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 3407 נובמבר 42מיום  71 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 ,לימור גיבשטיין, זאב קראוס, דרור פולק, איתן וידר, ו ויינר'איז, פ"אורי חרל, ר"יו -מאיר ליאני  :נוכחים

 .ישונסקירמי , מנדל ניימן              
 .ל"מזכ -אבי סגל , רכז שופטים -שבתאי פיקר  :מוזמנים

 .שירית הרפז, (התנצל)ארי מובסוביץ  :יםחסר

 
 
 .מאושר - 71 אישור פרוטוקול הנהלה מספר .7

 
 .מאושר - 71 אישור פרוטוקול הנהלה מספר .4

 .ו ויינר אינם במקומם'איז י"ר בהתייחסותו לנכתב ע"מספר חברי הנהלה טענו כי הביאורים שהוסיף היו    
 הפרוטוקולים הבאים יופצו בסמוך למועד קיום ישיבת ההנהלה וההערות לנכתב בהם תועלינה    :החלטה    

 הפרוטוקולים יכללו את עיקרי הדברים שהועלו ואת  .בטרם אישור הפרוטוקול, בישיבת ההנהלה הבאה    
 .ההחלטות שהתקבלו בנושא    

 
 :בכלל זה הנושאים הבאים, ר האיגוד עדכן אודות מספר נושאים שוטפים שעל הפרק"יו - ר"דיווח יו .3

 ר האיגוד ביקש מחברי ההנהלה לנהוג באחריות המירבית המתבקשת מהם "יו - ל"התכתבויות בדוא    

 .היוצרים תסיסה מיותרת ואווירה עכורה, ל"אלתר את ההתכתבויות בדואולהפסיק ל    
 לוודא את זימונם של כל חברי הוועדה  הוועדות יושבי ראש ר הינחה את"היו - ת וועדותזימון לישיבו     

 הישיבות תתקיימנה במשרד האיגוד או במתחם מרכז . שבראשותם לישיבות הוועדה ולפעילותה השוטפת    
 .ל"ע המזכבהתאם למועד שייקבע על ידו ובסיו, ר כל וועדה"הזימון ייעשה באחריות יו. הספורט הלאומי    
 ר האיגוד עדכן אודות המכתב שהתקבל משרת התרבות והספורט לאור "יו - מכתב שרת התרבות והספורט     

 מכתב שפורסם באתר , בה זכתה הנבחרת במדליית הכסף, הישג נבחרת הנערות באליפות סרביה הפתוחה    
 .כ האגודות"האיגוד ונשלח לחברי ההנהלה ולכל ב    
 האיגוד זכה למחמאות מהשרה על הדרך החדשה בה הינו צועד והכיוון הנכון אליו ד ציין והדגיש כי ר האיגו"יו    
 . הוא מוביל    
 , ו ויינר'מאיר ליאני עדכן אודות השיחות והפגישות שקיים עם איז - קשרי הגומלין בין חברי ההנהלה    

 י הגומלין ביניהם לכיוון חיובי יותר מכפי שהוא בעקבותיהן הוא פונה גם לכל חברי ההנהלה להעמיק את קשר    
 .ולא באמצעות התכתבויות במיילים( לפחות)בדגש על שיחות בינאישיות טלפוניות , קיים כיום    
 מאיר דיווח על כוונתו להיפגש עם מספר ראשי רשויות מקומיות  - פגישות עם ראשי רשויות מקומיות     

 . בהן את משחק טניס השולחןבמטרה לפתח ולטפח  ,הספורט ברשויות אלהומנהלי מחלקות  ברחבי הארץ    
 הוועדה חייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על  - וועדת ליגה וגביע    

 .הספורטיביות של הענף והתחרויות הנערכות במסגרת האיגוד    
 פני הנהלת האיגוד תוכנית פעולה לפיה ייערכו הוועדה התבקשה לדון בנושא בישיבתה הבאה ולהציג ב    
 (.'מפגשים מרוכזים וכדביטול : דוגמת)הסדירות בשיטה שונה מזו הקיימת כיום משחקי כל הליגות     
 החוזים שסוכמו עם המאמנים הנוכחיים באקדמיה עומדים לעיון חברי ההנהלה  - חוזי העסקת המאמנים    

 .במזכירות האיגוד    
 
 עדכן כי, גזבר האיגוד סקר בקצרה ובאופן כללי את מצבו הכספי של האיגוד - 4072ח כספי ותקציב דיוו .2

 למעט השלמת ההקצבה המיוחדת לאיגודים )כל ההקצבות להן היה זכאי האיגוד לקבל מטוטו ווינר הועברו     
 במטרה לבנות  4102ת ופנה לראשי וועדות המשנה להעביר אליו לאלתר את צפי ההוצאות לשנ( במצוקה    
 .את תקציב האיגוד לשנת הכספים הבאה    
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 הנהלת האיגוד אישרה פה אחד את המלצת וועדת האיתור והקבלה - אישור מאמני נבחרות ישראל .1

 ומאחלת למאמנים שנבחרו , כמפורט להלן, למנות את המאמנים הבאים למשרת מאמן נבחרת ישראל    
 :הצלחה    
 איסק אברמוב - מאמן נבחרת הגברים    
 דימה אברמנקו - מאמן נבחרת הנוער והקדטים    
 נקו'מרינה קרבצ - מאמנת נבחרת הנערות והקדטיות    
     
 .ר האיגוד יוציא מכתב אישי לכל מאמן שנבחר"יו    

 
 במהלכה , ר הוועדה המקצועית יזמן את המאמנים לפגישת עבודה"יו :החלטה לגבי המשך התהליך    

 בסיומה תתקיים פגישה עם גזבר , תגובש תוכנית העבודה השנתית ויסוכם אופן ואופי פעילות הנבחרות    
 .סיכום שיובא לאישור הנהלת האיגוד, האיגוד לסיכום תנאי העסקתם    

 
 על כך בדגש , המוסיף כבוד רב ויושרה ציבורית לאיגוד, חברי ההנהלה העלו על נס את התהליך שנעשה    
 , "ניגוד עניינים"אי השתתפות בעלי תפקידים הנמצאים ב)שהמיון נעשה על פי כל כללי המינהל התקין     
 (. בראיון המועמד המייצג את האגודה של אותו בעל תפקיד המשמש כחבר בוועדת הקבלה, לכאורה    

 
 .מאושר - 1אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מספר . 1

 .ועדת הדירוג מאושריםתקנון והרכב ו    
 

 .מאושר - 8אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מספר . 1

 

 .מאושר - 9אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מספר . 8

 

 .דרור פולק הציג את הנושא - הכרה בשחקנים חובבים כשחקנים המאושרים באיגוד. 9

 , ות עבודה במסגרת תחרויות האיגודהוועדה המקצועית תדון בנוגע לשיתוף שחקני הליגה למקומ: החלטה    

 .אשר יובא לאישור הנהלת האיגוד, (תוך שבועיים)פ נייר עבודה בנושא "בסיומה יכינו דרור פולק ואורי חרל    
 

 , הציג את תוכניתו בנושא, שבתאי פיקר, רכז השופטים - תוכנית עבודה להכשרת שופטים חדשים .70

 . ורסי המדריכים מהעבר לשמש כשופטים מן המניין במסגרת האיגודבכלל זה את שילובם של בוגרי ק     
 הנהלת האיגוד מאשרת את התוכנית ומבקשת להזמין להשתלמות המתוכננת גם את חברי  :החלטה     

 .האיגוד ירכוש ערכות שיפוט אחידות לשופטים הפעילים .ההנהלה     
      
 של דמי השיפוט להם זכאים  מועדל על התשלום ב"למזכלגזבר ו, ר האיגוד"רכז השופטים הודה ליו     
 . תוך ציון עובדה זו כצעד בונה אמון חיובי בקשרי הגומלין בין הצדדים, השופטים מפתיחת העונה     

 
 . מאושר - משחקים/אליפויות/נוהל הזמנת שופטים לטורנירים. 77

 .4102דצמבר  0ם יפורסם באתר האיגוד ותחולתו מיו, הנוהל יופץ לקבוצות      
 

 ל"הסיוע לשופטים בינלאומיים היוצאים לשפוט תחרויות בחו - סיוע כספי לשופטים בינלאומיים. 74

 .לאחר הגשת בקשה מראש ובכתב, י וועדת הכספים"בכפוף לאישור סכום הסיוע ע, אושר      
 .שירם כבינלאומייםרכז השופטים ייעשה מאמץ לאתר פוטנציאל איכותי של שופטים על מנת להכ      

 
 .איתן וידר דיווח בנושא - ס"פ עם התאחדות הספורט לבתיה"שת. 73

 האיגוד אמור לקבל מההתאחדות את רשימת המועדונים הבית ספריים בהתאם למיפוי הגיאוגראפי       
 ות על פיה תיבנה תכנית פעילות משותפת של האיגוד עם התאחד, ותוכנית עבודה רב שנתית בסיסית      
 .שבעקבותיה יוצא כרטיס שחקן משותף לשני הגופים, ס"בתיההספורט ל      
 .4102ינואר  -סיום משוער  :סיכום      

 
 .ר הוועדה"לימור גיבשטיין מונתה פה אחד למשרת יו - ר וועדת אתיקה"מינוי יו. 72

 שאינם חברי , רים בוועדהאנשים שישמשו כחב 4-2לימור תאתר ותביא לאישור ישיבת ההנהלה הקרובה       
 .הנהלה      
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 זאב קראוס  -הנהלת האיגוד אישרה פה אחד את קבלת התרומה ומודה לתורם  - משטח גרפלור. 72

 .על תרומתו, "(כימיקלים ושרותים טכניים. ק. א"באמצעות חברת )      
 .במטרה לרושמו באינוונטר האיגוד, רשפי-ח גסר"ל האיגוד ידווח על התרומה למשרד רו"מזכ: החלטה      

 .עד אשר יוחלט באיזה אופן ינוצל, בתיאום עם מכון וינגייט, המשטח יאוחסן במחסן האיגוד      
 .ר יוציא מכתב תודה לחברה התורמת"היו      

 
 .מאושר - 7מספר  ליגה וגביע רוטוקול וועדתאישור פ. 71

 .ה בני גליק ודני בלנרו כחברים מן המניין בוועדת ליגה וגביע"מאושר מינויים של ה      
 .הנהלת האיגוד מברכת על המינוי ומאחלת לשניים הצלחה      

 
 .מאושר - 4מספר  ליגה וגביע רוטוקול וועדתאישור פ. 71

 
 .מאושר - 3מספר  ליגה וגביע רוטוקול וועדתאישור פ. 71

 
 , יחד על איתן וידרקריית מוצקין פ הציג את פרטי הביקור שנערך ב"אורי חרל - 4072אליפות ישראל . 78

 .בציינו כי המקום ראוי מאוד לקיום האליפות ובתמימות דעים של איתן וידר, אבי סגל ומיכאל טילקין      
 , חסכון בעלויות האיגוד, 4102 לקחי אליפות ישראל: כדלהלן, הנחות העבודה שעמדו לנגד עיניהם היו      
 (.במידת האפשר)והתחשבות באגודות  התאמה מקצועית ותנאים אופטימאליים למשתתפים      
 בדגש על הכבדת , דרור פולק ולימור גיבשטיין העלו את הסתייגותן של מספר אגודות מקיום האירוע בצפון      
 תוך המלצה לבחון , וגיית הלינה והלוגיסטיקה הכרוכה בכךההוצאות הכספיות הנוספות שתוטלנה עליהן וס      
 (. כפי שנהוג היה באיגוד זה שנים)חלופות אחרות במטרה לקיים את האליפות באזור המרכז       
 המתבססת על לקחי אליפות , ולימור גיבשטיין יחפשו חלופה יישומית לזו הקיימת דרור פולק :החלטה      

 ר "ימים בפני יו ויציגו תוך שבוע, יר קריית מוצקיןי ראש הע"איגוד עהה לזו המוצעת לישראל ובעלות הז      
 (.במידה ותהייה להם כזו)וגזבר האיגוד את החלופה האפשרית שנמצאה על ידם       
 .אבי סגל ומיכאל טילקין, ו ויינר'איז, פ"אורי חרל: חברי וועדת הארגון יהיו      
 .ויביאו הסיכום בפני ההנהלה ר הוועדה"ביניהם מי ישמש כיו ו יסכמו'אורי ואיז      

 
 הנהלת האיגוד מאשרת פה אחד   - טירת הכרמל. הפ -הישגי כרמיאל : משחק ליגת על גברים . 79

 במקום במועדו , 4102נובמבר  02שנערך בתאריך , (לזכות הישגי כרמיאל 1:2)את תוצאת המשחק        
 שלא בהתאם  ,למרות אי הסדרים שהיו בהקדמתווקובעת כי תוצאת המשחק  ,4102בר נובמ 01 -המקורי        
 .האיגוד ובניגוד לתקנון וועדת ליגה וגביע לנהלי       
 , הנהלת האיגוד מנחה את כל בעלי התפקידים בקרב ההנהלה להפיק את הלקחים הנדרשים ממקרה זה       
 .לבל יחזרו על עצמם בעתיד       

 
 נובמבר  40הנהלת האיגוד דוחה את בקשת הפועל נצרת עילית מיום  - נצרת עילית. יית אגודת הפפנ. 40

 לאור עלייתן של שתי הקבוצות מאליצור , מחוז צפון –להקפיא את הירידות מליגה ארצית גברים , 4102      
 ימוק כי הבקשה הובאה בנ, שהתפרקו, טירת הכרמל. קריית אתא לליגה זו במקומן של שתי קבוצות הפ      
 .באיחור רב ולאחר שמשחקי הליגה כבר החלו      
 ולהביא את , מקרה זה כלקח לעתידמבקשת הנהלת האיגוד מוועדת ליגה וגביע לדון ב, יחד עם זאת      
 על מנת להחיל הנושא החל , (במידה ויקרה)המלצתה בפני ההנהלה לטיפול במקרה מסוג זה בעתיד       
 .עונת המשחקים הבאה ולעגנו בתקנון הוועדהמ      

 
 הנהלת האיגוד מאשרת את הצעתו של מאיר ליאני לפתוח מרכזי קידום  - מרכזי קידום מקצועיים. 47

 לאור הודעתו של מאיר כי קיים תורם פוטנציאלי המוכן לתרום למען קידום , מקצועיים בצפון ובדרום     
 .ספורטאי טניס השולחן     
 ,איתן וידר ומנדל ניימן ירכזו את הנושא ויביאו את הצעתם בכתב להנהלה בישיבתה הבאה :חלטהה     

 .באשר לאופי ואופן פתיחת והפעלת מרכזים אלה במסגרת האיגוד     
 

 .ל האיגוד פירט בפני חברי ההנהלה את הסיכום שהושג"מזכ - פ עם מרכז פרס לשלום"שת. 44

 .ל האיגוד בנושא"י מזכ"שרת את הסיכום שהושג עהנהלת האיגוד מא :החלטה      

 . שיתוף הפעולה יישא הפעם פרי ההנהלה הביעה תקווה כי      
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 מאשרת את העמדתה של אגודת  הנהלת האיגוד - ש"ב. הפ -קריית אונו . הפ: משחק ההישרדות. 43

 ש לאיגוד לסגור את "ד של היוהמ"מרות חוול, הפועל קריית אונו לוועדת משמעת של ההתאחדות לספורט      
 .המקרה ללא נקיטת אמצעים נוספים      

 
 .ל דיווח אודות התשובה שהתקבלה מרשם העמותות בנושא"המזכ - שינויים בתקנון האיגוד. 42

 .יטפל בהסדרת ההשלמות שהתבקשו מהאיגוד, ל"בעזרת המזכ, פ"אורי חרל :החלטה      

 
 שעות שבועיות  01 -מזכירה ל ,בשלב זה, הנהלת האיגוד מאשרת להעסיק - יגודסיוע למזכירות הא. 41

 .בדגש על טיפול בהזנת תוצאות משחקי הליגות לאתר הבית של האיגוד, משרדילצורך סיוע       
 .ר וגזבר האיגוד"י יו"עייבחן בעתיד  ,בהתאם לצרכי האיגוד הגדלת שעות העסקתה      
 .בכלל זה סיכום על תנאי ההעסקה, ל האיגוד"יחד עם מזכ, בנושא גזבר האיגוד יטפל      

 
 .ו ויינר ביקש להוריד את הנושא מסדר היום'איז - ל האיגוד"מזכ. 41

 
 .להבא תובא רשימת הקצאות מסוג זה להנהלה. אושרה בדיעבד - (גל-תרומת בש)הקצאת שולחנות . 41

 
 ר "י יו"כפי שהוצא ע, אושר תאור התפקיד - הגדרת תפקיד נציג הוועדה המקצועית לאקדמיה. 48

 :כמפורט להלן, האיגוד     
 .ר הוועדה המקצועית"כפיפות ישירה ליו .א      
 .י הנהלת האיגוד"המאושרת ע, מעקב אחר ביצוע תכניות האימון בהתאם לתוכנית העבודה השנתית. ב      
 לשם דיווח בישיבת , המקצועיתוועדה ר ה"יו-עברתו לפ לגבי ביצוע המעקב וה"העברת דיווח בכתב ובע. ג      

 .ההנהלה          
 .הארגוניל עם המאמן הראשי והמנהתיעוד ישיבות עבודה שוטפות בכל רבעון . ד      
 .בתאום עם המנהל הארגוני, צפייה  באימוני חניכי האקדמיה למצוינות במכון וינגייט. ה      
 .ר האיגוד"דמיה והיחידה לספורט הישגי בהתאם לזימון יוהשתתפות בישיבות האק. ו      

 
 .ר האיגוד יוציא מכתב למנהלת האקדמיה"יו     

 
 

 .הנושאים אשר עמדו על סדר היום ולא נדונו מפאת קוצר הזמן ידונו בישיבת ההנהלה הקרובה

 
 

 .וד הקיאקיםבמשרד איג, 71:00בשעה , 4073דצמבר  44בתאריך , הישיבה הבאה נקבעה ליום ראשון
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