
_________________________________________________________ _____________________ ____ 
Israel Table Tennis Association  

                                                                                                                          איגוד טניס השולחן בישראל                     
69482 תל אביב ,10שטרית רחוב   

Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 
Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

tabletennisoffice@gmail.com 
 

 
______________________________________________________________________________ 

 

29/11/2018 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה
 , תל אביב10שטרית  11.1826. 17:00

 וכחים:נ
שלמה ר, מנון בן שחאן, קיאיציק כהן, לימור גיבשטיין, טל וינר, יוסי דרוסמנכ"ל,  –יו"ר, פבל ליסובצב  –לירון כרמל 

 , יהודית חליפה.אברמוביץ, אלי לוי

 נשיא כבוד –בוריס פימה מר  :מוזמנים

 גדי דיולד , ברוך פליקר התנצלו:

 
 סדר יום

 .כון מנכ"לעד. 1

 .רכז מקצועיעדכון . 2

 .שינויים בתקצוב. עדכון 3

 .2019אליפות ישראל . עדכון 4
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 עדכון מנכ"ל .1

ונווה מיכאל. קיבלנו  קיימת בכפרי הנוער: יוהנה ז'בוטינסקי, כדורי, ניר העמקתמהפעילות  –"אתנה"  .א

ואנו יוצרים קשר עם האגודות כדי להכניס אותם לבתי , לפתיחת קבוצות בבתי ספר יסודיים אישור רשמי

ר הספר ולהרחיב את הפעילות. הכניסה יכולה להיות או במידה ולאגודה כבר קיים קשר עם בית ספ

-כ ו לויקט הגענ. בשנה הראשונה של הפרעם המועצה ב, אם יש קשר טותמועצה אזורי או דרךכלשהו 

ל: ? פבהתעניינו האם השחקניות אלה יהפכו לפעילות, כולן שחקניות חדשות. חברי ההנהלה בנות 150

עילות קשה ראשונה של הפומעלה, ובשנה  12-13י הנוער הגיל הוא "לא בהכרח מאחר וברוב כפר

גשנו וקיבלנו את האפשרות לכן ה, מקצוענות בענף קטןתפתח ליכוי לההסיות וישר עם תחרו להתחיל

 ההמשך. ל דורחו שחקניות שים ששם יצמיכנס לבתי ספר יסודיים, שאנו מקוולה

תחרויות  4אים עם ורטפס 1584הוגשו  2017/18טוטו / מנהל הספורט בדיווחי  –רים במספסיכום עונה  .ב

, אנו מחכים לבשורות ספורטאים אשתקד. תקצוב סופי לא ידוע 1204לעומת  30%-ומעלה, עלייה של כ

 ממנהל הספורט על גובה התקצוב.

שנה שעברה האיגוד התחיל בתמיכות לאגודות חדשות במתן שולחנות כבר  –כה ועזרה לאגודות תמי .ג

ת כול לתמרץ אגודה, בנוסף לכך, האיגוד יספורטאים חדשים בא 20גד התחייבות להגדלת / רישום כנ

אשר מהווים  )₪ 50ואית (עלות בדיקה רפברישום ספורטאים חדשים על ידי החזר  האגודות הקיימות

על  ₪ 50ת בגובה כלל האגודונהלה החליטה לאשר החזר כספי ל: ההמכשול לחלק מהאגודות. החלטה

אחר דיווח צע ל. התשלום יבו10-35בגיל  2017/18לעומת  2018/19פי דיווחים ש על כל ספורטאי חד

 וקבלת הכספים בגין הדיווח. 2018/19ת בפועל למנהל הספורט על עונת פעילו

ה: האיגוד חלט. הפעילות האיגוד ושיווק של ת המאמניםודנה בנושא הכשרההנהלה  –פעילות שוטפת  .ד

 . בנושא השיווקמאמנים מאשר הנוהל הקייםטיביות לקידום הכשרות האלטרנאפשרויות  לגבייברר 

ה (תמיכה המדיניות החדשאת  רסם באתר ובמדיה חברתיתציא מייל עדכון וכמו כן לפט להוהוחל

 קות רפואיות לספורטאים חדשים).גודות החדשות והחזר עבור בדיבא

 

 ועיעדכון רכז מקצ .2

 .זוריים במרכזי מצוינותאימונים א וילהתח

 נצרת, גליל וקריות.: כרמיאל, צפוןת פעילות הכרמיאל מרכזת א

 כרון יעקב ונתניה.י, ז: חיפהילותפעאת חיפה מרכזת כרמל 

 המרכז. לוד מרכזת את פעילות

ומקום  סכמה על זהות המאמןים בדרום מאחר והאגודות לא הגיעו להנכון לשלב זה אין אימונים אזורי

 תור את הבעיה. בודק את האפשרויות ומנסה לפהאימונים. שמעון 

(ההנהלה בירכה את  לודב אולם החדשהנבחרת התאמנה ב, , עד כהליתן עתקיים אימוכל חודש מבסוף 

 היפה). על פתיחת האולם חבר ההנהלה שלמה אברמוביץ
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שחקנים המובילים  50 -בהשתתפות ככדורי, ם מחנה אימונים חנוכה בבתחילת חודש דצמבר אמור להתקיי

  ך.ורך כשר מגיע לארץ לצ, אגדלח גם מישל יה נוכ. במחנה יה9-22גילאים בארץ ב

פנימייה האמנים כרגע שלושה שחקנים בלבד וישנה חשיבות להחליט איך ומה לעשות כדי שבפנימייה מת

ולהציגו לחברי ועדה  2019ש על ידי ההנהלה להכין תקציב מקצועי ל . החלטה: שמעון מתבקתצליח

כספים, תתכנס  ועדת קצועית אוכמו כן, ההנהלה החליטה שהועדה הממקצועית ולהנהלה בישיבה הבאה. 

 מעודכן. 2019לפני ישיבת הנהלה הבאה על מנת שאפשר יהיה להציג תקציב 

 

 ינויים בתקצובעדכון ש .3

הספורט השונים יתבצעו רק בכנסת, תקציבים לאיגודי חוק הרי ההנהלה שלפי תיקון המנכ"ל עידכן את חב

דרך טוטו בשלב זה עד שמנהל יך ימשתקצוב לאגודות , ונהל הספורט)על ידי מנהל הספורט (בעבר טוטו + מ

ח ו סיכוי שיצטרך להכין דו"ניחליפו. בשלב זה האיגוד הגיש את הדו"ח למנהל הספורט, אבל ישהספורט 

 ו.נוסף לטוט

 

 2019אל עדכון אליפות ישר .4

ת הספורטיבית בעיר אילת ויתרונות הקיימים לקיום התחרות אלי לוי נתן סקירה לחברי ההנהלה על הפעילו

, וכמו כן בצורך הנהלה דנו במקורות תקציביים והשלכות לוגיסטיות על קיום האליפות באילתחברי הבעיר. 

חול המועד ריכים של ל המועד פסח לפורים, עקב התנגשות התאאליפות מחותי נמנע להזיז את מועד הבל

חלטה: , הקי. לאחר דיון מעמ2019באפריל גריה הונהעולם בטניס שולחן אשר תתקיים בח עם אליפות פס

 )9, בעד: 1, נמנעים: 0: (מתנגדים תתקיים בעיר אילת 2019ראל אליפות יש

 

 שונות .5

ספורטאי אשר מקבל סטטוס זה   :ןאברמוביץ הציג את עמדתו לגבי הסטטוס של ספורטאי מצטיישלמה  .א

ו תו ותרומתבחוזה עם איגוד טניס השולחן על המשך פעילצריך להבין ולכבד את מעמדו ולהיות קשור 

ת המוביל בנושא זה ולהציג להנהלה טיוטת חוזה התמנה על ידי ההנהלה להיולענף. החלטה: "שלמה 

 בעניין.והשלכותיו 

 ילת דצמבר.תחפעם נוספת ויתקיים בחה ניימן נדר שבע ומנדל לאס"א בא מעתי בנוגעדיון מש .ב

  

 הישיבה ננעלה.

 רשם פבל ליסובצב
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 יו''ר  –לירון כרמל         מנכ''ל –פבל ליסובצב 

 


