פרוטוקול ישיבת איגוד 5.17
יום חמישי  – 28.9.2017חדר ישיבות
נוכחים :עמי ברן ,אורי ירון ,יחיעם סקיטל ,עדנה בוקשטיין ,גל לוי ,מרק אייזנברג ,זהבה שמואלי ,שלמה ראובן ,שמואל
סונגו ,יאיר בייטלר ,ברוך שפירא ,חגית אמסלם ,מיכה מורן ,אליעזר בן-הרוש ,אודי קרני ,מולי מלכא ,גל לב-רן.
אורחת :עו"ד דליה בושינסקי (יועצת משפטית)
 .1אישור פרוטוקול 4/17
פרוטוקול  4/17מאושר
 .2דו"ח מנכל מר גל לב-רן:
 פירוט דו"ח מנכ"ל.בייטלר 1.6 :מיליון .הוצאות עד סוף שנה נראה יותר מידי.
 .3דו"ח יחיעם סקיטל – עדכון ישיבה בוועד אולימפי:
 ישיבה חיובית ,פרויקט וינגייט. מציע להביא מחליף לרוגל מחו"ל המלצה שלנו ושל דודו מלכא בנוסף למנטור ישראלי. חנה פרויקט  – 2020מומןברוך :התקיימו רק  2ישיבות מסודרות של וועדה מקצועית .אין מדיניות מקצועית ,נתקעו מספר פרויקטים ,כמו :מני
פלד בריצות שליחים.
סקיטל :הועדה מייעצת.
מרוצי שדה :האם נוסעים לבלקן ולאליפות אירופה.
חגית :מעלה שמות של מאמנים לתומכים בנסיעות.
גל :יש מאמנים שחזרו בהם ,הועדה תמליץ וההנהלה תחליט.
מיכה :מחזק את הדברים.
מרק :אנשים לא רוצים לעבוד ביחד צריך להחליט סדרי עבודה.
זהבה :לא היו ישיבות ועדה מקצועית.
יחיעם :מבקש אישור להמשיך בפרויקט הספרינט.
סונגו :מבקש לשלוח חומר לפני ישיבה.
יחיעם :מבקש עקרונית האם להגיש תכנית לאישור הנהלה.
המשך דו"ח מנכ"ל:
 מכתב ממכבי ת"א בנוגע למאמנים. עמותת שא"י תעביר  1/4מיליון לאיגוד בתמורה מבקשים להנציח את פועלו של אוריון גלין גלר. לגבי שיתוף זרים בליגה הבינאגודתית בתקנון משנה מופיע וניתן לשנות אותו .רוב האגודות לא מסוגלות להביאזרים.
אורי וסונגו :מסכימים.
עמי :יש להעלות את הנושא בהנהלה.
חגית :יש הסבר מפורט.
מיכה :הנהלת העמותה תחליט.
סונגו :הסכם בין מנהלי אגודות.
שלמה :מרכז החיים בישראל יכול גם זר.
ברוך :מ 1974באתלטיקה ,ראה איך מכבי ת"א ,חיפה וראשל"צ ואחרי  20שנה מצליח לזגזג ואז מביאים חיזוק .כתבו
כי ניצח בליגה בגלל האליפויות.
מולי :שמח שוועד האתלטים נמצא.
מאמין כי מכבי ת"א יציעו יעבור פה אחד.
 .4דוח יו"ר – מר עמי ברן:
 מקריא מכתב שמסכם את פעילותו מתחילת בחירתו ליו"ר מנובמבר .2016ריכוז החלטות שהתקבלו:
• פרוטוקול  – 4/17מאושר.
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•

יציאה לבלקן מרוצי שדה  -מאושר
________________
רשם :גל לב-רן
_______________________________
עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל

___________________________________________________________________________________
איגוד האתלטיקה בישראל ע"ר ,רחוב שטרית  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

