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 1204 מרס 9מיום  41-2 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

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

 .ישונסקילימור גיבשטיין, רמי               
 רכז שופטים,  -שבתאי פיקר יו"ר וועדת ביקורת,  -ציגי דיקשטיין יועמ"ש,  -עו"ד איל יפה  :מוזמנים

 מזכ"ל. -אבי סגל חבר וועדת ביקורת,  -איל חלד                 
 אליפות אס"א(. -מנדל ניימן )התנצל  :יםחסר

 
ו ייאדת הנוער בסין וברכות למתן על הישגהישיבה נפתחה בברכות לניקול טרוסמן על עלייתה לאולימפ

 במשחקי המוקדמות בצ'כיה ובצרפת לקראת האירוע.
  

 מאושר.  - 41 אישור פרוטוקול הנהלה מספר .4

 הודיעה מאוחר יותר גם בכתב על התפטרותה מחברותה בהנהלה.שירית  - שירית הרפז: 6סעיף * 

 ות שבגינן עזב איתי רוזנברג את האקדמיה.מאיר ליאני פירט את הנסיב - : חניכי האקדמיה6סעיף * 

 

 מאושר. - 4141אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מס'  .2

 

 ., בכפוף להערות המצורפות בסעיפי המשנהמאושר – 1412אישור פרוטוקול וועדה מקצועית מס'  .3

בנושא תוכנית עבודה של האקדמיה עבור התקיים דיון  - תכנית עבודה שנתית של האקדמיה* 
 ה המקצועית אותה ביקשו הוועד

 פגישת התיאום של לקבל ממנו ועד היום טרם נתקבלה, תוך הבעת מורת רוח מאי קיומה עדיין של   
 מאמני האקדמיה עם נציג הוועדה בטענות מטענות שונות.   
 את תוכנית העבודה של חניכי  , בהנחיית יו"ר האיגוד,לוועדה המקצועיתצקה יעביר  :החלטה   

 מאמנים עם נציג/י הוועדה המקצועית. מיה ויתאם פגישתהאקד    
  -הוכנה ע"י צקה רז  ניקול, אשר לשהתוכנית המקצועית  - תכנית מקצועית: ניקול טרוסמן* 
 , 4104מרס  4מיום לאחר פגישה משותפת עם דני אורן, הדרך לנאנג'ין,  האחראי על הפרויקט של   

  .ובתמימות דעים אושרה פה אחד    
 אורי חרל"פ עדכן אודות השיחה המאיימת שקיבל מסרגיי, אביה של השחקנית, לפיה הודיע לו    
 שתתףניקול באולימפיאדת הנוער, ניקול לא ת -כמאמנה של בתו  סרגיי כי במידה והוא לא ישמש   
 .באליפות   
 סעיף מו שפורסלקריטריונים  הוסיףיש ל - קריטריונים לבחירת שחקני נבחרות הנוער/קדטים* 
 למאמן הנבחרת שמורה הזכות, בתאום עם הוועדה המקצועית, להכליל בנבחרת גם הקובע כי   
 ., תוך ציון הנימוקים ומידת הסבירות הראויהשחקנים אשר אינם עונים על הקריטריונים שאושרו   
 הוועדה המקצועית תנחה את מרינה  - ות/קדטינערותקריטריונים לבחירת שחקני נבחרות * 
 מאמנת הנבחרות, להכין קריטריונים בכתב לנבחרות אלה, שיובאו לאישור הוועדה -קרבצ'נקו    
 , כפי שנעשה לגבי נבחרות הנוער והקדטים.באתר האיגודויפורסמו     
 התנהל דיון חופשי לגבי אופן התנהלות הוועדה המקצועית, כמו גם התייחסות באשר  - דיון חופשי* 
 לחברי הוועדה, תוך השימוש המושכל שיש לעשות בסמכויות שניתנו  יו"ר האיגודין ין בלקשרי הגומל   
 . , במטרה לא לפגוע בתדמית האיגוד ולשמור על כללי מינהל תקיןלכל גוף ו/או בעל תפקיד   
 תמימי דעים כי נעשו טעויות מצידה, אך הן נלמדו והלקחים יופקו לעתיד  חברי הוועדה המקצועית   
 , מתוך מגמה להעניק סמכויות לוועדה ולאוכך גם על יו"ר האיגוד לפעול מבחינתו האישית לבוא   
 .לשלול אותן ממנה   
 

 
/4... 



_______________________________________________________________________ 

Israel Table Tennis Association  
                                                              איגוד הטניס שולחן בישראל                                                                                 

28496 תל אביב ,01שטרית רחוב   
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

 

-4- 
 

אישור הקבלת יו"ר האיגוד עדכן אודות מספר נושאים שוטפים שעל הפרק, בכלל זה  - דיווח יו"ר .1

 רשם העמותות לשינויים בתקנון האיגוד.מ
  

רו"ח יפתח גסר, הציג את הנתונים  - 2043מילולי לשנת ר ודו"ח דו"ח כספי1מאזן מבוק .5

 הבאים: המרכזיים הממצאיםתוך דגש על , כפי שיוצגו על ידו באסיפה הכללית, 4103הכספיים לשנת 
  4104התאפיינה בגידול משמעותי בהיקף הפעילות הכספית של האיגוד בהשוואה לשנת  4103שנת הכספים  *

 ש"ח(, תוך שמירה על גובה  011,111משמעותית באופן התפעול הארגוני והכספי )עודף של והייתה התייעלות    
 הוצאות הנהלה וכלליות בהתאם לקבוע בחוק רשם העמותות.   
 (.8צמצום ניכר ומשמעותי בהיקף הנסיעות לחו"ל )באור מס' * 
 ההתנהלות הפיננסית של האיגוד השתפרה ללא היכר.* 

 האיגוד השתפרה מאוד.* הנזילות הכספית של 
 הרכוש הקבוע של האיגוד )האינוונטר( רשום כראוי, לראשונה זה שנים.* 
 המצב תקין לחלוטין. -שבע רצון מהמצב הכספי בו נמצא האיגוד, הן ברמת הנכסים והן ברמת ההתחייבויות * 
 

ד, בדגש על רמת האמינות רו"ח גסר העלה על נס את שיתוף הפעולה עם מזכ"ל האיגוד הראוי לציון חיובי מיוח
 הגבוהה של המסמכים, תוך ציון העובדה כי זהו הדו"ח הכספי הראשון של לקוחותיו אותו הוא מציג השנה.

 
לאחר הצגת הנתונים, נשאלו מספר שאלות ע"י היו"ר ומספר חברי הנהלה, שקיבלו מענה מיפתח גסר, במיוחד 

 בייה והועבר בסיומם לרשות האיגוד.לגבי המכשיר לבדיקת דבקים שנרכש עבור משחקי המכ
   , תוך שנושא המתאם לו זקוק חברי ההנהלה תמימי דעים באשר לנחיצות המכשיר לאיגוד מבחינה מקצועית 
 .המכשיר לצורך הפעלתו ייבחן בנפרד ויירכש במידת הצורך 
 ת רכישתו ועל כך מסרעוד נמסר ע"י זאב קראוס שקיים מכשיר לבדיקת "קוצים" במחבטים ונכון היה לבדוק א 

 המזכ"ל כי המכשיר בתהליך רכישה, תוך הימצאות שני המכשירים בשימוש באליפות ישראל הקרובה.               
 

 ודה המקצועית והמסורה שמבצע יו"ר וגזבר האיגוד הודו ליפתח, בשם כל חברי ההנהלה, על העב              
 .  וות הטוב שמקבל האיגוד מבעלי התפקידים במשרדוהשר רשפי-משרד רו"ח גסר              

     
 כמו כן הודה היו"ר לחברי וועדת הכספים, רמי ישונסקי ואיתן וידר, על ההתנהלות האחראית והבקרה              
 השוטפת על כלל התנועות הכספיות במהלך השנה, אשר הובילו ליציאה מהמצוקה התקציבית בה               

 שרוי האיגוד עד לפני מספר חודשים.  היה              
 

  והדו"ח המילולי אושר פה אחד ע"י חברי ההנהלה. 2043מאזן 
 

  בנייתו. נחו אתהשיקולים העיקריים שה הגזבר הציג את סעיפי התקציב המוצע - 2041תקציב . 6         
 יו"ר האיגוד הודה ליחידה לספורט הישגי על שנענתה בחיוב למרבית הבקשות הכספיות של האיגוד               
 איסק )איזי( כהן, בשחקנית ניקול טרוסמן ובשחקן מתן סימון, בתקווה כי הסיוע  -לתמוך כספית במאמן             
 יוכל לקדם אותם מבחינה מקצועית.            
 המקצועית יבצע מעקב, בסיוע מזכ"ל האיגוד, על ההוצאות השוטפות שתהיינה במהלך  יו"ר הוועדה            
 במידה ויידרש תקציב נוסף, תתבצע פנייה מנומקת לוועדת הכספים. השנה במטרה לא לחרוג ממנו.            
 במטרה למנוע ניצול יו"ר הוועדה המקצועית יציג סדרי עדיפויות ביחס לתוכניות שהוגשו ע"י הוועדה             
 . , בישיבה הקרובהתקציבי לא בהתאם למטרות המרכזיות ולו"ז מותאם, בסיוע מזכ"ל האיגוד            

 
 אושר פה אחד. 4104תקציב שנת : החלטה               

 
 אורי חרל"פ אושר פה אחדדרור פולק סיים את תפקידו, תוך ש - יו"ר וועדה מקצועיתמינוי  .7       

 יו"ר הוועדה המקצועית. לתפקיד במקומו           
 

 אורי חרל"פ, יו"ר הוועדה המארגנת, דיווח על התקדמות ההכנות לאליפות  - 2041אליפות ישראל  .1        

 רכז הליגות ומנהל האליפות, כמו גם את שיתוף -וציין לחיוב את פעילותו הברוכה של מיכאל טילקין            
 , 01:11, בשעה 4104מרס  04הפעולה מצד עיריית קרית מוצקין. ההגרלות תתקיימנה בתאריך            
 עדכן בסיפוק כי מצבת השופטים לאליפות תהיה מלאה. שבתאי פיקר, - רכז השופטים במכון וינגייט.           

 
 בכפוף לבדיקה  אושר שיבוצם של שופטים למשחקי הדירוג, - שיבוץ שופטים למשחקי הדירוג. 9       

   , כאמור.4104פרטנית של צרכי כל סבב ובמגבלות התקציב אשר הועמד בסעיף "שופטים" בתקציב           
/3.. 
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 לאור תשלום דמי   רכז השופטים דיווח על חזרת האמון של שופטי האיגוד בהנהלה, - שופטים. 40     

 כמו כן, עדכן אודות השתלמות השופטים שערך ועל. במועדם, להבדיל משנים קודמות השיפוט           
 שבתאי פיקר יבדוק מה קובעת הנחיית . 4104לקראת אליפות ישראל ההשתלמויות המתוכננות            
 בכלל זה רכישת בנוגע לחולצות השיפוט התקניות ויפעל בהתאם,  (ITTFההתאחדות העולמית )           
 .אום עם המזכ"לחולצות חדשות, בת           

 
 אושרה בקשתו של עו"ד איל יפה להעלאת שכר הטירחה עבור פעילותו. - שהיוהמ"שכר טירחה . 44  

 החלטה: הנהלת האיגוד מוקירה ומעריכה את פעילותו של היוהמ"ש והחליטה פה אחד להעלות את שכרו         
 ש"ח לחודש, בתוספת מע"מ.  0,311לסך של         

 
 ב"כ אגודת מכ. בני הרצליה, בנוגע -הוחלפו דעות בנושא פנייתו של איציק כהן  - ל איציק כהןמכתבו ש. 42

 , תוך שהדעות בנושא היו חלוקות.4104/04לשיתוף שחקן נוער בליגת העל החל מעונת המשחקים       
 הנושא יובא לדיון נוסף בישיבת הוועדה המקצועית הקרובה.: החלטה       

 

 ב"כ אגודת -בעקבות בקשת מספר אגודות, שהועברה באמצעות יעקב בוגן  - ית דחופהאסיפה כלל. 43

 אחוז מכלל בעלי זכות ההצבעה, תתקיים אסיפה כללית דחופה ביום 01 -מכ. ת"א, המהוות למעלה מ      
 .4104מרס  43ראשון, בתאריך       
 נושאים הבאים:לצורך כינוס האסיפה הכללית כללו את ההנימוקים שהועלו       
 ** התנהלות מ"מ יו"ר האיגוד והחלפתו      
 ** התנהלות מזכ"ל האיגוד      
 ** התנהלות אליפות ישראל      
 ** התנהלות תחרויות הדירוג      
 ** התנהלות וועדת ליגה וגביע      
 ** התנהלות הוועדה המקצועית      
 : מכבי ת"א, הפ. נצרת עילית, כללו את האגודות הבאות האגודות שביקשו את כינוס האסיפה הדחופה     
 הפ. קרית אונו, הפועל רעננה, הפועל לוד, הפועל אשדוד, בית"ר אשדוד ומועדון טנ"ש נתניה.     

 
 במהלכה יוצג הדו"ח הכספי והמילולי האסיפה הכללית הדחופה,  תתקיים בתום שנתיתהכללית האסיפה ה     
 שייקבעו ע"י יו"ר  בהתאם למקובל באסיפה שנתית ונושאים נוספים, כפי  נושאים נוספים ויועלו 4103לשנת      
  האיגוד.     

 
 את הדיון בנושא לישיבת ההנהלה דרור פולק ביקש לדחות  - התנהלות יו"ר האיגוד מול דרור פולק. 41

 שנות את הגדרת הסעיף כפי הבאה, תוך בקשה לקיימו בתחילת הישיבה וללא לחץ זמן. כמו כן, ביקש ל      
 שנכתב ל"התנהלות יו"ר האיגוד".      
 במסגרת החלפת הדברים בין יו"ר האיגוד ודרור פולק, השתתפו מילולית גם שאר חברי ההנהלה, אשר       
  האישית ושיטות הניהול שהוא נוקט. העלו בפני יו"ר האיגוד דברי ביקורת בנוגע לאופן התנהלותו      

 

 אושרה נסיעת נבחרות הגברים והנשים לאליפות העולם ביפן. יו"ר האיגוד  - יפות העולם ביפןאל. 45

 ישתתף כנציג האיגוד במכלול הדיונים המתוכננים להיערך במסגרת ימי האליפות, כמו גם בקונגרס של       
 ההתאחדות הים תיכונית.      

 
 

 אבי  סגלרשם: 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

_____________________                                                    ____________________ 
 אבי סגל                        מאיר ליאני                                                                          

 
 


