איגוד האתלטיקה בישראל

ע"ר

רח' שטרית  10ת"א  ,69482ת.ד 24190 .ת"א  ,61241טל 03-6486256 :פקס03-6486255 .
iaa@zahav.net.il
www.iaa.co.il

פרוטוקול ישיבת איגוד 7/15
יום שני  – 15.6.2015חדר ישיבות ,ועד אולימפי
נוכחים :רפי פלד ,עדנה בוקשטיין ,אורי ירון ,אריק קוקס ,שמואל סונגו ,יחיעם סקיטל ,זהבה שמואלי,
אריה גמליאל ,מזל בן-נעים ,שי צור ,ז'ק כהן ,אורלי יובל.
 .1אשור פרוטוקולים  5/15ו :6/15
הפרוטוקולים  5/15ו 6/15-מאושרים.
 .2דוח יו"ר – מר רפי פלד:
שינוי במערך ישיבות הנהלה:
 הפרוטוקולים יירשמו על-ידי מזכירת האיגוד ,גב' אורלי יובל. בישיבות ההנהלה ישתתף היועץ משפטי עו"ד ברוך פליקר .כל החלטה שתתקבל ,תהיה גםמהיבט משפטי.
 מבקש לשים דגש על נוכחות חברי הנהלה .הכוונה להכניס שינוי בתקנון ,לפיו מי שיעדרממספר ישיבות ברצף ללא סיבה מוצדקת ,לא יוכל להמשיך להיות חבר הנהלה.
 הסגרים :מבקש להבהיר שאין ביטול הסגרים .הגישה תהיה גישור ופישור .הכוונה להביאאת הספורטאים ואת כל המעורבים לגישור ופשרה ,שכולם יצאו מחויכים ושהמחלוקות
יסתדרו.
 תקצוב וכספים :האגודות לא נתמכות ולא מקבלות כסף ,לכן הועדה החליטה על חלוקת 1/3ו 2/3 -של סכומי הסיוע ,אשר יועברו לאגודות.
 חברת רותם אסטרטגיה עושה עבודה מדהימה .חלק מהתוכנית זה עבודה לקראת .2016בקרוב יהיה איתם כנס להצגת שלב המיפוי בתוכנית האסטרטגית.
סקיטל :באתלטיקה חייב להיות תכנון .מאמן חייב להביא תוכנית עבודה.
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ועדות האיגוד :מוצגת טבלה
ועד מנהל מצומצם
ועדה מקצועית:
ועדת ארגון תחרויות:
ועדת נשים:
ועדת מרוצי כבישים:
ועדת ותיקים:
ועדת איתור אתלטים מחו"ל:
ועדה למניעת שימוש בחומרים
אסורים:
ועדת כספים:
ועדת טקסים:
ועדת שיפוט:
ועדת מתנדבים:
בית דין עליון:
ועדת משמעת:
ועדת תקנונים
ועדת גישור
ועדת ערעורים לתחרויות
ועדת ביקורת:
מערכת עולם הריצה:

-

רפי פלד )יו"ר( ,אריק קוקס ,שמואל סונגו ,יאיר בייטלר ,חגית
אמסלם ,יחיעם סקיטל ,מנכ"ל.
שמואל סונגו )יו"ר( ,שלמה ראובן ,ברוך שפירא ,אלכס אברבוך,
אריק קוקס ,מזל שלום ,יחיעם סקיטל ,ד"ר פטר דוידוביץ ,רוגל
נחום )מנהל( ,אנטולי שפרן ,רפי גרודצקי )מזכיר(.
ז'ק כהן )יו"ר( ,עו"ד אריק קוקס ,אורי ירון ,מיכה מורן ,יאיר
בייטלר ,גבי ינאי ,צביקה אפשטיין )מזכיר(
זהבה שמאלי )יו"ר( ,אסתר רוט  -שחמורוב עדנה בוקשטיין,
חגית אמסלם ,ברוך שפירא.
חגית אמסלם )יו"ר( ,יחיעם סקיטל ,גבי ינאי ,עדנה בוקשטיין,
זהבה שמואלי ,אופיר וגמן ,ז'ק כהן ,אריה גמליאל )מנהל(
יחיעם סקיטל )יו"ר( ,פנחס שכטר ,עדנה בוקשטיין ,בני נווה.
יחיעם סקיטל )יו"ר( ,לוי פסבקין ,רוגל נחום ,אריה גמליאל
ד"ר אברהם לזרי )יו"ר( ,אורנה לבנטר ,עדנה בוקשטיין ,מיכל בן-
פרין.
רפי פלד )יו"ר( ,עו"ד אריק קוקס )גזבר( ,ז'ק כהן.
זהבה שמואלי )יו"ר( ,פרדי גולדשטיין ,מיכל בן-פרין.
מיכה מורן )יו"ר( ,שלמה ראובן ,סטפן קובלסקי )יועץ מקצועי(,
פרדי גולדשטיין ,צביקה אפשטיין )מזכיר(.
עדנה בוקשטיין )יו"ר( ,ברוך שפירא ,ראג'י סרוג'י ,ז'ק כהן
עו"ד אהרון שליין  -יו"ר )שופט בדימוס מצה"ל(.
עו"ד אהוד בן-ימיני )יו"ר( ,עו"ד גלאון קפלנסקי ,עו"ד עידן
ליטמן ,עו"ד מלי גבאי.
רפי פלד )יו"ר( ,עו"ד אריק קוקס ,עו"ד ברוך פליקר ,רוגל נחום,
ז'ק כהן
רפי פלד )יו"ר( ,עו"ד אריק קוקס ,שמואל סונגו ,רוגל נחום ,עו"ד
ברוך פליקר )יועמ"ש( ,ז'ק כהן
סטפן קובלסקי )יו"ר( ,דוד אייגר ,עו"ד אריק קוקס ,מיכאל
כספין ,פרופ' אורי גולדבורט ,עו"ד גלאון קפלנסקי.
גבי גולן )יו"ר( ,מוחמד נסאר ,רו"ח שלומי נידם ,עו"ד שי צור.
אורן בוקשטיין )מנהל ועורך ראשי( ,אסתר גונן ,יורם אהרוני,
עדנה בוקשטיין ,קובי בכמן ,ד"ר פטר דוידוביץ ,אלינור טלמן,
פרופ' רוני לידור ,יחיאל מילר ,ד"ר יואב מקל ,סא"ל נורית שרביט.

כל וועדה שלא תתכנס תוחלף.

מוצג עו"ד שי צור :חבר ועדת ביקורת ,עו"ד ויועץ משפטי המתנדב במסגרת ועדת ביקורת.
מציג את אריה גמליאל :אריה גמליאל יעבוד כרכז מרוצים תחת ז'ק כהן מנכ"ל האיגוד .מברך
את אריה ומאחל לו הצלחה.
החלטה:
רשימת ועדות האיגוד מאושרת.
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 .3דוח מנכ"ל – מר ז'ק כהן:
 אנו לפני סיום סדרת התחרויות. תחרויות מקומיות עדיין מתקיימות. גרנד פרי ירושלים 25.6.15 תחרות הלילה בנעורים 23.7.15 אתר האיגוד עומד לעלות עד מחר לאויר .האתר מוצג לנוכחים. בנוסף יעלה הכרטיס של  RUN CARDכולל ההטבות. הדובר מעדכן את האתר כל הזמןאריק :מבקש להעלות את עניין תוכנת האיגוד ואתר האיגוד בישיבות הבאות ,לאחר אליפות
ישראל.
החלטה :הנושאים יעלו בישיבות הבאות.
 מתוכנן להיות מפגש עם רותם אסטרטגיה וכל חברי ההנהלה מתבקש להגיע .תצא הודעהבנושא.
 לגבי ההסגרים יש לאשר את איתמר לוי מבחינת ההסגר ,כדי שיוכל לייצג את המדינהבאליפות אירופה לאומות .יש להחליט לגביו האם יוכל להשתתף באליפות ישראל.
סונגו :לגבי אליפות ישראל אני מתנגד יש לכנס ועדה.
החלטה :מאושר שאיתמר לוי ייצא לייצוג מדינה באליפות אירופה לאומות .בנושא אליפות
ישראל תתקיים ישיבה נפרדת עם האתלט והאגודה.
תקצוב האגודות :מוצג השקף ,בו מוצגות רשימת האגודות המתוקצבות על-ידי המועצה להסדר
הימורים בדרגות א'-ד'.
שם הקבוצה
מכבי י.ג .ראשון לציון
מכבי תל אביב
עירוני ירושלים
הפועל חולון
מכבי חיפה כרמל
עמק חפר
מכבי בני הנגב באר שבע
עירוני אחי נצרת
עמותת הצבי
הפועל אתלטי אורן השרון
סוללים ירושלים
אס רמת השרון
אתלטי הסמטה ד .ת"א
מכבי מערב ראשון לציון
הפועל עראבה
הפועל עמק החולה גליל עליון
איילות
אתלטיק קלאב פתח תקווה

שם רשות
ראשון לציון
תל אביב
ירושלים
חולון
חיפה
עמק חפר
באר שבע
נצרת
קרית גת
כפר סבא
ירושלים
רמת השרון
תל אביב
ראשון לציון
עראבה
גליל עליון
אילת
פתח תקוה

רמה
רמה א
רמה א
רמה א
רמה א
רמה א
רמה ב
רמה ב
רמה ב
רמה ב
רמה ב
רמה ג
רמה ג
רמה ג
רמה ג
רמה ד
רמה ד
רמה ד
רמה ד

סה"כ
ספורטאים
120
99
76
85
78
111
84
50
36
41
46
43
36
26
17
15
15
15

הקצבת 2015
בפועל
155,492
137,999
113,250
110,140
101,070
107,873
106,123
72,644
52,304
33,204
32,286
27,859
23,324
16,845
11,526
8,844
8,422
6,803

סיוע
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
380,000

החלטה :האגודות יקבלו סיוע כלהלן:
אגודות ברמה א-ב₪ 30,000 :
אגודות ברמה ג-ד₪ 10,000 :
-

באיגוד יש  1740אתלטים רשומים ופעילים שעשו תחרות אחת ומעלה .דו"חות נשלחים
לאגודות מדי חודש .חשוב להקפיד על  4תחרויות לספורטאי.
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 .4אישור מורשי חתימה:
מוצעים :רפי פלד – יו"ר ,אריק קוקס – גזבר ,ז'ק כהן – מנכ"ל.
החלטה :מאושרת ההצעה .שתי חתימות יחדיו מבין  3מורשי החתימה יחייבו את האיגוד.
 .5נבחרת לאליפות אירופה בבאקו:
להלן סגל הנבחרת.
גברים
אימרי פריסיאדו
אימרי פרסיאדו
דונלד סנפורד
מוקט פטנה
גירמה אמרה
גירמה אמרה
איימרו עלמיה
נועם נאמן
תומר אלמוגי
מאור סגד
דימה קרויטר
לב סקוריש
גילרון צבקביץ
תום יעקובוב
איתמר לוי
איתמר לוי
ויקטור זגינייקו
אלן פרבר

מקצוע
100
200
400
800
1500
3000
5000
 3000מכשולים
 100/110משוכות
 400משוכות
גובה
מוט
רוחק
משולשת
ברזל
דיסקוס
פטיש
כידון
מקצוע
 100X4מ'

גברים
אימרי פרסיאדו
עומרי הרוש
אמיר חמידולין
אביב דיין
אמיר דאי

 400X4מ'

דונלד סנפורד
מאור סגד
אביב דיין
חי כהן
איתי שמיר

הנהלת נבחרת:
שם

תפקיד

איגור בלון

ספרינט גברים

אירנה לנסקי

ספרינט נשים

רפי גרודצקי

משוכות

עמית נאמן

ריצות בינוניות וארוכות

אמנון גור

ריצות בינוניות וארוכות

נשים
אולגה לנסקי
אולגה לנסקי
דריה לוקשין
שני לנדן
מאור טיורי
מאור טיורי
טאקה אזאונט
דנה לוין
מאיה אביעזר
אלכסנדרה לוקשין
מעיין שחף
אולגה ברונשטיין
חנה קנייזייבה
חנה קנייזייבה
אנסטסיה מוצ'קייב
אנסטסיה מוצ'קייב
יבגניה זבולוטני
מרגריטה דורוז'ון
נשים
אולגה לנסקי
דיקלה גולדנטל
דיאנה וייסמן
יפעת זליקוביץ
נועה ברליאה
סשה לוקשין
דריה לוקשין
ריטה פוגרלוב
שני לנדן
קריסטינה וונושבה
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אלברט פונגין

קפיצה לגובה

אלכס מרמן

קפיצות אופקיות

פבל קוגן

קפיצה במוט

סלבה איזמאלוב

זריקות

רוגל נחום

מנהל מקצועי

שי שלו

פיזיוטרפיסט

אריק קוקס

ראש משלחת

זהבה שמואלי

מנהלת נשים

ז'ק כהן

מנהל משלחת

החלטה :הנבחרת שמוצגה מאושרת
 .6אליפות ישראל – ז'ק כהן
 מוקדמות אליפות ישראל יתקיימו ב ,28.6.15-ימי האליפות .1-2.7.15 מתקיימים תהליכים לוגיסטיים ושיווקיים .חשוב להביא כמה שיותר קהל לאליפות. אריק :מבקש לדון בישיבה הבאה על אליפות ישראל .2016 החלטה :דיון על האליפות  2016בישיבה הבאה. .7מועמדות לפרס התאחדות האירופאית למנהיגות נשים בספורט:
מוצעת עדנה בוקשטיין ,אשר תורמת הרבה מזמנה בהתנדבות ,כולל גיוס מתנדבות לאירועים,
הרצאות ,ופיתוח מנהיגות נשית.
החלטה :עדנה בוקשטיין מאושרת להגשת מועמדות להתאחדות האירופאית.
 .8אליפות ישראל במרתון – מר רפי פלד:
 יש מחלוקות עם עיריית טבריה הגענו להסדר שהם ינהלו את ההפקה ,והצד המקצועי ינוהל על-ידי האיגוד. כל השקעה כספית שהאיגוד ישקיע במרתון יקבל חזרה. ההרשמה תהיה דרך אתר האיגוד .נראה איך יתקדם עם אנשי העירייה והאיגוד .יש להם דדליין .במידה וזה לא יקרה נקיים אליפות ישראל במרתון במקום אחר.
זהבה :מבקשת לשים לב אנחנו שאנחנו בנינו את המותג של טבריה וזה מותג שנבנה שנים.
אריה גמליאל :היה מפגש ביני לבין דורון אמיר הפגישה לא הייתה נעימה.
 .9שונות:
 אליפות ישראל בחצי מרתון תתקיים בראשל"צ ולא בעמק המעיינות .תאריך המרוץ .4.12.15ידוע שזה תהליך של בנייה עד שכולם יבינו שאליפות ישראל עברה לראשל"צ.

_______________
רשמה :אורלי יובל

___________________
יו"ר האיגוד רפי פלד

