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 פרוטוקול ישיבת הנהלה
 , תל אביב10שטרית  01/03/2019  0009:

 וכחים:נ
 יהודית חליפה., , אלי לוירן, אמנון בן שחקי, טל וינר, יוסי דרוסאיציק כהןמנכ"ל,  –יו"ר, פבל ליסובצב  –לירון כרמל 

 נשיא כבוד –בוריס פימה מר  :מוזמנים

 , שלמה אברמוביץ, לימור גיבשטיין, מיקי קידרגדי דיולד , ברוך פליקר התנצלו:

 
 סדר יום

 דבר פתיחה יו"ר .1

 אישור פרוטוקולים .2

 .עדכון מנכ"ל .3

 אמצעי העברות ותשלומים .4

 אליפות ישראל באילת .5

 תקציב .6
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 ברצוני לאחר החלמה מהירה למיכאל גורביץ לאחר שעבר ניתוח לא קל –דבר פתיחה יו"ר  .1

 אושר פה אחד. – 26/11/2018אישור פרוטקול הנהלה  .2

 עדכון מנכ"ל .3

קבצות מכל רחבי הארץ,  90-נפתחו ליגות מיני קדטים וקדטים בהצלחה רבה. עד היום נרשמו כ –ליגות  .א

ים מפגשים מרוכזים בכל רחבי הארץ. המפגש . מתקיימ15ספורטאים צעירים עד גילאי  200 -סה"כ כ

 המסכם יתקיים במרכז הארץ.

ספורטאים באיגוד טניס שולחן. להוציא שיתופי פעולה  1,600-באיגוד קיימים כ  -כמות ספורטאים  .ב

 נוספים שכרגע על הפרק ומקודמים בימים אלה.

האיגוד שחקניות חדשות. בנות, כולן  400-הגענו ל כבפריסה ארצית, הפעילות מתקיימת  –"אתנה"  .ג

 קיבל אישור להפעיל הפרוייקט בגילאים נמוכים יותר. 

עובד בצורה יפה בניהולו של שמעון רבינוביץ. שחקני בוגרים מגיעים להיות  –נבחרות אזוריות  .ד

 כפרטנרים. 

 התקיימה תחרות גדולה בר"ג. –שת"פ התאחדות בתיה"ס  .ה

 

  –אמצעי העברות ותשלומים  .4

a. להזמנת טיסות באון ליין. תבחן האפשרות המשפטית על ידי המנכ"ל. במיד וניתן,  נדרש כרטיס נטען

ש"ח. כל הוצאת עבור טיסות בלבד, באישור שני מורשי  5,000עד  הנהלה מאשר להטעין הכרטיס

 חתימה.

b.  בהתאם לחוזה העסקתו ובהתאם לפיקוח ועדת הכספים. במידה ויהיו  –תגמול שנתי מנכ"ל

 קרים, ייעשה קיזוז/הוספה. אושר פה אחד.התאמות לדוחות מבו

 2019עדכון אליפות ישראל  .5

a.  אושר פה  –יו"ר אלי לוי, פבל ליסובצב, טל וינר, יהודית חליפה, אייל שול  –חברי הוועדה המארגנת

מלונות מלאים ועוד מלון צמוד לפי דרישת  2אלי לוי נתן סקירה לחברי ההנהלה. כרגע יש  אחד. 

 עם אירוע אמנותי. 19/3 -למות המוכנים לשימוש. אירוע הפתיחה יתקיים באו 3האיגוד. ישנם 

b.  1בעד.  6הוחלט על תפקיד מייעץ.  –אולמות שונים  3ליווי מקצועי בשל תחרות הממוקמת ב 

 מתנגד (יו"ר לירון כרמל)

יגוד נפגע יו"ר האיגוד עדכן כי לאור מנגנון רוחבי של הגנות מטעם משרד הספורט הא – 2019תקציב לשנת  .6

באופן יחסי ולכן לא הגיע הסכום הצפוי להכנס. יו"ר האיגוד, אחר מאמצים קדחתניים וישיבות מרובות בנושא 

מול קברניטי הספורט הצליח לבלום באופן משמעותי את הפגיעה ע"י הוספת תקציב ממשאבים תקציביים 

. הנתונים אינם סופיים מכיוון 2018ת אמנון חבר ועדת הכספים הציג התקציב. סקר את הביצוע לשנחלופיים. 

שהיה רישו שונה של הסעיפים בהנה"ח. בתקציב הבא כבר תהיה חפיפה והתאמה מלאה. אמנון הציג טיוטת 

אושר פה אחד. יצויין כי הוצאות הפיתוח גדלו משמעותית  – 2019התקציב שעבר ועדת הכספים לשת 

 לעומת הוצאות התפעול.
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 שונות .7

פבל יציג הגדרת התפקיד. ההנהלה מסמיכה את המנכ"ל להתקדם  – ז מקצועיהרחבת היקף משר רכ .א

 בנושא.

 נמנע. ההצעה לא אושרה. 1בעד,  1נגד,  5 –שתוף שחקן צעיר בליגת העל גברים  .ב

 גם השנה שגריר סין יקדם שת"פ עם האיגוד. –שת"פ שגרירות סין  .ג

(שנפלה על יום כיפור) מנעו עקב אי השתתפות באליפות אירופה  – 2019אליפות עולם יחידם  .ד

מהנבחרת הישראלית להרשם לאליפות העולם. יו"ר האיגוד, לירון כרמל, שוחח ישירות עם יו"ר איגוד 

העולמי תומס וייקרט לפתרון הנושא. בימים אלה מנכ"ל האיגוד שלח המסמכים הרלוונטיים וממתינים 

 לתשובות ההתחדות העולמית.

 

 יו"ר האיגוד נעל הישיבה. 

 

 

 

______________________      ________________________ 

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

 

 


