פרוטוקול ישיבת איגוד 8/15
יום שישי  – 17.7.2015כפר המכבייה
נוכחים :רפי פלד ,ז'ק כהן ,גבי גולן ,יאיר בייטלר ,יחיעם סקיטל ,רוגל נחום ,אריה גמליאל ,שי צור ,שלמה ראובן ,שמואל
סונגו ,פטר דוידוביץ' ,אורן בוקשטיין ,עופר ישראלי ,חגית אמסלם ,מיכה מורן ,ברוך שפירא ,מזל בן נעים ,אורית חנוני,
כרמלה לוי.
אורחים :דודי דמבינסקי ,אהוד )חב' רותם אסטרטגיה(
אישור פרוטוקול 7/15
סונגו :מבקש לשלוח פרוטוקולים כמה ימים לפני ישיבה.
החלטה :פרוטוקולים יישלחו כמה ימים לפני ישיבה.
פרוטוקול  7/15מאושר
 .1דו"ח יו"ר האיגוד– מר רפי פלד:
 עדכון לגבי חצי מרתון עמק המעיינות :התקיימה פגישה אצל יורם ארנשטיין ,ההחלטה היא שמעבירים אתאליפות ישראל בחצי מרתון לראשל"צ .לאחר שיורם החליט לתרום  ₪ 20,000לעמק המעיינות הם לא קיבלו
זאת וטענו שמפסידים כספים .ענין ה ₪ 10-לא מעשיר את האיגוד אלא מראה על דמי רצינות .זה סטנדרט
אירופאי ששם גובים כ 2-5-יורו.
חגית :מציעה להגיד את הדברים בכנס מארגני מרוצים שיתקיים ביום ראשון ולשמוע מה מארגני המרוצים
אומרים.
רפי :מחזק את דברי חגית ומזמין אותה לדבר בשמנו בכנס.
סונגו :חושב שהיה צריך לעשות פעולות הכנה .לזמן מנהלי מחלקות ספורט שיהיו נוכחים בכנס וההתייחסות לכנס
מגיעה עם מטען אחר.
מציע שהאיגוד יקים ועדה וישב עם מנהלי מחלקות הספורט .לנהל משא ומתן.
החלטה :דמי הרישוי יעמדו על  ₪ 10למשתתף.
לגבי אליפות ישראל במרתון :מצב מרתון טבריה לא מזהיר ,האיגוד כנראה לא ייקח חלק .ב 23.7.15-תתקיים
ישיבה אצל אורי שפר.
האיגוד נושל מבחינה סימבולית וגם מבחינת הסמל .הודעות לתקשורות מוכנות.
ראש עיריית טבריה רואה את המרתון כאפיק תיירותי ,ואנחנו רואים זאת כאפיק תחרותי מקצועי .המחיר כואב.
תכנון אליפות ישראל ה :80-מבקש מכל מי שזומן לישיבה הראשונה להגיע.
 ישיבות הנהלה התקיימו פעם בחודשיים ולא פעם בחודש .יועבר טופס איזה יום מתאים לכל אחד.פרויקט פנימייה בוינגייט :השבוע הייתה פגישה עם מנכ"ל מכון וינגייט אמוץ בכר והוקם צוות מצומצם .תצורף
גם פנימיית נעורים .רוגל אחראי על הפרויקט.
 אגודת מכ .הישגים ראשל"צ :ישנה בעיה באגודה עם מאמן וספורטאיות שעזבו את הארץ .ברוך פליקר אמורלבדוק הנושא ואפשרות זימון ועדת משמעת בעניין.
 .2דו"ח מנכ"ל  -מר ז'ק כהן:
דו"ח  4תחרויות :ענין  4תחרויות לאתלט אנו מתקרבים לכ 1100-ספורטאים .הערכה שנתקדם ל 1300-ספורטאים.
מידי שנה יש כ 1900-ספורטאים אך מדובר על  200ספורטאים שלא מצליחים להגיע ל 4-תחרויות .התחרויות
נספרות החל מה 1-לנובמבר.
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ביום ראשון תתקיים תחרות הזמנה של אורן השרון .בנוסף ביום חמישי תתקיים תחרות הלילה בעמק-חפר.
אגודת הפ .עראבה הינה האגודה היחידה שכל הספורטאים שלה עשו  4תחרויות ,כמו כן מקום  2אגודת עמק-
חפר .כל הכבוד להם.
דימה קרויטר עשה היסטוריה וזכה במדליית כסף באליפות אירופה עד גיל .22
דיאנה וייסמן מקום  10בעולם באליפות העולם לקדטים.
קורס מדריכי אתלטיקה מתחיל ב– 4לאוגוסט בוינגייט .מבקש ממנהלי האגודות לשלוח משתתפים לקורס.
זהו כוח ההכשרה למאמנים והדרכה לילדים ולאגודה .הקורס במחיר מיוחד לאיגוד האתלטיקה.
כנס מארגני מרוצים יתקיים ביום ראשון  19.7.15המטרה העברת מידע והסברים.

 .3סיכום אליפות אירופה עד גיל  – 22רוגל נחום
 לתחרות יצאו  9אתלטים וההישג הבולט הוא של דימה קרויטר עם .2.24 דמקה טשלה הגיע למקום  5ב 10,000-מ' סה"כ תוצאה יפה. סה"כ הופעה לא רעה של הנבחרת. .4אליפות העולם באתלטיקה
 הנבחרת מונה את האתלטיות הבאות :חנה קנייזבה ,מרגריטה דורוז'ון ,מאמן :אלכס מרמן ,ועדה רפואיתמאיה בנצור ,הנהלה :רפי וז'ק.
אתלטים נוספים מועמדים :דונלד סנפורד ,אולגה לנסקי ,דימה קרויטר.
החלטה :נבחרת מאושרת פה אחד.
 .5מיתוג האיגוד
 חשיבה חדשה להחלפת לוגו האיגוד .יש לעשות שינויים בנראות ובעיצוב.הלוגו מוצג.
אורן :מציע שבלוגו תהיה רצה ,בנוסף חושב שגם החברה הצעירים יכולים להחליט ולעלות סקר.
 .6שונות
סונגו :מבקש לדעת האם תהיה תמיכה לאגודות פעם נוספת.
רפי :מבקש לקבל דו"ח מהאגודה.
החלטה :כל אגודה מתחייבת להעביר דוחות שנתיים.

_________________
רשמה :אורלי יובל

______________
יו"ר האיגוד רפי פלד
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