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 1504 מאי 52מיום  41-1 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 (5041מאי  4ישיבת הנהלה ראשונה לאחר הבחירות מיום )

 
 , (דשחבר ח)דני בלנרו , ארי מובסוביץ, איתן וידר, ויינרו 'איז, ר"יו -מאיר ליאני  :נוכחים

 , (חבר חדש)מיכאל גורביץ , לימור גיבשטיין, (חבר חדש)יעקב בוגן , (חבר חדש)יוסי רוזנבלט                
 .רמי ישונסקי, מנדל ניימן              
 .ל"מזכ -אבי סגל , ש"יועמ -ד איל יפה "עו :מוזמנים

 
 
 לה שנבחרו לשמש בתפקידם לאחרבירך את כל חברי ההנה, מאיר ליאני, ישן-ר החדש"היו - ברכות. 4

 תוך שהוא מציין את הטלטלה האחרונה שעברה על האיגוד, 4112מאי  1בחירות שנערכו בתאריך ה    
 .לאחרונה והביע את תקוותו כי הלקחים שנלמדו ייושמו בעתיד לטובת האיגוד ולמען ענף טניס השולחן    
 ל ולחברי וועדת הארגון"למזכ, ש"ליועמ –פת המעבר מאיר הודה לכל בעלי התפקידים שנשאו בעול בתקו    
 .וקרא לכל חברי ההנהלה לקבל עליהם תפקידים ולקחת אחריות של אליפות ישראל    
 הביע תקוותו כי טובת הענף תעמוד לעיניי כולם והבטיח לעשות הכול , איחל הצלחה לכולם - מיכאל גורביץ*     

 .למען הצלחת האיגוד      
 .במטרה לשלב ידיים ולעבוד בשיתוף פעולה מלא, איחל הצלחה לכולם - ן וידראית*     
 בכלל זה אופן תהליך קבלת החלטות בהנהלה וכללים , מבקש לקבוע נהלי עבודה ברורים - יעקב בוגן*     

 מבקש לא לקבל שום החלטת הנהלה שלא הועלתה בישיבת הנהלה  .להעלאת הנושאים לסדר היום      
 .ד לרשם העמותות"אחרת יוציא מכתב תלונה מעו, בהצבעה מסודרתו      
 מצר על כך . אולם הוא סקפטי באשר למימוש, מקווה שהאיגוד ייצא מעתה ואילך לדרך חדשה - ו וינר'איז*     

 " מחרים"איתו ו" ברוגז"ל נמצא ב"ר הנבחר לא מצא לנכון לשוחח עימו מאז בחירתו למשרה וכי המזכ"שהיו      
 ל באיגוד ומבקש לקבל החלטה "הגיעה השעה להעלות את סוגיית המשך העסקתו של המזכ, על כן. אותו      
 .בנושא בישיבה      
 מבקש כי ההחלטות של הוועדות . מודה על בחירתו ומברך את כולם בברכת הצלחה -יוסי רוזנבלט *     

 י"תתקבלנה במלואן וברובן המכריע ע, טוקולים שלהןכפי שייכתב הפרו, השונות הפועלות במסגרת האיגוד      
 .הנהלת האיגוד      
 יכהן בתפקידו כחבר הנהלה רק בתנאי שירגיש מסר כי . מאחל הצלחה לכל חברי ההנהלה - ארי מובסוביץ*     

 . יסיים את תפקידו ביוזמתו -היה ולא . כי יוכל להשפיע באיגוד בענף בעל פוטנציאל רב      
 כמו גם  , אנשים שחלקם אינם מעוניינים ללחוץ ידיים אחד לשני 11חבל שכבר בישיבה הראשונה יושבים       
 .בתקווה כי מצב זה ישתנה מעתה ואילך, כפי שהיה בעבר" חותמת גומי"מתכוון לשמש כאינו       
 , ת ההחלטות בהנהלהתוך ציפייה לשיפור בתהליך קבל, הביעה תקווה לשינוי בעתיד - לימור גיבשטיין*     

 .שלא כבעבר      
 תוך תקווה לכיבוד הדדי וקיום , בכלל זה לחברי ההנהלה החדשים, איחל הצלחה לכולם - רמי ישונסקי*     

 .ישיבות הנהלה תכליתיות       
  עומדת בפנינו עבודה רבה והאיגוד זקוק. הבוחר אמר את דברו ויש לכבד את דעת הרוב - מנדל ניימן*     

 .הציבור מצפה לקידום האיגוד ולהצלחתו. כך שכל המעוניין יתקבל בברכה, "ידיים עובדות"בדחיפות ל       
 אך הוא , בקרב החברים" רוחות רעות"הצטער לשמוע , כאחרון הדוברים. מודה על בחירתו - דני בלנרו*     

 .ל האיגוד עושה עבודתו נאמנה"מזכ .משוכנע כי ניתן לגשר על כל מחלוקת בדרכי נועם וללא מריבות      
 

  :ר"סיכום יו
 או להציע נושאים לסדר היום עד שבוע ימים לפני המועד שייקבע להתכנסות /כל חבר הנהלה יוכל להעלות ו* 
 .  ישיבת ההנהלה הבאה  
 .ותכל נושא שיעלה על הפרק יתקבל ויסוכם בהחלטת הנהלה ותקנון האיגוד הוא שיכתיב את כללי ההתנהל* 
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   3-12' והפרוטוקולים של וועדה מקצועית מס 3-12' פרוטוקול ישיבת הנהלה מס - אישורי פרוטוקולים. 5

 .יובאו לדיון ואישור בישיבת ההנהלה הבאה 2-12' מסו    
 .בצמוד לזימון הישיבה, כל החומר הנלווה לסדר היום של כל ישיבת הנהלה יופץ יחד עם סדר היום :החלטה    

 
 הוא יחזור לשמש כמורשה חתימה , ר האיגוד"לאור בחירתו מחדש של מאיר ליאני כיו - זכויות חתימה .3

 .נבחר פה אחד יעקב בוגן, לבקשתו, כמורשה חתימה שלישי. מטעם האיגוד כבעבר    
 
 , 4112מאי  31חקים שייערכו בתאריך מאיר ליאני עדכן אודות המש - משחקי גמר גביעי המדינה. 1

 .וקרא לחברי ההנהלה ליטול בהם חלק כצופים בבאר שבע, בבית הלוחם    
 
 ר הוועדה "מאיר ליאני הציע לבחור במיכאל גורביץ כיו - ר וועדה מקצועית וחברי הוועדה"מינוי יו. 2

 .ולימור גיבשטיין המליצה על יוסי רוזנבלט    
 והביע את ולתו להשפיע בה בהרכב הנוכחיכחבר בוועדה לאור אי יכמעוניין להצטרף  אינו יעקב בוגן    
 .וועדהניימן כחבר בהסתייגותו מהמינוי של מנדל     
 אך הוא אינו , הביע את דעתו העקרונית לפיה חבר הנהלה אינו צריך להיות חבר בוועדה ארי מובסוביץ    
 .דופי באיתן וידר אלא רק במנדל ניימןמטיל     
 .מנדל ניימן בוועדה ולדעתו הוא מופת ודוגמה לעשייה מקצועית מוצלחתצידד בחברותו של דני בלנרו     
  .ר הוועדה צריך לבחור את החברים בה"הביע דעתו כי יו רמי ישונסקי    
 . ר הוועדה המקצועית"נבחר לשמש כיו מיכאל גורביץ :החלטה    

 אליהם יתווספו שני , ם ועדי סידלרעדי רוזנבאו, ניימן מנדל, איתן וידר :כחברי הוועדה המקצועית ישמשו    
 י ארי "מועמדותו של שימי טננבוים הוסרה ע. בהתאם לבחירתו של מיכאל גורביץ, (בדעה מייעצת)מאמנים     
 אשר ביקש ממיכאל גורביץ לשוחח עם שימי במטרה לבדוק את נכונותו להצטרף לוועדה בהרכבה, מובסוביץ    
 .בחירת חברי הוועדה נעשתה על דעת ובתאום עם מיכאל גורביץ .הנוכחי ובהתאם לתנאי הסף שלו    
 .נמנעים ומתנגד אחד 2, בעד 6ההחלטה התקבלה ברוב של *     
 .וועדה ולעומד בראשהחברי החברי ההנהלה איחלו הצלחה ל    

 
 תוך , ועדהר הו"כיומאיר ליאני הציע לבחור בדני בלנרו  - ר וועדת ליגה וגביע וחברי הוועדה"מינוי יו. 6

 כי יש לקיים רמת תאום , עוד הוסיף. הדגשת חשיבותה והיותה בעלת משקל משמעותי רב בהצלחת האיגוד    
 .אופטימאלית בינה לבין הוועדה המקצועית    
 על כן הוא מציע, אובייקטיביים ונטולי אינטרסים, ככל הניתן, הביע דעתו כי על חברי הוועדה להיות ש"היועמ    
 .ל האיגוד ישמש כחבר בוועדה"מזכ כי    
 שאף אליו )מובסוביץ כשארי , ו ויינר נענתה בסירוב'ליוסי רוזנבלט ולאיז, ר האיגוד ללימור גיבשטיין"פניית יו    
 .ולכן אינו מעוניין להצטרף לוועדה כחבר השיב כי אינו בקיא בנושא (נעשתה הפנייה    
 .ולימור גיבשטיין תשקול מחדש את חברותה בהנהלה" ול מכור מראשהכ"במהלך הדיון העיר יעקב בוגן כי     
 הייתה קריאתו של מנדל ניימן במפגיע את ארי מובסוביץ, תקרית נוספת שאירעה במהלך הדיון בנושא    
 על כך דורש ארי , בעקבות פסילתו של ארי את מנדל מלשמש כחבר בוועדה המקצועית, "אנטישמי"ו" גזען"כ    
 .   תנצלותו הפומבית של מנדלאת ה    
 .ר הביע הסתייגות מוחלטת מכינוייו של מנדל כלפי ארי ודרש ממנדל להימנע מביטויים כאלו בעתיד"היו    

 
 . וועדת ליגה וגביע ר"נבחר לשמש כיו דני בלנרו :החלטה    

 (.ו ויינר'איז)בעד ונמנע אחד  11ההחלטה התקבלה ברוב של     
 

 כחברים לשמש, ר הוועדה הנבחר"יו - בתאום עם דני בלנרו, ר האיגוד"י יו"הומלצו ע החברים הבאים    
 בהתאם להמלצת )דרור קורן ואבי סגל , מנדל ניימן, בנצי בלנק, ניסים ארגיל ,צבי שחר, בני גליק: בוועדה    
 (.ש"היועמ    
 מן הדוברים צידדו בהרכב מצומצםתוך שחלק , התנהל דיון באשר למספר החברים שצריכים להיות בוועדה    
 .יותר    
 בנצי בלנק נפסל מלשמש כחבר בוועדה בעקבות היותו שחקן פעיל בליגת העל גברים ומנדל ניימן עקב     
 .בחירתו לשמש כחבר בוועדה המקצועית    
  :החלטה     
 .סגל דרור קורן ואבי, ניסים ארגיל, צבי שחר: ישמשו וועדת ליגה וגביעכחברי *     
 .בעד הבחירהחברי הנהלה  6ההחלטה התקבלה ברוב של      

 
/3... 
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 ולתת של שתי הוועדותהשוטפות ישיבות כל הל להשתתף ב"ר האיגוד חייב את המזכ"יו - ר"הנחיות יו. 7

 .שרות מלא והוגן לכל חברי ההנהלה והאגודות    
 
 (.5041יולי  6טת ההנהלה בישיבתה מיום ובהחל עיין בתיק האיגוד) הסעיף הורד מהפרוטוקול. 8
 

======================================================================= 
 

 , 48:00בשעה , 5041יוני  41תאריך ב, ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום חמישי* 
 .במשרד איגוד הקיאקים   
 

 .5041יוני  42סדר היום יופץ בתאריך * 
 

 .5041יוני  45ל האיגוד עד לתאריך "שחברי ההנהלה מעוניינים להעלות יועברו למזכנושאים * 
 
  

 אבי סגל: רשם
 
 
 
 
 
 
 

                                        _________________                                                                                    _________________                                                             
 אבי  סגלמאיר ליאני                                                                                                                  


