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 2102אוגוסט  27מיום  3 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 
 

 , מאיר ליאני, יוסי רוזנבלט, דרור פולק, וידראיתן , איזו ויינר, ר"יו -משה סמיה  :נוכחים

 .ל"מזכ -אבי סגל , רמי ישונסקי, יוגב( מטי)מרטין , מנדל ניימן

 
 .שירית הרפז, (משחקים הפארא אולימפיים בלונדוןשוהה ב -ל "חו)דודיק אלטרץ  :חסרים

 
 .מאושר - 2פרוטוקול הנהלה מספר  .0

 

  בבנק והגזבר יטפל בביטול הצורך  הערבות האישית של רן קוניקתבוטל  - 2סעיף
  .במתן ערבות אישית של מי מבעלי התפקידים באיגוד

  מקצועית התוכנית ה את ולגזבר האיגוד ר"ר הוועדה המקצועית יציג ליו"יו - 3סעיף
, שתובא לדיון ואישור בישיבת ההנהלה הבאה, 2012/13לעונת עבודה הותוכנית 

 .בכלל זה את המצגת אודות האיגוד
 

 .מאושר - 0מספר  וועדה מקצועיתוטוקול פר .2
 

בכלל זה , מסר דיווח אודות פגישותיו ופעילותו עד כהמשה סמיה  - ר האיגוד"דיווח יו .3
 (.גל שמואל ועוד)הפגישות עם המאמנים הפעילים בשורות האיגוד ובעלי תפקידים אחרים 

יל הוא מבקש ר עדכן כי הוא פועל לקיום פגישה עם שרת התרבות והספורט ובמקב"היו
ח "ש 200,000לית המשרד להעברת הסיוע הכספי בסך "לטפל במימוש ההבטחה של מנכ

 .שהובטח על ידה
שניסו לציין ,  ס"שקיים עם יואל שוהם ודרור קורן מאגודת הפועל כ ר דיווח על פגישה"היו

קש מהם מעשים לא חוקיים לכאורה שנעשו באיגוד והלינו כי הנושא לא הועלה וציין כי הוא בי
, זאת מבלי לראות בכלל  את החומר עליו מדובר, להעביר את החומר שברשותם למשטרה

 .לטענתם
 

כפי שהובאו , הנהלת האיגוד מאשרת את שמות חברי הוועדה הבאים - וועדת ליגה וגביע .4
שופט )אסף פרי , (חבר הנהלה)איזו ויינר (: 'ב -' בסדר א)ר הוועדה "י יו"לאישור ע
, (שיוחלף במידה ולא ישמש בתפקיד מסיבות אישיות, רכז שופטים)יה וקס אר, (בינלאומי

י "שמונה ע, ר הוועדה ישמש מנדל ניימן"כיו. ניסים ארגיל ועידו בן שמחון, בנצי בלנק
 .ההנהלה

תוך שמירה על טוהר המידות בקרב כל , מאחלת לוועדה פעילות מוצלחתהנהלת האיגוד 
 , באשר הן במשחקי הליגה מטרות האיגוד וקידום דבקות בתקנון, האגודות והשחקנים

 .הגביע והתחרויות הארציות
 

 -משה סמיה ואיתן וידר ישמשו כחברי וועדת הכספים בראשותו של הגזבר  - וועדת כספים .5
  .רמי ישונסקי

 
 . כחבר הוועדהר הוועדה וזאב קראוס "יוסי רוזנבלט מונה ליו - וועדת קשרי חוץ .6

 .אחלת להם הצלחה בפעילותההנהלה מ            
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 הנוכחי ופירט את ההכנסות    מצב הכספי ל באשרדיווח , הגזבר - רמי ישונסקי :כספים .7
  .וההוצאות הצפויות עד לסוף השנה            
    , רמי ציין כי במידה ולא יתקבל במהרה הסיוע הכספי המובטח לאיגוד ממינהל הספורט            

 .עד כדי בלתי אפשרי, איגוד להמשיך בפעילותוהיה קשה לי            
 ובמקביל יועבר          2012איציק אברמוביץ יקבל את מלוא התשלום עבור חודש אוגוסט : החלטה            
 .לגיבוש הסכם ש של האיגוד"היוהממך ההבנות שנערך עימו לחוות דעת מס            

 
כנציג איגוד  נבחר לשמש ,משה סמיה, ר האיגוד"יו - וועד האולימפינציג האיגוד במליאת ה .8

 .במקומו של רן קוניק במליאת הוועד האולימפי הטניס שולחן
 

ל הקרובה "דרור פולק דיווח אודות מצב הפתיחה עם תחילת שנה - האקדמיה במכון וינגייט .9
. ות האיוש שנוצרו לאור נסיבות אובייקטיביותכולל בעי, והציג את מאמני ומדריכי הפנימייה

בכלל זה בחינת ההצעות לחלופות הקיימות לקיים את , התנהלו חילופי דעות בנושא
הפנימייה במקומות אחרים ברחבי הארץ וסגירתה הזמנית עד למציאת פתרונות כספיים 

 .להפעלתה
 

ההנהלה באשר לכיוונים  דרור פולק הציג את הנושא והוחלפו דעות בקרב חברי - מאמן סיני .01
הכול בכפוף למצבו הכספי של , בהתייחס למצבים האפשריים הקיימים, והמגמות לעתיד

 .האיגוד
 

בכלל זה ניסיון למצוא גייס כספים , מ עם מספר גורמים"ר האיגוד מנהל מו"יו - תרומות .00
יפעלו , בתוקף מינויים כממונים על הנושא, דרור פולק ומאיר ליאני. שיפעל למען האיגוד

 .ביתר שאת להביא תורמים ותרומות לטובת האיגוד
 .למס 44בכפוף לתקנה , ההנהלה מאשרת תשלום עמלה למתרים הפוטנציאלי: החלטה

 
' ביטוח צד ג)הביטוחים הקיימים באיגוד כיום ל עדכן בנושא והציג את "המזכ - ביטוחים .02

שות ביטוח אחריות ל לפיה יש לע"ההנהלה מקבלת את הצעת המזכ(. וחבות מעבידים
 .ל ורכז הליגות"המזכ, חברי ההנהלה 11 -דירקטורים ל/ מקצועית 

 בנוסף להצעה הנמצאת       , ל הצעות מחיר לביטוח זה"מטי יוגב ודרור פולק יעבירו למזכ            
 .ברשותו וההצעות תובאנה לאישור ההנהלה            

 
בכלל זה , עיתוי והמיקום ייקבע בימים הקרוביםה - כנס קבוצות והרמת כוסית לראש השנה .03

במטרה להעלות , אסיפה כללית שלא מן המניין לקיוםבחינת האפשרות לנצל את ההזדמנות 
שנה  40מעל גיל פעיל שינוי ההגבלה של שחקן  זה בכלל)על הפרק מספר שינויי תקנון 

 (.הנהלהלשמש כחבר 
 .המיקום וסדר היום לאירוע, ט לגבי העיתויבמהלך השבוע הקרוב ייערך סבב טלפוני בו יוחל

 
החזיר את ההכרה בענף במטרה ל, התקיים דיון בנושא והועלו רעיונות - וועדת לובצקי .04

 . קבוצתי -אישי ולא כפי שהוא מוגדר כיום כספורט אישי  -הטניס שולחן כספורט קבוצתי 
. י מינהל הספורט"ע כמתבקש מהקול הקורא שפורסם, האיגוד ייערך להעביר את התייחסותו

גל , שירית הרפז, איזו ויינר, דרור פולק, בשיתוף עם מאיר ליאני, יעקב בוגן ירכז פעילות זו
כל אדם נוסף שיהיה מעוניין להצטרף לפעילות זו ויוכל . איציק אברמוביץ ואבי סגל, שמואל

 .לסייע במלאכת העבודה יתקבל בברכה
 

ית נתניה בבקשה להעניק חסות לאליפות ישראל תתבצע פניה לראש עירי - אליפות ישראל .05
 .לאור קיומה בעיר והגדרתה המוצהרת של העיר נתניה כעיר הספורט, בטניס שולחן

 
מאיר ליאני ומטי יוגב יכינו הצעה בנושא ויביאוה לדיון בישיבת  - הענף ברחבי הארץ שיווק .06

 .הההנהלה הבא
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 ,07:11בשעה , 2102 ספטמבר 00בתאריך , נישהישיבה הבאה נקבעה להיערך ביום 
 .בתל אביב

 
 אבי סגל: רשם

  
 
 
 

 
_____________________                                                   __________________ 

 
 

 איזו ויינר                                                                              משה סמיה         

 


