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 3104 ייול 41מיום  41 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

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

 .קירמי ישונס, זאב קראוס             
 .ל"מזכ -אבי סגל , רכז שופטים -שבתאי פיקר , ש"יועמ -ד איל יפה "עו :ניםמוזמ

 .שירית הרפז, יוגב( מטי)מרטין  :חסרים

 
 ר האיגוד בשם איגוד טניס השולחן והנהלת האיגוד את תנחומיו"בפתיחת הישיבה שלח יו

 .ס שטייןואירי( חברת ההנהלה)בעקבות פטירת האם של שירית הרפז , למשפחת כרמי
 
 .מאושר - 43אישור פרוטוקול הנהלה מספר . 1

 .לאור מיצוי כל המחליפים ברשימת המרכזים, התקיים דיון בנוגע למינוי מחליפים לחברי הנהלה מתפטרים    
 רשאית להחליט על ( מרכז הספורט הרלוונטי: להלן" )הרשימה"היועץ המשפטי חיווה דעתו בנושא וקבע כי     
 זאת  , גם באם הוא אינו מופיע ברשימת המחליפים שנקבעה מראש ,מד שיצורף להנהלת האיגודהמועשם     
 .וזו מוצתה עד תום במידה, כאשר אין שמות נוספים ברשימת המחליפים שהוסכמה מראש    
 , יוגב מחברות בהנהלת האיגוד( מטי)ר האיגוד הודיע לפורום על הודעת ההתפטרות מתפקידה של מרטין "יו    
 .מסיבות אישיות    
 , ו וינר'באמצעות חבר ההנהלה איז, "הפועל"מרכז . הודעת ההתפטרות של מטי יוגב התקבלה :החלטה    

 .יוגב( מטי)ימצא מועמד להצטרף כחבר הנהלה מטעמו במקום מרטין     
 
 .מאושר - 6אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מספר . 2

 
 מיוחד ציפויבכלל זה משטח , דכן אודות מספר נושאים שוטפים שעל הפרקר האיגוד ע"יו - ר"דיווח יו. 3

 המאמן סוגיית, (וינגייטלאולם האימונים במכון )עבור האיגוד זאב קראוס טניס שולחן שהשיג לתחרויות     
 בירך את שחקני ושחקניות כמו גם , מנהלת האקדמיה במכון וינגייט ועודהפגישה עם , איציק אברמוביץ    
 .כיה'הישגיהם עד כה באליפות אירופה לנוער הנערכת בצ ים עלהנוער והקדט    
 ר האיגוד עדכן את חברי ההנהלה אודות העלבונות שספג מדרור פולק במהלך הפגישה עם מנהלת"יו    
 וטען כי התנצל גם בפני מורן על  ר"יו-דרור התנצל בפורום ההנהלה על פגיעתו ב)האקדמיה במכון וינגייט     
 חוסר אמון מצידו נוצר שאירוע בעבר  נוספיםמקרים ו, ציין כי לאור מקרה זהמ שהוא תוך, (התפרצויותיו    
 לשיקום  תכבוד לאיגוד ובימים של ניסיונו התנהגותו הבוטה והגסה אינה מוסיפהש ,מוחלט כלפי דרור פולק    
  לכהן שדרור ימשיךהוא אינו מוכן וכי , בלשון המעטה ,האיגוד העבודה עם דרור פולק אינה אפשרית תדמית    
  .דה המקצועיתר הווע"יו-כ    
 ר הוועדה המקצועית ולזמן אותה"יו-פ לשמש מעתה ואילך כ"ביקש מאיר ליאני מאורי חרל, בנסיבות שנוצרו    
 אשר ,נתבקשה הוועדה להתחיל בכתיבת תוכנית העבודה השנתית, כןכמו  .לדיון דחוף בנושאים שעל הפרק    
 כלל לידי ביטוי ואזכור  לא באוסתיימת אשר בתוכנית השנה המ מרכיביםתכלול התייחסות לגבי כל אותם     
 .על תפקוד האיגודמאוד אשר היקשו  ,ללא מקורות מימוןבלתי צפויות " הפתעות"נוצרו  כךשל וב    
 התקציבי עד להשגת האיזון , בעתידהחלטות הך בקבלת כי אילוצי התקציב יהוו אבן דר ,ר"עוד ציין היו    
 .המיוחל    
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 על כל, טח בארץחב אודות קבלת המשהתקיים דיון נר - (קארפלור) erflorGמשטח ציפוי . 4

 .והיבטיו הציבוריים והחוקיים מבחינת האיגוד משמעויותיו    
  המשטח, על ידוכבר ציין כי ההזמנה נעשתה ו בהקשר למשטח זאב קראוס הציג את השתלשלות העניינים    
  יגיע על שם איגוד טניס השולחן והמשלוח ישוחרר מהמכס באמצעות החברה שבבעלותו    
 ,(מטר 111 -כ) נותר מהמשטחחלק ההאת . כך שעלות השחרור לא תוטל על האיגוד, (COוס חברת קרא)    
 שתשולם)השחרור מהמכס כך שהסכום שיתקבל בגינו יכסה את עלות , למכירה לאגודותקראוס זאב  הציע    
 .השחרורעלות יישא בלא  והאיגוד( כאמור, י חברתו הפרטית של זאב"ע    
 נהלה הביעו דעתם בנושא וכולם תמימי דעים כי על האיגוד לפעול בהתאם לחוקים ש וחברי הה"היוהמ    
 . כללי המינהל התקיןמ המתחייבועל פי  הקבועים במדינת ישראל בנושא    
 במידה .ד איל יפה"עו - של האיגוד ש"מהיוהזאב קראוס יפעל בנושא בהתאם להנחיותיו של  :החלטה     

 כי המשטח ניתן כתרומה לאיגוד טניס  משטח הציפוי שלויתקבל אישור בכתב מהגורם שאישר את הסיוע      
 .יחל תהליך הטיפול בנושא מבחינת האיגוד אז אזי רק, בישראל השולחן     
 
 או /או להבטיח דברים ו/ר האיגוד הינחה את חברי ההנהלה לא לסכם ו"יו - סיכומים בלתי רשמיים. 5

  .חייב בשם האיגוד ללא קבלת אישור מראש לכךלהת    
 חבר ההנהלההבלעדית של  לא תכובדנה ותהיינה באחריותו, באופן האמורהבטחות שלא אושרו  :החלטה    

 .התחייב/שהבטיח    
 

 .בעקבות הלכי הרוח שנשבו באסיפה הכללית, התקיים דיון נוסף בנושא - רכז ליגות. 6

 תוך הבהרת הסיבות לניגוד העניינים הקיים , שאש חזר על הסבריו ונימוקיו באשר להמלצתו בנו"היוהמ    
 ד אשר ימליץ המלצה שונה מזו "בציינו כי לעניות דעתו לא יהיה עו, מינויו של גל שמואל לתפקידהמשך ב    
 את הסמכות הבלעדית למתן המלצות משפטיות ש"בהיוהמר האיגוד הדגיש כי הוא רואה "יו .לאיגודשנתן     
 קבלת החלטות בעת  ,בהמשךגם מקבל וימשיך לקבל את חוות דעתו הבלעדית  להנהלת האיגוד וכי הוא    
 .  במכלול הנושאים שעוד יעלו על הפרק לסדר היום בעתידאחרות     

 .לאשר את מינויו של מיכאל טילקין כרכז הליגות וכמנהל התחרויות מטעם האיגוד :הוחלט, לאור סיכום זה    

 .ועל כל המשתמע מכך תוך התמקדות בתחום המחשוב, בפעילות זו מר דוד אלבז יפעל לצידו ויסייע בידו    
 ,על הסכום הכולל שניתן לגל שמואל ש יכין הסכם עבודה עם השניים וסך ההוצאה בגינם לא יעלה"היוהמ    
 .שולחן בישראלהבהמשך השנה לתועלת ענף טניס  (אם יוטלו) למעט משימות נוספות אשר יוטלו עליהם    

 
 . בנושא אי בהירותבעקבות , ר האיגוד ביקש להבהיר את הסוגיה"יו - ביץאיציק אברמו. 7

 לסיום החוזה  בהתאם להסכם הכתוב, 2113אוגוסט  31סיום חוזהו של יצחק אברמוביץ יחול בתאריך     
 לאור אי מוכנותו אותו ו זאת עקב תנאי שכר מוצעים אשר אינם מספקים, איציק שלולפי בקשתו  שנחתם עימו    
 י "שאלת הפיצויים כפי שהועלתה תידון עפ .(אילוצי תקציבעקב )הציע לו האיגוד אשר  השכר לעמוד בתנאי    
 .כחוקלו ישולמו הם , היה ואיציק יהא זכאי לפיצויים. כל הכללים וחוקי העבודה בארץ    

 הוועדה המקצועית . ר האיגוד יוציא למאמן מכתב על סיום תפקידו ברוח הדברים שסיכם עימו"יו :החלטה    

 ז סביר"מ לעמוד בלו"עבמקומו  חלופה מתאימהל ע ,תוך שבוע ממועד הישיבה, ר וההנהלה"תמליץ בפני היו    
 .לקראת פתיחת שנת הלימודים    

 
 יכינו את מסמך השינויים בתקנון שאושרו באסיפה ,פ"בסיועו של אורי חרל, ד איל יפה"עו - תקנון האיגוד. 8

 .במטרה להעבירם לאישור רשם העמותות, הכללית   
 
  .חלפו דעות בנושאהו - עמית שיסל. 9

 .בנושא ש"היוהמ לאור המלצתבמזכירות האיגוד של עמית לא לאשר את העסקתו בהתנדבות  :החלטה    

 
 .ל האיגוד יטפל בנושא"מזכ .תנדבים באיגוד בעלות ביטוח כנדרשהעסקת מ אושרה - ביטוח מתנדבים. 11

 
 

 אבי סגל: רשם
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