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 17-3 פרוטוקול ישיבת הנהלה

 נוכחים:

יו"ר, אמנון בן שחר, גדי דיוולד, אלי לוי, יוסי וידה, יוסי דרוסקין, לימור גיבשטיין, יהודית  -לירון כרמל

 חליפה, איציק כהן. נעדרו: חן פרץ, מיקי קידר.

 

פטירתו של מר שלמה בפתח הדברים, ביקש יו"ר האיגוד להביע תנחומנו מצד הנהלת האיגוד על 

 קידר, יו"ר איגוד הטניס שולחן בעבר ואבא של חבר ההנהלה הנוכחי מר מיקי קידר.

 

 01/02/2017אושר פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך  .1

 ועדה מקצועית: .2

a.  :4ועדה מקצועית ממליצה להנהלה לשלוח הרכב השחקנים הבא לאליפות העולם 

 1שחקנים גברים ו  2על שליחת מאמנים. ההנהלה החליטה  2נשים,  3גברים, 

מעניק  ITTFנשים. בנוסף, יישלח מאמן )יש אפשרות שיהיה מאמן/שחקן(. יצויין כי ה 

נשים ויו"ר איגוד. כמו כן, הוחלט על נסיעתו של יו"ר  2גברים,  2אירוח מלא ל 

 האיגוד.

b.  בשלב זה לא מונה מאמן. –מינוי מאמן זמני לבוגרים 

c.  בניקול טרוסמן בהתאם  ₪אלף  10איגוד יתמוך עד ה –תמיכה בניקול טרוסמן

 לתכנית מקצועית שתוגש.

 .2017הנהלה את הצעת התקציב לשנת גזבר האיגוד, מר גדי דיוולד, מציג ל .3

ניגוד לשנים קודמות בהן האיגוד הגיע להסכמה עם המרכזים כי ב –אליפויות מכבי הפועל  .4

עבור השכרת הציוד  ₪ 2,500התחרויות התקיימו ללא עלות מצד המרכזים, כל מרכז ישלם 

 .באופן רישמי על ידי האיגוד ווהכרת

לקראת אליפות ישראל הוחלט לקיים השתלמות לשופטים. כמו כן, הוחלט לקיים קורס  .5

הרחבת בסיס -שופטים בעלות מופחתת ולשלבם באליפות ישראל הקרובה. המטרה

 השופטים ורענון ושיפור הידע לשופטים הקיימים.

ת ל מנת לאפשר לאגודות נוספועהאליפות תתקיים ברעננה. הוחלט כי  –אליפות ישראל  .6

לארח אליפות ישראל, יקויים נוהל לאירוח אליפות על מנת שכל אגודה המעוניינת בשיתוף 

 הרשות המקומית שלה תוכל להגיש הבקשה לפי הקריטריונים שייבנו.

בהתנדבות. וכי הוא מבקש אלי הודיע כי אין בכוונתו להמשיך משה ישר –מזכירות העמותה  .7

ו באיגוד. הנהלת האיגוד מודה לישראלי על תרומתו. כמו כן, מחליטה לצאת ילעזוב תפקיד

וועדת האיתור למנכל תהיה: לירון כרמל, גדי דיוולד, אמנון בן שחר. לאיתור מועמד חדש. 

בכוונת האיגוד, להרחיב הגדרת התפקיד ממזכל למנכל, ובחינת אופי התפקיד, היקף 

 ל יציאה למכרז מנכ"ל איגוד.המשרה ומטרותיו ישונו בהתאם. הוחלט ע
 הועבר לישיבה הבאה. –שיווק ופרסום דיגיטל  .8

 

 

 

____________     ______________ 

 חבר הנהלה            יו"ר        


