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 , תל אביב10במשרדי איגוד טניס השולחן, שטרית  0017:, 20209/014/פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 

, יוסי מה אברמוביץ'שלמאיר יצחק, שמעון רבינוביץ', מנכ"ל,  -יו"ר, פבל ליסובצב  -לירון כרמל נוכחים: 

 , אלי לוי., בת אל גרבי, אלי לוי, ענת שגיא סיארה, איציק כהן, טל וינרדרוסקין, אמנון בן שחר

 יהודית חליפה. מסרו את התנצלותם:

 

 סדר יום הישיבה:

  -עדכון מנכ"ל, פבל ליסובצב  .1

ת אומרות שלא ממנהל הספורט והשמועומהתקציב  70%-קיבלנו השלמה למבחינה תקציבית,  -תקציב 

. תקציב המדינה לא הועבר ולכן אנו נתונים לחסדיו של החשב 30%-ונקוצץ ב בר נוסף השנהנקבל שום ד

. בפורום מנכ"לים נודע לנו הכללי. מבחינת שנה הבאה, ההקצבות יהיו לפי מספרים של העונה הקודמת

. 18/19דות יהיו לפי עונת בכל ענפי הספורט בוטלה והדיווחים מבחינה מספרית לאגו שעונת המשחקים

דגש על הישגיות, מקצועיות מבחינת  , עובדים על הנושא של אמות מידה חדשים שבהם הושםבמקביל

מצב  ונוצרמאמנים ונושא של כוח אדם. אמות המידה הללו יחולו על המספרים של עונה שעברה 

 אבסורדי של איבוד המספרים מהשנה הנוכחית. 

חל שינוי בהרכב המאמנים. עומר גנדלר סיים את  בספטמבר 1-החל מה - טאקדמיה למצוינות בוינגיי

השנים  30באקדמיה. דימה הגיע מכרמיאל ובמשך מונה להיות מאמן  דימה אברמנקותפקידו. כמו כן, 

ת הצוות, בזירה הלאומית והבינלאומית והוא מצטרף לשמעון שמנהל ארבים הישגים  צברהאחרונות 

יש ילדים שמחכים בתור כדי כמו כן, הצטרפו אלינו שני ילדים חדשים ו .ל טאוברמרינה קרבצ'נקו ומיכא

ית לאומי לאיגוד בנושא בניית בבנוסף, פבל ערך פגישה עם דודו מלכא להיות פרטנרים אקסטרניים. 

 ן.טניס השולחן בוינגייט והתכנית נמצאת בשלבי תכנו

 . ייתכן שבעקבותר אם הגוף ימשיך בפעולתובגלל שאין תקציב מדינה עדיין לא ברו -אתנה  פרויקט

 הפרויקט ולכן הוא נמצא בסימן שאלה.תחת הועד האולימפי  את הפרויקט השינויים והרפורמות יכניסו

נחזור לפעילות במקומות הללו אתא ואיננו רוצים לאבד אותו. אנו  תוקריי, לוד מצליח מאוד בכרמיאל

  למרות שייתכן שלא יהיה תקצוב בשנה הבאה.

פנינו לסגר השני, עדיין לא ברור מהמדינה מה זה אומר מבחינתנו ומבחינת  -היערכות לקראת סגר שני 

לשלושת השבועות  טלווינגיייהיה סגור ונחפש אופציה חלופית  טשווינגייהאגודות. אנו נערכים לכך 

 הקרובים. 
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הקרוב  שישי. ביום לנשיםוליגת העל  ליגה לאומיתפרסמנו לוח זמנים של ליגת העל,  - ועדת ליגה

השלב הבא הוא רישום עד . משחקי מבחן לליגת על נוער בלודויתקיימו מבחנים אחרונים לליגה ארצית 

 כל הליגות ההתחלתיות.  שלסוף אוקטובר 

  - , שמעון רבינוביץרכז מקצועיעדכון  .2

 יים. הילדיםשחקנים אקסטרנ 4-6ובנים  4-בנות ו 4 יש אקדמיה עם הרכב חדש של ילדין המונה

 המתקן נשאראם  לגבי טלתשובה מווינגיי תיניםמחמכמו כן, שעות אימון שבועיות.  28-32מתאמנים 

נבחרות השבוע התחלנו באימונים של  האיגוד יחפש חלופות.במידה ווינגייט ייסגר, פתוח או לא בסגר. 

לתת להם מקצועיות שצריך לקחת אותם כפרויקט,  9/10 . יש כמה ילדים קטנים בניבלודאזוריות 

 ומקצוענות יותר טובה. 

  ים של ישיבות קודמות אושרו ברוב קולות.פרוטוקול - אישור פרוטוקולים .3

ועדות. הועדות עצמאיות  5 ועדות פעילות, כשבקרוב נפתח 4עובדים עם  כרגע אנחנו -מינוי ועדות משנה  .4

 . מסוימת הייקח חלק בוועדחבר הנהלה  חברי ההנהלה כשכל 3-5מונות 

 לוי ולירון כרמל. אמנון בן שחר, אלייושב ראש  – ועדת כספים

 ומאיר יצחק. רוסקין, יהודית חליפה, יוסי דהועדה יושב ראש -טל וינר  - ועדת ליגה וגביע

 , פבל ליסובצב, מישל פסטרון.בת אל גרבי, ענת סיארה - ועדה לקידום נשים בספורט

 פסטרון, פבל ליסובצב, יניב שרון. יושב ראש הועדה, טל וינר, מישל -מאיר יצחק  - יפוט/שופטיםועדת ש

 איציק כהן., ק אלטרץ, יניב שרוןצחי פרום, דודייושב ראש הועדה,  -שלמה אברמוביץ'  - ועדה מקצועית

 איתנו ברצוני להודות לחברי הוועדות שתרמו רבות בקדנציה החולפת ובהצלחה לאלה הממשיכים

 פה אחד.הועדות מאושרות כל 

ושב ראש י - פבל ליסובצב, לירון כרמל -ה של האיגוד יהיו מנכ"ל האיגוד מורשי החתימ -מורשי חתימה  .5

חתימה של שניים מבין מורשי החתימה יחייבו את האיגוד אמנון בן שחר.  - וראש ועדת הכספיםהאיגוד, 

 .אושר פה אחדלכל דבר ועניין. 

גברים יש בליגה וגביע. בליגת העל  תבוועדשעלתה  המלצה -צמצום ליגת על בוגרים  החלטה בנושא .6

. יש שלושה מועדונים הליגה שנמצאות בתחתית בקרב הקבוצותאנומליה וסטגנציה בשנים האחרונות 

 קבוצות בליגת העל כאשר הקבוצה החלשה יותר לא עומדת בסטנדרטים של הרמה שתישמחזיקים 

ועלה רעיון לצמצם את מספר  בעיהלפתור את הרעיונות שיכולים . חשבנו על מספר ליגת העלמ הנדרשת

פיילוט . מדובר על והכך הרמה תתחזק ותתאזן ואז בעצם מצמצמים את הקבוצות 14-ל 16-הקבוצות מ

  כדי לאפשר לקבוצות להתכונן מראש לשינוי. 2021/2022 הבאההעונה שייחל החלה מ

 .פה אחדההחלטה עברה 

 ון בהם בישיבה הבאה.בתקנונים יתפוס לעונה הבאה ונדהשינוי  -תקנון ליגה וגביע  שינוי .7

 

 הישיבה ננעלה.
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 מנכ''ל –פבל ליסובצב                                                                            גוד           יו''ר האי –לירון כרמל  


