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 3610 מאי 62מיום  06 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

 
 .שירית הרפז, רמי ישונסקי, מנדל ניימן, דרור פולק, איתן וידר, ו ויינר'איז, ר"יו -מאיר ליאני  :נוכחים

 .ל"מזכ -בי סגל א, רכז שופטים -שבתאי פיקר  :ניםמוזמ

 (.התנצלו)יוגב ( מטי)ומרטין ארי מובסוביץ , פ"אורי חרל :חסרים

 

 .הפרוטוקול מאושר - 00אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 1

 

 יהיו אחראים על ההערכות (ו מהאסיפה'בהעדרו של איז)פ "ואורי חרל ו וינר'איז - אסיפה כללית שנתית. 2

 תתואם פגישה בנושא ותתבצענה כל ההכנות . 2112יוני  22לתאריך שנקבעה , לקראת האסיפה הכללית    
 .בהתאם לסדר היום שסוכם, המתבקשות    

 

 יפרסם את החוזר  ל האיגוד"מזכ .החוזר מאושר - 4046103לפתיחת עונת המשחקים  0' חוזר מס. 2

 :בדגש על הנקודות הבאות    

 ל האיגוד בלבד"ליגה וגביע או מזכר וועדת "י יו"שינויים בתוכנית המשחקים יאושרו ע. 

  (.1212212עד )למעט ליגות התחלתיות , 2112יולי  11לא תתקבלנה הרשמת קבוצות לאחר תאריך 

  2112212לא תאושר הרשמת אגודה שלא הסדירה את חובותיה לעונת. 

 כל אגודה תגיש במעמד ההרשמה את רשימת שמות המאמנים והמדריכים המועסקים במסגרתה. 
 

 מסרו דיווח בנושא ואושרה הצעת המחיר, כל אחד בתחומו, דרור פולק ואבי סגל - ליפות אירופה לנוערא. 4

 אך במידה והדבר, ר המשלחת"איתן וידר יבדוק וישיב האם יוכל לשמש כיו". קשרי תעופה"שהגישה חברת     
 .ר המשלחת"ישמש מנדל ניימן כיו, לא יתאפשר    

 

 תוך הסכמה לכך כי , התקיים דיון בשני הנושאים - ואיגוד טניס השולחן האקדמיה במכון וינגייט. 5

 לאור מצבו, בכלל זה שינויים פרסונאליים וקיצוצי שכר כצו השעה, מתבקשים להיערך שינויים באקדמיה    
 .הכספי של האיגוד    
 הקיצוץ בשכרו והאפשרות לחזור מאיר ליאני ורמי ישונסקי יפגשו עם איציק אברמוביץ ויבחנו עימו את סוגיית     
 (.על בסיס חשבוניות ולא כעובד האיגוד)כספק , לשיטת העבודה הקודמת עימו    

 

 בעקבות פגישת ההבהרה שהתקיימה עם   , ו וינר מסרו דיווח בנושא'דרור פולק ואיז - פרויקט טופ טים. 2

 כלפי היחידה על מנת " החובות"להשלים את כל יש ר האיגוד הינחה כי "יו .נציגי היחידה לספורט הישגי    
 . כספית והפרויקט לא ייסגר שהאיגוד לא ייפגע מבחינה    

 

 י "הנהלת האיגוד מאשרת את טיוטת ההסכם שהוגש ע - הסכם אימוץ האיגוד עם חברת באטרפליי. 7

 (.2112עד אוגוסט )לאימוץ האיגוד למשך שלוש שנים נוספות , חברת באטרפליי    
 

 תוך, בהסתמך על נתוני גזבר האיגוד, מאיר ליאני מסר דיווח על מצבו הכספי של האיגוד - ר"עדכוני יו. 8

 גם לאור העדכון שמסר שבתאי פיקר, שהוא מדגיש את הצורך במתן עדיפות בהעברת התשלומים לשופטים    
 .בנושא    

 
22... 
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 .יימשכו המאמצים לקבוע מועד לפגישה. דיווח בנושא ו וינר ודרור פולק מסרו'איז - וועדת לובצקי. 9

 

 בכלל זה ביצוע ספירת מלאי והבאתו , ל האיגוד יבדקו את הנושא"גזבר ומזכ - אינוונטר הציוד באיגוד. 11

 .על אימון הנבחרותתוטל האחריות לספירת הציוד על הצוות החדש שימונה , בעתיד. לידי ביטוי במאזן      
 

 .ל האיגוד מסר דיווח בנושא והוחלט כי הוא ייצג את האיגוד בפגישה זו"מזכ - הסווטלינג ישיבת צוות. 11

 
 
 

 אבי סגל: רשם
 

 
 

             _____________________                                                    ____________________ 

 אבי סגל                                                               מאיר ליאני                               


