
 , תל אביב10במשרדי האיגוד, שטרית  17:30,  11/11/19ישיבת הנהלה 

יוסי דרוסקין, לימור גיבשטיין, שלמה אברמוביץ, טל וינר, , מנכ"ל –יו"ר, פבל ליסובצב  –נוכחים: לירון כרמל 

 אמנון בן שחר, שמעון רבינוביץ, איציק כהן.

 איז'ו וינר –אורח 

 יוסי רונזבלט מאשדוד ועדי סידלר משהם, שניהם התנצלו ולא הגיעו. –מנהלי מועדונים  2הוזמנו לישיבה 

רכז הטניס שולחן במרכז הפועל, איז'ו וינר, מלווה את האיגוד כבר שנים רבות, בקשר טוב עם כיבד בנוכחותו 

 הקבוצות.

ח זר ניחומים תנחומים לחבר ההנהלה, אלי לוי, על מות אימו. בהלוויה הייתה נציג ההנהלה, יוסי דרוסקין, נשל

 מטעם האיגוד.

 אישור פרוטוקולים  .1

 אושר פה אחד. –פרוטוקול של ישיבת הנהלה אחרונה 

 יישלחו. –פרוטוקולים של ועדות כספים וליגה 

 

 דיווח מנכ"ל .2

 ליגות:

 התחלנו ליגה לאומית, על, ארצית גברים.

 בתחילת נובמבר. –יתחיל בדצמבר, א' גברים  –לאומית נשים 

 .90אותה כמות קבוצות, בערך  –ליגה א' 

 בערך. 10%עלייה של  –ליגות קדטים ומיני קדטים 

 הרישום עבר יחסית בצורה חלקה, מבחינת נוהל תשלומים יחסית מקרטע, אבל עבר בסדר.

 עדיף שיהיה מסונכרן מראש תמיכות ממרכזי הפועל ומכבי.

יקה, לא הצלחנו לעבור את יעד ה לעומת שנה שעברה, עלייה לא מספ 200עלייה של  –דיווח לטוטו 

התאחדות בתי הספר שלא מקפידים על  –פרויקטים שהצליחו פחות מהמצופה  2שציפינו לו.  2000

 בדיקות רפואיות, ופרויקט של בית ספר אורט במרכז שגם הצליח פחות מהמצופה.

הצלחנו לארגן את  שמעון ירחיב על כך. -בנוסף למחנה אימונים , ITTF LEVEL Iעברה השתלמות קורס 

 . OSההשתלמות בהתראה קצרה דרך תמיכת 



מישל גאדל יגיע לארץ בדצמבר, במסגרת תקציב שהצלחנו להוציא מהועד האולימפי אחרי לחצים גדולים 

שהפעלנו עליהם עם מספר ישיבות ואינספור טלפונים. מישל יום אחד באקדמיה בוינגייט, שלושה ימים 

 סיכומים על תוכנית עתידית.מחנה בצפון, ויום נוסף של 

 התקיים כנס בוינגייט, שום הוצג לגבי התכנון העתידי של האמות מידה החדשים.

 אנחנו עדיין לא יודעים איך יעבוד התקציב והחלוקה מהמדינה של שנה הבאה.

 

 גיוס תרומות .3
 

נפגשו עם חתמנו על ההסכם עם המל"כ )מרכז לגיוס כספים(. אמנון ופבל היו שם, התרשמו לטובה, 
 המנכ"לית. 

 פרויקטים, שלהם נוכל לקבל הכי הרבה תרומה לטווח זמן כמה שיותר ארוך. 3אנחנו צריכים להגדיר 
 
 

 סקירה מקצועית .4
 

שלמה אברמוביץ טוען שיש בעיה קשה של מדריכים ומאמנים בארץ, גם חסר, וגם מי שמסיים קורס 
 יותר פרקטיקה מאשר נושאים כמו אנטומיה...לא עובר הכשרה כדי להעביר אימונים. עדיף שילמדו 

 
מדימונה(. איתי שושן מכרמל חיפה  1מכרמיאל,  3בנות ) 4חדשים. יש  7, הצטרפו 3אקדמיה: היו 

פעמים בשבוע לאימונים אחה"צ, המועדון משתף פעולה  3-4נשר מסיבות אישיות, ממשיך להגיע 
ינגייט על הנסיעות שלו. שעות האימון גדלו, בצורה מושלמת. צריך להכין מסמך שאין אחראיות של ו

 השנה.  20בשנה שעברה לעומת יותר מ  17יותר שעות אימון טניס שולחן לעומת כושר, 
 

טאובר. בסוף החודש נצא מיכאל שוסטרמן ויונתן  –נבחרות: כרגע יש משלחת בוגרים באוסטריה 
 בה של המון משחקים.תחרות טו –נשים  2בוגרים,  2נוער,  4קדטים,  4 –לאסטוניה 

 
 שוסטרמן יוצאים לאסטוניה וממשיכים עם שמעוןיונתן ישראלי וטל  –אליפות פינלנד לבוגרים 

 לפינלנד. רבינוביץ
 

טל ישראלי חזר מאליפות הונגריה הפתוחה, מלווה במאמן עומר גנדלר. תחרות חזקה מאוד והצליח 
 להגיע 

 
 30שעתיים וחצי בשבוע, כל יום שישי. בלוד )מרכז( ייפתח ביום שישי, מעל  –נבחרות אזוריות 

 שחקנים, צריך למצוא את הדרך הנכונה שיהיה מועיל וטוב. 
 בצפון תהייה פגישה עם פבל, שמעון רבינוביץ והאגודות הרלוונטיות. 

. גם אין שחקנים בדרום כרגע אין שום פעילות, האגודות לא משתפות פעולה, למרות ניסיונות שלנו
 רלוונטיים.

 מתכנסת פעם בחודש, ביום שישי אחרון של כל חודש. –נבחרת עילית 
 

שנבחר אליו.  ITTF HOPESלמחנה  12-19/12אורי אלמור, בליווי שמעון רבינוביץ, טסים לדצמבר ב 
 אורי נבחר אבל לא יכל לנסוע למחנה שהיה בעומאן, בגלל נושאים פוליטיים וויזה.

 
אנחנו מקווים שמרכז ₪,  10,000ביקשנו עזרה של  –בקשה תמיכה לאלינור דוידוב )מכבי דימונה( 

 "מכבי" יאשר זאת בוועדת הכספים הבאה שלהם.
 



מלגה מספורט הישגי, נכנסו לסגל בזכות הישגם של רבע גמר  –מלגה לאורי אלמור ואיתי שושן 
 חודש, ישירות לחשבון בנק של הוריהם. כל₪  1,000באליפות אירופה לקדטים. אמורים לקבל 

 
 צריך לייצר ועדה מקצועית, כרגע אין בפועל.

 
 

 דיווח אתנה .5
 
 

התחלנו שנת פעילות, עם מיקוד לנושא המקצועי, נסגרו מוקדים שבהם הפעילות הייתה פחות 
מוצלחת, ונפתחו קבוצות נוספות באגודות שיכולות לקדם את הבנות המשתתפות באימונים אחה"צ 

 )למשל כרמיאל, לוד, קריית אתא(.
 התכנון הוא לעשות אירועי שיא בכל המוקדים, ולנסות לקדם את הבנות

 
 
 

 אליפות ישראל .6

 

בעזרת התמיכות ₪, אלף  40-הפער בקיום האליפות באילת לעומת במרכז הארץ, הוא חסכון של כ
 שקיבלנו על האליפות ממרכזי "הפועל" ו "מכבי", ועיריית אילת.

אופציות האיים לקיים באילת או במרכז. בנוסף דנו באופציות לפתירת הבעיות  2ההנהלה דנו ב חברי 
 .2019והתלונות העיקריות שעלו מהשטח אחרי האליפות של 

 חברים. 5חברים, בעד קיום האליפות באזור המרכז  2בעד אילת 

 

 שונות .7

 

 והאגודות הן הלקוח.איז'ו וינר רואה את האיגוד כמי שצריך לשרת את האגודות, *

 נותן סקירה של פניות שהוא מקבל מהאגודות.

 

*לירון רוצה להעלות את נושא טל וינר, שמגיע לעיתים קרובות למשרד )בממוצע לפחות פעמיים 
בשבוע(, עובד בהתנדבות, ועושה עבודה קשה. טל ביקש החזר של הוצאות נסיעה )הוא מגיע מאזור 

 אושר פה אחד.  – שמותר לפי התקנון )ברוך פליקר אישר(₪,  400-כירושלים(. מדובר על החזר של 

*קבוצת כרמל חיפה פנתה לפבל בנושא מרינה קרבצ'נקו שמאמנת באקדמיה, והייתה סיטואציה 
שהיא הייתה יכולה לשחק נגד שחקן שמתאמן באקדמיה. לירון דן בנושא עם ברוך פליקר, כדי להבין 

בנושא, והחליטה שאין הגבלות על מרינה קרבצ'נקו, וההגבלות הן איך מטפלים בבעיה. ההנהלה דנה 
 רק על מי שעובד באיגוד במשרה מלאה.

 

 

 

____________________    _____________________ 

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


