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 3610 ינואר 67מיום  7 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 
 

 , מאיר ליאני, דרור פולק, איתן וידר, פ"אורי חרל, ר"מ יו"מ - ו ויינר'איז ,ר"יו -משה סמיה  :נוכחים

 .שירית הרפז, רמי ישונסקי, וגבי( מטי)מרטין  ,מנדל ניימן            

 .ל"מזכ -אבי סגל  ,ד איל יפה"עו -ש "יועמ :מוזמנים

 .ארי מובסוביץ :חסר      

 
 
נבחרו חברי  בהתאם להמלצת הרשימה שממנה - פ"אורי חרל: אישור מינוי חבר הנהלה .0

, רףפ כחבר הנהלת איגוד הטניס שולחן במקומו של גנדי ס"מוצע לצרף את אורי חרל, ההנהלה
 . שהתפטר מהתפקיד

 .המינוי אושר פה אחד :החלטה

 .אורי הודה על האמון שניתן לו

 
לאחר הסרת מועמדותו של )אחד משני המועמדים לתפקיד , צקה רז - ר חדש לאיגוד"בחירת יו .6

 .בהמשך לקורות החיים ששלח, הופיע בפני ההנהלה וסקר את קורות חייו( פימה בוריס
הוחלט לזמנו לישיבת ההנהלה , שלמה כהן -שאירעו למועמד השני  תלאור נסיבות אובייקטיביו

 .וחלט באשר לגורל המינוי לתפקידישלאחריה , הבאה

 
 .מאושר - 2פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  .3

 
 .מאושר - 5פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית מספר  .4

 .דרור פולק עדכן אודות הפעילות האחרונה והמגמות לעתיד

למרות שאין , ש המליץ לקיים את האסיפה"היוהמ - פה כללית שלא מן המנייןכינוס פורום אסי .5

.  ש"בעקבות הסרת תמיכתן של קבוצות הפועל ב, לכינוס האסיפה( אחוז 01)את הרוב הדרוש 

 .3100ינואר  01בתאריך , האסיפה תתקיים כמתוכנן :החלטה
 

 .הוחלפו דעות בנושא - כתבתו של עמיר פלג .2
 

בתקווה כי , נמסר דיווח בנושא ועל הפעולות המשלימות שנעשו - ביקורת עומק של החשב הכללי .7

 .המועד לקבלת האישור על ניהול תקין יתקבל בהקדם האפשרי
 

חברי ההנהלה תמימי דעים כי . עיקרי הצעת התקציב הונחו בפני המשתתפים - 6103תקציב  .9

דמי ההשתתפות במשחקי הדרוג ואליפות , צותבעונה הבאה יש להעלות את תעריפי רישום הקבו
                                                                        . ישראל ואת סכומי הקנסות שבתקנון

 .לאחר השלמת נתונים נדרשים נוספים, המשך הדיון בנושא ייערך בישיבה הבאה
 אבי סגל: רשם

 :על החתום

 אבי סגל                                                                             רמי ישונסקי          


