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 17-5 הנהלת האיגודפרוטוקול 

 במשרדי האיגוד 5/4/17 רביעי הישיבה התקיימה ביום 

חבר, אמנון בן -חבר, , אלי לוי-חבר, איציק כהן-, מיקי קידרמשה ישראלי יו"ר, -לירון כרמלנכחו: 

 יועמ"ש -, ברוך פליקרחבר-ןיוסי דרוסקי, לילך וייס, חבר-חבר, יוסי ויידה-שחר

 חבר-גדי דיוולדחבר, -, חן פרץחברה-יהודית חליפה ,חברה -לימור גיבשטיין: נעדר

 וטוקולי ההנהלה וועדת ליגה וגביע.אושרו פה אחד כל פר -אישור פרוטוקולים .1

 1-17,2-17,3-17,4-17 – הנהלה

 6-17, 5-17, 4-17, 3-17, 2-17, 1-17 – ליגה וגביע

 

 תירהעבנוגע לדכון על ידי ברוך פליקר ויוסי ויידה ניתן ע ערעור כפר יונה לבית הדין: .2

שהגישה כפר יונה לבית הדין בעניין משחקה מול הרצליה בפלייאוף העלייה מארצית 

 בוגרים לליגה הלאומית.

 

 תרומת חברת אדמה: .3

נשלח מכתב רישמי למר דרור פולק מטעם האיגוד בדרישה לקבלת כספי העמלה 

 עורך דינו כי הוא ממאן להחזיר העמלה.הוחזר מכתב על ידי . ששולמו

חברת אדמה דורשת ביטול התרומה והחזרת הכסף שהועבר בפעימה השנייה. לאחר 

פגישת יו"ר האיגוד וחבר ההנהלה אמנון בן שחר עם נציגי החברה, ולאחר מספר שיחות 

 איר בשלב זה חלק מהתרומה באיגוד.טלפוניות הוסכם להש

 אדמה.לחברת התוכנית בנושא ויציג ודרת עבודה מס יתתכנהאיגוד יכין 

 

 לחברת אדמה.₪  40,000סכום של אושר פה אחד להשיב 

 

לירון ואמנון נפגשו עם נציג העירייה וביקשו סיוע מהעירייה באירוח  -עיריית רעננה .4

 האירועים המתקיימים ברעננה. נציג העירייה לא הביע נכונות לעזור.

 

וועדת האיתור ואת  ביצעהסקר בפני החברים את ההליך ש יו"ר האיגוד  -איתור מנכ"ל .5

 שלושת המועמדים הבולטים שהגיעו לקו הסיום.

כבחירה ראשונה,   פבלועדת האיתור המליצה על המועמדים לפי סדר העדיפויות,  

 דותן כבחירה שלישית.מר ביילין כבחירה שנייה ו מרהמועמד 

 

ומתן מול המועמד המוביל ולחתום על לנהל משא ועדת האיתור ההנהלה מסמיכה את 

, ובסופו לדווח להנהלה. היה והמשא ומתן לא יצלח, המוצע הסכם במסגרת התקציב

)שני  ההנהלה מסמיכה את הצוות להמשיך בהליך דומה מול המועמדים הבאים בתור

 .ושלישי(

 

 בעד 6

 נמנע )איציק כהן( 1

 

 -זמני נהל מקצועיינוי פונקציית ממ .6

בשל הנושאים באופן זמני, סבורה כי יש למנות בדחיפות מנהל מקצועי  הואיל וההנהלה

העומדים על הפרק, החליטה ההנהלה למנות את דודיק אלטרץ כמנהל מקצועי הדחופים 

שיקול יכולותיו זאת נעשתה מתוך זמנית . בחירה עד סוף השנה הנוכחית זמני



כמו כן, ההנהלה . דה מקצועיתכיו"ר וע ולאור ניסיונו הרב שכיהן דודיק,של  המקצועיות

הכניסה מבקשת לקבל המלצה לתכנית מקצועית מסודרת לקראת העונה הבאה. 

השכר יקבע במשא ומתן מול היו"ר ובמסגרת התקציב . לתפקיד תיעשה באופן מיידי

 בהנהלה. שאושר לכך

 .התאם להסכם שייחתם מולובוהמנכ"ל המנהל המקצועי יפעל תחת הוועדה המקצועית 

 

 בעד 6

 מתנגד )יוסי ויידה( 1

 

 -ועדת תקנון .7

על תוקם וועדת תקנון. רשם העמותות העביר מספר הערות לתקנון האיגוד החדש. 

 הוועדה מוטלת המשימה לנסח מחדש את התקנות עליהן העיר הרשם.

 וברוך פליקר., הצוות יורכב מאיציק כהן, יוסי ויידה

 

 אושר פה אחד

 

 לירון כרמל נבחר פה אחדיו"ר האיגוד  -ישראליו"ר ועדה מארגנת לאליפות  .8

 

 -ועדת ערעורים לאליפות ישראל .9

 לילך וייס, יורי פודובוני, משה ישראלי, צקה רז וסי ויידה, צחי פרום,יו"ר, י -איציק כהן

 אושרו פה אחד

 

 -אליפות ישראל .11

 .63-ישראל ה ניתנה סקירה על ההכנות לאליפות

בקש להביע מחאתו על תפקודו של מנהל מכהן, מר איציק יו"ר הוועדה המקצועית, 

 האליפות גל שמואל.

 

 :לאיגוד רישום .11

לאור הקיצוץ התקציבי שחל השנה, והקושי לקיים הפעילות השוטפת, הוחלט כי החל 

)למעט  בחמישה עשר אחוזיםאיגוד רישום ל , תעלנה אגרות2017-18מהעונה הבאה 

 .כ.שחקן אישי(

 שקלים. 20סך תתווסף אגרת טופס משחק כמו כן, 

 אושר פה אחד

 

 -מאמן זמני לנבחרת ישראלמינוי  .11

מאמן ראשי , גנדלרלהרחבת סמכויותיו של עומר לפי המלצת הוועדה המקצועית 

נבחרות הנוער, קדטים ועתודה על מנת לתת מענה מיידי את לאמן  כך שיוכלבפנימייה, 

 יהיה ללא תוספת תשלום לשכרו הנוכחי. . מינויולנוער להכנה לאליפות אירופה

 

 אושר פה אחד

 

 עולות מליגה א' בוגרים לליגה ארצית בוגרים:קבוצות הכמות הגדלת  .13

ההנהלה מאשרת כי מספר העולות בהתאם להמלצת וועדה מקצועית וועדת ליגה וגביע, 

 קבוצות. 11בעונה הנוכחית יהיה 

 

 בעד 4

 נמנעים )אמנון בן שחר ואלי לוי( 2

 



 

 - מהמכבייהקבוע ציוד  .14

שייערכו השנה. בענף הטניס שולחן משחקי המכבייה  ינהל אתאיגוד הטניס שולחן 

 לאגודות שונות יחולקושולחנות חדשים וציוד נוסף אשר  10בתום המשחקים יישארו 

 .במטרה לתמוך ולחזק את האגודות

לפי ובשקיפות מלאה  האיגוד ייפנה לאגודות השונות בקול קורא לחלוקת הציוד

  קריטריונים שיוגדרו להלן:

 א. האגודה חברה באיגוד מן המניין.

 ב. בעלת ניהול תקין.

 ג. מוכרת ומתוקצבת על ידי הטוטו.

לפחות לטובת האיגוד עבור קיום תחרות רישמית הסכמת האגודה להעמיד אולם ד. 

שולחנות  8חות ובו לפ 2018-19ולפחות פעם אחת בעונת  2017-18פעם אחת בעונת 

לקיום אירוע של האיגוד וללא קבלת תשלום עבור כך. במידה ויתקבלו יותר מעשר פניות 

)לא יותר  תיערך הגרלה בין הפונות ובמידה ויהיו פחות מעשר יתחלק הציוד בין הפונות

 שולחנות לאגודה(. 3מ 

רישמיים השונות, לאפשר קיום טורנירים  האיגוד רואה בכך הזדמנות לסייע לאגודות

 מטעם האיגוד בפיזור גיאוגרפי נרחב.

 

 אושר פה אחד

 

 רשם: יוסי ויידה

 

  חתימת חבר הנהלה      חתימת יו"ר האיגוד

 

________________      _________________ 

 

 


