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 1610 ינואר 01מיום  2 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

 
 ,יוגב( מטי)מרטין  ,מנדל ניימן, מאיר ליאני, רור פולקד, וידראיתן , ר"מ יו"מ - ו ויינר'איז :נוכחים

 .רמי ישונסקי            

 ,שבתאי פיקר -רכז שופטים , ציגי דיקשטייןד "עו -ר וועדת הביקורת "יו ,ד איל יפה"עו -ש "יועמ :ניםמוזמ

 .ל"מזכ -אבי סגל               
 .שירית הרפז, (התנצל)ר "יו -משה סמיה  :חסר      

 
 -ו עדכן אודות הפגישה שהתקיימה עם המועמד לתפקיד 'איז - ר חדש לאיגוד"יו חירתב .0

בה השתתפו גם רמי ישונסקי ודרור פולק ועל התרשמותם החיובית ממנו ללא  ,כהן שלמה
 .ציין כי צקה רז פנה אליו בבקשה להתמודד על התפקיד, יחד עם זאת. עוררין

 .פימה בוריס -ן להעלות מועמד מטעמו ביקש מנדל ניימ, לאור מהלך עניינים זה
בישיבה הקרובה  להזמין את שלושת המועמדים להופיע בפני חברי הנהלת האיגוד :הוחלט

חברי הנהלה שיש להם מועמדים נוספים . ל האיגוד"ולהעביר את קורות החיים שלהם למזכ
בישיבת  ר האיגוד ייבחר"יו. ר התבקשו להעביר את שם המועמד מבעוד מועד"למשרת היו

 .02:21בשעה , 7102ינואר  72שתתקיים בתאריך , הההנהלה הבא
 

 .מאושר - 8פרוטוקול הנהלה מספר  .6
 

 .מאושר - 1מספר וועדה מקצועית פרוטוקול  .1
 

 .מאושר - 4פרוטוקול וועדה מקצועית מספר  .4
 

 .והתהליך יימשך מאושר - "?לאן  -איגוד הטניס שולחן "סיעור מוחות בנושא פרוטוקול  .8
 

ומצרפת  גנדי סרףההנהלה מקבלת את הודעת ההתפטרות של  - ינוי חבר הנהלה חדשמ .2
 .במקומוכחבר הנהלה  (ל"בהעדרו עקב שהייתו בחו) 'ארי מובסוביץבמקומו לשורותיה את 

 
ר הוועדה "את מינויו המלא של דרור פולק כיוההנהלה מאשרת  - וועדה מקצועית ר"יו .7

 . קבות התפטרותו של דודיק אלטרץמ בע"מ -ששימש עד כה כ, המקצועית
 

יצורף כחבר מן המניין , ר וועדת ליגה וגביע"המשמש כיו, מנדל ניימן - חבר וועדה מקצועית .9
 .בוועדה המקצועית

 
לכנס אסיפה כללית דחופה  האיגוד דנה בבקשת מספר אגודותהנהלת  - אסיפה כללית .8

בתאריך , ה תכונס ביום חמישיהאסיפ. כמתחייב מתקנון האיגוד, ונענתה בחיוב לבקשה זו
 . בתל אביב, 02:11בשעה , 7102ינואר  20

 .ל בהתאם לקבוע בתקנון"י המזכ"הודעה על קיום האסיפה תוצא ע
, בעקבות הנושאים עליהם התבקשו חברי ההנהלה לתת את הדעת באסיפה הכללית

. תן להנהלההתפתח ביניהם דיון באשר ללגיטימיות של הנהלת האיגוד וכשירות המנדט שני
יולי  21אסיפה הכללית מיום הגן על הליך הבחירות שנערכו ב, ד איל יפה"עו -ש "היוהמ
 .היו ללא דופי והנהלת האיגוד פועלת באופן הלגיטימי ביותרכי הן  בציינו, 7107

/7... 
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לפיה ההדלפות על הכתבות העומדות  מסר הודעה אישית דרור פולק - הודעה אישית .01

גורמות לו להרגיש מאוים וחש פגוע מהמסרים אותם ' ידיעות אחרונות'תון להתפרסם בעי
 . קיבל ממספר אנשים

 
רמי ישונסקי דיווח אודות תמונת המצב נכון  - ביקורת עומק באיגוד של החשב הכללי .00

תוך דגש על העבודה , בדגש על הנושאים שהושלמו ואלה שנמצאים בתהליך טיפול, להיום
חבר ההנהלה מאיר  -לה שמתנהלת בינו לבין שותפיו לעשייה זו המשותפת הטובה והיעי

 .אבי סגל -ל האיגוד "ליאני ומזכ
 

ל "י מזכ"ו דיווח על המאמצים הקדחתניים שמתנהלים על ידו וע'איז - אישור ניהול תקין .06
עושה כמיטב יכולתו לקדם  דודו מלכא -מנהל הספורט ' כשסגן ר, האיגוד לקבלת האישור

   .נושא ולהביאו לסיומו המהיראת ה
 

בהתייחס למספר , אודות המצב באופן כללי דרור פולק - ר הוועדה המקצועית"דיווח יו .01
הצורך בשינוי התפיסה ומתכונת משחקי הדרוג , האקדמיה במכון וינגייט: נושאים עיקריים
של נסיעות  תוכנית חצי שנתית, מחנות אימונים בארץ, טופ טים, מאמן סיני, ואליפות ישראל

 .ל ועוד"חו-למחנות אימונים ב
 : נושאים מרכזיים שלושהתוך סיכום עקרוני לגבי , במספר נושאים התפתח דיון, לאור הדיווח

כאשר לא תבוצע , מעתה ואילך יש לפעול בהתאם ללשון הנוהל שאושר - ל"נסיעות לחו .א
 .נסיעה כלשהיא ללא שתוקצבה לכך מראש וגזבר האיגוד אישר אותה

אולם כל , חברי ההנהלה תמימי דעים באשר לחיוניותו של המאמן הסיני - מן סינימא .ב
מצב זה ישפיע גם . עוד המצב הכספי של האיגוד לא ישופר לא תתאפשר העסקתו בארץ

כפי שיסוכם , י האיגוד"על הצורך לצמצם בשליש את שכרם של מאמנים המועסקים ע
 .בנפרד

קיימת אפשרות , ב הכספי העגום בו נמצא האיגודלאור המצ - הפנימייה במכון וינגייט .ג
סבירה ביותר לפיה בשנת הלימודים הבאה תיסגר הפנימייה ויש להיערך לכך מבעוד 

 .אסטרטגית שתתקבל בנושאהעל כל המשמעויות הנובעות מההחלטה , מועד
 

בישיבת  7102גזבר האיגוד יביא את הצעתו לתקציב האיגוד לשנת  - 6101תקציב לשנת  .04
 .7102מרס  72שתתקיים בתאריך , הלה הבאהההנ

 
 .ל האיגוד"י מזכ"ל כפי שהוכן והוצג ע"אושר נוהל הנסיעות לחו – ל"נוהל נסיעות לחו .08

 
 .י הגזבר"הנוהל אושר בהתאם לנוסח שהוכן ע - נוהל קופה קטנה .02

 
המחייב  המצב בקרב שופטי הענף דיווח אודות ,שבתאי פיקר, רכז השופטים - שופטים .07

. ת הצורך בטיוב השופטים בצד העלאת תגמולםתוך הדגש, מיידי מכל הבחינותשיפור 
להרחיב את השיפוט בשלב הראשון לפיה הוא מבקש מפורטת שבתאי הציג תוכנית עבודה 
עוד  . בכלל זה פירוט העלויות הכספיות שיתווספו לאור זאת, גם לליגות העל לנשים ונוער

פ לצוות הארגוני "רופו של אורי חרליצ, ים שנערכושני כנסי השופט: עדכן בנושאים הבאים
 .7102פברואר  0במטרה לשמש כמשבץ השופטים  וקורס השופטים שייפתח בתאריך 

שבתאי הבטיח לעשות את המיטב על מנת לשנות את תדמית השופטים ולשנות את דפוסי 
 .בכלל זה צמצום אי ההופעות למשחקים עד למינימום, ההתנהלות שלהם במגרשים

 .מימוש התוכנית מותנה בתקציב שיקבל האיגוד ממנהל הספורט וטוטו ווינר :החלטה
 

 אבי סגל: רשם  
 

            ______________                                                                 _____________ 
 איזו ויינר                                                     משה סמיה                                            


