איגוד הטריאתלון הישראלי ,ע"ר
Peretz Bernstein 7 th Street Kfar
פרץ ברנשטיין  7כפר המכביה
כפר המכביה רמת גן haMaccabia, Ramat Gan, Israel 5224771
פקסFax: 03-6764260 :
משרדOffice: 03-6764008 :

The Israeli Triathlon Association
Affiliated to

office@triathlon.org.il
www.triathlon.org.il
www.facebook.com/IsraeliTriathlonAssociation
פרוטוקול
של האסיפה הכללית הרגילה של איגוד הטריאתלון הישראלי (עמותה רשומה)
שהתקיימה ביום  20באפריל  2017במשרדי האיגוד בכפר המכביה רמת גן ישראל
נוכחים  :אילן סבג ,שרה צלח ,מיכאל זיו ,רונן זבליק ,איילת קלעי ,עמי מגן ,דורון אלקיים עו"ד.
על סדר היום :סדר היום כפי שפורסם באתר האיגוד לקראת האסיפה.
בשעה היעודה לקיום האסיפה  19:00לא נכח מניין חוקי ופתיחת הישיבה נדחה לשעה .20:00
בשעה 20:00 :נפתחה הישיבה בהרכב האמור .כדקה או שתיים אחר כך הגיעו לחדר  14חברי איגוד נוספים ,כולם מקבוצת
אלתרמנס .ובינהם דני ורני אלתרמן.
יו"ר האסיפה מר מיכאל זיו:
סוקר את הפעולות המהותיות שנעשו בשנת :2016
השנה נפתחה בבחירה של ההנהלה החדשה.
היתה לנו השנה נציגות באולימפיאדה ונציגות באליפות אירופה עד גיל 23
ירשנו חוב של כ 850 -אלף ש"ח .נקטנו צעדים הבראה דחופים כדי לעצור את הדימום תוך כדי הקטנה דרמטית של עלויות הנהלה
וכלליות .קיצוץ בעלויות ,הקטנת תשלומים לספקים .אני שמח להודיע ששנת  2016תיגמר ביתרת זכות של כ 18,000 -ש"ח.
הבאנו לסגירת תביעות בחשיפה של מי ליון ש"ח כנגד האיגוד ולמעשה היום ,אין כנגד האיגוד אף תביעה שלא יושבה או הוסדרה
בפשרה או אחרת.
זה כמובן עדיין לא מספיק ואנחנו צריכים לייצר תזרים משמעותי כדי להגדיל את הפעילות וכדי לסגור את יתרות החובה .אנחנו
פועלים בכל החזיתות כדי להגדיל את העודפים ולהביא להבראה מלאה של הענף.
ענף מועדף – פעלנו לכך שהטריאתלון יוכר כענף מועדף ,הליך שאנחנו מקוים שיושלם בשבועות הקרובים ,הדבר כמובן יתרום
להרחבת הפעילות.
קיימנו תחרויות על פי הנהוג באיגוד .יחד עם זאת בוטלה התחרות בחיפה הואיל ובמשך  3שנים זאת לא צלחה .הצענו לקיימה
בתאריכים אחרים אבל לא הצלחנו להגיע להבנות עם עיריית חיפה.
לאור כך החלטנו שב  2017תחרות ישראל למרחק ארוך תתקיים במסגרת התחרות שתתקיים בגן שמואל.
אנחנו צופים קדימה גם לכיוון  2018ומתכננים לקיים תחרות עם חברת שוונג בכינרת
בכוונתנו להגיש בקשה לארח את אליפות אירופה עד גיל  23ולהחזיר את ישראל למפת התחרויות.
ב  2017צפויה להתקיים המכביה ובמסגרתה תתקיים תחרות.
מר אילן סבג ,נציג ועדת הביקורת –
חוזר בתמצית על ההמלצות שהונחו בפני ההנהלה .מאז שנכנסה ההנהלה החדשה גדל מאוד הפרסום והשקיפות של פעולת
האר גון אך מומלץ להגדיל עוד יותר את השקיפות בפעילות האיגוד ובכלל זאת לפרסם עדכונים שוטפים לחברי האיגוד על
המתרחש.
ניכר המאמץ הדרסטי שנעשה לבלימת ההפסד  .יחד עם זאת מומלץ לגבש תכנית ארוכת טווח לצמצום יתרת הגרעון.
מר מיכאל זיו-
מעדכן כי ההנהלה קיבלה את ההמלצות להקטנת הגרעון .בכלל זאת נעשית חשיבה לשינוי פורמט התחרות של תל אביב כך שהוא
ישולב באירוע ספורטיבי אחר .בדרך זאת תוקטן מאוד העלויות וההוצאות .ההערכה היא כי תחרות תל אביב הבאה תהיה מאוזנת
ולא תייצר את ההפסד שיצרה התחרות האחרונה.
רואה החשבון –
סוקר את הדוח הכספי לשנת  .2016מצטרף להמלצה לצמצם הגרעון ולסגירתו.
עיקר ההכנסות של האיגוד הינן מהכנסות עצמיות .דבר שראוי להערכה .ממליץ להמשיך ולפעול לאיתור מקורות נוספים אחרים.
השנה האחרונה הסתיימה בעודף קטן .יש עליה קטנה בהכנסות וירידה קטנה בהוצאות השוטפות.
יש קיטון דרמטי בהוצאות הנהלה וכלליות .סעיף זה צפוי לקטון עוד בשנת .2017
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רואה החשבון מאשר כי אין הסתייגויות מהדו"ח וכי הם זכו לשיתוף פעולה מלא מנושאי המשרה באיגוד.
רואה החשבון סקר את הדו"ח המילולי.
הוחלט :הדוחות הכספיים אושרו על ידי האסיפה פה אחד.
בהתאם לסדר היום מוצע להעמיד לבחירה שלושה חברי הנהלה חדשים במקום אלה שמקומם התפנה.
רן אלתרמן מבקש להעלות להצבעה שמות של מועמדים אחרים.
מיכאל זיו – על פי הייעוץ המשפטי שקיבלתי מעוה"ד של האיגוד ,עו"ד אלקיים הנמצא כאן ,ובהתאם לתקנון האיגוד ,שמות
המועמדים פורסמו ומהוו ים חלק מסדר היום שנמסר לחברי האיגוד .מי שביקש להיבחר היה צריך להעביר את בקשתו לאיגוד 14
יום מראש ויתכן שאף  45יום מראש .מפנה לסעיף  8.4לתקנון האיגוד.
רן ודן אלתרמן – מלינים כי הייעוץ המשפטי שגוי .אין הוראה בתקנון הקובעת שהיה חייב לגלות את שמות המועמדים לפני
האסיפה .מבקשים להצביע על המועמדים שלהם (לא מסרו שמותיהם) .יש פסול בכך שחלק מהמועמדים לא נמצאים כאן .מבקשים
להבהיר כי הם מבקשים לפעול לטובת האיגוד ולא נגד האיגוד.
מיכאל זיו – בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלתי מעוה"ד אלקיים גם לאחר שנשמעו טענותיהם של נציגי קבוצת אלתרמנס ,אני מעלה
להצבעה לבחירה רק את המועמדים ששמותיהם פורסמו לציבור חברי העמותה מראש במסגרת הזימון לאסיפה כפי שפורסם
באתר האיגוד.
הוחלט  :ברוב קולות של הנוכחים באסיפה ,שלא לאשר מינויים של שלושת המועמדים :ה"ה דנציגר ,קלעי ,ולבנון.
בזאת ננעלה האסיפה
מיכאל זיו ,יו"ר האסיפה
רשם :עו"ד דורון אלקיים

