פרוטוקול ישיבת איגוד 8/18
יום רביעי  –28/11/2018חדר ישיבות
נוכחים :עמי ברן ,מרק אייזנברג ,עו"ד דליה בושינסקי ,ג'ניה מורגובסקי ,שלמה ראובן ,יפית קרניבסקי ,אליעזר בן הרוש,
עופר אביטל ,סונגו שמואל ,ז'ק כהן ,יחיעם סקיטל ,רביב ורניק ,מורן אידלמן ,גל לוי ,עדנה בוקשטיין ,יאיר בייטלר.
מנכ"ל – גל לברן

מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבה קודמת  7/18מתאריך 1.11.18
החלטה

מספר
החלטה
פרוטוקול  –6/18מאושר
.1
כל תחרות שמארגנים יש השתתפות לכלל האגודות בלי
.2
יוצא מהכלל.
תחרות הזמנה מינימום  4מקצעות.
.3
נסיעה של מגידי לדנמרק  -מאושר
.4
נסיעה לגאלה בלקן יוון
.5
כל תחרות שמארגנים יש השתתפות לכלל האגודות בלי
.6
יוצא מהכלל.

אחריות לביצוע

תאריך יעד

הנהלה
איגוד

30.11.18

מנכ"ל

30.11.18
מיידי
מיידי

בוצע

איגוד
הנהלה
הנהלה
איגוד

ביצוע
בוצע

30.11.18

להלן סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור פרוטוקול 7/18
מחלקה בינלאומית – ז'ק כהן
יפית קרניבסקי – אישור כחברת הנהלה
אישור תקציב 2019
דו"ח ביקורת
דו"ח יו"ר – עמי ברן
דו"ח מנכ"ל – גל לב-רן
יו"ר ועדה מקצועית – יחיעם סקיטל
שונות

 .1דו"ח יו"ר מר עמי ברן:
 ישיבות הנהלה נשלחו לשנה הקרובה. הצגת יפית כחברת הנהלה במקום נילי אברמסקי.יפית :מציגה את עצמה ,פעילה בראשון לציון.
החלטה :מינוי חברת ההנהלה החדשה בוצע בהתאם לס'  9.3.8לתקנון האיגוד ,הקובע כי ההנהלה רשאית לבחור
ממלא מקום זמני לחבר הנהלה שפרש ,עד לבחירת ההנהלה החדשה ,וזאת על פי המלצת הרשימה שחברה פרש.
מבדיקה שקיימתי עם מנכ"ל האיגוד נמסר כי רשימת הנבחרים מוצתה ,וכי החברה החדשה הומלצה על ידי הרשימה
ממנה פרשה.
 .2אישור פרוטוקול 7/18
לתקן פרוטוקול  7/18לגבי שיאים ישראלים במקצוע אולימפי ל  ₪ 5,000ו  ₪ 2500למאמן.
 .3דוח מחלקה בינלאומית מר ז'ק כהן:
הצגת מצגת.
 .4עו"ד הגב' דליה בושינסקי:
ישנה בעיה בהשבת כסף לאגודות.
דרך א' משפטית
דרך ב' השבה של הכסף מהאגודות
לא ממליצה על דרך משפטית.
בייטלר :לצאת לקרב מול מנהל הספורט.
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ז'ק :פרטנית מול האגודות לסגור השבת הכסף.
החלטה :לבדוק את הנושא לעומק ולקבל החלטה לגבי דרך פעולה.
 .5דוח מנכ"ל מר גל לב-רן:
הצעה לאישור תקציב 2019
גל לוי :דן מאמן אולימפי ,לא יעשה מטלות נוספות.
רביב :נגד התקציב ועדת תשתיות לא מתכנסת ,טיפוח ספורטאים צעירים 100 .אלף  ₪נמוך מאוד חייבים להשקיע
בדור הבא של הצעירים.
סונגו :מאמנים ותשתיות תפקיד האיגוד.
מרק :לא מסכים עם סונגו לאיגוד תפקיד גדול יותר.
יחיעם :התקציב כפוף לתקציב שנקבל ואם לא יהיה קיצוץ.
סונגו :תמיכה בתשתיות  25%מהתקציב לפי התקציב מיליון שקלים .הוצאות מנהלה – התייעלות מבקש לשקול
קיצוץ.
בייטלר :מבקש כסף של הכנות אולימפיות לפני ההוצאה.
סקיטל :צריך לבדוק לפני הוצאה תקציב קשוח חריגה מהיכן יגיע.
סונגו :מדברים ולא עושים הרבה .רנו לא עושה כלום מ  9/18מחנות מרוכזים.
סקיטל :צריך לקבוע מדיניות של האיגוד להקים נבחרות כמו בעבר.
עופר :יוצג כל רבעון ביצועי משנת .2019
-

ערב גאלה :בחירת עמית כבוד :לוי פסבקין
אתלט השנה :מארו טפרי
אתלטית השנה :לונה צ'מטאי
מאמן :דן סלפטר
אתלט צעיר :גל ארד
אתלטית צעירה :אסטל ולאנו

ריכוז החלטות ישיבת איגוד :8/18
החלטה
מספר
החלטה
פרוטוקול  –7/18מאושר
.1
תקציב  - 2019מאושר
.2
תיקון בונוס שיאיםן ישראלים
.3
בקורת – תגובה
.4
אישור מצטייני העונה  -מאושר
.5
אישור יפית כחברת הנהלה במקום נילי אברמסקי
.5

תאריך
יעד

אחריות
לביצוע
הנהלה
הנהלה
מנכ"ל
יו"ר/מנכ"ל
מנכ"ל
הנהלה

ביצוע
בוצע

מיידי
22/12/18
מיידי

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

________________
רשם :גל לב-רן
_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל
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