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פרוטוקול ישיבת איגוד 8/14
יום רביעי – 22.7.14הדר-יוסף
נוכחים :דורון קופמן ,שלמה ראובן ,רוגל נחום ,אריק קוקס ,אורן בוקשטיין ,מיכה מורן,
יאיר בייטלר ,צביקה אפשטיין,עדנה בוקשטיין ,חגית אמסלם וז'ק כהן.
התנצלו :זהבה שמואלי )הלכה להלוויה(.

 .1אישור פרוטוקול :7/14
אישור הפרוטוקול ידחה לישיבה הבאה.
 .2דו"ח היו"ר – מר דורון קופמן:
 הייתה אליפות מוצלחת בשבוע שעבר .היה הד תקשורתי חיובי ,וכן היה סיקורנרחב בתקשורת .האירוע עבר בשלום מבחינה ביטחונית .לא בוצע שיווק והגיעו
כ 600-איש מדי יום .היו הישגים מצוינים כולל  2שיאים ישראלים ושיא
ישראלי בינלאומי.
אריק קוקס:
 האליפות השאירה טעם טוב. היו תוצאות טובות ,והאליפות היתה מהטובות בעשר שנים אחרונות.  4שיפורים היו לטופ  .10דונלד סנפורד קבע הישג השווה שיא ישראלי.  15כניסות/שיפורים היו לטופ  20בכל הזמנים.החלטה 15 - :האתלטים ששיפרו הישגים בטופ  15יקבלו כל אחד . ₪ 500
תצורף רשימה של המשפרים.
 מדי שנה מתקיים טכס הכתרת ספורטאי השנה .הדבר אינו נראה טוב שמחלקים פרסעל שנה קודמת.
הצעה :מוצע לקיים ערב גאלה לחלוקת הפרסים וההכתרות .החלטה בנושא תתקבל
בישיבה הבאה.
המשך דו"ח יו"ר האיגוד:
 יש לנו עדיפות לבצע העברה בנקאית לחו"ל בעת יציאת משלחת לאליפות .יחדעם זאת יש מצבים שצריך להזמין באינטרנט כרטיסי טיסה בהנחה ו/או תשלום
לחו"ל ולכן יש צורך בתשלום בכרטיס אשראי .מוצע להזמין כרטיס אשראי
לאיגוד ,שיהיה בחתימת המזכ"ל.
החלטה :האיגוד יזמין כרטיס אשראי .מורשה החתימה בגין כרטיס האשראי
הינו ז'ק כהן מזכ"ל האיגוד.
 מינהל הספורט הנחה את האיגוד להכין תוכנית אסטרטגית .המינהל נותן 100אלף  ₪והאיגוד עוד  100אלף  ₪סה"כ  200אלף  .₪קיבלנו הצעות מחיר מ4-
חברות .מוצע להתקשר עם רותם אסטרטגיה בעלות  200אלף  ₪כולל מע"מ.
התוכנית האסטרטגית תהיה עד שנת .2024
החלטה :האיגוד יתקשר עם חברה חיצונית להכנת תוכנית אסטרטגית בעלות
של עד סכום  200אלף  ₪כולל מע"מ .כוונת האיגוד להתקשר עם חברת רותם
אסטרטגיות.
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מיכה מורן :צריך לתת את הדעת לנושא האגודות .ואין התייחסות לאגודות.
 האיגוד הוגדר כענף מועדף המתוכנן לקבל  1.8מיליון  .₪לצורך כך יש להגישתוכנית .הוצגה תוכנית לחברי ההנהלה.
החלטה :התוכנית לפעילות האיגוד על בסיס התקציב הנוסף בהיקף של 1.9
מיליון  ₪מאושרת.
 רישום ילדים לאיגוד האתלטיקה .מומלץ גביה של  ₪ 30לשנה.החלטה :דמי הרישום לאיגוד בגין ילדים יהיו  ₪ 30לשנה.
 .3פרויקט אתנה:
ענף האתלטיקה חזר לפרויקט אתנה.
האיגוד הגיש תוכנית ומתוכננת להיות רכזת נשים שתועסק באיגוד:
יש אפשרות לאגודות להגיש פרויקט לאתנה.
יאיר בייטלר מעדכן שאגודת מכבי ראשון לציון הגישה תוכנית לפרויקט במסגרת
"הקול קורא" של אתנה.
 .4מרתון טבריה :2015
ב 9.1.15 -יתקיים מרתון ווינר טבריה אנו עובדים על השיווק שלו .שכרנו דוכן
תצוגה במרתון ברלין בעלות של  600יורו .חשוב לחשוף את המרתון ולהגיע ליותר
אתלטים.
אנו מקווים לעמוד ביעד שלנו של כ 2300-רצי מרתון וכ 3000 -רצים ל 10-ק"מ.
אנו בודקים את שיתופי הפעולה עם המלונות.
 .5מרוץ שליחים  5X5ק"מ:
 האיגוד פועל לארגון עממי לקבוצות וחברות עסקיות .המרוץ יתקיים בפארק גנייהושע ב.30.9.14-
 המסלול בפארק נקבע. אנו מקיימים פגישות עם חברות לצורך השתתפותם של עובדי אותן חברות .כמוכן אנו פועלים להשגת שיתוף פעולה עם ההסתדרות הכללית ושיתוף קבוצות.
 זהו מרוץ ראשון מסוגו ויהווה מודל שממנו נלמד לשנים הבאות ולאחר מכןנפעל להעצים אותו ולהפוך אותו למסורת.
דו"ח מזכ"ל – ז'ק כהן:
.6
 מומלץ לאגודות להגיש פרויקט לאתנה .הודעה נשלחה למנהלי אגודות. יש להקפיד על  4תחרויות לאתלט .אפשר להשלים בתחרות הזמנה שתתקייםהשבוע בנעורים.
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דו"ח מנהל מקצועי – רוגל נחום:
.7
 חנה קנייזבה יוצאת למחנה אימון בפורטוגל ומשם תגיע לאליפות אירופה. מספר ספורטאים יוצאים לתחרויות בחו"ל בסיוע האיגוד ,אסף מלכה ,אמריפרסיאדו ,מאור בגד ,תומר אלמוגי ויפעת זליקוביץ.
 מחר תצא קבוצה של אתלטים לבית חולים סורוקה בב"ש כדי לבקר את החייליםהפצועים.

רשם :ז'ק כהן

_______________________
דורון קופמן
יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

