פרוטוקול ישיבת הנהלה 3/20
יום חמישי  –30.4.2020שעה  14:00באמצעות ZOOM
נוכחים :עמי ברן ,יאיר בייטלר ,שלמה ראובן ,גל לוי ,מורן מסיקה אידלמן ,ג'וליה קדם שמואלי ,ג'ניה מורגובסקי ,עדנה
בוקשטיין ,יחיעם סקיטל ,עופר אביטל ,אליעזר בן הרוש.
מנכ"ל – גל לב רן.
ריכוז החלטות ישיבת איגוד  2/20מתאריך :27.2.2020
החלטה
מספר
החלטה
קבלת מ"מ – ג'וליה קדם שמואלי
.1
אישור פרוטוקול הנהלה – 01/20
.2
אישור תקציב מחלקה הישגית
.3
אישור תקציב איגוד 2020
.4
בונוס שיאים ישראלים
.5

אחריות
לביצוע
הנהלה
הנהלה
הנהלה
הנהלה
מנכ"ל

תאריך
יעד
מיידי
מיידי
מיידי
מיידי
03/20

ביצוע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

פתיחת הישיבה – יו"ר מר עמי ברן :מברך את כולם ומסביר את נוהל הישיבה ב .ZOOM
 .1עידכונים – מנכ"ל גל לב-רן
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

 8עובדים הוצאו לחל"ת בתאריך .18.3.2020
ב 19.3.2020 -נערכה פגישה עם דודו מלכא במנהל הספורט ונשלח תקציב פרויקט ריצות ארוכות.
אליפות אירופה עד גיל  18בירושלים  ,2020ז'ק עובד על הסכם מתוקן מול העירייה עם הבהרות של עמדת
האיגוד.
בישיבת הנהלה  2.20אושר נושא פעילות המחלקה ההישגית .עד היום טרם נחתם הסכם התרומה שהובטח
 1.25מיליון שקל .לאור המצב עם הקרונוה נצטרך לקיים הערכת מצב עם התורם.
כל מי שרשום באיגוד האתלטיקה לעונת פעילות  19/20יכול לחזור לפעילות בכפוף להוראות משרד הבריאות.
כל החומר הועבר להנהלה/מנהלי אגודות.
למעט בעיית מתקן בראשון לציון הפעילות חוזרת.
הועבר מסמך מיוסי שרעבי לגבי נזקי הקורונה לפני למעלה מחודש .חלק מהאגודות והאיגוד העבירו אותו
למשרד.
תמיכה טוטו -היום יום אחרון .איילות לא הגיבו ולא אושרה תמיכה לשנת  ,2020אורן השרון ,הסמטה,
והסוללים י"ם – בשלבי טיפול .שאר האגודות אושרו וקיבלו מקדמות.
בשבוע הבא – נעבור לתכנון שלב ג' – תחרויות .הבקשה הועברה למנהל הספורט ומקווה שמשרד הבריאות
יאשר חזרה בחצי השני של חודש מאי.
מסלול נייד לקפיצות הוזמן ואמור להגיע לארץ בסוף יולי.
עד עכשיו התקבלו מקדמות בגובה  .40%בתחילת מאי יועברו דוחות כספיים ינואר – אפריל ויש צפי להעברה
נוספת עד סוף מאי של .30%
תקציב מעודכן  :2020מנהלת חשבונות – מיה תסיים את עבודתה.
אריה ומגידי קיצוץ של  1/3מהשכר .התקיימה שיחה עם אריה בנושא והוא צריך לחזור עם תשובה ,מגידי
תתקיים פגישה בשבוע הבא.
חל"ת – חיסכון כספי
מכיוון שההכנסות אינם ידועות התקציב יעודכן במהלך השנה .עיקר פעילות תחרויות חו"ל בהמשך העונה
יוריד מהוצאות האיגוד.
יערכו מחנות אימון בארץ ,הצוות ההישגי יציע תכנית עונה חלופית עקב השינויים.

עופר אביטל :לחשוב על קיצוץ של  15%לכלל העובדים
גל לב-רן :קיצוץ רוחבי לא נחוץ ורק ישרה אוירה לא טובה על כולם.
גל לוי :משכורות צבועות ,הון אנושי ,אפשרות תחרות  800מ'.
גל לב-רן :חלק מהמשכורות צבועות במועדף או בהכנות .לגבי  800מ' לא תהיה אפשרות בשלב הזה.
שלמה ראובן :שכירות המתקן ששולמה גבוהה ממה שיהיה בתקציב.
גל לב-רן :נקבל זיכוי או החזר בגלל ביטול תחרויות.
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סונגו :מדבר על צרכים ,ומציע קיצוץ גדול בעובדי האיגוד ,חשוב לעזור לאגודות.
עמי ברן :היו  11עובדים וגם היום .ההוספה הייתה ז'ק.
העובדים נחוצים לאיגוד מתפקד.
גל לב-רן :לז'ק נמסרה הודעה על סיום החוזה בסוף השנה.
יאיר בייטלר :התקציב לא ברור ,צריך לסייע לאגודות שנמצאות במצב לא טוב.
מדבר על קיצוצים במשכורות לעובדים וספקי שירות.
גל לב-רן :לא יהיה קיצוץ בשכר עובדים.
מול ספקי שירות תיבדק הורדת עלויות.

_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

______________________
רשמה :אורלי יובל
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