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27/02/2020 

 

 , תל אביב10במשרדי האיגוד, שטרית  17:00, 27/02/2020פרוטוקול ישיבת הנהלה 
 

מנכ"ל, שלמה אברמוביץ', לימור גיבשטיין, יוסי  -יו"ר, פבל ליסובצב  -נוכחים: לירון כרמל 

 אלי לוי., , אמנון בן שחרקיןדרוס

 מיקי קידר. רבינוביץ', טל וינר, איציק כהן,שמעון  -מסרו את התנצלותם 

 

קרוב יו"ר האיגוד פתח את הישיבה בהשתתפות בצער של משפחת בוגן שאיבדו את 

 . מבקש לאחל השתתפות בצער בשם האיגוד. משפחתם

 

 סדר יום הישיבה:
 אישורי פרוטוקולים: .1

 אושר פה אחד. - 2/01/2020הנהלה מתאריך  פרוטוקול ועדת כספים, פרוטוקול

 דיווח מנכ"ל: .2

ויצאה להכיר את השטח ולעשות  מישל נכנסה לתפקיד במקום יואב - אתנהפרויקט 

יוענה ספר ה בתיביקרה במישל ביקורת במוקדים השונים של אתנה ברחבי הארץ. 

איריסים בכרמיאל, בית ספר כדורי ו"הצבי בבית ספר ה, מענית ברמלהז'בוטינסקי, 

בלוד אנו בקשר רציף עם האגודה וייערך אירוע שיא באפריל. ישראל" בקרית אתא. 

 הפרויקטעד כה נעשתה בדיקה שהפעילות מתקיימת בצורה תקינה.  הביקורבמהלך 

ספורטאיות מכל רחבי הארץ. באזור הדרום  400-הגיע להיקף חסר תקדים של כ

צלח )מלבד אילת( אך האיגוד יעשה מאמצים לפתח אותו בעתיד הקרוב.  הפרויקט לא
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כיום ההנהלה רואה ירידה בפעילות באזור הדרום ולכן  -פיתוח הענף בדרום הארץ 

הועלו רעיונות כלליים כיצד אפשר לקדם את האזור בדרכים שונות. לאור כך, הוחלט 

זורי. המפגש יתקיים במהלך כי יתקיים מפגש עם הקבוצות בניסיון להביא לפיתוח א

 הפועל/מכבי.

 באזוריםלאור המצה הרפואי המורכב  – נגיף הקורונה ברחבי העולם התפשטות

שונים בעולם, הוחלט ע"י ההנהלה לנקוט משנה זהירות בכל הקשור ליציאת משלחות 

 לחו"ל. לאור כך שלוש הטיסות הקרובות לאזורים בעיתיים בוטלו.

העולם בדרום קוריאה נדחתה מחודש מרץ  אליפות באיגוד התקבלה הודעה כי

בוטלה, כמו כן מבטלים את תחרות  הבוונצי, אליפות הים התיכון 2020לחודש יוני 

מיני קדטים וקדטים בברטיסלבה, סלובקיה. לאור הביטולים והמצב הרפואי המורכב 

כ"ל בעולם, נגרם הפסד שאינו בהיקף משמעותי בגין ביטול הנסיעות. באחריות המנ

 לקיים בירור האם ניתן להשיב כספים אלו.

מרכזי הספורט החליטו לקיים התחרויות בשיתוף  - אליפות הפועל ואליפות מכבי

 פעולה מלא עם האיגוד. לאור כך, האיגוד ייקח על עצמו ניהול התחרויות.

הוחלט לקיים  בהמשך לתכנית המקצועית של האיגוד, - השתלמויות מקצועיות

בנושא כושר גופני אשר בסופן יחולק לאיגוד סט כלים  אמנים ומדריכיםהשתלמויות למ

משמעותי ליצירת שפה משותפת בהיבט רוחבי ומקצועי לכל האגודות בארץ. מר זאב 

הרשקוביץ', מאמן הכושר הראשי מטעם היחידה לספורט הישגי בוינגייט, יעביר 

חד המאמנים הבכירים ההשתלמות ויפקח על התכנים שיועברו לאגודות. זאב ידוע כא

בארץ לכושר גופני ובמסגרת תפקידו מטעם היחידה לספורט הישגי, הוא מאמן את 

-ו 8ספורטאי האקדמיה לטניס שולחן בוינגייט. התכנית מותאמת לכושר גופני לגילאי 

במסגרת התכנית יתקיים בסוף מאי. כאמור,  הנוסף בטניס שולחן. כמו כן, המפגש 12

 על מנת שתהיה להם תכנית של כושר גופני לכל האגודות המטרה היא לתת כלים

 ויצירת שפה מקצועית אחידה לקידום הספורטאים.

הוחלט השנה לקיים את האליפות בעיר רעננה. האליפות תתקיים  - אליפות ישראל

. בשלב זה, ולאחר משא ומתן עם הנהלת האולם 10-16/04/2020בתאריכים 

 הביא להורדה במחירי השכירות.וגורמים בעירייה, מנכ"ל האיגוד 
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 )נמסר בכתב על ידי הרכז המקצועי(:  עדכון מקצועי

ובתיאום מלא  מטעמים אישיים דניאל קושקרוב סיים את דרכו באקדמיההספורטאי 

 עם הוריו ומוסדות החינוך. 

הישג נהדר לספורטאי טל   - הפתוחה צ'כיהמאליפות  הנוער חזרוקדטים והת ונבחר

ארד תוך שהוא מנצח את  תבמדלייוזכה  3-בגילאי הנוער במקום ה ישראלי שסיים

עלו משלב השחקנים הנוספים, טל טילקין, יונתן קוחלי  ניבאירופה. ש 3המדורג 

 הבתים.

בנבחרת הקדטים השתתפו שושן, אביבי ואלמור. אלמור ושושן העפילו שלב אחד 

 לאחר הבתים.

קצועי בוחן אפשרויות לצירוף שחקנים בשלב זה הרכז המ - סגל הספורטאים בוינגייט

 נוספים בתחילת העונה. 

בשלב זה, ההנהלה רואה בחיוב לאפשר לאקסטרנים להגיע ולהתאמן יחד עם 

 ספורטאי האקדמיה. 

הצפון מתקיימים כסדרם ועוברים בצורה מוצלחת.  באזור – ותאזורי נבחרות אימוני

בכרמיאל, גליל ורמת ישי. בכל סוף שבוע והמארחות הן  בפרויקטהאגודות המעורבות 

מאמנים. אחרי זה המועדון שאירח  2יחידות אימון,  5שלישי של אותו חודש עושים 

 מקיים אימון פתוח וכל מי שרוצה יכול להגיע.

הועלתה הצעה על ידי חבר ההנהלה, מר יוסי דרוסקין, לערוך אליפות אזורית 

 )צפון,דרום, מרכז(.

 :2020תקציב  .3

 כספים התכנסה ודנה בטיוטת התקציב שנדרש להביא להנהלה לאישור.ועדת 

 :2020-תקציב משרד הספורט בבשלב זה יש חוסר ודאות לגבי  (1

x אין תקציב מדינה מאושר. 

x המדינה נמצאת בגרעון. 

x מתקציב של שנה שעברה עד שיגיע  1/12 בינתיים האיגוד מתוקצב חודשית ב

אישור התקציב  בתקווה שיתקבלר מכן התקצוב ייעצ תקציב. לאחרמה 40%-ל

 ספטמבר כולל הפרשים./אוגוסט בסביבותהצפי הוא  -על ידי ממשלה חדשה 
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 :השלכות של המציאות התקציבית (2

x  האיגוד עלול  -בחודשים יוני, יולי, אוגוסט ועד המשך התקצוב על ידי המדינה

 תזרימי.כנס ללחץ ילה

x נסות ובהוצאות, על מנת תקציב שמרני עם קיצוץ בהכ לאור האמור, נבנה

 המדינה במידה ויהיה. להקל על קיצוץ בתקציב

x  חברי הועדה דנו בתקציב השמרני, אישרו אותו והחליטו שבמידה ותקצוב

לאן להקצות את המשאבים  -יהיה צורך בדיון מקצועי  -הסופי ישתנה לטובה 

 הנוספים שנוצרו.

x  ובה.צג לאישור ההנהלה בישיבת הנהלה הקרהוהתקציב החדש 

הגדלת יו"ר האיגוד טען כי ההנהלה והמנכ"ל יכולים להיות גאים בתוצאות הכספיות וב

 משנים קודמות. התקציב

 התקציב אושר פה אחד.

 

 שונות: .4

גוף שהתקשרנו איתו על מנת לגייס כספים. נציג ההנהלה, מר  – דיווח לגבי המל"כ

כל החומר  נמצא בקשר שוטף איתם. הגשנו את הבקשות עםאמנון בן שחר, 

קרנות בעיקר באזור ארה"ב וקנדה, שוויץ, תאילנד.  31-המצורף. הוגשו בקשות ל

תשובות שליליות  2הקרנות יושבות פעמיים בשנה לדון בבקשות. כרגע קיבלנו 

 מקרנות לא רלוונטיות ומחכים לקבלת התשובות בעתיד הקרוב.

בלוד שניהל  2סט במהלך תחרות רנקלי - של סרגיי טרוסמןפנימית ועדת משמעת 

מיכאל טילקין, המאמן סרגיי טרוסמן התפרץ בצעקות על מיכאל טילקין לאחר 

שהאחרון ביקש משחקנו/בנו של סרגיי, עידן, לא להתחמם על שולחנות פנויים 

במהלך התחרות. לאחר מכן השחקן שוב עלה להתחמם על השולחנות ומנהל 

וף התחרות המאמן והשחקן לא התחרות ביקש שירד, סרגיי התלהם פעם נוספת. בס

. באיגוד התקבלו 3-נשארו לטקס הענקת הפרסים על אף שהשחקן סיים במקום ה

תלונות ממספר גורמים לאור ההתנהגות הבלתי ספורטיבית ובלתי ראויה. בעקבות 

כך, זימן מנכ"ל האיגוד את מנהל אגודת קריית אתא לשיחה משמעתית וליישור קו. 

 וד, והגורמים הרלוונטיים. בשיחה נכחו מנכ"ל האיג
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הוסבר למנהל האגודה, כי מבחינת האיגוד הספורטאי והמאמן הינם נציגי האגודה 

ובהמשך ישיר לכך, האגודה מהווה חלק בלתי נפרד מנציגיה ועלולה לשאת בתוצאות 

במידה והמקרה יחזור על עצמו. השיחה הסתיימה ברוח חיובית וטובה ודובר על 

 יגוד עם אגודת קריית אתא.שיתוף הפעולה של הא

רכז השופטים באיגוד, מיכאל טילקין, יגיע לדבר על דברים מהשטח  -שופטים 

 בישיבת ההנהלה הבאה. 

 הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------                                                                                            ---------------------- 

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


