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יום שלישי  – 1.12.2015חדר ישיבות הדר-יוסף
נוכחים :רפי פלד ,ז'ק כהן ,שמואל סונגו ,ברוך שפירא ,יחיעם סקיטל ,אריק קוקס ,אריה גמליאל ,רוגל נחום ,מזל בן נעים ,חגית
אמסלם ,זהבה שמואלי ,יאיר בייטלר ,מיכה מורן ,גבי גולן ,אורו בוקשטיין ,שי צור ,דודי דמבינסקי – רותם אסטרטגיה.

 .1מר רפי פלד – דו"ח יו"ר:
ערב גאלה :מברך על ערב הגאלה מוצלח ,מודה לכולם ,לחברי הנהלה לכל עובדי המזכירות .משבח במיוחד את
רוגל על העשייה בתחום המדיה.
· מודה לאורן על עבודתו הטובה בהנחיית הערב.
· ז'ק קיבל את אות ההוקרה מהתאחדות בזכות.
· השבוע התקיימה ישיבה עם מתי שטיינר מנכ"ל מרכז הספורט ,ויישרנו את עניין השכירות של המשרדים .המחיר
נשאר זהה למה ששולם בעבר .עניין הוולודרום בטיפול של רוגל והוא יוביל את הנושא .ההתרשמות שלי ממתי
שהוא אוהב מאוד את האתלטיקה.
· בהמשך הישיבה דודי מרותם אסטרטגיה יציג את התוכנית האסטרטגית .נמשיך לסייע לאגודות בתנאים
מסוימים .המודל של אגודת ראשל"צ זהו המודל שהייתי שואף שכל אגודה תגיע אליו .הכוונה היא שלכל אגודה
יהיה מנהל אגודה – מנהל מקצועי )אדמיניסטרטיבי(.
אריק :מעיר לגבי הערב גאלה יש להפיק לקחים .מדוע לא חולקו פרסים לאף אחד מהאתלטים ה"אתיופים" .גם אם
הם היו בחו"ל היה צריך לחשוב על משהו יצירתי ואולי להעניק פרס מיוחד על פעילותו יוצאת הדופן של מועדון אתלטי
הסמטה ,זוהי אגודה פורצת דרך .בנוסף ניתן היה להעלות לבמה את זוהר ואמנון ולהעניק להם את הפרסים עבור
האתלטים שנמצאים בחו"ל.
יחיעם :אין קשר למוצא .מחלקים לפי איכות תוצאות ,אם הם היו בארץ הם היו עולים לבמה לקבל את הפרס.
רפי :מסכים עם אריק היינו צריכים לשתף בערב כזה את כל גווני אוכלוסיית האתלטים .נלמד מכך לשנה הבאה.
מדגיש שוב כי שנה הבאה ערב הגאלה יהיה שונה לגמרי.
 .2אישור פרוטוקול :11/15
הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 .3מר ז'ק כהן – דו"ח מנכ"ל:
· פעילויות באיגוד לחודש הקרוב:
 oבשבוע הבא יתקיימו שני מחנות אימון :מחנה אחד לילדים עד גיל  15בשיתוף התאחדות הספורט לבתי ספר,
עופר יהיה אחראי על המחנה .מחנה אימון שני לקדטים ,נוער ועד גיל  ,23המחנה ינוהל על-ידי רוגל.
· הוזמנה לארץ אלופת העולם בעבר במרוצי שדה 10 ,ק"מ במרוצי כביש ,חצי מרתון הגב' לורנה קיפלאגאט .אנו
מתכוננים לעשות איתה מס' .דברים:
 oכנס ריצות ארוכות ב 20.1.2.2015-באחריות אריה גמליאל וחגית אמסלם .הכנס יתקיים בתאריך 18.12.15
בכפר המכבייה ,הכנס יהיה בנוי מהרצאות של לורנה ,ומאמן ריצות ארוכות קנייתי בכיר ריצ'ארד מוקצ'ה.
 oעלות השתתפות בכנס היא  ₪ 90לכלל הנרשמים .לחברי מועדון ה  Run-Cardהעלות .₪ 65
זהבה :מבקשת לשתף אותה מראש בהחלטות על כנסים של ריצות ארוכות.
ז'ק :האישור מלורנה הגיע בסמוך לקיום הישיבה ולא היה זמן להיערך אחרת .חבל לפספס את חלון ההזדמנויות.
חגית :יש לעשות את כל המאמצים על מנת להביא רצים לכנס חשוב זה.
· כנס נשים:
 oכנס נשים יתקיים בכפר המכבייה בתאריך 20.12.15
 oלורנה תרצה על סיפור חייה
 oמרצה אורחת נוספת תהיה אשת התקשורת דנה וייס.
 oיחולקו תמריצים לנשים בהתאם לקריטריונים של תכנית אתנה.
·

חצי מרתון עמק המעיינות:
 oיתקיים ביום שישי  ,4.12.15רשימת האתלטים הבכירים הועברה אליהם.
 oכמות המשתתפים נכון להיום כ ,3000-הערכה שיהיו כ 3200-רצים ,ירידה משנה שעברה.
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·

מרתון טבריה:
 oהתקיימה השבוע ישיבה מקצועית עם דורון אמיר מנהל מחלקת הספורט בטבריה המצב נשאר כפי שהיה .אנו
ממליצים להם רק בפן המקצועי.

ז'ק :בוחנים אפשרות לרשום את כלל הרצים ב RUNCARD-ברישום אינטרנטי ללא טפסים.
סונגו :מבקש לבחון אפשרות להכיל כלל זה גם על האגודות.
רפי :הנוהלים כרגע מחייבים בטפסים בלבד .מאמין בעתיד שהכל יהיה אינטרנטי.
· מעדכן את כולם כי ז'ק יוצא לחופשה ורוגל ימלא את מקומו .מבקש מכולם לעבוד בשיתוף עם רוגל.
· בהמשך לישיבת הנהלה הקודמת לגבי תמיכה לאגודות ,מעדכן כי את הדברים הבאים:
 oאגודות בדרגות א+ב יקבלו ₪ 20,000
 oאגודות בדרגות ג+ד יקבלו ₪ 5,000
 oבמידה ונקבל עוד כספים ניתן פעימה נוספת
סונגו :טוען כי ישנם אגודות במצוקה ומבקש להקדים את קבלת התמיכה עבורם .האגודות הן:
· חיפה ,ב"ש ,אורן השרון ,וראשל"צ.
רפי :יש מתנגדים? אין מתנגדים
החלטה :תינתן תמיכה לאגודות .הסכומים יתקזזו מחובות האגודות.
בייטלר :מבקש להעביר את הספורטאים של רפי וישניצר אשר חודשו באגודה בטעות.
החלטה :מאושרת ,יש להעביר רשימה מסודרת של הספורטאים לאורלי ואורית.
 .4תוכנית האסטרטגית – דודי דמבינסקי:
 מציג את הסיכום של התוכנית האסטרטגית על גבי המצגת .המצגת נשלחה לכולם במייל.רפי :משבח את דודי על עבודתו ,נעשתה עבודה מצוינת עבודת עומק .להגיע לנתונים ולהגיע לרמה כזאת מגיע לו
שאפו .המבנה והתוכן עושים סדר לאתלטיקה בשנים הבאות ועל כך אני מברך אותך.
התקציב שלנו הגדול ביותר והתקורה נמוכה ביותר .בכדי לתת שירות טוב האיגוד חייב במבנה הארגוני.
מינהל הספורט ,בשבילי הוא רגולטור להעברת תקציב.
הצבעה לאישור תוכנית האסטרטגית:
החלטה :התוכנית אושרה פה אחד.

סיכום ההחלטות שהתקבלו בישיבה:
·
·
·
·

פרוטוקול ישיבה  – 11/15אושר
הקדמת תשלום לאגודות – אושר
לבטל רישום אתלטים של רפי וישניצר – אושר
תכנית אסטרטגית  -אושר
_________________
רשמה :אורלי יובל

______________
יו"ר האיגוד רפי פלד
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