לא מאושרת.


למרות אישור מיוחד לתוספת גביה בתשלומי ספורטאים וצפי הגדלת הכנסות ,עדיין צפוי גירעון בענף.



נדרש תיקון שכר והצגתו בפני הוועדה לאישור.

 - 4.5כדורגל -עדכון התקציב:


לאחר בדיקת נתוני אמת -הוחלט על העברה מסעיף מתקנים וכלליות לסעיף שכר -אושר.



טבלת השכר שהוצגה -מאושרת.



השקעות קודמות -יבוצע החזר השקעה לאחר הצגת חשבוניות ובדיקתן ע"י גורם מוסמך
– מאושר.

 4.6כדורעף


לאחר בדיקת נתוני אמת -הוחלט על העברה מסעיף מתקנים וכלליות לסעיף שכר -אושר.



לאור צפי גידול בהכנסה מפרחי ספורט שכבר אושרו לענף ,טבלת השכר שהוצגה
מאושרת.

 4.7כדורסל


טבלת השכר לא הוצגה



הבקשה לקבוע שני תעריפים לספורט עממי  -לא עומדת בקריטריונים ולא מאושר.

 4.8ריצה


לאחר בדיקת נתוני אמת -הוחלט על העברה מסעיף מתקנים וכלליות לסעיף שכר-
מאושר.
אתלטיקה -טבלת השכר הוצגה בגירעון  -לא מאושר

4.9
4.10

שחיה – לא הוצגה טבלת שכר.

4.11

כדורשת  -לא הוצגה טבלת שכר.

4.12

קיאקים -לא הוצגה טבלת שכר.

4.13

שייט עממי -לא הוצגה טבלת שכר.

 .5סוגיית מרכז ספורט ימי – הנושא לא נסגר וניתנת ארכה עד  17/8לאישור הפעילות המשותפת,
אחרת תתחיל שנת הפעילות עם שני ענפים נפרדים ,על בסיס התקציב שאושר לכל אחד מהם.
 .6פרסום חוגים -באחריות מנהל מחלקת הספורט להודיע למנהלי הענפים שאינם רשאים לפרסם
פעילות שאיננה מוגדרת כפעילות הענף שלהם.

הפרוטוקול אושר בתום הישיבה.

אודליה רחום
יו"ר וועדת מועצת ספורט

