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 6106 ספטמבר 06מיום  4 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

 
 ,מנדל ניימן, מאיר ליאני, יוסי רוזנבלט, דרור פולק, דודיק אלטרץ, איזו ויינר, ר"יו -משה סמיה  :נוכחים

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

 .שבתאי פיקר :מוזמן      
 , ש"גבירול ב .מכ -דוד קופיטמן , רעננה וקרית אונו .הפ -גל שמואל : (חלקית)משתתפים נוספים       

 .ש"ר ב"בית -דני בלנרו                                                    

 (.ל"חו)שירית הרפז , (התנצל)איתן וידר  :יםחסר      

 
 .מאושר - 3פרוטוקול הנהלה מספר  .0

 
 .מאושר - 0 מספר וועדת ליגה וגביעפרוטוקול  .6

 
הודה ליוסי רוזנבלט על ו משה סמיה מסר דיווח אודות פגישותיו ופעילותו עד כה - ר"דיווח יו .3

 .אשדוד, ישיבת ההנהלה וכנס ראשי האגודות בעירולאירוח היוזמה 
לתפוצה חיצונית לפני עריכת  לא להוציא מייליםלהשתדל ברי ההנהלה ר ביקש מח"היו

כבר לא שלנו ולכן יש להימנע מיצירת בעיות , מילה שנכתבה ויצאה. במשרדי האיגוד" סינון"
 .שלא לצורך

ר כי עמדת ובקשת האיגוד הועברה לוועדת לובצקי במועדה והודה לכל אלה "עוד עדכן היו
 .שעסקו במלאכת ההכנה

ובמהלכו הוחלפו דעות באשר לכיווני הפעולה האפשריים והחלופות רת הדיווח במסג
 . ע לאופן ההתנהלות המיידיהאסטרטגיות להתייחסות האיגוד למצב הכספי הקיים ובנוג

לא  2112נובמבר  1ועד לתאריך התפטר מתפקידו במידה שקול לר הצהיר כי בכוונתו ל"היו
לאור העובדה כי כך לא עומדת בפניו , הספורט יקבל האיגוד את הסיוע שהובטח ממינהל

  (.ר"לא כאיגוד ולא כיו)היכולת להתנהל 
 

 לאור להתפטר הנהלת איגוד הטניס שולחן החליטה פה אחד - כיוונים ומגמות לעתיד .4
לית מינהל "לא תמומש הבטחת מנכ 2112נובמבר  1אם עד לתאריך  ,שנוצר המצב הכספי

לא ייערך דיון באשר ו (ח"ש 211,111)בסכום המובטח התרבות והספורט לסייע לאיגוד 
 . ר האיגוד יחליט להתפטר מתפקידו"כמו גם במידה ויו, לעתיד הענף

הנהלת האיגוד שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לראות עיניה במידה והמצב יישאר 
י וכל צעד אחר כפהשבתת משחקי הליגות , בכלל זה פניה לאמצעי התקשורת, כפי שהוא

  .שתמצא ותראה לנכון
 .2112נובמבר  6לאור זאת יידחה מועד פתיחת משחקי ליגת העל גברים לתאריך 

 
ההנהלה אישרה את מינויו של שבתאי פיקר לתפקיד רכז שופטי הטניס  - רכז שופטים .8

 .ואיחלה לו הצלחה בתפקידו שולחן
נסיעה בהתאם  למעט קבלת החזר על הוצאות, יבצע את התפקיד בהתנדבות מלאה שבתאי
 .לדיווח

 
 . גם ריכוז תוצאות( בין השאר)אשר יכלול , מנדל יאתר מועמד לתפקיד - רכז ליגות .2

 .למעט החזר הוצאות נסיעה, התפקיד יבוצע בהתנדבות
2.../ 



_______________________________________________________________________ 

Israel Table Tennis Association  
                                               איגוד הטניס שולחן בישראל                                                                                                

28496 תל אביב ,01שטרית רחוב   
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

 

-2 -
 

, הנהלת האיגוד החליטה כי ישראל לא תשתתף באליפות אירופה הקרובה - אליפות אירופה .7
אלא במידה ויימצא מימון מלא לנסיעה , 2112אוקטובר  17-21שתיערך בדנמרק בתאריכים 

 .ח האיגוד"זו או סיוע ממקורות חוץ אחרים ולא ע
או /ית שיהיו מעוניינים להשתתף באליפות יממנו את נסיעתם ממקורות עצמיים ו/ספורטאי

  .או מכל מקור כספי אחר/מאגודות האם שלהם ו
, י מינהל הספורט"דרור פולק יטפל במציאת חלופות לסיוע במימון נסיעת המשלחת ע

 .היחידה לספורט הישגי או כל מקור אחר כפי שיימצא
ז של "ויפעל על פי הלו, כנדרש, אבי סגל יעביר את בקשת האיגוד לאבטחת המשלחת

ת תשובו, בכפוף להחלטות ההנהלה, ההתאחדות האירופאית בכל הקשור להרשמה
כל זאת לא יאוחר , הספורטאים באשר למימון האישי ומקורות המימון שיעמדו לרשות האיגוד

 .שנקבע כיום האחרון לביטול הרשמות ללא תשלום קנס, 2112ספטמבר  21מיום 
 

השינויים בריכוז , ש"היועמ -ד איל יפה "שירית הרפז תטפל מול עו - שינויים בתקנון האיגוד .9
 .לאחר הבאתו לאישור חברי ההנהלה, ם לקראת האסיפה הכלליתובהכנתו לפרסו המוצעים
בתאריך , יום שלישיב, לדיון בהמלצות לשינויים בתקנון את האסיפה הכלליתס כנלהוחלט 

 . א"ת -בהדר יוסף , 17:11בשעה , 2112אוקטובר  22
 

נה אבי סגל עדכן אודות פעילויותיו השוטפות במהלך החודש שחלף מאז מו - ל"עדכוני מזכ .8
 .הקשורים לענייני משרד האיגוד, לתפקיד ועל הנושאים בהם יידרש לטפל בתקופה הקרובה

רואי הסינג וסקר על  - 19 -בכלל זה עם אחראי הספורט במכביה ה, אבי דיווח על פגישותיו
 .ברעננה 2112שייערכו במהלך חודש יולי , פעילות הטניס שולחן במשחקים אלה

 .ל בלבד"גורמי המכביה תתבצע באמצעות המזכהוחלט כי כל ההתנהלות מול 
סבב אותו יחל , על כוונותיו לקיים פגישות עם ראשי המועדונים ברחבי הארץ עדכן, כמו כן

 . בפגישות עם ראשי האגודות בבאר שבע 2112ספטמבר  12בתאריך 
ל "גל שמואל יעדכן באתר את החומר הקשור למשחקי הדירוג ודודיק אלטרץ יסייע למזכ

מידע כלשהוא / הכנסת חומר . נסת המידע השוטף הרלוונטי לאתר הבית של האיגודבהכ
 .ל האיגוד"לאתר הבית של האיגוד מחייבת את אישורו של מזכ

 
דרור פולק דיווח אודות פגישותיו ושיחותיו עם קונסול סין בישראל  - קשרי גומלין עם סין .01

קשרי גומלין רשמיים בין המדינות בנוגע ליצירת , ומשרד החוץ הישראלי( הנכנס והיוצא)
 .כמו גם העמקת אלה הקיימים כיום, ואיגודי הטניס שולחן בהן

 .הם יובאו לידיעת ולאישור חברי ההנהלה, בעתידלכשיתגבשו נושאים מעשיים רלוונטיים 
 

דני בלנרו יעביר בכתב את המלצותיו לביצוע שינויים באופן  - המלצות והצעות ייעול .00
 .ושאר המלצות שלדעתו מחייבות טיפול והתייחסות התנהלות האיגוד

 
 אבי סגל :רשם

 
 
 
 
 
 

________________                                                                 __________________ 
 איזו ויינר        משה סמיה                                                                                        


