פרוטוקול ישיבת איגוד 171/
יום שני  – 2/.2.2.1/הדר יוסף
נוכחים :עמי ברן ,מולי מלכא ,עדנה בוקשטיין ,גל לוי ,אורי ירון ,יחיעם סקיטל ,מיכה מורן ,ברוך שפירא ,יאיר
בייטלר ,זהבה שמואלי ,חגית אמסלם ,שלמה ראובן ,שמואל סונגו ,מרק אייזנברג
נעדרו באישור :מורן בורזובסקי ,ראג'י סרוג'י ,נילי אברמסקי
אורחת :עו"ד דליה בושינסקי ממשרד עו"ד הדס-הולין [הציגה את עצמה בתחילת הישיבה]
ניתן דיווח קצר ע"י מולי מלכא על העולה החדש מקס קולסניקוב
 .1פרוטוקולים  1171/ו 1271/ -לא נשלחו לחברי הועד – נדחה אישורם
המנכ"ל ישלח את הפרוטוקולים לחברי הועד ונבקש לאשרם בישיבה הבא.
 .2דיון על החוזים של ז'ק כהן ,גל לברן ורוגל נחום:
חוזה ז'ק כהן:
חברי האיגוד לאחר דיון ביקשו את השינויים הבאים:

 .1אפשרות לאיגוד לשנות את הגדרת תפקידו מבלי לפגוע במעמדו.
 .2לקבוע אפשרות יציאה מהחוזה לאחר שנתיים.
החלטה 11-0-0 :עבר פה אחד
חוזה גל לברן:
חברי האיגוד לאחר דיון ביקשו את השינויים הבאים:

 .1חישוב הנסיעות של כל החוזים יהיה לפי  2ש"ח לק"מ ו/או סכום קבוע עב"ס הק"מ המבוקש
בחוזים.

החלטה 11-0-0 :עבר פה אחד

חוזה רוגל נחום:
חברי האיגוד לאחר דיון ביקשו את השינויים הבאים:

 .1יוסף שכל צד יהא רשאי להביא הסכם זה לסיומו גם במהלך תוקפו ,בהודעה מוקדמת בכתב ומראש
של  00יום.
 .2ימחק סעיף  11ב בחוזה המקורי משנת  2011הנוגע לאימון אתלטים.
האחריות שרוגל יבצע את תפקידו כמנהל מקצועי מבלי שכל עיסוק אחר יפגע במשימותיו יהיה של היו"ר
והמנכ"ל
החלטה12-1-0 :
 .3הצגת הצעת ביצוע תוכנית למשרד הספורט של איציק בן מלך לאישור האיגוד
 עמי ברן ויחיעם סקיטל דיווחו על שיחות עם איציק בן מלך והצורך להכין תוכנית רב שנתית לפיתוח
התשתיות ולהגישו למשרד הספורט לתמיכה.
 הוצגה תוכנית פעולה
 יאיר בייטלר ביקש כגזבר לקבל לו"ז תשלום ,פרטי בנק לתשלום
החלטה12-1-0 :
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 .4בקשת אולגה לנסקי – אישור האיגוד להשתתפות בתחרויות ומחנות בינלאומיות וכן באליפות ישראל:
 הוצגה הבקשה [מצ"ב כנספח]
 סקירה ע"י מולי מלכא לגבי המגעים שהיו בין האגודות ראשל"צ ולידר
 נערך דיון קצר לגבי תיקונים שיש לעשות בתקנון הנושא הסגר של אתלטים
החלטה :קביעת פגישה לגישור בין הצדדים ע"י היו"ר
 .5בחירת ועד מנהל מצומצם:
ע"מ לאפשר לעבודה שוטפת מונו חברי הנהלה הבאים יחד עם יו"ר האיגוד לועד מנהל מצומצם:
 .1מרק אייזנברג
 .2חגית אמסלם
 .1יאיר בייטלר
 .4שמואל סונגו
 .1יחיעם סקיטל
 .6שלמה ראובן
החלטה11-0-0 :
מפאת חוסר זמן לא נדונו סעיפים  8,7,6,5של סדר יום ישיבת הנהלה . 1716

החלטות – ישיבה מס .171/ .מתאריך 2/.2.2.1/
מספר
החלטה
1
2
3
4
5
/
/

החלטה
מנכ"ל יעביר פרוטוקולים  1171/ו 1271/ -לחברי ההנהלה
חוזה ז'ק כהן אושר עם תיקונים
חוזה גל לברן אושר עם תיקונים
חוזה רוגל נחום אושר עם תיקונים
אישור עבודה להכנת תוכנית ע"י איציק בן מלך
העברת נושא אולגה לנסקי לגישור באמצעות היו"ר
בחירת ועד מנהל מצומצם

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל
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