פרוטוקול ישיבת איגוד 281/
יום שלישי  –21828201/מדר ישיבות מכבי חיפה אצטדיון אתלטיקה נווה שאנן
נוכחים :עמי ברן ,גל לוי ,יחיעם סקיטל ,אליעזר בן הרוש ,עדנה בוקשטיין ,מרק אייזנברג
מנכ"ל – גל לברן
לא נוכחו  :יאיר בייטלר ,ז'ניה מורגובסקי ,סונגו שמואל  ,חגית אמסלם ,מורן אידלמן ,רביב ורניק ,ראג'י סרוג'י ,שלמה
ראובן ,נילי אברמסקי  ,נציג ועד אתלטים

מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבה קודמת  181/מתאריך 228181/
החלטה
תמיכה לאתלטי הסימטה – אליפות מרוצי שדה
נוהלים של ועדה מקצועית

אחריות לביצוע
מנכ"ל
מנכ"ל ויו"ר ו' מקצועית

ביצוע
בוצע
טרם בוצע

להלן סדר היום:

 ביקור ראשי מכבי חיפה אישור פרוטוקול 181/ דו"ח יו"ר דו"ח מנכ"ל דו"ח יו"ר ועדה מקצועית שונות 81ביקור עם ראשי מכבי חיפה ,:מנהל מחלקת הספורט שמוליק זגגי,יו"ר ניר ענבי ,מנכ"ל רועי שווץ  ,יו"ר אתלטיקה
אליעזר בן הרוש ,פרדי גולדשטיין מנכ"ל אתלטיקה.
שמוליק זגגי – מודה לאיגוד על הרעיון לעשות ישיבות הנהלה בפריפריה ולא רק בתל אביב
משקיע כ  2מ' ש"ח בשנה באצטדיון וכרגע הולכים להחליף את המסלול והתאורה.
חייבים מאמנים צעירים יותר באגודה .נתן סקירה על הבעיות בעבר עם האיגוד ומקוה שהכל ישתנה
ותהיה שיתוף פעולה.
מוכן לעזור לנו לחדור לבתי ספר בחיפה .אם רוצים יותר שיתוף פעולה חייבים ליצור אמינות ברשויות.
לא מרוצה מתשלום לתו תקן וחושב שצריכים להיות פתוחים לדיון על זה ע"מ לקבל מהרשויות עזרה
לפרסום במקום לגבות כסף.
פרדי גולדשטיין -מבקש שנבדוק את נושא רישום  4תחרויות של תחרויות בתי הספר
פעולה :מנכ"ל לבדוק עם פרדי את הבעיה ולנסות לברר עם הנהלת התאחדות בתי הספר
אליעזר בן הרוש -מודה להנהלה שהגיעה לחיפה ולשמוע את ההנהלה של חיפה .מודה לכל הצוות של חיפה והגיבוי
שמקבלים.
 מעלה את נושא המשך תמיכה לפי דרגה של מעיין שחף לעונת  211/לאחר חזקתה מהריון.
 מדובר גם באולגה לנסקי
עמי  :שתי האתלטיות הן מהבכירות שלנו  ,קיבלו במהלך ההריון וחייבים להמשיך לטפל באתלטים כפי שכבר
סיכמנו גם לגבי פצועים .יש להמשיך לתמוך  ,כמובן חייבות תוצאה בשנת  211/ע"מ להמשיך לקבל עפ"י
הדרגות אחרי עונת .211/
הצעה להצבעה :המשך תמיכה במעיין שחף ואולגה לנסקי עפ"י דרגתן לפני ההריון
החלטה :מאושרת
פעולה :מנכ"ל ידאג לתשלום
 פרויקט שיפוץ חדר כושר של האצטדיון יוצא לדרך 82אישור פרוטוקול 181/
פרוטוקול  181/מאושר

___________________________________________________________________________________
איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר ,רחוב שטרית  01ת"א ,0128401 ,ת.ד ,42011 .טל 10-0280460 :פקס10-0280466 :
Israeli Athletics Association, 10 Shitrit St. 6948210 P.O. Box 24190, Pone: +972-3-6486256 Fax: +972-3-6486255

 83דו"ח יו"ר מר עמי ברן:
 סקירה של תחרות הבלקן באולמות
 הגיע רנו לונגבר מצרפת לראיון לגבי התפקיד של מנהל הישגי בינלאומי [מה"ב]
 תוכנית התשתיות והמועדף טרם אושרה ע"י ספורט הישגי ומנהל הספורט .הוגשו תיקונים ומקווים שנוכל
להתקדם ולקבל אישור בקרוב.
 התוכנית כוללת את המבנה של מרכזי אימון ראשיים ,משניים ושלוחות.













דו"ח מנכ"ל מר גל לב-רן:
מועדף  211/בוצע תיקונים.
דיווח על מפגש מנהלי אגודות.
אליפות ישראל במרוצי שדה.
בלקן אולם נוער ובוגרים.
גביע החורף.
ביקורת הושלמה מחכים לסיכום.
קשיים בהעברת הכסף מעמותת שאי.
ספר  211/יצא.
אפליקציה בטלפון לאיגוד.
שיווק-קליפים ואייטמים חודשיים,עלות שנתית  111,111שקל.
תקציב . 211/

 84דו"ח וועדה מקצועית – מר יחיעם סקיטל
 אנחנו ממשיכים להתעקש על הגשת תוכניות של המדורגים.
פעולה :מנכ" ל ידרוש ממנהלי האגודות את התוכניות בדחיפות ותזכורת שאתלטים ומאמנים אמורים לפנות באמצעות
מנהל אגודה.
 סקירה על אליפות ישראל מרוצי שדה
שונות:
 .1הוכנו שתי הצעות של חלוקת תוספת הקצבות על בסיס הישגיות לאגודות .הוחלט שהיו"ר יחליט על
ההצעה המועדפת וידווח להנהלה בהקדם .תאריך היעד לתשלום הוא אמצע מרץ מאחר וטרם קיבלנו את
ההשלמה של הכספים מהספורטוטו.
פעולה :יו"ר יעביר את ההחלטה שלו לגבי חלוקת תוספת הקצבות לאגודות על בסיס הישגיות.
עמי :מודה לכולם.
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ריכוז החלטות ופעולות לביצוע ישיבת איגוד :281/
החלטה
מספר
החלטה
פרוטוקול  – 181/מאושר
81
לבדוק עם פרדי גולדשטיין בעיית רישום  4תחרויות
82
ולברר עם הנהלת התאחדות בתי הספר

אחריות לביצוע

ביצוע8תאריך יעד

הנהלה
מנכ"ל


118381/

83

דרישה ממנהלי האגודות את התוכניות בדחיפות
ותזכורת שאתלטים ומאמנים אמורים לפנות
באמצעות מנהל אגודה.

מנכ"ל

118381/

84

להעביר את ההחלטה של חלוקת תוספת הקצבות
לאגודות על בסיס הישגיות.

יו"ר

88381/

81
88

נוהלים של ועדה מקצועית
המשך תמיכה במעיין שחף ואולגה לנסקי עפ"י דרגתן
לפני ההריון  .מנכ"ל ידאג לתשלום

יו"ר
מנכ"ל

/8381/

________________
רשם :גל לברן
_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל
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