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פרוטוקול ישיבת איגוד 4/15
יו שני – 13.4.15הדריוס
נוכחי :רפי פלד ,מיכל בפרי ,יחיע! סקיטל ,מיכה מור ,עדנה בוקשטיי ,אורי ירו,
שלמה ראוב ,שמואל סונגו ,אריק קוקס ,ז'ק כה ,מזל שלו! ,גבי גול ,ברו( שפירא ,יאיר
בייטלר.
 .1הודעת התפטרות יו"ר איגוד האתלטיקה – דורו קופמ :
אריק קוקס :דורו השקיע הרבה זמ במש( שנתיי! וחצי וזה לא מוב מאליו .כמי שעובד
באופ עצמאי זאת השקעה מאוד גדולה והקרבה .צרי( למצוא את הדר( להודות לדורו
על תרומתו לאתלטיקה.
מכתב ההתפטרות הובא לידיעת חברי ההנהלה והוקרא.
החלטה פה אחד :ההתפטרות התקבלה.
 .2בחירת ממלא מקו ליו"ר  האיגוד:
אריק קוקס :אנו צריכי! לבחור ממלא מקו! ליו"ר.
את ההחלטה למינוי היו"ר נקבל רק באסיפה הכללית.
מוצע רפי פלד כממלא מקו! יו"ר האיגוד עד לאסיפה הכללית.
בנוס* ממלא מקו! יו"ר האיגוד יצטר( להיות נציג האיגוד בוועד האולימפי.
רפי פלד :מציג את עצמו בפני חברי הנהלת האיגוד.
הצבעה :מי בעד מר רפי פלד כמ"מ יו"ר האיגוד ונציג האיגוד בוועד האולימפי11 .
בעד  0נגד 0 ,נמנעי!.
מי בעד שיחיע! סקיטל יהיה ממלא מקו! של לוי פסבקי 11 .בעד  0נגד,
 0נמנעי!.
רפי פלד :מודה לכול! מקווה לשרת למע האתלטיקה
 מגיעה תודה לדורו .הוא השקיע ועשה למע האתלטיקה .חשוב להודות לו
ולהוציא לו מכתב תודה.
 צרי( להניח את המשקעי! מאחור ,ולעשות סיעור מוחות וצרי( להימנע מעקיצות.
יהיו הצבעות על החלטות .חשוב שתהיה שקיפות.
 יהיו מספר שינויי! אירגוניי! .צרי( להחזיר עוצמות לועדות .הועדה המקצועית
צריכה להתקיי! .צרי( לבחור קבינט מצומצ! שיקדמו נושאי!.
 אני לא אסכי! שאגודה תופלה על חשבו אגודה אחרת.
 חשוב להקצות סכו! של כס* שיחולק לאגודות.
 המטרה שלנו לעשות ספורט טוב יותר.
 הייתה לי שיחה ע! ז'ק והכוונה היא לייצר מקורות עצמאיי! ,וג! על ידי מועדו
חברי!.
 כל ראשי האגודות יבואו ע! תוכנית שלפיה נחלק את הכס* לאגודות עלפי
קריטריוני!.
אורי ירו :מציע לקבוע סכו! ולחלק במיידי את הכס* לאגודות ,כי יש אגודות
שה על ס* קריסה.
שמואל סונגו :צרי( לעבוד לפי הקריטריוני! ודירוג האגודות.
שלמה ראוב :למה צרי( לדו בזה היו! ועכשיו.
רפי פלד :הטכניקה לחלוקת הכס* תהיה בדר( מסודרת .אגודה לא תיסגר בגלל
בעיה תקציבית.
ברו( שפירא :הגיע הזמ לגבש ועדה מקצועית חדשה.
 אני מציע ששמואל סונגו יצור* לוועדה המקצועית .כמו כ את יחיע! סקיטל ופטר
דוידובי.'+
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רפי פלד :מבקש להביא את המועמדי! הבאי! להצבעה :שמואל סונגו יו"ר ועדה
מקצועית .וחברי! נוספי! לאלה שקיימי! בועדה :יחיע! סקיטל ,פטר דוידובי ,+מזל
שלו!.
הצבעה :הוחלט פה אחד לאשר את החברי! לוועדה המקצועית.
 .3מועד אסיפה כללית :2015
החלטה :האספה הכללית תתכנס ב .18.5.15במסגרתה יבחר יו"ר הנהלה וחברי!
מחליפי! לחברי! שפרשו מההנהלה ,וכ כל הנושאי! הנדרשי! לאסיפה כללית
שנתית.
 .4אישור פרוטוקול :3/15
פרוטוקול  3/15מאושר.
יאיר בייטלר :מציע לקבוע מפגש ע! חברת התוכנית האסטרטגית.
 .5נבחרת ישראל לתחרות בי ארצית לנוער:
רוגל נחו!  :הרכב המשלחת נשלח לכול! ומוצג.
 היו! נקבע סופית את הרכב  100X4מ'.
 בריצת  400מ' נוער יהיה תומר שפירא.
 החמישיה של ה  4X100מ' נערות נסגרה ע! :דיאנה וייסמ נועה ברליאה ,נועה
מאור ,דניאל פולסטר ,עד דורי.
 מאמני המשלחת :רוגל נחו! ,רפי גרודצקי ,איגור בלו ,רומ פרדמ ,איגור גילר,
עיד שפירא ,אלכס אברבו(.
ראש המשלחת :יאיר בייטלר.
החלטה :הנבחרת מאושרת כפי שהוצע.
 .6שיתו* אתלטי! בהסגר:
סונגו :צרי( להחליט לשת* את ספורטאי הנבחרת בתחרויות בינלאומיות .חו +מזה
צרי( לדו בנושא הסגרי! בנפרד.
אריק קוקס :מציע לאשר את האתלטי! בהסגר לייצוג לאומי.
 מציע לאפשר לאתלטי! להשתת* בתחרויות בינלאומיות ובאליפות ישראל.
החלטה :לב סקוריש מאושר להשתת* בתחרות הבינלאומית לנוער.
 .7דיווח מהקונגרס האירופאי 2015ז'ק כה:
 הוצג דו"ח סיכו! הקונגרס האירופאי ,הדו"ח המלא ישלח לחברי ההנהלה.
 ארנה סב הנס מנורבגיה ,נבחר ליו"ר ההתאחדות האירופאית.
 התקיימו מפגשי! ע! ההתאחדויות ויתכ שסבסטיא קו יגיע ארצה לאליפות
ישראל באתלטיקה .בימי! הקרובי! נקבל תשובה.
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 .8דו"ח מנכ"לז'ק כה:
 החודש מתוכננות הפעילויות הבאות:
  אליפות ישראל בקרברב.
  1418.4.15מחנה אימו נשי! לריצות ארוכות ,במרו! גול.
  17.4.15אליפות ישראל לוותיקי! ב 5000מ'.
  18.4.15אל .מכבי.
  24.4.15מרתו האצטדיו.
  25.4.15תחרות בי ארצית לנוער – רומניה.
  27.4.15גביע נעורי! בזריקות.
  28.4.15אליפות ישראל ב 10000מ'.






אתלטי לידר ירושלי! פנו בבקשה להשתת* בגביע אירופה לנוער לקבוצות אלופות.
החלטה :יתקיי! דיו בוועדה המקצועית ,אשר תעביר המלצתה להנהלת האיגוד
הא! יש מקו! להשתתפות.
ההרשמה לגביע אירופה לאומות בבאקו תסתיי! בסו* חודש זה .הצוות המקצועי
יצטר( לגבש רשימה על סמ( ההישגי! על ה ,28.4.15לאחר מכ לבצע שינויי!.
האיגוד התקשר ע! חברה לבניית אתרי! ,לצור( בניה מחדש של אתר איגוד
האתלטיקה .מוצגת סקיצה גרפית של עמוד הבית של האתר.
אריק קוקס :צרי( לערב עוד אנשי! בחשיבה של בניית האתר.
החלטה :בבנית האתר ישתתפו אריק קוקס ,אור בוקשטיי ,רוגל נחו! ,יחיע!
סקיטל ואחרי! שירצו להשתת*.
החלטה בנושא מרתו האצטדיו :בא! כמות המשתתפי! לא תגדל עד יו! ראשו
הקרוב תישקל האפשרות לביטול האירוע של מרתו האצטדיו.

__________________
רש! :ז'ק כה
___________________
מ"מ יו"ר האיגוד רפי פלד

