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 1610 יוני 02מיום  01 פרישיבת הנהלה מספרוטוקול 

 
 .רמי ישונסקי, יוגב( מטי)מרטין , איתן וידר, ו ויינר'איז, פ"אורי חרל, ר"יו -מאיר ליאני  :נוכחים

 .ל"מזכ -אבי סגל , (חלקית)יעקב בוגן , רכז שופטים -יקר שבתאי פ, ש"יועמ -ד איל יפה "עו :ניםמוזמ

 .(אישית)שירית הרפז , (אילת)דרור פולק , (ל"חו)מנדל ניימן , (הלוויה)ארי מובסוביץ  :חסרים

 

 .מאושר - 06אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 1

 

 ד להסביר לחברי הוועדה את במהלכה ניסו נציגי האיגו, ר האיגוד עדכן אודות הפגישה"יו - וועדת לובצקי. 2

 לא קיבל האיגוד דבר, ר ציין כי למעט אהדה"היו. המצב הקשה בו נמצא כיום האיגוד ביחס לשנים קודמות    
 מינהל הספורט מוליך את האיגוד לקבלת החלטות קשות באשר להמשך, ר"לדעת ולתחושת היו. מהוועדה    
 כמו גם, שנים 3הנמשכות כבר , לכה שולל של מינהל הספורטבעקבות הבטחות השווא וההו, תפעול האיגוד    
 תוך דגש על העובדה כי, מביאות את האיגוד לחוסר ברירה בבחירת צעדיו', החלטות וועדת בורוביץ    
 הקבוצות תהיינה אלה אשר תהוונה את הכוח המניע להמשך אופי ואופן התנהלות האיגוד בעתיד וצמצום    
 .במכון וינגייטפעילות האקדמיה     
 ,החזרת הענף להכרה כספורט קבוצתי: כגון, יעקב בוגן עדכן על הנושאים המרכזיים שהועלו בפגישה    
 .תעדוף הענף בין עשרת הענפים המובילים בספורט וקביעת סף מינימום תקציבי לכל איגוד    
 .והעניק ראיון פומבי( ערוץ הספורט) ר האיגוד לתקשורת"יצא יו, בתום הדיון בנושא ובמצב בו נמצא האיגוד    

 

 , 2112הציג את הנתונים הכספיים לשנת , ח יפתח גסר"רו - 6106ח מילולי לשנת "מאזן מבוקר ודו. 3

 הירידה בפעילות עיקרי הממצאים וציון עובדת תוך דגש על , באסיפה הכללית השנתיתעל ידו כפי שיוצגו     
 שיתוף הפעולה , את רמת האמינות הגבוהה של המסמכיםח ציין לחיוב יפת. במחזור הכספיהירידה  לאור    
 .ל"הטוב עם האיגוד ועבודתו של המזכ    
 .י חברי ההנהלה"ח המילולי אושר פה אחד ע"והדו 2112מאזן     
 על העבודה המקצועית והמסורה שמבצע משרדו , בשם כל חברי ההנהלה, ר וגזבר האיגוד הודו ליפתח"יו    
  . רשפי-ח גסר"והשרות הטוב שמקבל האיגוד מבעלי התפקידים במשרד רו    

 

 מאיר ליאני דיווח אודות תוצאות פגישתו עם איציק  - האקדמיה במכון וינגייט ואיגוד טניס השולחן. 4

  לצמצוםעם איציק אברמוביץ בנוגע  נוספתמטי יוגב תבדוק פעם . בהמשך לדיון בישיבה הקודמת, אברמוביץ    
 התגבש רוב למגמה לפיה תמשיך האקדמיה, לאחר דיון ארוך בנושא המשך ועתיד האקדמיה. בשכרו    

 היום חדשים במספר גדול מהקייםלפיה לא יתקבלו חניכים צעירים , אם כי במתכונת מצומצמת, בפעילותה    
 , וההרק בשכבת הגיל הגב לבדוק המשך פעילותה, ומתוך רגישות לאלה הנמצאים בה כיום    
 .הדיון יימשך גם בישיבת ההנהלה הבאה. א בלבד"י -' כיתות י -קרי     

 

 . יעקב בוגן דיווח בנושא - 08 -המכביה ה. 5

 

 לאור תרומתו , "הפועל"ו וינר ממליץ לצרף את זאב קראוס כחבר הנהלה מטעם מרכז 'איז - זאב קראוס. 6

 .ר"היו בכפוף לבדיקת, ההצעה אושרה. ארוכת השנים לענף    
 אבי סגל: רשם

             _____________________                                                    ____________________ 

 מאיר ליאני                                                                        אבי סגל                      


