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 1104 ספטמבר 9מיום  41-7 פרפרוטוקול ישיבת הנהלה מס

 
 רמי ישונסקי.מיכאל גורביץ', מנדל ניימן, וידר, ארי מובסוביץ, דני בלנרו,  , איתןיו"ר -מאיר ליאני  :נוכחים

 גן, לימור גיבשטיין )חו"ל(.איז'ו ויינר, יעקב בו: חסרים
 מזכ"ל. -יועמ"ש, אבי סגל  -עו"ד איל יפה ע"י יו"ר האיגוד(, כאורח איציק כהן )הוזמן  :מוזמנים

 
 חברי הנהלה. 3גם בהעדר  ויש לה תוקף היוהמ"ש קבע כי קיים פורום לקיום הישיבה

 
 הפרוטוקול אושר. - 4416אישור פרוטוקול הנהלה מס' . 4

 ינוסח הדיווח שלו באופן הבא: מובסוביץ ארי לבקשת תתווספנה המילים: בהרכבה הנוכחי  - 8סעיף *     
 ".מעוניין לשמש כחבר וועדה בהרכבה הנוכחי שימי טננבוים אינו "...       

 
 מאושר. - 41-1מס'  פרוטוקול וועדת ליגה וגביע. 1
. 
 מאושר. - 41-3פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס' . 3
 
  משמעת, בהתאם להמלצת  איציק אברמוביץ ואור קנר יועמדו בפני וועדת - נתו של רכז הליגותתלו. 1

 , בעקבות העובדה שלא הביעו התנצלות מפורשת בפניו, כפי שהתבקשו )ראה היועמ"ש של האיגוד    
 ההחלטה התקבלה פה אחד. בנושא(. 6 -ו 5פרוטוקולים     
 
 תכנית לישיבה הבאה מיכאל גורביץ' יכין  -ו"ר הוועדה המקצועית י - שנתיתמקצועית תכנית עבודה  .5

 כולל המשמעויות הכספיות, בהתאם להנחיות העבודה שקיבל בכתב ובע"פ מיו"ר , 5104105עבודה לעונת     
 .5104בחודש יוני  האיגוד    
 
 ראש המשלחת, על כן ליאני הודיע על אי יכולתו לנסוע כ מאיר - אליפות אירופה לנבחרות בפורטוגל. 6

 שמו מייצוג האיגוד בקונגרס.מסיר את גם הוא     
 יש לשלוח נציג מטעםחברי ההנהלה היו תמימי דעים באשר לאי צורך במינוי ראש משלחת לנסיעה זו, אך     
 האיגוד לקונגרס.    
 ויוסי רוזנבלט. לשם כך, הועלו שני מועמדים חלופיים לשמש כנציגי האיגוד בקונגרס: מנדל ניימן    
 בהצבעה שנערכה התקבלו התוצאות הבאות:    
 : מאיר ליאני, דני בלנרו ואיתן וידר.בעד מנדל הצביעו ה"ה    
 : ארי מובסוביץ, מיכאל גורביץ ורמי ישונסקי.בעד יוסי רוזנבלט הצביעו ה"ה    
 ס, אולם עקב טעות טכניתבישיבה הוחלט לאשר את נסיעתו של יוסי רוזנבלט כנציג האיגוד בקונגר    
 עומדים לרשות יו"ר האיגוד שני  במידה וקיים שוויון בהצבעה)על פי תקנון האיגוד( שנתגלתה בדיעבד לפיה     
 קולות, הרי למנדל ניימן עומדת הזכות לייצג את האיגוד ולא ליוסי רוזנבלט.    
 ט בסופו של דבר לא לשלוח נציג בשיחות טלפוניות שנערכו בימים שלאחר ישיבת ההנהלה, הוחל     

 לקונגרס.     
 
 הדיון במכתב נוהל ע"י היוהמ"ש של האיגוד.  - מכתבו של דודיק אלטרץ. 7

 שחקני האקדמיה במכון וינגייט  מטרה למנוע מצבים לפיהםעו"ד איל יפה יכין נוהל בנושא, ב :החלטה    

 כפי שהתלונן במכתבו דודיק אלטרץ נגד גל שמואל "נחטפים" ע"י מי מהאגודות במטרה לשחק בשורותיהן,    
 שאירעו בעבר בנושא גם לאגודות אחרות. נוספים מאגודת הפ. קריית אונו ועל סמך מקרים     
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 .פיקוח ובקרהמבקש להקים מחדש את הוועדה במטרה לשמש כגורם  דני בלנרו - וועדת דירוג. 8

  ין ישמשו כחברי הוועדה, אליהם יתווסף חבר אחד מהוועדה המקצועיתדני בלנרו ומיכאל טילק :החלטה    

 וחבר נוסף מוועדת ליגה וגביע, בהתאם לשמות שיימסרו ע"י יושבי ראש וועדות אלה.    
   
 וגיית החלוקה למחוזות של הליגה הלאומית. את ס יוסי רוזנבלט העלה - חלוקה למחוזות. 7

 את ההחלטה לחלוקה זו מתוך התחשבות בקבוצות ובבקשת הפועל אילת, יו"ר וועדת ליגה וגביע נימק     
 תוך ציון העובדה כי היא נעשתה מתוך שיקולים מקצועיים בלבד.    
 קבוצות, במגמה להתחשב בקבוצות  7קבוצות ובמחוז דרום תהיינה  9במחוז שפלה תהיינה  : החלטה     

 קבוצות מהליגה הלאומית תרדנה לליגה הארצית  4 אילת.הדרום ובקבוצות מהמרכז שתידרשנה לנסוע ל     
 במחוז  9במחוז צפון ומרכז והקבוצה שדורגה במקום  8הקבוצות שדורגו במקום  3. 5104105בתום עונת      
 שפלה תרדנה אוטומטית בסיום הליגה הסדירה.      
 אחרון בתום משחקי פלייאוף הקבוצה הרביעית שתרד לליגה הארצית תהיה הקבוצה שדורגה במקום ה     
 במחוזות צפון, מרכז ודרום  7ההישרדות. בפלייאוף ההישרדות תשתתפנה הקבוצות הבאות: מקום      
 במחוז שפלה. 8והקבוצה שדורגה במקום       

 
 , תיבחן ע"י היוהמ"ש בקשתו של דני בלנרו להחזר הוצאות נסיעה - החזר הוצאות נסיעה: דני בלנרו. 8

 , תוך הקפדה על כל כללי )שיבחן את המשמעויות הכספיות הנובעות מכך( בר האיגודזהאיגוד יחד עם גשל     
 א'  56ת דעתו של עו"ד איל יפה שהתבסס על סעיף חוווחוקי רשם העמותות בנושא, לאור  המנהל התקין    
 מגבלות מסוימות, אך סמכות לחוק העמותות וציין כי הסעיף אוסר החזר הוצאות נסיעה לחברי הנהלה אלא ב    
 זו אינה עומדת לרשות ההנהלה אלא לאסיפה הכללית בלבד.     
 
 מיכאל גורביץ' דיווח על הישגיה של ניקול באולימפיאדת הנוער בסין, שהסתיימה בסוף  - ניקול טרוסמן. 9

 שך הדרך.. הנהלת האיגוד מברכת על הישגי השחקנית ומאחלת לה הצלחה בהמ5104חודש אוגוסט     
 בצרפת, שתיערכנה  01כמו כן, דיווח יו"ר הוועדה המקצועית על הזמנתה של ניקול טרוסמן לתחרויות טופ     
 . 5104אוקטובר  3-5בתאריכים     
 אושרה ע"י הנהלת האיגוד, בתנאי שלא תשחק  01בתחרויות הטופ טרוסמן השתתפותה של ניקול  :החלטה    

 סמן ישמש כמאמנה האישי בתחרות זו.סרגיי טרו ביום כיפור.   
 

 יו"ר הוועדה המקצועית, יו"ר וועדת ליגה וגביע והמזכ"ל )כל בעל תפקיד בתחומו(, – 1045תקציב שנת . 40

  5105את סכומי ההוצאות הצפויות בשנת הכספים  5104יעבירו לגזבר האיגוד עד סוף חודש אוקטובר       
 לאישור הנהלת האיגוד. 5105יוכל להכין ולהגיש את טיוטת תקציב )בחלוקה לסעיפים(, על מנת ש      

. 
 

 דיון  לבקשתו של יעקב בוגן ובהסכמתו לקיים את הדיון חרף היעדרותו, נערך - אליפות פרנקי פיש ז"ל. 44

 ושא התשלום לשופטים.בנ      
 ורגנות ע"י האיגוד. לאליפויות ותחרויות שאינן מאנוהל הזמנת השופטים תוקף אושרר  :החלטה      

 , כאמור, בכלל זה אופן התשלום הכספינוהל הזמנת שופטיםנכתב בתנהג בהתאם ל אגודת מכבי ת"א     
 תשלום באמצעות האיגוד הכולל את עלות ההפרשות למס הכנסה. -לשופטי האליפות, קרי      
 לום לשופטים, זאת במטרה לשמור אגודת מכבי ת"א תעביר את הסכום הכספי לאיגוד, אשר יעביר את התש     
 על כללי האתיקה והערכיות המקובלים בכל מוסד המכבד את עצמו.     

 

 41. דיווח על 1 תחרויות לעונת 1043441 - המזכ"ל דיווח בפרוטרוט אודות הנושא, תוך ציון שמות האגודות

והבהרת המשמעויות הנובעות מכך, במטרה לא לחזור על  אשר טרם העבירו עד כה את דיווח המתבקש        
.טעויות העונה שחלפה        

        החלטה: חברי ההנהלה יטפלו ויישאו באחריות להעברת הדיווחים ע"י האגודות שטרם דיווחו, כדלהלן: 
       ** איז'ו ויינר - הפ. אום אל פחם.

       ** ארי מובסוביץ - הפ. חיפה שפרינצק )דיווח מתוקן(, הפ. טירת הכרמל.
       ** דני בלנרו - הפועל ערד )דיווח מתוקן(, ברקים לבנים ב"ש, הפועל לוד, טנ"ש 5117 נתניה, מכ. שדרות.

       ** יוסי רוזנבלט - הפ. מבשרת ציון, לנד אנד סקיי רחובות, מכבי ת"א.
       ** מנדל ניימן - הפועל כ"ס.

       ** עו"ד איל יפה - מכבי כפר המכבייה.
ולאחריו יעביר האיגוד את ריכוז דיווחי האגודות 2302ספטמבר  03המועד האחרון לדיווח נקבע לתאריך          

לטוטו ווינר ולמינהל הספורט.          
/0...  
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  43. פימה בוריס - אושר פה אחד מינויו של פימה בוריס כנשיא כבוד של האיגוד, בכפוף להגדרת התפקיד 

ותחומי פעילותו כפי שיוגדרו ע"י היועץ המשפטי של האיגוד.                         
 

 הודעת ההתפטרות של יעקב בוגן מחברות בהנהלת האיגוד, שנשלחה - התפטרותו של יעקב בוגן. 41

 פה אחד. התקבלה ואושרה, 5104ספטמבר  5בכתב בתאריך       
 

 , במקום יעקב בוגן, 0הן כחבר הנהלה מטעם רשימת טנ"ש לכל בחירתו של איציק כ - איציק כהן. 45

 יוסי דרוסקין, הודיע בכתב  -(, אושרה פה אחד, לאחר שהמועמד הבא להחליפו 04שהתפטר )ראה סעיף       
 והודעתה בכתב של רשימה זו כי איציק כהן יהיה מחליפו של יעקב  כי הוא "...מוותר על מקומו ברשימה..."      
 בוגן.      

 יו"ר האיגוד, מאיר ליאני, בירך את איציק כהן על כניסתו להנהלה ואיחל לו הצלחה.      
 

 מאיר ליאני הודיע על התפטרותו מתפקיד יו"ר האיגוד ובעקבות  - הודעה אישית של יו"ר האיגוד. 46
 זאת גם על הסרת שמו מרשימת מורשי החתימה באיגוד.        
 חברי ההנהלה למינוי מ"מ זמני עד לבחירת יו"ר איגוד חדש ועקב כך כי איש לא היה מוכן נערך סבב בין        
 מ"מ יו"ר האיגוד.-ליטול עליו את התפקיד הזמני, נענה מנדל ניימן להצעה ומונה כ      
 תפטר.מ"מ יו"ר האיגוד עד לבחירת יו"ר איגוד חדש, במקום מאיר ליאני שה-מנדל ניימן ימונה כ: החלטה       

 
 התקיים דיון בבקשה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין, שהוגשה  - אסיפה כללית שלא מן המניין. 47 

 , ע"י האגודות הבאות: הפ. גליל עליון, מכבי ת"א, הפועל רעננה, 5104אוגוסט  56בכתב בתאריך        
 ד והפועל ירושלים, המהוות למעלה מעשרה הפ. מבשרת ציון, הפועל אשדוד, בית"ר אשדוקריית אונו,  הפ.       
 אחוז מכלל המנדטים באיגוד.       
 הבקשה לכינוס האסיפה מפרטת את סדר היום הבא:       
 * הדחת יו"ר ההנהלה מתפקידו כחבר הנהלה וכיו"ר ההנהלה.       
 חליפיהנהלה * בחירת חבר הנהלה חליפי ויו"ר        
 רת רוח מהבקשה, במיוחד כאשר זו אינה כוללת הנמקות ענייניות מפורטות, תוך יו"ר האיגוד הביע מו       
 הבחירות לאיגוד  שהוא מציין כי זו חוסר מוסריות ובושה לאותה קבוצת אנשים העושה מעשה זה.       
 הדחת יו"ר מחברות בהנהלה גובלת בביזוי של כל התאגדות רשימות, לכן ולראשותו נערכו על פי        

 סעיף , לכן הוא מתנגד להעלאת עצמה ועל פניו גובלת בחוסר מוסריות, בלשון המעטה המכבדת את       
 התייחסותו זו מתבססת על תקנון האיגוד, לפיו  באסיפה הכללית.הדחתו מחברותו בהנהלת האיגוד        
 בסמכות ההנהלה לקבוע את סדר היום של האסיפה הכללית.       
 , אך ציין כי מבחינה משפטיתעו"ד איל יפה, הביע את התנגדותו העקרונית והאישית להדחה -היוהמ"ש        
  לא יכול היו"ר למנוע את העלאת הסעיף להדחתו, כפי שנכתב בבקשת הפונים לכינוס האסיפה.       
 פה כללית שלא , בו נכתב כי: "... אסי58בהתבסס על חוקי רשם העמותות, ציטט עו"ד איל יפה את סעיף        
 מן המניין רשאית להעביר בכל עת את הוועד או חבר וועד מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את הוועד       
 מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית וועד חדש...".       
 ועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן הו ב' מחוק העמותות, לפיו "... 51כמו כן, ציטט את סעיף        
 אחוז מכלל חברי    01 1 הגוף המבקר 1 המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת       
 יום 50, בו נכתב: "... לא כינס הוועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 0ב'  51" ומסעיף העמותה       
 חודשים מיום  3, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתכנס תוך מהגשת הדרישה       
 הדרישה...".       
 לסיום, ביקש היוהמ"ש להבהיר כי חובה על יו"ר האיגוד וחברי ההנהלה לכבד את הבקשה של חברי        
 פונים.העמותה שהגישו את הבקשה ולכנס את האסיפה הכללית בהתאם לסדר היום שביקשו ה       
 בנוגע לסדר היום, בהתאם לאמור, שתוצאותיה היו כדלהלן: התקיימה הצבעה       
 ארי מובסוביץ ויוסי  - בעד סדר יום בהתאם לבקשת הפונים )הכולל הדחת היו"ר מחברות בהנהלה(**        

 רוזנבלט.           
 יתן וידר, דני בלנרו, מיכאל גורביץ, א - בעד סדר יום ללא הדחת יו"ר האיגוד מחברות בהנהלה**        

 מנדל ניימן, רמי ישונסקי.           
         

 .08:11, בשעה 5104ספטמבר  50האסיפה הכללית שלא מן המניין תתקיים ביום ראשון, בתאריך  :החלטה    

 יהיה בהתאם להחלטת ההנהלה. סדר היום של האסיפה הכללית    
 מנדטים וועדת הערעורים יורכבו מבעלי התפקידים שהיו בבחירות לראשות האיגודוועדת הבחירות, וועדת ה    
 .5104מאי  0בתאריך     

        
 



_______________________________________________________________________ 

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 

 

 
 

 
 רשם: אבי סגל

 
 
 
 
 
 
 

                                        _________________                                                        _________________                                                                                         
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