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27/07/2020 

 

 איגוד טניס השולחן בישראל )ע"ר(

 oomZאפליקציית ב 00:17, 202070/27/ אסיפה כללית שנתית לאישור דו"חותפרוטוקול 

 

 ציגי האגודות החברות באיגוד(:)נ נוכחים

 .33 -מספר קולות הצבעה  -( אריאל שפיראטניס שולחן חיפה ) .1

 .104 -מספר קולות הצבעה  -( 'שלמה אברמוביץהפועל לוד ) .2

 . 111 -מספר קולות הצבעה  -( יוסי דרוסקיןהפועל עירוני נצרת עילית ) .3

 .37 -מספר קולות הצבעה  -( דוד קופיטמן) מכבי גבירול ב"ש טנ"ש .4

 . 64 -ולות הצבעה מספר ק -( עדי רוזנבאוםמכבי זכרון יעקב ) .5

 .63.5 -מספר קולות הצבעה  -( סרגיי טרוסמןאליצור קריית אתא ) .6

 .140.5 -מספר קולות הצבעה  -( מאיר יצחקכרמל מרכזי טנ"ש חיפה ) .7

 .123.5 -מספר קולות הצבעה  -( אילן אביביהפועל חיפה ) .8

 .131 -מספר קולות הצבעה  -( עמרי בן אריעירוני גבעתיים ) .9

 . 28 -מספר קולות הצבעה  -( בנצי בלנק)בית"ר רמלה  .10

 .57.5 -מספר קולות הצבעה  -( פבל פרנקלמכבי דימונה ) .11

 . 181 -מספר קולות הצבעה  -( יצחק כהןמכבי בני הרצליה ) .12

 .51 -מספר קולות הצבעה  -( דן בלנרובית"ר באר שבע ) .13

 . 70 -מספר קולות הצבעה  -( טל וינראגודת טניס שולחן מטה יהודה ) .14

 .63 -מספר קולות הצבעה  -טנ"ש ירושלים )טל וינר(   .15

 .143 -מספר קולות הצבעה  -הפועל ירושלים )טל וינר(   .16

 .62 -מספר קולות הצבעה  -כהן(  יצחקהפועל הגליל התחתון ) .17

 .23 - מספר קולות הצבעה -הפועל אילת )אלי לוי(  .18

 .129.5 -מכבי מועדון ספורט יהודה רחובות )ירימי ישעיה(  .19

 

 .2864סך קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה זו הוא 

 .1486סה"כ קולות הצבעה נוכחים )לאחר מחצית השעה( 

 .51.88%סה"כ % קולות הצבעה נוכחים 

 .129.5סה"כ קולות שלא נספרו/לא נכחו בתחילת האסיפה 



__________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 :סדר היום של האסיפה הכללית

  - בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה .1

 ל, נבחר כיו"ר האסיפה. יו"ר ההנהלה, מר לירון כרמ

 מנכ"ל האיגוד, מר פבל ליסובצב, נבחר כמזכיר האסיפה.

 - שולחן בישראלאיגוד טניס ה /מנכ"לדיווח יו"ר. 2             

. היו"ר מסר דברי הוקרה לחברי ההנהלה שמבצעים ZOOM-אסיפה כללית ראשונה שמקיימים ב - דיווח יו"ר

נכ"ל האיגוד, פבל, על עבודתו המסורה וביקש לראות את כולם ביום את תפקידם בהתנדבות מלאה, הודה למ

 חמישי באסיפת הבחירות.

  - דיווח מנכ"ל

 עיקרי הדברים:

תקופה לא פשוטה שבה יש הרבה הגבלות והנחיות. מגיע לכולם כל הכבוד על  - תקופת הקורונה .א

 הסבלנות בכל התקופה הזאת.

גמר וגמר גביע נשים. כמו כן, צריכה להתקבל חצי לסיים את  העונה נותרמבחינת סיום  -עונת התחרויות  .ב

בשבוע שעבר ואליפות ישראל שכרגע לא ניתן לקיים לאור המגבלות.  5-ו 4רנקליסט החלטה לגבי קיום 

 וברכות לכל הזוכות שחלק מנציגי אגודותיהם נמצאים פה. ליגות סיימנו את כל ה

הייתה כמות גדולה של שחקניות  בהן אגודות עלנו בכמהופ 2020הפרויקט המשיך בשנת  -פרויקט אתנה  .ג

תקציב המדינה יופנה ו לא יודעים אם יהיה ית אתא ורמלה. בשנה הבאה אנלוד, כרמיאל, קרי כמו

 לטובת הפרויקט וייתכן שהוא ייאלץ להסתיים.

. אנחנו מקווים שהתקציבים 2019יחסית לשנת  מההקצבה 50%עד עכשיו קיבלנו  -תקציב האיגוד  .ד

 יאושרו והכסף יגיע גם אלינו וגם אליכם. 

תמיכה לספורטאים הכי טובים שלנו בכל שכבות  ספקל 2020הייתה תכנית יפה בשנת  -פעילות סגלים  .ה

כל חוץ מנסיעה אחת  ,בסופו של דבר .הלום, זהב וכסףי - לסגלים לחלקםו הגיל לתמיכות בנסיעות לחו"ל

אליפות אירופה ליפות אירופה לנוער בוטלה סופית ועוד אין החלטה לגבי התבטלו. א השנה הנסיעות

קוריאה נדחתה לפברואר בשנה הבאה. דרום עולם שהייתה אמורה להתקיים ביולי בהלבוגרים. אליפות 

 לאן ילך הכסף של התחרויות שבוטלו?  :סרגיי טרוסמןשאלה של 

. ההכנסות שלנו מתחרויות וכספי הורים 2021גדולה לגבי התקציב של שנת וודאות אי  אי יש תשובה:

הספורט הולך להיפגע. ברמת מדיניות הכסף וכנראה ש.. אנחנו הולכים כנראה לשנת תקציב קשה ירדו

 ניהולית. ברמה השיישאר צריך לחזור חזרה לספורטאים גם ברמה המקצועית וגם 

  - 31/12/2019ליום מבוקרים דו''חות כספיים  אישור .3

, שהציג בפני האסיפה את פרטי רשפי(-)משרד גסרהדו"חות הכספיים הוצגו ע"י רו"ח האיגוד, רו"ח יפתח גסר 

 הדו"ח וממצאיו. התקיים דיון, נשאלו שאלות וניתנו תשובות ע"י מר גסר. 

 אושרו פה אחד. 31/12/2019-הדו"חות הכספיים ל -הצבעה 

יו"ר הועדה מר ציגי דיקשטיין שאל שאלות אודות הדו"חות הכספיים ונענה  - אישור דו"ח וועדת ביקורת. 4

והמליץ לאשר את הדו"חות הכספיים של האיגוד  את ממצאי הועדה והמלצותיה המשתתפיםבתשובה, הציג בפני 

 .31/12/2019-ל

 המלצות הועדה אושרו פה אחד. -הצבעה 

  - 2019אישור דו"ח מילולי לשנת  .5
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ג בפני הנוכחים באסיפה את פרטי הדו"ח המילולי תוך התייחסות מפורטת לכל אחד מהפרקים מנכ"ל האיגוד הצי

 בדו"ח.

 הדו"ח המילולי אושר פה אחד. -הצבעה 

ממליצים להשאיר את יפתח גסר כרואה כחשבון של  - אישור הארכת תפקיד של משרד רו"ח של האיגוד .6

 .העמותה לתקופה נוספת באותם התנאים

  ה אחד.אושר פ -הצבעה 

 

 

 הישיבה ננעלה.

 

 

 

 

 

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

 חבר הנהלה                                                                                                   יו"ר האסיפה )ההנהלה( 


