פרוטוקול ישיבת הנהלה 1/20
יום חמישי  –23.01.2020חדר ישיבות
נוכחים :עמי ברן ,יחיעם סקיטל ,גל לוי , ,שלמה ראובן ,אליעזר בן הרוש ,עופר אביטל ,שמוליק סונגו ,רביב ורניק ,יאיר
בייטלר
מנכ"ל – גל לב רן.
ועד אתלטים :דניאל פרנקל.
רשם :עופר ישראלי.

מעקב אחר החלטות ישיבות קודמות  7/19מתאריך .16.12.2019
החלטה

מספר
החלטה
פרוטוקול  –6/19מאושר
.1
תשלומי אגודות
.2
ועדת הסגרים
.3

אחריות לביצוע תאריך יעד

ביצוע

16.12.19
31.01.2020
31.12.19

בוצע
חלקי
בוצע

הנהלה
מנכ"ל
מנכ"ל

להלן סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול 7/19
דו"ח יו"ר – עמי ברן.
דו"ח מנכ"ל –גל לב-רן
תקציב
שונות

 .1אישור פרוטוקול 07.19
פרוטוקול מאושר.
 .2דוח יו"ר – עמי ברן.
 .3דוח מנכ"ל –גל לב-רן
.1מחנה סוכות 32 -אתלטים 5 ,מאמנים .ניהול מחנה – עופר ישראלי.
 .2תביעות משפטיות – אורן משפט בינואר  , 2021מני גישור בפברואר .2020
.3טוקיו -ז'ק טס ליפן לסגור מחנה אימון לפני האולימפיאדה.
.4התנהלות מול משרד הספורט.
 .5תשלומי רישום לאיגוד ,תשלום עד סוף ינואר.
ביטלר  :יש אגודות שיוכלו לשלם רק בפברואר בגלל מעבר כספים מהרשויות.
החלטה :ההמחאות יועברו לאיגוד עד סוף ינואר ,מועד אחרון לתשלום 29.2.2020
.6בונוס לשיאים ישראלים בשנת  2020שיא במקצועות אולימפיים בלבד-
אתלט/ית –  5000שקלים
מאמנ/ת 2500 -שקלים
שליחים/ות 10,000 -שקלים לכלל הנבחרת.
כל שיא נוסף  50%מתשלום קודם לאתלט/ית ולמאמנ/ת.
החלטה :אושר מתן בונוס לשיאים ישראלים.
 .7הסגרים :
אדוה כהן ביטלה את ההסגר וחזרה ללידר ירושלים .תקבל שחרור לכל אגודה בסיום העונה בכפוף לתשלום
 15,000שקלים.
איילה גשאו יש הסכמה לשחררו למכבי תל אביב.
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דני בן נעים -נערכה פגישה לגבי אפשרות הפקת אליפות אירופה עד גיל  18על ידי חברתו.
הוקדמה ועדה מארגנת  :דורון שיטרוק ,עופר אביטל ,ז'ק כהן ,איציק קורנפיין ,משה רנד.
 .8משרד הקליטה -הוגשה רשימת אתלטים מומלצים ליחידה לספורט הישגי .דיון בנושא יערך בחודש פברואר.
 .9בחודש פברואר  2020יתקיימו  3תחרויות בין לאומיות:
 )1אליפות הבלקן לנוער ,איסטנבול תורכיה 9 -בפברואר.2020 ,
 )2אליפות הבלקן לבוגרים ,איסטנבול תורכיה 16 -בפברואר.2020 ,
 )3בין ארצית לנוער ,מינסק בלארוס 25-26 -בפברואר.2020 ,
 .10תחרויות בארץ:
אליפות ישראל במרוצי שדה 24 -בינואר.2020 ,
גביע החורף 1 -בפברואר2020 ,
אליפות ישראל ב 50-ק"מ בעין גדי 7 -בפברואר.2020 ,
 .11פירוט מאמנים בתוכנית  2032החדשה -עלות חודשית  39,000שקלים ,שנתית  468,000שקלים.
 .12שימוע ריקי סלם – מתאמת אתנה
נערך דיון בנושא תפקיד נשים בהנהלת האיגוד.
 .13תקציב :2020
עופר אביטל – מבקש שיופיע תקציב  2019בצד תקציב מוצע ל.2020-
שמוליק סונגו -למה בתקציב אין יותר כסף לתשתיות?
עמי ברן -התקציב ישלח שוב לכל חברי ההנהלה ויעלה לדיון ואישור בהנהלה הבאה.
שמוליק סונגו -אריה [גמליאל] מצדיק את תפקידו -הכנסות מרוצים בקו עליה בשנתיים האחרונות.
עופר אביטל – תחום מרוצי כביש ראוי לטיפוח.
גל לב רן -יש להעביר רשימות מיילים של כל חברי ההנהלה.

 .4שונות:
אליעזר בן הרוש -האצטדיון בחיפה יהיה מוכן באפריל .אליפות ישראל בקרב רב תערך בחיפה וגם אליפות
הוותיקים.
גל לוי -לשקול העברת אליפות הנוער לחיפה.

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

______________________
רשם :עופר ישראלי
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