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26/04/2020 

 

 zoomאפליקציית ב 17:00, 2020/40/62פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 

, אלי לוי, , יוסי דרוסקין, אמנון בן שחרמנכ"ל, שלמה אברמוביץ' -יו"ר, פבל ליסובצב  -נוכחים: לירון כרמל 

 , טל וינר, מיקי קידר, איציק כהן.רבינוביץ שמעון

 .חליפה ויהודית גיבשטיין מסרו את התנצלותם: לימור

 

 .Zoom-ישיבת הנהלה ב -לראשונה באיגוד טניס השולחן 

 

 סדר יום הישיבה: 

 דיון על חזרה הדרגתית לשגרה. .1

 צריךתגר לא פשוט ו. האגודות והמאמנים עומדים בפני אאנו חוזרים לשגרה שונה ממה שאנחנו מכירים

 להתרגל לכללים ולהגבלות החדשות עד שיחלוף זעם.

 האחריות כלפימנכ"לים ויושבי ראש עם הועד האולימפי שלקח על עצמו את  ישיבתהתקיימה השבוע 

הספורטאים המתווה שהוסכם הוא שמקצוענים. תחרותיים וספורטאים של חזרה לשגרה הנושא של 

הקפדה יתרה על ששומר על כללי הבידוד ) יהפוך למתקן סגורנגייט ויוהמקצוענים יחזרו לפעילות 

  (.היוצאים והנכנסים

של טניס שולחן )נבחרת בוגרת( יכולים  יםהישגישספורטאים אומר שמסמך בסיום הישיבה פורסם 

  המגבלות לאגודות צפויות להיות מוסרות בהמשך.. גבלותלחזור לפעילות במסגרת ה

ילדי לא פעיל עד אחרי יום העצמאות וכרגע חדר האוכל לא פעיל ולא ניתן ללון שם )המכון  - וינגייטמכון 

אם משרד החינוך לא מחזיר את הלימודים אז הילדים ו האקדמיה כפופים להוראות של משרד החינוך

 טבוינגיי. ברגע שיאשרו ללון יאלצו להגיע ולחזור בכל יום הילדיםעקב כך  (.לא יכולים ללון באקדמיה

הם טאובר ומיכאל ישראלי, טל שוסטרמן,  יונתן השחקניםני האקדמיה יוכלו לחזור להתאמן. שחק

 החל ממידי.יכולים לחזור להתאמן בוינגייט היחידים ש

אופציה לאימונים כל עוד לא חוזרים לפעילות בוינגייט נבחנה  - אופציה למקום אימונים אלטרנטיבי

עבור בהדרכת דימה אברמנקו והבוגרים ואימונים בכרמיאל  עבור נבחרת הקדטים, הנוער בזיכרון יעקב

 פבל יעמוד בקשר מול מנהלי האגודות הנ"ל בכדי להסדיר את הנושא. נערות.הקדטיות והנבחרת 
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לפחות שני מטר של לענף שלנו הם לשמור מרחק שנקבעו הכללים  - הגבלות ספציפיות לענף הטניס שולחן

טוי הידיים היטב לפני משחק, חיטוי הכדור ומשחק של זוג אחד , שימוש בציוד אישי, חיאחד מהשני

 .  בשולחן בלבד

ולהגיע  לפעילות הכוונה היא להחזיר את הליגותאנחנו נמצאים בשלב מתקדם של הליגות ו -ליגות וגביע 

תוך עמידה במגבלות. המגבלות הקיימות נוגעות לאוכלוסייה של בצורה ספורטיבית  לסיומן ככל הניתן

 ומעלה שלא מאושרת לשחק. 65שחקנים בני 

)שחקנים רשומים   ומעלה 65שחקנים בני  41ובליגה א' יש  ומעלה 60שחקנים בני  11ארצית יש הבליגה 

 ששיחקו לפחות פעם אחת בליגה(. 

 3-לשנות את השיטה ל. הוצעה הצעה יש בעיה שבה צריכים להיות משוחקים משחקי זוגותבליגה 

כמו כן, בליגת העל בגברים ובנשים אפשר לעשות . וביטול משחק הזוגותשחקני יחידים משחקים של 

 משחק אחד במקום סדרה. 

סבירה  לאחר שנגדיר תקופת זמן  נוכל להתחיל להשלים את המשחקים 2020אנו מניחים שבחודש יוני 

 ליגות. שאחריה ניתן לחזור לשחק 

סה"כ שלושה וחצי חודשים  - צריכים להתכנס אליו הוא בין סוף יוני לתחילת אוקטובר וזמן שאנהטווח 

  שבהם צריך לסיים לשחק את כל הליגות.

תווה חזרה למשחקי ליגה בסיוע שלמה, איציק ופבל. המסמך יהיה על טל וינר לבנות מסמך המלצה למ

 ישה נוספת.לעוד שבועיים כשנקבע פגלאישור מוכן 

 שמעון רבינוביץ נבחר להיות הממונה על תחום הקורונה באיגוד הטניס שולחן. -מינוי אחראי קורונה 

 דיון בנושא אליפות ישראל. .2

, אך השאיפה היא שהאליפות להחליט אם האליפות תתקיים או לאשמוקדם מידי  אנו מביניםבשלב הזה 

 וא בסוכות.תתקיים. חלון זמן אופציונאלי לקיום האליפות ה

 

 הישיבה ננעלה.
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