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לכבוד
ז'ק כהן  -מזכ"ל איגוד האתלטיקה בישראל
שמואל סונגו – יו"ר ועדה מקצועית
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ועדה מקצועית 21.7.15
נכחו בישיבה :ז'ק כהן ,שמואל סונגו ,ברוך שפירא ,אלכס אברבוך ,יחיעם סקיטל ,אנטולי שפראן ,רפי גרודצקי ורוגל נחום

רוגל:
 סקירה על תחרויות ותוצאות האתלטים בחודש האחרון:
 אליפות אירופה עד גיל 23
 אליפות אירופה לנוער
 אליפות עולם לקדטים
 סקירה על הספורטאים האולימפים
סנגו:
יש להכין דף דיווח למנהלי משלחות לטובת הכנת דוח לאחר כל תחרות
פרויקט רצים:
סקיטל:
 האיגוד צריך לנהל בצורה מקצועית יותר את האתלטים והמאמנים.
 יש לדרוש תכניות שנתיות מפורטות – כולל תחרויות מטרה ,מחנות אימונים וכו'.
 האיגוד יבחן את התכניות ויגדיר את תחרויות המטרה לפי ראות עיניו
שפירא:
 לא יתכן כי האתלטי קובעים שיאים אישיים ותוצאות טובות במהלך העונה כולה ,אך בתחרויות המטרה הם
נכשלים
סונגו:
 פרויקט הרצים יותר ,אין מנהיג שיוביל אותו .יש לעשות רביזיה בנושא ,לבנות פורמט מקצועי ושמישהו
ייקח עליו אחריות .מציע שסקיטל ייקח את הנושא לידיו לרכז ולתת המלצות.
ז' ק :
 הפרויקט ממשיך במתכונתו הנוכחית עד סוף החודש.
 במנהל הספורט יש נטייה להמשיך את הפרויקט רק בהיבט של הלינה בוינגייט ,ללא מחנות האימון.
 יש להגיש תכנית למנהל הספורט על מנת לקבל אישור
רוגל:
 יש להקים ועדה מקצועית מצומצמת לניהול הפרויקט שתקבע מי האנשים שיימצאו בפרויקט ,מה
הקריטריונים ,תפקח/תאשר תכניות וכו'
פרויקט שליחים:
גרודצקי:
 להקים פרויקט מסודר לעונה הבאה – הזדמנות להגיע לאליפות אירופה
 גם נשים וגם גברים
 מאמנת שליחים – יש להציע לאירנה לנסקי
 מאמני גברים – צוות של שניים .ממליצים על יגאל בלון ורפי גרודצקי
 יש לתת תמיכה כספית לחבר'ה מעל גיל צבא
 מחנו אימון בארץ ובחו"ל
רוגל:
 יש להכין תכנית מקצועית מפורטת ולתת כח ומנדט למאמנים המנהלים אותה
 בעלי דרגה  – Eיקבלו מלגה גם אם אינם אחרי צבא
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חיילים משוחררים:
רוגל:
 רואה כבעיה מרכזית את המספר הקטן מאד של האתלטים הפעילים אחרי גיל צבא – יש ל מצוא פתרונות
להשאירם במערכת
סונגו:
 יש לתת מלגות לחיילים משוחררים על פי קריטריונים.
 יש למצוא דרכים להשאירם בארץ ולא לאבד אותם לארה"ב.
 ליצור פרויקט למשוחררי צבא
מאור סגד – עומד לפני החלטה האם לנסוע לארה"ב או להישאר בארץ .הועדה ממליצה למצוא תקציבים ולתת
לו אפשרות בחירה להישאר וללמוד בארץ
מלגות לבעלי דרגה E
 יש לתת מלגות רטרואקטיבית מ  1.5.15לכל מי שעשה בתקופה שלפני תאירך זה
 מי שעשה במועד מאוחר יותר יקבל בהתאם למועד בו הוא קבע את הדרגה
 על ז'ק ורוגל להכין רשימה של אלו שקבעו קריטריון  Eבמהלך העונה 2015
שפירא:
 חברת אלטשולר שחם – נותנת חסויות לקבוצות ספורט בפריפריה ובכלל מעורבת כנותנת חסות
לספורטאים אולימפים
 ממליץ לפנות אליה ם לטובת מתן חסות לחיילים משוחררים.
רוגל – מציע סלוגן לפרויקט "נשארים בארץ"
פנימייה:
רוגל – סקירה על הפגישה שהייתה במכון וינגייט בה נכחו רפי פלד ,ז'ק ,רוגל ,אברבוך ,אמוץ ,מורן
 עיקרי הפגישה:
 הפנימייה לא יכולה להמשיך במתכונתה הנוכחית
 מספר המיטות הוא קטן מיד
 אין הכוונה ומיקוד מקצועי
 לדברי אמוץ ניתן להגדיל את המכסות – יש להכין תכנית
 תוקם ועדה בה יהיו חברים רוגל ומורן ואליה יצורפו עוד אנשים במידת הצורך
 הועדה תכין תכנית אופטימאלי ת לאתלטיקה ותגיש לקבלת אישורים
 במהלך  2016לא ייעשו שינויים – יש  6מיטות כך זה יישאר .אברבוך הוא המאמן
אברבוך:
 המטרה של הפנימיי ה היא להשאיר את האתלט במערכת שיגיע כספורטאי מצטיין לצבא וימשיך
לאליפויות עד גיל 23
שפירא:
 70 ספורטאים הגיעו לנעורים במהלך השנים
 אין ספק שיש לקיים פנימיי ה בוינגייט
 וינגייט  -להתרכז בספרינטרים וקופצים
 נעורים – זריקות וריצות ארוכות ומחנות אימון
 וינגייט חייב להתחייב לשדרג את המתקנים
 מאמין שמב"ש תהיה הענות גדולה ללכת לפנימיי ה
סונגו:
 נעורים יכולה להיות שלוחה של וינגייט וליהנו ת מהמעטת של וינגייט
החלטה – במהלך  2016יש למסד את נושא הפנימיי ה עם מינהל הפורט
תכנית עונה :2016
רוגל:
 האם יש לשנות את מבנה הליגה:
 אתלטים עושים מקצועות שלא קשורים אליהם – מעין שחף ,כדור ברזל...
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לקבוע יום עיון ולבקש ממאמנים ומנהלי אגודות להציע הצעות – מצגות!

אברבוך:
 איך לאפשר לאגודות להתרכז במקצועות בהם הן חזקות ,האתלטיקה היא ענף אישי ולא קבוצתי
שפירא:
 ליצור  4מפגשים
 לכל אגודה  40כניסות
 כל אגודה תבחר לפי חוזקה ,אילו מקצועות ואליו כניסות לבחור
 לתכנן כך שבכל מחזור יהיה לפחות מקצוע אחד שכבר היה במחזור קודם
גרודצקי:
 ליגת נוער וקדטים – שכל האגודות יהיו בליגה אחת
סקיטל – אין סיבה לשנות את שיטת הליגה
שפירא:
 גביע החורף – לבחון לנתק מהליגה או לאפשר לכל האגודות להשתתף
מועד אליפות ישראל:
 22-23 ביוני עקב אילוצי קלנדר עולמי
 אליפות אירופה  6-10ביולי
 משחקים אולימפיים – מתחילים ב 5-באוגוסט
שיתוף ילדים באליפות ישראל לקדטים:
 גרודצקי – חושב שהחלטה לא לשתף ילדים בליגת הקדטים היא נכונה אך ממליץ לשתף את הטובים
שבהם באליפות הקדטים
 מציע שמקומות  1-3באליפות ישראל יוכלו להשתתף
 רוגל – מבקש לדחות החלטה ולחשוב עוד בנושא
קריטריונים למפעלים בינלאומיים:
 גרודצקי ורוגל יכינו נייר עמדה ויעבירו לדיון הועדה המקצועית
 להשאיר את סעיף שיקול הדעת של הועדה המקצועית
סיוע לאתלטים המתכוננים למרתון ברלין:
 מימון באתיופיה – כרטיס טיסה
 מימון בברלין – כרטיס טיסה .מימון שהות בהתאם לעמידה בצפי הישג
 טסאמה מוגס וובה בריהון – מימון מלא
תכנית פיתוח תשתיות:
 סונגו יעביר לז'ק תכנית קיימת לטובת העברה למנהל הספורט
שונות:
רוגל:
 יש לכתוב קוד אתי לאיגוד עליו יהיו חתומים מנהלים ,מאמנים ואתלטים
 יש הסכמה של כולם
כתב
רוגל נחום
מנהל מקצועי

