פרוטוקול ישיבת איגוד 4.17
יום שלישי  – 13.6.2017חדר ישיבות
וכחים :עמי ברן ,גל לב-רן ,יחיעם סקיטל ,מולי מלכא ,גל לוי ,עדה בוקשטיין ,ברוך שפירא ,שלמה ראובן,
שמואל סוגו ,מורן בוזובסקי ,יאיר בייטלר ,ילי אברמסקי ,מיכה מורן ,זהבה שמואלי.
אורחים :איציק בן-מלך ,אריק קוקס.
 .1אישור פרוטוקול 3/17
פרוטוקול  3/17מאושר  +אסיפה כללית
 .2פתיחה ע"י יו"ר האיגוד מר עמי ברן:
 ותן את זכות הדיבור למר איציק בן מלך להצגת תוכיתו.איציק בן מלך מציג את התוכית הכללית של האתלטיקה על גבי מצגת.
גל :מאיפה יגיע הכסף? שמע לי חוסר אחריות להתחייב לעוד מליון שקל .רי מרגיש שיש זלזול שיש וועדה
מצומצמת לפי ישיבת ההלה.
איציק :הכסף מיוחד לפריפריות.
סוגו :וועד המהל צריך להתכס בצורה מסודרת .יוצר אטגויזם ,מצב האגודות לא טוב לכן התכסו
באופן מיידי.
עמי :אין החלטות בוועדה המצומצמת איציק רצה להציג בפיו תוכית וההחלטות מתקבלות רק בישיבת
ההלה.
גל :שמע לי לא רציי.
ברוך :לא עים להיפגש ולשמוע שיש ועדה מצומצמת לפי ההלה.
מולי :הבתי שרוצים להתחיל את הפרויקט החל מה  1.9התוכית היא  14אגודות לפי הטוטו?
איציק :כן
מולי :האם צריך לבטל את ושא המאמן הלאומי?
ברוך :איציק מקבל תוים הדוגמא של אטולי שפרן היא מעולה.
איציק :היות והמקרה של אטולי הוא שהוא עובד לטווח ארוך ברגע שהוא יסיים את האולימפיים שלו לא
תהיה לו משכורת.
לא רוצה להתייחס לעיין של מאמן לאומי חושב שצריך להיות מאמן אחראי וככה גיע למיוף יכולות
האתלט.
 .3דו"ח מכ"ל מר גל לב-רן:
• סקירת תחרויות:
• אליפות אירופה לאומות
• דיווח מצב כספי
• אליפות ישראל במכבייה
• מרתון טבריה-אליפות ישראל
• ליגה בין אגודתית
• גברים-מכבי תל אביב
• שים-אתלטי הגב 19/19
• תחרות וער אוקראיה-מקום 3
• אליפות ישראל לילדים בגילאי 11,13,15
• אליפות ישראל ותיקים
• אליפות ישראל לוער בקדטים
• שיא ישראלי  3000מטר מכשולים שים-אדוה כהן
מולי :משבח את עידן שפירא.
זהבה :עידן צעיר ברוחו והיה שת"פ מלא.
סקיטל :תחרות אליפות ישראל לילדים הייתה מתחת לכל ביקורת ,יש להפיק לקחים .שופט לא מהל תחרות.
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אליפות אירופה לאומות:
שבוע הבא מתחילים להגיע משלחות.
יש בעיה עם האויה עם כלוב הזריקות.
 4.2מליון מתוך  1.2מליון  ₪בתי מלון 1.2 ,ציוד ,שיפוץ והקמה ,בור קפיצה משולשת ורוחק אושר אתמול
בטוטו.
•
•
•
•
•

ישראל ג'אמפ תחרות בילאומית
מסיבת עיתואים 16:30 18.06.2017
18:00 19.06.2017
כס בחרת
ישיבה טכית 18:00 23.06.2017
23.06.2017
ארוחת ערב

מרתון טבריה :התקיימה ישיבה וסגר שת"פ מרתון ישראל אחראי על ההפקה.
אשי המקצוע ,תו תקן.
בוגע לחצי מרתון לקיים בטבריה המטרה שישתתפו כמה שיותר אשים.
 לא קיבלו מיואר שכר מאמים למאמים ולאגודות .התקבלה החלטה לשכר מכלים.קריטריוים שהתקבלו לתמיכה באגודות ,רק אגודות שיש להם מכ"ל מדובר בסדר גודל של  150אלף.
ועדת שים הגב' זהבה שמואלי:
מתכסת אחת לחודש )עדה ,חגית ,חה ואי( ,מחפשים משהי למשרת אתה.
סקיטל :מציע להוסיף את מורן לוועדה.
מורן :אשמח לסייע ולתרום.
סוגו :מציע שהקשר יהיה עם המאמים בפועל המאמן קובע.
ברוך :יש להקים ועדת גברים
זהבה :מבקשת מכולם לתת כתף לכל תחרות.
וועדה מקצועית מר סקיטל יחיעם:
 וועדה הועלו ושאים חשובים באוירה טובה. דובר על בחרת השליחים. הליגה הייתה מעיית אך לא מקצועית.חושב שיתן לעשות מחות אימוים בארץ .למאמים אין תוכית מול ביצוע.
גל :מי שמתוקצב חייב להגיע לרוגל ולאשר.
סוגו :מדובר על דרגות  A B Cכי דרגה  Eו Dיש המון.
מולי :מציע שיהיה משהו כתוב לעדכון פעם בחצי שה .מציע שיוי בתחרויות כולל תקוים מא' ועד ת .יש
להחליט החלטה מהותית ויוצרים משהו חדש.
עמי :מחזק את דבריי מולי.
ילי :איפה בארץ יעשו מחות אימוים?
עמי :זה לא לדיון כרגע
עמי :לגבי מרתון טבריה הספורטאים שירוצו מרתון יעברו לחצי מרתון אי מציע להודיע לעיריית טבריה
שהחצי מרתון הוא בגדר יסיון לא מעוייים שזה יפגע במרתון.
ריכוז החלטות שהתקבלו:
• פרוטוקול  – 3/17מאושר.
•

________________
רשמה :אורלי יובל

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל
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