פרוטוקול ישיבת איגוד 5/16

יום שלישי  – 3.5.2016כפר המכבייה
נוכחים :רפי פלד ,ז'ק כהן ,שי צור ,רוגל נחום אורן בוקשטיין ,אריה קוקס ,עדנה בוקשטיין ,ברוך שפירא ,אריה גמליאל ,נילי
אברמסקי ,יחיעם סקיטל ,יאיר בייטלר ,זהבה שמואלי ,ברוך פליקר ,שמואל סונגו ,חגית אמסלם ,שלמה ראובן ,גבי גולן.

 .1אישור פרוטוקול :4/16
הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 .2דו"ח יו"ר  -מר רפי פלד:
לבקשת חברי ההנהלה הישיבה תפתח היום בסעיף שונות.
 .3שונות
ברוך :מקיימות המון תחרויות ,אנחנו צריכים ללמוד מהשחייה .כל אגודה חייבת לתת  2מתנדבים ,יכול להיות
גם הורים בכל תחרות חסר כוח אדם והעניין צריך להיפתר.
נילי :מה לגבי מחויבות אישית.
רוגל :מסכים עם ברוך והערה של נילי.
זהבה :בעקבות פניות של ספורטאיות מעלה את ענין ריצת  5,000מ' .מבקשת לדחות את הריצה .יש בין ריצה
לריצה שבוע וחצי .זה צפוף מידי.
אריק :זהבה צודקת .לא חושב שניתן לרווח.
רוגל :מסכים עם זהבה אך כולם יודעים וזה הוחלט בתחילת העונה.
סקיטל :היה להן מספיק זמן לערער על כך.
נילי :בנות צריכות להיות מספיק אחראיות ולהתכונן מראש.
אריק :מבקש להתייחס לליגה הבינאגודתית .העברתי את הערותיי לז'ק .לגבי מחזור ב' מבקש לקבל החלטה
שההרשמה תיסגר בימי חמישי ולא בימי ראשון.
ישנה שוב בעיה שהתחרות לפני חג ,יום העצמאות ויש קושי להתנהל כמו שצריך לתחרות.
נילי :מבקשת לסייע לאגודות במימון מאמנים של אתלטים אולימפים ,אשר נעדרים מעבודה באגודה בגלל
נסיעות ממושכות לחו"ל עם האתלט/ים האולימפי .בזמן היעדרותם האגודה ממשיכה לממן אותם ובמקביל
משלמת למאמן מחליף.
סקיטל :עד היום האיגוד לא השתתף במימון מאמן באגודה.
רוגל :האגודה צריכה למצוא פתרון יצירתי עם המאמן
ז'ק :היום כל המאמנים האולימפים מתוגמלים.
סונגו :חושב שזה צריך להיות בין האגודה למאמן.
סקיטל :לוח התצוגה גדול בהדר יוסף לא עובד.
ז'ק :התקיימה פגישה עם ירון לגבי אליפות ישראל ומנסים לפתור את הענין.
אריק :מרכז הספורט העביר לנו חוזה דמי רשות לשימוש באצטדיון .מצד אחד אנחנו צריכים לשלם סכום
מסוים אך אם יש דברים שלא עובדים או לא פעילים הסכום לא משתנה.
זהבה :מה קורה עם אליפות ישראל במרתון.
רפי :אנחנו נמצא מקום חלופי לקיום אליפות ישראל .יכול מאוד להיות ששנה אחת לא תתקיים אליפות ישראל
במרתון .מבקש מהצוות להתכנס במיידי ולקדם את העניין .הכיוון שלי זה מרתון באילת.
נילי :אי אפשר לקיים מרתון באילת הרוחות שם מטורפות.
סונגו :מה קורה עם תמיכה לאגודות.
רפי :ברגע שיכנס כסף לאיגוד נשחרר לאגודות.
פליקר :גובש הסכם חדש עם המנכ"ל מר ז'ק כהן .לאחר  20שנה גיבשנו הסכם חדש .ההסכם הוא לשנה,
הוראות ההסכם יחולו בהמשכיות .בהתראה של  90יום ניתן להביא הסכם לקיצו .זכיותיו של ז'ק נשמרו כולל
קופות גמל ועניינים סוציאליים .עיקרי ההסכם יכולים להישלח לכולם.
החלטה :החוזה של מנכ"ל האיגוד מאושר.
רפי - :ממנה את נילי לראש צוות ארגון הבאת מתנדבים לתחרויות.
 לגבי מועד שינוי תחרויות אי אפשר לעשות קלנדר בלי לבדוק אותו מכל הכיוונים ,יש לבדוק בכל לוחותהשנה של כולם.
 קיבלתי המון פניות מדוע התחרות הבינאגודתית על המימונה.____________________________________________________________________________
איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר,רחובשטרית  10ת"א ,6948210 ,ת.ד ,24190 .טל 03-6486256 :פקס03-6486255 :
Israeli Athletics Association, 10 Shitrit St. 6948210.. P.O. Box 24190, Pone: +972-3-6486256 Fax: +972-3-6486255
iaa@zahav.net.ilwww.iaa.co.il

רוגל :נבדקו כל החגים ונעשתה בדיקה בנוסף עשינו כנס מנהלי אגודות ומאמנים והבאנו את הקלנדר בפניהם.
 .4דוח מנכ"ל מר ז'ק כהן
תקציב ענף מועדף - :בערב החג קיבלתי מכתב שתקציב ענף האתלטיקה מוקפא ,כי האיגוד לא נמצא באקדמיה
בויינגיט .מנהל הספורט רואה בכך צורך שהאיגוד יהיה שם.
בפגישה בוינגייט היו חילופי דברים ,הם ניסו לשנות את התוכנית והפגישה הופסקה.
אתמול קיבלתי שוב מכתב לגבי תוכנית ומסמכים שהם מבקשים מאיתנו להציג בפניהם.
הייתה לי פגישה עם דודו מלכא ובכוונת מינהל הספורט להקשות על האיגוד ,תתקיים ישיבה נוספת ביום חמישי
הקרוב.
סונגו :לגוף יש מבקר ישנה בדיקה פנימית ,לא יכול להיות שעושים בעיות בהעברת כספים לאיגוד.
חושב שכל האולימפים צריכים להיות מטופלים בוועד האולימפי.
 .5נבחרת ישראל תחרות בינארצית לנוער:
מבקש לתת עדכון נכון להיום ,אחת הרצות סיון אורבך חולה מאוד והרופא אוסר עליה לצאת .תחליף אותה
שקד לייבוביץ'.
שינוי נוסף במקום קרלו רפאלי ורומן פרדמן יצא מני פלד.
-

מוצגת הרשימה של הנבחרת:
 בניםמקצוע

-

בנות

-

 100מ'

-

נדב הדס

-

דיאנה וייסמן  /גל קדמון

-

 200מ'

-

ערן סיבוני

-

דיאנה וייסמן

-

 400מ'

-

גל ארד

-

גל קדמון

-

 110/100מ' מש'

-

איתמר פיילר

-

רוזפין בואדו

-

 400מ' מש'

-

אדם יעקבי

-

מיה להיס

-

 1,500מ'

-

בלאצ'או גודאדאו

-

סיוון אורבך

-

 3,000מ'

-

טדסה גטהון

-

נעם רייך

-

גובה

-

דניאל סמיצ'נקו

-

דינה מז'ידוב

-

מוט

-

דניס גולדובסקי

-

רוחק

-

אריאל אטיאס

-

אמינה מסעוד

-

ברזל

-

אריאל אטיאס

-

אסטל ולאנו

-

דיסקוס

-

שיר אדר

-

אסטל ולאנו

-

פטיש

-

דוד קוטליארקר

-

-

כידון

-

אור כתב

-

נטע שליט

-

 100X4מ'

-

נדב הדס
ערן סיבוני
ג'ייק ראמוס
אריאל אטיאס
גל ארד

-

דיאנה וייסמן
גל קדמון
נועה מאור
דניאל פולסטר
קרינה ארטיוניאן

סה"כ 14 :בנים ו 13-בנות
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הנהלת המשלחת:
ראש משלחת
מנהל נבחרת בנים
מנהלת נבחרת בנות
מנהל מקצועי ומאמן קפיצות
מאמן משוכות
מאמנת ספרינט ושליחים
מאמן ריצות בינוניות
מאמן מוט
מאמני זריקות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

שלמה ראובן
אורי ירון
עדנה בושקטיין
רוגל נחום
מני פלד
אירינה ויסמן
אהרון שבתאייב
פבל קוגן
דני וולפברג ועידן שפירא

 .6החלפת חברי הנהלה:
נילי אברמסקי נבחרה מטעם ראשל"צ להחליף את מיכל בן פרין עד לחודש נובמבר .2016
החלטה :ההחלפה מאושרת.

סיכום ההחלטות שהתקבלו בישיבה:
·
·
·
·

פרוטוקול ישיבה  –4/16אושר
סיום הרשמה לתחרויות ליגה יוקדמו ב 3-ימים  -אושר
חוזה המנכ"ל – אושר
החלפה של חברת הנהלה מיכל בן פרין לנילי אברמסקי עד נובמבר  -אושר

_________________
רשמה :אורלי יובל

______________
יו"ר האיגוד – מר רפי פלד
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