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 , תל אביב10במשרדי איגוד טניס השולחן, שטרית   0017:, 2020/11/91פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 ובזום

 

, יוסי  שלמה אברמוביץ'חק, מאיר יצשמעון רבינוביץ', מנכ"ל,  -יו"ר, פבל ליסובצב  -לירון כרמל נוכחים: 

,  , אלי לוי, בת אל גרבי, אלי לוי, ענת שגיא סיארהאיציק כהן, טל וינר יוסי דרוסקין, ,דרוסקין, אמנון בן שחר

 . נצי בלנק, איתן וידריהודית חליפה, ב

 

 סדר יום הישיבה: 

ת שמדברות על  בנובמבר מנהל הספורט הוציא הנחיו 1-ב  -עדכון מנכ"ל )קורונה, אמות מידה חדשים(  .1

תחרויות לחזור לפעילות. העברנו   4ועשו  18-19בשנת  שהיו פעילים  קטינים כך שמותר לספורטאים

לאגודות ופרסמנו באתר. בפועל יש רשויות שמקלות על חלק מהאגודות ונותנות אפשרות להתאמן בסגל  

הסעיפים שונה    רחב יותר מבנוער. לפני שלושה ימים בפורום של מנכ"לים פורסם מסמך שבו אחד

ובמסמך הזה הסעיף של שיעורים פרטיים שונה בו הניסוח וייתכן שתחת הספורט העממי תיפתח  

מבחינת קורונה הפעילות שלנו בוינגייט נמשכת  אפשרות לפעילות עממית רחבה יותר ממה שיש כרגע. 

שלנו בפנימייה  תפוסה. הילדים  50%-כמו שכפרי נוער ופנימיות הוחרגו כך גם וינגייט אם כי רק ב

 מתאמנים לא פחות ואף יותר וכשאין להם לימודים הם עושים אקסטרה אימונים. 

במכתב ששיגרנו למשרד הספורט והבריאות דרשנו להחזיר את הספורט ולתת לאיגודים כלים לאכוף את  

הנושא של התו הסגול והאימונים תחת פיקוח שלנו. בנוסף, לירון פנה לשר סגן הבריאות וליולי  

דלשטיין ודיבר עמם ישירות. בשיחה הוסבר להם שיש עיוותים, ושפתחו רק חלק מענפי הספורט ללא  א

הצדקה הולמת. יולי הבטיח שיקדם נושא זה בוועדה הקרובה. בנוסף, יצא מכתב של כל יושבי הראש  

 שמבקשים להחזיר את הפעילות לסדרה. כמו כן, לירון דיבר עם העוזרת האישית של שר הספורט. 

דודו מלכה קיים פורום של מנכ"לים ויושבי ראש והציג שם כמה בשורות לא  בחינת אמות מידה, לפני מ

טובות. המסמך הוצג לחלקכם בעבר בוועדה הקודמת. דודו לא לוקח בחשבון את המלצות הועדה  

, יוצא בפועל  18-19התקציבים יחושבו לפי שנת  2021ומעלה. בשנת  13-הקודמת ומשנה את הגיל ל

. לפי אמות מידה חדשים  13לא יתוקצבו רטרואקטיבית כי הוא מחזיר אותנו לגיל  14-16חקנים בין שש

רוצים שנגיע להישגים, מצד שני פוגעים לנו בהישגיות בגילאים הקריטיים כי אנו צריכים שכדי שיגיעו  

סונכרן עם גיל  והוא אינו מ   18-23. כמו כן, כיל נוער הוא 9-10להישגים יתחילו לשחק תחרויות בגיל 

והמודל שבנינו ואושר בוועדה    הנוער הבינלאומי. בנוסף, נושא דירוג האגודות שנכנס לפועל לפני שנתיים
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ן  מהשנה הקרובה דירוג אגודות בכל ענפי הספורט יקבע דרך משרד הספורט. כלומר, דרך אות -הקודמת 

אמות המידה. לפי הנתונים הללו הולכים לקחת בחשבון את הכמותיות וההישגיות באליפות אירופה  

)אליפות ישראל באילת(. זה פוגע מאוד באגודות שלא השתתפו. אי אפשר   18-19ואליפות ישראל של שנת 

 שכל ענפי הספורט יהיו תחת אותו פרמטר ללא הבחנה ביניהם. 

ל מועדון שמטרתו לתת הערכה לאגודות עם כמות מאמנים גדולה  הועבר שאלון על המאמנים בכ

 ואיכותית.  

להתאמן לפי ההנחיות ברמה הרשמית. אם   חזראחוז קטן מהשחקנים  -פעילות שוטפת, ליגות ותחרויות  .2

עומדים  ש בחנוכה והם היחידים כרגעאנו יכולים להתחיל את ליגת העל לנוער נוסף  לא יהיה סגר 

רנקליסטים לא ניתן לקיים כרגע מבחינת ההגבלות. אנו חושבים לקיים    מונים.בהנחיות החזרה לאי

 תחרויות נוער תחרותי בפורמט חדש שעומד בהנחיות.  

המכתב הגיע ממקום של כאב כלכלי. העיריות מתקצבות אותנו פחות   -דיון בנוגע לפנייה למכתב אגודות  .3

 מה אפשר לעשות בשביל האגודות.  בוועדת הכספים דנו בנוגע ל וקשה להחזיק את המועדון.  

 תקציב המדינה עוד לא עבר והצפי הוא שתקציב הספורט צפוי להיחתך.  -קיימת חוסר ודאות תקציבית 

 הוחלט שתיקבע ישיבה של ועדת כספים ושם יועלו הצעות להצבעה בישיבת הנהלה. 

ך המרכזים ולא דרך  לירון מציע פיצוי שמגיע דר -דיון בנושא תמריץ אגודות לשת"פ עם האקדמיה  .4

כה באגודה ששולחת שחקנים לאקדמיה ולכמת את הסכומים  האיגוד. להעלות בוועדת הכספים תמי 

 האפשריים של התמיכה. 

 

 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה. 
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