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 1104 ינואר 41מיום  41-4 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 לימור גיבשטיין, מנדל ניימן, ארי מובסוביץ, , איתן וידר, יו"ר, אורי חרל"פ -מאיר ליאני  :נוכחים

 .רמי ישונסקי              
 רכז שופטים,  -שבתאי פיקר יו"ר וועדת ביקורת,  -ציגי דיקשטיין יועמ"ש,  -ו"ד איל יפה ע :מוזמנים

 מזכ"ל. -אבי סגל                 
 .)התפטרה( שירית הרפז'ו ויינר )אישית(, דרור פולק )חולה(, זאב קראוס )אישית(, איז :יםחסר

 
 

 מאושר.  - 41 אישור פרוטוקול הנהלה מספר .4

 

 יו"ר האיגוד עדכן אודות מספר נושאים שוטפים שעל הפרק, בכלל זה הנושאים הבאים: - דיווח יו"ר .1

להקדיש מזמנה  על סיום תפקידה עקב אי יכולתה הודיעה למאיר בשיחה טלפונית - שירית הרפז
  לפעילות האיגוד ולישיבות ההנהלה.

תאייש את התפקיד אשר בבקשה לאתר מועמדת )אישה( ישראל ה למרכז מכבי נהאיגוד יפ :החלטה

 במקומה של שירית הרפז.
 -ה איתי רוזנברג )מסיבות חינוכיות יווח על עזיבתו היזומה של חניך הפנימייד - חניכי האקדמיה

 שחקנים. 8פדגוגיות(, כך שלאחר עזיבתה גם של שלי גלמן יעמוד מספר החניכים באקדמיה על 
ירעו במסגרת אליפות העולם לנוער במרוקו, עדכן אודות שתי "התקריות" שא - אליפות העולם לנוער

 בעקבותיהן לא הופיעו השחקניות ממרוקו ומאלג'יר למשחקיהן מול ניקול טרוסמן. 
יו"ר האיגוד יעביר תלונה לוועד האולימפי הישראלי, במטרה להגיש תלונה רשמית  :החלטה

 להתאחדות העולמית בטניס שולחן.
נבחרות הנוער, הנערות והקדטים של ישראל תשתתפנה  - 6104פברואר  אליפות צ'כיה הפתוחה:

באליפות זו, אך הדרך לגיבוש הסגל ואופן בחירת המאמנים לקה בחסר עקב התנהלותה של הוועדה 
 המקצועית. 

תוך התנהלות עתידית בכפוף ללו"ז , אירועים בנושאמהשתלשלות הלעתיד יופקו הלקחים  :החלטה

רלוונטית וקביעת לו"ז פנימי  המארגנת בכל מדינה/התאחדות חוזר המידע שיפורסם ע"י הוועדהשל 
 של האיגוד ועמידה בו כלשונו.

השחקנית אומצה ע"י האורטופד תמיר כפיר, כתקווה האולימפית של ישראל  - ניקול טרוסמן
 בסין.  6102ואולימפיאדת הנוער  6102לאולימפיאדת ריו 

 בניהם כי אין בכוונתו להמשיך ולשמש כחברמסר למאיר ליאני בשיחה שהתקיימה  -אלטרץ דודיק
 .בוועדה המקצועית מסיבות אותן לא רצה לפרט

 

הדורשת עיבוד והתאמה הגזבר דיווח כי קיימת טיוטת הצעת תקציב  - 1041דיווח כספי ותקציב  .3

בנוסף עפ"י י העברת נתונים מהוועדה המקצועית. ע" בהתאם לפרטי מידע שיושלמו בקרוב תסופי
קצועית יועברו לאחריות וטיפול כל נושאי התקצוב אשר טופלו ע"י הוועדה המ ,אורי חרל"פהצעתו של 

 ל.זבר והמזכ"הג
תמשיך בתכנון עבודה שנתי עפ"י הפורמט שהוגש להנהלה ואשר יהווה  הוועדה המקצועית :החלטה

לצורך הוועדה המקצועית תקבע סדר עדיפויות לגבי המשלחות  .בסיס לתכנון עתידי בשנים הבאות
ובכך לאפשר הגשת  עם וועדת הכספים והמזכ"ל סופי ואישור המשלחות בהנהלה הקרובהה ןתקצוב

לאור העלות הגבוהה מאוד של ההצעה שהוגשה על ידה ובסיס הנתונים ), תקציב שנתי תואם
 . (הכספיים שאינו תואם לעלויות בפועל

 .הבאהיעלה לדיון ואישור בישיבת ההנהלה  6102תקציב 
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, לאור דחיפות היעדרותו של דרור פולק, הועלה הנושא ע"י יו"ר האיגוד בעקבות - מאמני נבחרות .1

אי הסכמתו של בנצי בלנק לעבוד בתנאים  עקב, הנושא למנות מאמן לנבחרות הנוער והקדטים
 שהוצאו לו.

ידית לסיכום הנושא מאיר ליאני, רמי ישונסקי, דרור פולק ואיתן וידר יתאמו פגישת עבודה מי :החלטה

 ולמציאת מאמן חלופי לבנצי בלנק.
 

 מכתב ההוקרה של דרור פולק, יו"ר הוועדה המקצועית, הוקרא במלואו וכלשונו - איציק אברמוביץ .5

והוסכם על כולם )למעט מנדל ניימן, שהסתייג( כי הוא עונה לתנאים אשר הוצבו ע"י הנהלת האיגוד 
 בנושא.

איציק אברמוביץ יזכה  (יו"ר הועדה המקצועית) יינר ובתמיכת דרור פולקביוזמתו של איז'ו ו :החלטה

שלא יהווה מענק פעילותו רבת השנים,  על ברוטו ש"ח 00,111למענק הוקרה חד פעמי בסך של 
איציק ייקרא  .ע"י מי מהמועסקים ע"י האיגוד תקדים לאחרים ו/או "זכות קנויה" לקבלת מענק בעתיד

 כלפי האיגוד ויקבל את ההמחאה לידיו. טענות/דרישות נוספות לחתום על מסמך שאין לו
  ורו"ח של האיגוד.וה ע"י היועמ"ש ההליך ילו

 ההחלטה התקבלה פה אחד, בהתנגדות יחיד של מנדל ניימן.
 

אורי חרל"פ דיווח אודות הסיור שנערך בקריית מוצקין והפגישה  - 1041אליפות ישראל  .6

י הביע את דעתו החיובית לגבי המיקום וציין כי נמצאו לאיגוד בעיר שהתקיימה עם סגן ראש העיר. אור
 שותפים ראויים וטובים מאוד, דבר שיסייע בהצלחת האליפות מבחינה ארגונית

 

לימור גיבשטיין הודיעה על התפטרותה מראשות וועדת האתיקה, לאחר שלא  - וועדת אתיקה .7

הצעתו של מאיר ליאני  .וועדהה מהות תפקידמצאה מועמדים לאייש את הוועדה ולאור אי הבנתה את 
 לא צלחו אף הם ונענו בשלילה. הוועדה והתווית אבני הדרך לפעילותהלסייע בידה בניהול 

 
על של דרור פולק, יו"ר הוועדה המקצועית, הכתובה לאור חוות דעתו  - רובוט כדורים לאקדמיה .1

עם בוועדה המקצועית פשר קיום דיון לא הוחלט צורך ברובוט כדורים לאימונים באקדמיה, איןכי 
 ברובוט לאימונים. מאמני הנבחרות ויחד איתם תתקבל החלטה לגבי מידת הצורך

  

 מרשימת מורשי החתימה של האיגוד. ת שמוו ויינר ביקש להסיר אאיז' - מורשה חתימה .1
 .אורי חרל"פ ישמש כמורשה חתימה שלישי במקומו של איז'ו ויינר הבקשה אושרה. :החלטה

 
 המלצתו של מנדל ניימן למנות את פימה בוריס לנשיא כבוד נדונה בפורום. - פימה בוריס .40

של האיגוד לאור אי הופעת  נשיא כבודאף אחד ללא למנות הוחלט , בהמלצתו של עו"ד יפה :החלטה

הנושא בתקנון האיגוד. יחד עם זאת, הוחלט למנות את אורי חרל"פ ואבי סגל, להביא בפני ההנהלה 
 צה לקריטריונים לבחירת "יקיר הענף". המל

 
 

 
 

 אבי  סגלרשם: 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

____________________                                                    _____________________ 
 מאיר ליאני                                                                                      אבי סגל            

 
 


