פרוטוקול ישיבת איגוד 5/18
יום רביעי  –11.7.2018חדר ישיבות
נוכחים :עמי ברן ,אליעזר בן-הרוש ,יחיעם סקיטל ,עופר אביטל ,גל לוי ,שלמה ראובן ,רביב ורניק ,חגית אמסלם ,מורן
אידלמן ,סונגו שמואל.
מנכ"ל – גל לברן

מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבה קודמת  4/18מתאריך 23.4.2018
החלטה
פרוטוקול  –3/18מאושר
פרוטוקול ועדה מקצועית יישלח לחברי הנהלה לפני פרסום באתר
אישור מנהל הישגי בינלאומי [מה"ב] לאחר ישיבת מנהלי אגודות והכנת
אמנה בין האגודות
אישור מנהל הישגי ישראל איתי מגידי [ יאושר בו זמנית עם מה"ב]
באחריות גל לוי להעביר נייר עמדה/הצעה לגבי שינוי תקנון משנה
שדרוג מלא של תוכנת האיגוד
קיום דיון בפורום ההנהלה לגבי ספורטאים עולים ותנאיהם

אחריות לביצוע
הנהלה
מנכ"ל
מנכ"ל /הנהלה

ביצוע
בוצע
לאחר כל ישיבה
עקרונית אושר
ממתינים לחוזה
אושר

מנכ"ל /גל לוי
מנכ"ל
מנכ"ל

לא בוצע
אוגוסט
יקבע תאריך לדיון

מנכ"ל /הנהלה

להלן סדר היום:
-

אישור פרוטוקול 4/18
נוהל הטרדה מינית
הצגת תוכנית האתלטיקה
דו"ח מנכ"ל
דו"ח ועדה מקצועית

 .1אישור פרוטוקול 4/18
פרוטוקול מאושר
 .2נוהל הטרדה מינית:
אושר פה אחד
 .3הצגת תכנית האתלטיקה :2018-2032
עופר :האם יהיה תקציב עד ?2032
מנכ"ל  :כיום תקציף ענף מועדף הינו עד .2020
עמי :מרכז אימון משני יוחלף למרכז אימון אזורי .תהיה שלוחת רצים למרחקים בינונים וארוכים לדתיים בנעורים.
 מנכ"לי אגודות – ניתן לצאת לדרך ( 5מנכ"לים) עפ"י המתכונת של התוכנית .ממשיכים כרגיל לגבי אפשרותמנכ"לים מחוץךתוכנית המועדף.
 תהליך בחירת המאמנים :יעשה בהקדם.הערה אליעזר :אם נגיע ל 2032זה יהיה סיום עידן האגודות
החלטה :התוכנית אושרה פה אחד
 .4דו"ח מנכ"ל:
 יחיעם נותן סקירה על כניסתו של איתי מגידי כמנהל מקצועי באיגוד החל מה –  1במאי .2018 הפרשות בדו"ח  – 2017בגין  2תביעות שעדיין פתוחות. סקירה לגבי מצב מ 2019-לא ברור נכון להיום האם ימשיך דרך הטוטו או יעבור למנהל הספורט.  3נסיעות לחו"ל :נסיעה לתורכיה לתחרות הבלקן שליחים ,נסיעה לבולגריה לאליפות הבלקן ,ובאוגוסט יציאהלאליפות אירופה בברלין ,כרגע יש  7אתלטים.
 מצב  4תחרויות לאתלט :עדכון לגבי ביצוע  4תחרויות .ישלח לאגודות עדכון. סקירה לגבי אליפות ישראל ה.82-חגית :פרסום התחרות ע"י האתלטים.
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-

תקציב  :2018יישלח לחברי הנהלה

 .5דוח יו"ר /ועדה מקצועית:
זרים באליפות ישראל לא סיפקו את הסחורה ,תערך חשיבה לגבי שנה הבאה.
קריטריונים לתחרויות – חובה לעשות בזמן שנקבע.
ריכוז החלטות ישיבת איגוד :5/18
החלטה
מספר
החלטה
פרוטוקול  –4/18מאושר
.1
תוכנית העסקת מנכ"לים
.2
אישור מנהל הישגי בינלאומי [מה"ב]
.3
.4
.5
.6

באחריות גל לוי להעביר נייר עמדה/הצעה לגבי שינוי תקנון משנה
שדרוג מלא של תוכנת האיגוד
קיום דיון בפורום ההנהלה לגבי ספורטאים עולים ותנאיהם

אחריות לביצוע

תאריך יעד

הנהלה
מנכ"ל
מנכ"ל /הנהלה

במהלך יוני 2018
ישיבה הבאה

מנכ"ל /גל לוי
מנכ"ל
מנכ"ל

סוף יולי
אוגוסט
יקבע תאריך לדיון

ביצוע
בוצע
עקרונית אושר
ממתינים לחוזה

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