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פרוטוקול ישיבת איגוד 6/15
יו שני – 18.5.15הדריוס
נוכחי :רפי פלד ,יחיע סקיטל ,עדנה בוקשטיי ,מזל שלו ,זהבה שמואלי ,מיכה מור ,מוחמד נסאר,
יאיר בייטלר ,שמואל סונגו ,שלמה ראוב ,אור בוקשטיי ,גבי גול ,ברו( שפירא ,ראג'י סרוג'י ,רוגל
נחו ,אריק קוקס ,ז'ק כה
אורח :דודי דמבינסקי )חב' רות אסטרטגיה(
 .1דברי פתיחה של יו"ר הנבחר – מר רפי פלד:
 בהמש( נקבע את נוהל וסדר הישיבות.
 ישיבות הנהלת העמותה יתקיימו באולמות ישיבה מחו +למזכירות האיגוד.
 נושא הביטוח באיגוד ייבדק.
 צרי( למנות יוע +משפטי בשכר.
 חשוב שיהיה מיתוג של איגוד האתלטיקה .חשוב שנגיע לתהודה ציבורית.
 חשוב להתחיל תוכניות עבודה  ,2016צרי( להקדי תהליכי.
 תיבדק האפשרות להעביר את משרדי האיגוד ולבצע בו ארגו.
 נצטר( לדו בנושא על עול הריצה וכ בכל נושא הדוברות .מתבצעי דברי טובי וצרי(
לשפר.
 קיימתי פגישה ע רות אסטרטגיה .נקיי יו עיו ע חברי ההנהלה ודודי יציג את
הנתוני שנאספו.
 חשוב שימונה חבר הנהלה שיהיה אחראי על אתלטי עבר  .אי עתיד ללא עבר.
מודה לכול על הבחירה .המטרה לראות את האתלטיקה צומחת.
 .2בחירת הנהלה מצומצמת:
מוצע :רפי פלד ,יאיר בייטלר ,שמואל סונגו ,חגית אמסל ,אריק קוקס ,יחיע סקיטל ,ומנכ"ל
האיגוד.
החלטה 13 :בעד ואחד נמנע.
ברו" שפירא :לא נראה לי שכל חברי הקבינט ראויי.
 .3שיבו #חברי הנהלה לראשי נבחרות :2015
 להל רשימת המשלחות והצעה לשיבו +ראשי משלחות:
מקו
פעילות
תארי"
פראג ,צ'כיה
אל .אירופה באולמות
68.3.15
רומניה
תחרות ביארצית לנוער
25.4.15
צ'יאה ,איטליה
גביע אירופה ב 10,000מ'
6.6.15
2122.6.15

אליפות אירופה לאומות

באקו ,אזרבייג'א

912.7.15
1519.7.15
1619.7.15
2230.8.15

אליפות אירופה גיל 22
אליפות העול לקדטי
אליפות אירופה לנוער
אליפות עול באתלטיקה

טאלי ,אסטוניה
קאלי ,קולומביה
אסקילסטונה ,שוודיה
בייג'י( ,סי(

ראש משלחת
דורו קופמ
יאיר בייטלר
יחיע סקיטל
רפי פלד
אריק קוקס
זהבה שמואלי
שלמה ראוב
עדנה בוקשטיי
שמואל סונגו
רפי פלד

החלטה :רשימת שיבו +חברי ההנהלה מאושרת.
 בנוס .יש הזמנה לאליפות רומניה הפתוחה.
מתוכננת לצאת שני לנד לריצת  800מ' במימו מלא של ההתאחדות הרומנית .מומל +לצר.
את זהבה שמואלי.
החלטה :זהבה שמואלי מאושרת לצאת יחד ע שני לנד ,לאליפות רומניה.
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 .4נבחרת ישראל לאליפות אירופה לאומות:
 הוצגה רשימת נבחרת ישראל.
החלטה :מיד בסיו הישיבה תתקיי ישיבת ועדה מקצועית שתעביר את הרשימה הסופית כולל
רשימת מאמני.
 .5רכז מרוצי:
מוצע שאריה גמליאל יתמנה לתפקיד רכז מרוצי .בנוס .הוא ילמד את עבודת האיגוד ויסיע
למנכ"ל.
החלטה 7 :בעד  2נמנעי
ברו" שפירא  :היה צרי( להביא את אריה גמליאל בפני ההנהלה כדי לשמוע אותו .אמשי( להיות
מנהל אגודה ולפעול לאתלטיקה .לא אוכל להמשי( להיות בהנהלה.
 .6סיוע לאגודות – שמואל סונגו:
 חשוב לעזור לאגודות מתו( העוד .שקיי באיגוד.
 האגודות נמצאות במצב קשה וצרי( לעזור לה.
החלטה :יינת סיוע למועדוני לפי טבלת הטוטו 10 .אגודות הראשונות דרגה אב יקבלו כל
אחת  ./ 30,000אגודות בדרגה ג' וד' יקבלו כל אחת ./ 10,000
חלוקת הכס .תהיה שני שליש במיידי ועוד שליש יינת בתנאי שהאגודה ביצעה גידול של
 20%בכמות האתלטי שביצעו  4תחרויות ביחס לעונת .2014
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