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 3610 אפריל 69מיום  00 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

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

 .רמי ישונסקי, יוגב( מטי)מרטין             

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

 (.התנצלו)ארי מובסוביץ ושירית הרפז  :חסרים

 

 .הפרוטוקול מאושר - 01אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 1

  בנוגע שהופץ אליהם  מאיר ליאניחברי הנהלת האיגוד מקבלים בהבנה את מכתבו של  - 6סעיף 
 סירב דרור פולק לשתף פעולה גם איתו בבדיקת אופי ואופן פעילות  לפיו, לעמותת ידידי הטניס שולחן   
 ולאור העובדה, ולא מסר מידע היכול להאיר את הנושאים הנשאלים והמתבקשיםשבניהולו  העמותה   
 מאשרים חברי ההנהלה, אי הימצאות אישור ניהול תקין לעמותה זוהקיימים מצביעים על  הנתוניםכי    
 לנתק כל קשר ,של האיגוד ש"היועמי "הנתמכת ע ,ר"את המלצתו של היודעים  תפה אחד ובתמימו   
 .סיוע כספי נוסף ממנה כלטניס שולחן ומעתה ואילך לא לקבל העם עמותת ידידי    

   מאיר ליאני יודיע לגל שמואל על ההחלטה לסיים את ההתקשרות עימו בתום עונת - 7סעיף 
 .(נייניםעקב ניגוד ע, ש בנושא"מד היוע"י חוו"עפ) ה לו על פעילותו עד כהויוד /021031המשחקים              

 

 .מאושר, בתיקונים ובהתאמות שהתבקשו בהכנסות, /021תקציב האיגוד לשנת הכספים  - 6103תקציב . 0
 על כן הדיון על התקציב, יש להיערך להכנת ואישור התקציב מבעוד מועדלהבא ר האיגוד הינחה כי "יו    
 .כמתבקש, ועל גזבר האיגוד להיערך לכך /021חודש נובמבר מהלך ייערך ב 0212לשנת הכספים     
 .איתן וידר על הכנת התקציב -רמי ישונסקי ולחבר וועדת הכספים  -ר האיגוד הודה לגזבר "יו    

 

 .נערך דיון והוחלפו דעות בנושא - השלכות הקיצוץ הדרסטי בתמיכת טוטו ווינר באגודות. /

 

 בכלל, התקיים דיון ארוך ומעמיק בנושא - 4046103תעריפי עלויות תשלומי האגודות לאיגוד בשנת . 2

 .זה בחינת מכלול החלופות הקיימות בנקודת הזמן הנוכחית    
 ומתוך כוונה לסייע להן בהמשך פעילויותיהן מבלי  לאור העובדה כי האיגוד ער למצב הכספי של האגודות    
 בכל סעיפי ותעריפי התשלום של האגודות  אחוז 5בת ורטיקאלית הוזלה  מאשרת הנהלת האיגוד, לפגוע בה    
 .021/312לאיגוד בעונת המשחקים     

 

 לנתק כל חברי ההנהלה מאשרים פה אחד ובתמימות דעים את ההמלצה  - עמותת ידידי הטניס שולחן. 5

 .(1סעיף גם ראה ) סיוע כספי נוסף ממנה כלקבל הטניס שולחן ומעתה ואילך לא לקשר עם עמותת ידידי     
 

 פ יסייע לדרור פולק ולוועדה המקצועית "אורי חרל - תכנית עבודה שנתית של הוועדה המקצועית. 6

 . בהכנת תכנית העבודה והצגתה בישיבת ההנהלה הבאה    
 

 ת בעקבות הודעתו של דרור ר חדש לוועדה המקצועי"הוחלפו דעות באשר למינוי יו - ר וועדה מקצועית"יו. 7

 . להשהות זמנית את פעילותו, ר הוועדה"יו -פולק     

 על מנת לסייע בידו , פ כיד ימינו של דרור פולק"ברוב קולות הנוכחים הוחלט למנות את אורי חרל :החלטה    

  .בכל דבר ועניין    
30... 
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 דר הציג באופטימיות ובשביעות רצון מלאה איתן וי - ס"שיתוף פעולה עם התאחדות הספורט לבתיה. 8

 . אבי סגל על יוזמתו בנושא -ל "בפני חברי ההנהלה את הסיכום החיובי שהושג והודה למזכ    
 יזמן את פורום, הוועדה המקצועיתעם יכין תכנית עבודה בשיתוף , הוחלט כי איתן וידר יוביל את הפרויקט    
 . ס"הקבוצות לדיון בתכנית ויתאם את הפעילות עם התאחדות הספורט לבתיה    

 

 בגין , מנדל ניימן הציג בפני חברי ההנהלה את שתי תלונותיו כנגד גל שמואל - תלונות נגד גל שמואל. 9

 לכאורה של גל בעניין בקשתו לדחיית משחק ההישרדות בליגת העל לנשים בין  יההלקוהתנהלותו     
 ש ובגין התבטאויותיו המתלהמות של גל שמואל במהלך "ב. קרית אונו לבין קבוצת הפ. הפ -קבוצתו     

 .ג הפתוחה"אליפות ר    

 .במטרה ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בנושאים אלה תתקיים פגישת הבהרה עם גל שמואל: החלטה    

 זאת בהמשך  , מנדל באשר להתבטאויותיו כלפיולתלונתו של  גל שמואל יתבקש להתייחס בתוך שבוע ימים    
  .ש של האיגוד"להמלצתו של היוהמ    

 

 במסגרתה יועלו הנושאים  , /021יוני  06האסיפה הכללית השנתית תתקיים בתאריך  - אסיפה כללית. 12

 כמו גם תחולקנה תשורות לקבוצות שזכו , הקבועים והמתחייבים בהתאם להנחיות רשם העמותות      
 .ולבעלי תפקידים שסיימו תפקידם במסגרת האיגוד במקומות הראשונים במחוזות השונים בכל הליגות      
   . שנצבר במהלך התקופה האחרונה באשר לאופי ואופן ההתנהלות בעבר" הניסיון"האסיפה תתנהל על פי       

 

 , ל ובעקבות הניסיון המצטבר עד כה"לאור לקחי נסיעות הנבחרות השונות לתחרויות בחו - ל"נסיעות לחו. 11

 ל  "הוחלט כי כל מידע בנושא נסיעת נבחרות לחו, בדגש על הנסיעה הקרובה לאליפות ספרד הפתוחה      
 .ל האיגוד"שתטופל באמצעות הוועדה המקצועית יובא לידיעת מזכ      

 

 של חברת  ך הסכם האימוץ לגיבוש המשניימן ואבי סגל ייפגשו עם מתי בש מנדל  - אימוץ האיגוד. 10

 ./021בחודש אוגוסט , שנות אימוץ 5המסתיים בתום , "באטרפליי"      
 .במטרה לדון ולאשרר את ההסכם שיושג, תוצאות הפגישה תובאנה לדיון בישיבת ההנהלה הבאה      

 

 רמי, ראיתן ויד: חברי ההנהלה שנכחו באירוע. נמסר דיווח בנושא - משחקי גמר גביע המדינה. /1

 . ציינו לחיוב את המיקום והארגון והודו למנדל ניימן ולאבי סגל על כך, פ"ישונסקי ואורי חרל      
 

 .באישור ובשיתוף האיגוד, הפרויקט ינוהל על ידו. דיווח בנושא מסר איתן וידר - ליגת אתנה. 12

 
 
 

 .שרד איגוד הקיאקיםבמ, 18:22בשעה , /021 מאי 06תאריך ב, יום ראשוןבהבאה תיערך  הישיבה
 
 
 
 
 

 אבי סגל: רשם
 

 
 
 
 

             _____________________                                                    ____________________ 

 סגל מאיר ליאני                                                                        אבי                      


