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יום חמישי  – 31.3.2016כפר המכביה
נוכחים :רפי פלד ,ז'ק כהן ,אריק קוקס ,זהבה שמואלי ,עדנה בוקשטיין ,אריה גמליאל ,רוגל נחום ,שלמה ראובן ,מיכה מורן,
יחיעם סקיטל ,אורי ירון ,ברוך שפירא ,אורן בוקשטיין ,שי צור.
אורח :גבי ינאי

 .1אישור פרוטוקול :2/16
הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 .2דו"ח יו"ר  -מר רפי פלד:
חוזים וביטוחים :לאחר משא ומתן יש חוזה חדש עם מנכ"ל האיגוד .החוזה טוב לז'ק וטוב לאיגוד.
 מבקש מז'ק לעשות חוזים יעילים עם כל עובדי האיגוד .כל עובד יהיה חתום על חוזה חדש. נסגר ביטוח דירקטורים לכל חברי האיגוד ,והוא נכנס לתוקף.אירוח אליפות אירופה לאומות ב - :2017-אתמול הגיע לארץ יו"ר איגוד האתלטיקה הבולגרי ונשיא התאחדות
האתלטיקה של מדינות הבלקן ,וסגן נשיא התאחדות האתלטיקה האירופאית מר .Dobromir Karamarinov
הוא תומך מאוד בישראל ובהחלטה לארח את אליפות אירופה בשנת  .2017מסתבר כי הוולודרום ידוע לכולם
באירופה .הביקור שלו היה מוצלח.
 בתאריך  18-20.9.2016אנחנו מעוניינים לארח את קונגרס מדינות הבלקן ,כ 40-איש מתוכננים להגיע.החלטה :מאושר לארח את קונגרס מדינות הבלקן.
כנס מנכ"לי התאחדויות אתלטיקה מתוכנן להתקיים בסוף השבוע במינסק .הכנס הינו במימון ההתאחדות
האירופאית .לכנס ייצאו מנכ"ל ויו"ר האיגוד.
מרתון טבריה :לאחר התלבטויות אנחנו לא מעוניינים להמשיך להיות שותפים במרתון  .2017מבקש להוציא
מכתב על ההתנהגות הכושלת של ראש העיר ועל כל השתלשלת העניינים במרתון .יש למצוא מקום אחר שניתן
לעשות בו את אליפות ישראל .אנחנו נמצאים בקשרים טובים עם הדרום יש למצוא את השטח המהיר והטוב
ביותר ,ולעשות הסכם ל  20-שנה עם אקספו ברמה בינלאומית.
אריק :מבקש לציין כי האיגוד מארגן מידי שנה שני מפעלים אדירים .האחד מרתון טבריה ,והשני אליפות ישראל.
מרתון טבריה הוא אירוע אדיר ואני מנסה לשמר אותו .המרתון האחרון לא היה נורא ,אך הבעיה היא לא המרתון
הבעיה היא העירייה .העירייה לא פרטנר ראוי לשמש כארגון למרתון .מה ששבר אותי זה המכתב האחרון של
הגזבר שבו הוא מוציא מכתב השתלחות באיגוד .שנה שעברה בחודש מאי הגענו לפגישה אני ,רפי וז'ק הייתי בטוח
שהם הולכים על המרתון בגדול .לאחר  3חודשים שוב יצאנו לפגישה אני ז'ק ודודו מלכא וכלום לא התקדם.
לאחר חודש שוב פגישה ששם אנחנו מבינים כי טרגט מרקט יצאו מהתמונה ונכנס גורם הפקתי לא מנוסה .הגורם
ההפקתי עשה הרבה טעויות ועכשיו הם מבקשים את עזרתנו .הוצאתי להם מכתב שאני חושב כי ההתנהלות
שלהם נוראית ולא התקבלה תשובה .עם כל הכאב שיש צריך להתנתק מהם.
החלטות:
 אריק יכין מכתב לראש העיר ,המכיל הודעה כי נפרדות דרכינו וכל האחריות עליהם. האיגוד שומר את הזכות לקיים את המרתון באתר אחר. התאריך לריצת מרתון הינו בשליטת האיגוד וזאת גם אם יהיו התנגשויות תאריכים ,שכן האיגוד קבע אתהתקופה שבה תתקיים אליפות ישראל במרתון.
 יש לאתר מקום חדש לקיום האליפות. תוקם ועדת איתור למקום חלופי לקיום אליפות ישראל במרתון .הועדה תכלול את :אריק קוקס )יו"ר(,יחיעם סקיטל ,זהבה שמואלי ,אריה גמליאל ,ז'ק כהן.
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 .3דוח מנכ"ל –מר ז'ק כהן
אליפות אירופה לאומות  - :2017אנו נמצאים כרגע בהגשת הבקשה ,ומתמודדים .נקבעו פגישות עם בתי מלון.
 התקבל מכתב משרת הספורט שהיא תומכת .ראש עיריית תל אביב עדיין לא שלח מכתב. מרכז הספורט הלאומי לא מאשר שיעמוד לרשותנו מתקן האימונים. בתחרות יהיו  12נבחרות מדובר על  700-800איש .יש לערב את משרד התיירות.גביע אירופה למועדונים - :מכבי ראשל"צ הודיעה שלא תשתתף.
מכבי תל-אביב תיתן תשובה אם תעמיד גם קבוצת נשים.
החלטה :מאושר שמכבי תל-אביב תייצג בליגת גביע אירופה לאלופות ,להנשים.
קונגרס מדינות הבלקן מתוכנן ל:18-20.9.2016-
הוזמן מבנה לישיבות והתכנסויות .יסופק לאיגוד במהלך חודש מאי.
 4תחרויות לספורטאי :נשלח דו"ח ביצוע למנהלי אגודות ומאמנים .כרגע ביצעו  500אתלטים  4תחרויות ,מתוך
כ 3,500-עם אשורים רפואיים.
ישיבת הנהלה הבאה תהיה ב.19.4.2016-
תקצוב אגודות ע"י המועצה להסדר הימורים:
מוצגת טבלה
מחנות אימון:
–  6-9.4.16מחנה נשים ,דגניה
–  17-19.4.16מחנה ילדים  ,15וינגייט
–  17-21.4.16מחנה בוגרים  ,22נוער וקדטים ,בנעורים.
תחרויות קרובות:
–  3-4.4.16אליפות ישראל בקרב-רב
–  9.4.16אליפות מכבי
–  12.4.16ליגת נוער וקדטים
–  21.4.16אליפות ישראל ב 10,000-מ'
–  30.4.16ליגה בינאגודתית
–  9.5.16יום האתלטיקה הבינלאומי ואליפות ישראל ב 3,000-מ' מכש'.
 .4סיכום אליפות מדינות הבלקן – מר רוגל נחום מנהל מקצועי:
מוצגת טבלה על הרכב המשלחת.
 צוות אבטחה מעולה – אדיב ,מקצועי. המשלחת שהתה בקומה משלה ,לצוות האבטחה הישראלי היה תגבור של המשטרה המקומית כוללמתורגמנים.
 חל איסור מוחלט לצאת מפתח המלון – הייתה יציאה אחת מרוכזת של כולם לקניון שנמצא ממול המלון. המלון היה מצוין ,אוכל טוב. מיקום המלון –  12-15דק' נסיעה מהאולם ,כנ"ל משדה התעופה. התנהגות – ראויה לשבח ,הן של האתלטים והן של המאמנים. ארגון מצוין. יוחאי הלוי היה חולה מאד והזמנו אליו צוות רפואי – לא התחרה ושהה כל הימים במלון. מאמנים – סייעו לכל אתלט ,כל אחד בתחום התמחותו. המארחים – אדיבים מאד ומסבירי פנים ,תחושת משפחתיות. התחרות מתאימה מאד לישראל מבחינת הרמה. הזדמנות מצוינת לצבירת ניסיון בינלאומי. הקריטריונים לתחרות זו חשובים ויש לאפשר יציאה ללא קריטריון רק לאחר חשיבה רצינית.____________________________________________________________________________
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יש לשקול לקחת איש רפואה/פיזיותרפיסט כולל תיק תרופות.
יש לצייד את האתלטים בבגדים ייצוגיים הולמים.
יש להצטייד במתנות למארחים.

 .5סיכום כנס נשים – הגב' זהבה שמואלי:
 הכנס התקיים ב .10.3.16-הכנס הראשון היה מוצלח וכך גם הכנס השני הוכיח את עצמו .הגיעו כ75-ספורטאיות  +אורחים נוספים.
 הייתה מרצה ברמה בינלאומית ,יעל ארד ,גם מיקי חיימוביץ הייתה מעולה. הפרויקטים האלה זה חלק ממה שעושה ועדת הנשים ,כשהתקציב מנימלסיטי .זה מגביל וקשה. ועדת הנשים דעתנית ,אנחנו נפגשות אחת לשבועיים.אריק :מברך את זהבה על העשייה.
רפי :שמעתי שהיה מוצלח מאוד .כל הכבוד.
 .6אליפות ישראל ה – 80-מר ז'ק כהן מנכ"ל האיגוד:
 חברת מיתוס אחראית הפקת האקספו .אנו בדיון איתה לגבי מייצג  80שנות אתלטיקה. הוכנה רשימת אתלטים בולטים לצורך מייצג  80שנות אתלטיקה .כרגע ממשיכים בריכוז תמונות ועזרים. הוכן לוח מפגשים ועבודה לקראת האליפות. בחודש אפריל יחלו להתכנס הצוותים לישיבות עבודה. מתקיים קשר לגיוס חסויות לאליפות. מתקיים קשר עם מדינות להבאת אתלטים זרים שישתתפו באליפות. מתקיימות ישיבות שיווק וקדם .אחד הנושאים לקדם אתלטיקה הוצע על-ידי מר גבי ינאי ,שהוזמן להציגאותו.
 .7אליפות ישראל מר גבי ינאי:
 חושב שצריך לחזור ליסודות האתלטיקה בארץ. המטרה ,הרעיון חיבור וחשיפת ילדים ונוער לאתלטיקה בכך שנגיש להם אירועים ומתקנים ליד הבית. יש לקחת את הציודים הבסיסים ביותר. יש להתארגן מבחינה לוגיסטית ,להביא את האתלטיקה לערים. להתאים פעילות לילדים ומאמנים. יש לדבר עם משרד החינוך. לתאם ישיבות עם אתלטי עבר. .8שונות:
סקיטל :בתאריך  27.3.16היה כנס מנהלי אגודות והזמינו את איציק בן מלך להרצאה .מפריע לי שלא הזמינו את
המנכ"ל והיו"ר .סונגו מציג מצגת ומראה נתונים.
רפי :אני אישרתי לסונגו לקיים את הכנס .אני וז'ק לא נפגענו.
ברוך :מצוין שיש מפגש מנהלי אגודות .מבקש לאשר שתי אתיופיות זרות לייצוג בליגה הבינאגודתית.
רפי :הבקשה הוגשה ויש לאשר בהנהלה לפי תקנון.
החלטה :הבקשה של ברוך מאושרת באופן חריג .יש להעביר את טופסי ההרשמה למזכירות האיגוד.
אורי ירון :מציע לעשות כנס מנהלי אגודות מהבוקר ועד הערב.
החלטה :חתקיים יום עיון למנהלי אגודות.
עדנה :מבקשת לפרגן לותיקי האתלטיקה .בכנס שהתקיים היום ,נורית שרביט פרגנה לפרחי ספורט ולרכז
האתלטיקה ,עופר ישראלי.
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סיכום ההחלטות שהתקבלו בישיבה:
·

·
·
·

·
·
·

פרוטוקול ישיבה  – 2/16אושר
מאושר לארח את קונגרס מדינות הבלקן.
כנס מנכ"לי ההתאחדות האירופאית – לכנס ייצאו יו"ר ומנכ"ל האיגוד.
החלטות בנושא מרתון טבריה:
 אריק יכין מכתב לראש העיר ,המכיל הודעה כי נפרדות דרכינו וכל האחריות עליהם. האיגוד שומר את הזכות לקיים את המרתון באתר אחר. התאריך לריצת מרתון הינו בשליטת האיגוד וזאת גם אם יהיו התנגשויות תאריכים ,שכן האיגודקבע את התקופה שבה תתקיים אליפות ישראל במרתון.
 יש לאתר מקום חדש לקיום האליפות. תוקם ועדת איתור למקום חלופי לקיום אליפות ישראל במרתון .הועדה תכלול את :אריק קוקס)יו"ר( ,יחיעם סקיטל ,זהבה שמואלי ,אריה גמליאל ,ז'ק כהן.
מאושר שמכבי תל-אביב תייצג בליגת גביע אירופה לאלופות ,להנשים.
הבקשה של ברוך מאושרת באופן חריג .יש להעביר את טופסי ההרשמה למזכירות האיגוד.
יש לקיים יום עיון למנהלי אגודות.

_________________
רשמה :אורלי יובל

______________
יו"ר האיגוד – מר רפי פלד
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