פרוטוקול ישיבת איגוד 8/17
יום ראשון  – 25.12.2017חדר ישיבות
נוכחים :עמי ברן ,גל לב-רן ,גל לוי ,יחיעם סקיטל ,אליעזר בן הרוש ,יאיר בייטלר ,שלמה ראובן ,ז'ניה מורגובסקי ,רביב
ורניק ,עדנה בוקשטיין.

להלן סדר היום:
-

אישור פרוטוקול 7/17
דו"ח יו"ר מר עמי ברן
דו"ח מנכ"ל מר גל לב-רן
הצגת חברת הנהלה חדשה
פרחי ספורט
דו"ח ועדה מקצועית
שונות

 .1אישור פרוטוקול 7/17
פרוטוקול  7/17מאושר

מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבה קודמת  7/17מתאריך 10.12.17
החלטה
פרוטוקול  – 6/17מאושר
חוזה – רוגל נחום  -מאושר
פרויקט שליחים  -מאושר
פרויקט ספרינט -שליחים  -מאושר
אישור שני חברי הנהלה (מורן ורביב)  -מאושרים

אחריות לביצוע
הנהלה
וועדה מקצועית
וועדה מקצועית
וועדה מקצועית
הנהלה

ביצוע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

 .2דו"ח יו"ר מר עמי ברן:
• היה אירוע יפה מאוד של "דורות של אלופים" של מכון וינגייט.
• ביקור יחד איציק בן מלך במחנה אימונים בצפון של "אתנה" .מחנה יפה ,בנות מכל המקצועות יו נוכחות.
• ועדת מתקנים התחילה את עבודתה עם יו"ר שלמה ראובן ,ואבי שטיין כשעופר ישראלי ירכז.
• בינואר יגיע ארצה המנהל המקצועי של גרמניה.
 .3דו"ח מנכ"ל מר גל לב-רן:
• עמותת שא"י :יפתח חשבון נאמנות ,יועברו כ –  249אלף  ₪תנאי להעברת הכסף הוא המשך הפעילות כפי
שהיה כל השנים.
בייטלר :יש לי בעיה עם שכר טרחת הנאמן.
גל :יידבר עם דליה בנושא
• תחרות בינארצית לנוער:
התחרות לא תתקיים בירושלים
עלות אירוח התחרות כ 250-אלף .₪
גל לוי :למה לא בנעורים?
גל :אין אפשרות .המגורים לא פנויים .האירוח יהיה בשפיים ונבדקות אפשרויות לאירוח בהדר יוסף ובראשון לציון.
כמו כן אליפות ישראל תתקיים בהדר-יוסף.
• תביעת הצלם אנחנו מיוצגים ע"י עו"ד של חברת המדרסים שייצג גם את אורן ,שכר טרחה יושט על חברת
המדרסים.
• ביקורת רשם העמותות והחשב הכללי :ביקשו מסמכים נוספים ,העברנו אליהם כל מה שביקשו.
•
•

ענף מועדף :על עונת  2017אמורים לקבל עוד  1.8מיליון .עפ"י מנהל הספורט ,מועדף בשנת  2018יעמוד על 3.4
מיליון.
סכום התמיכה הסופי לאליפות אירופה לאומות יעלה ל  2,120,000שקל.
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•

הצעה להצטרפותה של ז'ניה מורגובסקי להנהלה עפ"י התקנון.

החלטה :מאושרת פה אחד
איחולי הצלחה מכל הנוכחים.
 .4פרחי ספורט – מר עופר ישראלי:
הצגת פרויקט פרחי ספורט.
רביב :מטרת הפרויקט להביא ילדים לענף ,כסף זה לא הכנה .ברגע שהמועדונים יבינו שהם יכולים לשלוח זרועות לכל
הכיוונים ,לערים ליד אגודות גדולות שייצרו אתלטים לאגודה.
סקיטל :הבירוקרטיה תהרוג את "פרחי הספורט" האגודות רוצות להיות בטופ של הענף לא מעניין אותן להתעסק
בפרויקט כזה.
בייטלר :מסכים עם סקיטל לגבי הבירוקרטיה ,אנחנו בראשון מחפשים את הילדים מכל האזור.
אליעזר :השאלה היא מה יביא את הילדים לאתלטיקה .כל המאמנים בקבוצות ריצה שם הכסף.
שלמה :בחולון יש חוג אתלטיקט שגובה  ₪ 300יש בעיה עם פרחי ספורט שמשלמים פחות .יש בעיה עם התשלום
למאמנים.
עדנה :הספורט העממי הוא חלק בלתי נפרד מהספורט ההישגי ,חייבים לשלב ביניהם.
 .5דוח וועדה מקצועית  -מר יחיעם סקיטל:
• ועדה מקצועית מתפקדת נפלא כועדה עניינית ללא ויכוחים מעבר למקצועיים.
• אתנה:
אין נציג של ועדה מקצועית בוועדת נשים
המחנה בצפון היה מוצלח.
• קריטריונים ושיטת עבודה :כדי להגיע לרמות גבוהות מאמן צריך לעבוד מסודר ,מאמנים חייבים להגיש
תוכניות ויעדים.
התקיים דיון על התהלכים שחייבים לבצע ע"מ לקבל תמיכה מהאיגוד וההבהרות הבאות יעברו לכל
המאמנם ,ומנהלי האגודות :ביצוע ע"י מנכ"ל האיגוד
 .1באחריות האגודה שהמאמנים יעבירו תוכניות לאיגוד עד סוף ינואר.
 .2הפניה של המאמנים רק לאגודות ,האגודה תפנה לאיגוד.
 .3כל נסיעה לחו"ל תעבור אישור של ועדה מקצועית ,מנכ"ל וגזבר[ .במידה ויש אישורי תוכניות
בתחילת השנה אין צורך באישור נוסף]
 .4לוודא שמנהלי האגודות יסבירו למאמנים ולמדורגים את הדרך שבה יוצאים למחנה אימון.
•

נזמן את עמרית ינילוב ,מנכ"לית אתנה ,לישיבת ההנהלה הבאה ותתן הסבר לגבי התמיכות של אתנה.

 .6שונות:
עדנה :לגבי הדיווחים של המנכ"ל יש להוסיף כמה מילים על כל דיווח.
בייטלר :האיגוד לא יעביר יותר כסף לאתלטים או מאמנים באגודות אלא נמצא דרך אחרת.
נעילת הישיבה.
ריכוז החלטות ישיבת איגוד :8/17
החלטה
מספר
החלטה
פרוטוקול  – 7/17מאושר
.1
אישור חברת הנהלה (ג'ניה) מאושרת
.2
מנכ"ל מעביר החלטות לביצוע לגבי שיטות עבודה
.3

אחריות לביצוע

ביצוע

הנהלה
הנהלה
מנכ"ל
________________
רשם :עופר ישראלי

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל
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