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 , תל אביב10במשרדי איגוד טניס השולחן, שטרית   0017:, 1202/04/26פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 ובזום

 

איציק כהן, טל  ,, אמנון בן שחר'שלמה אברמוביץחק, מאיר יצ,  מנכ"ל -יו"ר, פבל ליסובצב  -לירון כרמל נוכחים: 

 . , בת אל גרביאלי לוי, ענת שגיא סיארה יוסי דרוסקין,טיין,  עו״ד ציגי דיקש  ,וינר

 ת ר וועדת ביקוריו"  – ציגי דיקשטייןעו"ד מוזמנים:  

 סדר יום הישיבה: 

 :עדכון מנכ"ל  .1

חזרנו   גרה.כל הפעילויות התחרותיות חזרו לש .חוגי ילדים בשלב זה עדיין לא ניתן לקיים •
מכל נדרשו בדיקות קורונה חרות. שחקנים בת 200סביבות  בת הפועל ומכבי,  יועם אליפו

או בתחרויות שיש  חרויות גדולותתככל הנראה זה הנוהל שיישאר ב השחקנים הקטינים.
 .גם בהמשך השנה  של שחקנים בוגרים וקטינים בובבהן ער

, חצאי גמר וגמרקו ביום זה ישוח  יםגרבוב. 18.5  היא יום הגביע ב חרות הגדולה הבאהתה •
קחו  יכל הטורניר ביום אחד. שגרירות סין ככל הנראה ירים משחקים את בגילאים הצעי

 חסות על הטורניר.

במוקדמות אולימפיאדה, שניהם עשו   השתתפופעילות נבחרות: מיכאל טאובר וטל ישראלי   •
חינת ליחו לנצח אבל מבחקים השני ולא הצהגיעו ליום המש ,אחד בשלב הבתים ןניצחו 

 שימה. יכולת בהחלט סיפקו תצוגה מר

בבולגריה, אליפות אירופה אישית    וגברים  נשים ם אליפות אירופה קבוצתית:יתתקי 21.5ב •
בסוף יוני ונוער וקדטים באמצע יולי. יש לבדוק היתכנות שהקדטים שלנו ישארו לאחר תום  

 המשחקים ויתחרו גם בנוער. 

קרה . החל מהשבוע הבא חוזרים לבעד מרץלטת משנה שעברה היתה עצירה מוח :אתנה •
כנון של מאי יוני, ימי שיא, אימון עם אלופה ופעילויות שיווקיות אחרות. מתכוונים לבקש  תו

 ד דצמבר כדי להגדיל את כמות המוקדים.לספטמבר עהנוכחי מאתנה למשוך את התקציב  

, נשים, ׳א,ארצית ,ליגה לאומיתחלנו  ם. התעל נוער, נשים, גבריהליגת את ליגות: סיימנו  •
 .  רו ככל הנראה לפעילות אחרי יום הגביעטים יחזמיני קד,קדטים

-2021ת  של עונ  שחקניםספר המהתקציב של שנה הבאה יהיה לפי , לפי דודו מלכאב: תקצי •
. אנחנו  נפגעה מאוד שלנו ניתהחובב אנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה. כל הפעילות  ,2020
 מבחינת הפעילות.   30-40%ל רידה ש ות ביהי ל  םצפויי

באילת, גילאי   ר בנובמב םתתקייהתחרות ,  WTTמסבב ח תחרות נוער ירו שה לא נו בקהגש  •
ילדים  300-400. תחרות בסדר גודל של נפעל בתקופה הקרובה להשיג ספונסרים  .11-19
 ונוער.

 
 
 

   של יו"ר הוועדה מאיר יצחקסקירה  – דת שיפוטועו .2
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 .  לאורך השנה  תוף פעולה מדהים של טל, פבל ומישליש רוצה לציין  •

 מנסים לשלב דור צעיר כמו כן  ,בארץ השופטיםאיכות  שיפור מתמיד שלאנו שואפים ל •
 עילים.  כבר פ 10, עשינו קורס אינטרנטי, מתוכם כניס דם חדש למערכתשי

 יש.  מפעילים לחץ על שופטים אשר דות ואג  מנהלינובעת מלחץ מ אחת הבעיות המרכזיות  •
 א עבירה על החוק. משחק הי לשופט לפני פניהלפנות לבעלי אגודות שיהיו מודעים שכל 

לאחר דיון מעמיק  איכות המשחק תעלה ויגיעו יותר שחקנים.  תשתפר,ככל שרמת השופטים  •
 את שכר השופטים ולהשוות בין שכר של שופט ותיק לשופט חדש להעלותהצענו בוועדה, 

הרעיון הוא להכניס דור חדש  פטים מצטיינים. בונוסים לשוהעונה לתת   ובנוסף בסוף
 למערכת.  איכותי ו

בעבר שיבוצי השופטים נעשו בצורה לא  ם במערכת והכל עובד מצוין. איקיכיום בהשופטים   •
ום:  שכר השופטים כילפי איכות השיפוט. זה נעשה ע״י טופס מקוון. מסודרת. כיום זה עובד 

 50שעות  9-מ ו, ש״ח 400-שעות עבודה  9עד   ש״ח. 400ות . תחרויות גדול250-300נע בין 
 ש״ח פלוס נסיעות.  300  -ין שופט בכיר לשופט חדשהמעמד ב  ש״ח לכל שעה נוספת. השוואת

רה  המטלצערנו לא יצא לפועל בגלל הקורונה.  היה רעיון ליזום מפגשים, הרצאות וכו׳ זה •
חילים לפעול בנושא ושולחים באופן  היא שבכל משחק בליגה לאומית יהיה שופט. ואנחנו מת 

  -ט ראשי שלת עם שופשופטים. אפשר לעשות השתלמו 3-4י בכל מחזור  אקרא
WTTובמבר()בנ. 

 המלצות הוועדה הוחלט לאשר פה אחד את  •
 
 

 , לאחר תחקיר פנימי שקיים: עו״ד ציגי דיקשטיין ,ועדת ביקורתיו"ר  חוו"דל  סקירה ש- ביקורתדת ועו .3
a. ח: ת עיקרי הדון, מציג א, דיקשטייעורך הדין" 

לכאורה כי האיגוד הוציא    ובו נטען  מנכ״להאיגוד והע״י גל שמואל כנגד הוגש מכתב תלונה  •
לפועל תחרויות באופן פיקטיבי כדי להוציא כסף שלא כדין לאיגוד ולמנהל האגודה  

 התקיימו התחרויות.   ציפית בההספ

בעמק יזרעאל אשר כוללת כמה  ן לב עשו ע״י עמותה בשם כחול מספר תחרויות פנימיות שנ  •
שהגיע  קצוב ת לעליה מאוד גדולה בה קצרה קבוצות שהחלו את הפעילות והגיעו תוך תקופ

  בצורה  בוצעהשלאיגוד והשפיע על קבוצות אחרות . החשש היה שהפעילות הזו לא קרתה או 
 . 2018-19, 2017-2018נים ה. מדובר על השינלא תק

ת, ובה לא  יוהפעילו ת  מרביפת את ליין שקיימת שמשקהיו על מערכת אונונות  מהתלחלק  •
 . הופיעו הפעילויות הנ״ל

, הוצגו לי מסמכים שונים ואלו הן  תוקיימתי שיחות רבו   על ידיהנושא נבדק לעומק ובקפידה  •
 :מסקנותי

o קיימתי  עבודה,  שמות שחקנים, ימי בפני ו גהוצ .התחרויות אכן התקיימו
אשר לא רק מאשרים את   םנישל שחקלא מעטים שיחות עם הורים 

 . המוצלחת  הפעילות אלא מודים על הפעילות
o ׳ודה מפעילים ונציגים בישובים, ספקי ציוד וכוכתבי ת וצגו מה . 
o   לספורטם חובבני שחקנים   ישלהנג ההייתבתחרויות אלו המטרה . 
o ולא רצו לערבב  היתה מכיוון  לא הוצגו הנתונים אונליין  בגינההסיבה ש

השחקנים החובבנים עם התוצאות הרגילות של  לו ניקוד אוטומטי שיקב
ניתן לחשוב על ההחלטה לא להכניס   גילות.שחקנים מקצועיים בליגות הר

את אותן התחרויות ולשקול כן להכניס עם משקל מאוד נמוך כך שלא  
פגע  ומצד שני לא יי  פות מלאהינרוויח שק  ךכ  ל כלל השחקנים.ישפיעו ע

 ץ. תר שקיים בארהדירוג המקצועי יו
o  להשלים את    ויש של התחרויות תאריכים חלק מהאישור של קיבלתי

 הפירוט. 
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o אכן לפי   תחרויות רשמיות של האיגוד. 4ף ב השתת  -חקן זכאי לתקצוב ש
 תחרויות היו כשרות. הוהבדיקה  רישומים ה

o ת?  בתחרות אח השתתפו שחקנים  253 צד ייתכן כישאלה נוספת שעלתה כי
המספר הזה הוא מספר משתתפי סך כל השחקנים ששיחקו באותו מחזור  

ובעת ממגבלה  הבעיה נ משחקים, כמובן שלא באותו מיקום או באותו יום.
מנהל הספורט כך שהאיגוד נדרש לרכז  טכנית בדיווח בקובץ אקסל של 

לות של כמה תחרויות שונות שאין בהן חפיפה בין השחקנים לעמודה  פעי
מחזור ראשון מדווח כעמודה אחת   -גריםכל ליגות הבו -א נוספתאחת. דוגמ

 ׳, ארצית לאומית אם ליגת העל. ולא משנה אם זו ליגה א
 

 : המלצות •
o   ללי בקרה על פעילות הדיווח,  סיפוח אגודות חדשות, כלים יש לחדד נהל

לתיעוד  יש מקום  כמו כן .ום באתר האינטרנטפרס  ,ר אגודות חדשותושיא
  שאוף לקייםליש , , מדליות עם שם התחרות ותאריךותשל התחרוי נוסף

 . ית התשלומיםרת יותר את נושא דחימסודבצורה 
o להגברת השקיפות דווח בזמן אמת על המתרחש שאוף לל. 
o  .יש לשקול הזנת נתונים בצורה מסודרת יותר בעתיד 
o :כדאי לקבוע קריטריונים מתי היא נחשבת חלק   תחרויות סגורות

 ה השקלול שלה וכו׳ מתחרויות רשמיות, מ 
o ון של ההנהלה בנושא וחוו"ד אושרה פה אחד. התקיים די 

 
 : האיגוד  יו״רסיכום 

דיקשטיין על הבדיקה  ברך את וועדת הביקורת ואת יו"ר הוועדה עו"ד ציגי הודות ולאני מבקש ל •
 מצאים.והמ  חוו"דהרבה שעמל בהכנת    ההשקעהקה ועל המעמי

  חוו"ד ממצאי  מתוך ו  האיגוד תשל הנהל המדיניותאת ה הלכה למעשה הוציא   מנכ"ל נאיגוד •
 .  ם מבחוץהדברים אינם כפי שהם נראיכי  רור לחלוטיןנראה ב

 בעתיד. ולהביא לשיפור הביצועים  שהוגשוההמלצות לבחון   שתפקידהאנו נקים וועדת  •

שאנו צריכים   גוד. אני חושבמנכ"ל האיב ת אישילפגיעה בנוגע   סעיףקיים  קיר בתח לצערי הרב •
למנוע מקרים    מדים לרשותנוהעוהכלים  ל סוג של אלימות מילולית כזו ולפעול בכלנות כלג

 כאלה.  

 החלטת ההנהלה:  •

חנו יכולים לפעול בהן. אנחנו  נמהן הסנקציות שא לבחינה יגוד ליועץ המשפטי של הא  לפנות •
ד  קיאלימות מילולית כלפי בעל תפ נתחיל תהליך פנימי כדי להבין מה ניתן לעשות בנושא 

 התקבלה פה אחד החלטה   – .באיגוד

החלטה   –  ותמליץ על אופן הטיפול בהחלטותיה  ל בליקויי הדו״חטפאשר ת תוקם ועדת ליקוים •
 התקבלה פה אחד 

 יום.   90מו עבודתם תוך שיסכ יו"ר וועדת הכספיםו  איגודיו"ר ה  סגןאיגוד,  הרכב הוועדה: יו"ר ה •
 

 אמנון בן שחר יו"ר הוועדה מר  -ועדת כספים .4
o ושר בהנהלהלפי הסכם העבודה שא  למנכ״ל האיגודשנתי  וס ר בונשואי. . 
o  2021מינואר  רטרואקטיביתקיבוע השכר לאשר   דיבמיההצעה כרגע . 
o  ת נקודתיות,  לפי מטרו את תנאי השכר והעבודה  נמליץ לשנות הבהסכם החדש בשנה הבא

 .  'וכותחרויות, שופטים  הישגים, ניהול
 

 פה אחד.  אושר
 
 



_________________________________________________________ _____________________ ____ 

Israel Table Tennis Association  
                                                                                                                                 איגוד טניס השולחן בישראל                 

69482 ביבתל א  ,10שטרית רחוב   
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 
tabletennisoffice@gmail.com 

 

 
 
 

 שלמה אברמוביץ׳יו"ר הוועדה מר  -ועיתה מקצועד .5
 

o  ות אירופה)בוגרים( ובעזרתה של מרינה אני מאמין כי  לאליפ  ישתתפו במוקדמותש סגלים ישנם שני
 יכולים לעשות זאת. 

o :היו ברורים מה מצופה מהם. חות עם הספורטאים הדברים ייכדי שבשקוד אתי  יש לאשר  קוד אתי
   בחזרה.להם ובנוסף מה אנחנו נותנים 

o  שוך  שאותה ניתן למל חודש כסף על פי קריטריונים והשיגים שונים כקרן שבה נשים לפתוח  הצעה
  ם. השחקנים יראו שדורשים מהם אבל גם נותנים להבנוסף חלוקת בונוסים על דירוגים .26אחרי גיל 

 שא מפורטת בנותקציבית  הצעה  אחראי להגיששלמה  – בחזרה.
o על פי   .ע במאמנים. יש לנו מחסור במאמנים טוביםתקציב ולהשקי הקצות הצעה נוספת ל

 מפורטת בנושא תקציבית הצעה  אחראי להגיששלמה   – ברורים ומסודרים מראש.קריטריונים 
o  הפועל, מכבי וכו׳  תף בתחרויות רנקליסט אליפותלהשתרת חב שחקנים נלחייב . 
o  ל  קורסים נוספים למשהאיגוד שכבר אושרו, נפתחו  נעשו שינויים בסילבוס ע״י  -קורס מדריכים

 בכרמיאל ובקרוב יפתחו נוספים במקומות אחרים. 
o   של הועדה המקצועית. וההמלצה כל פעילות שנוגעת בפן המקצועי בארץ או בחו״ל תחוייב את הדיון 

o ה בוועדפה  )בוגרים(ליפות אירופהמשתנות לכן נדרש לאשר את מוקדמות א הפעילויותורונה בעקבות הק: 
 . שחקנים 7של משלחת   פותאושר יציאה לאלי

o של חצי שנה קדימה  ער ולפי תקציב משוועדה מקצועית נת תוכנית הכ 

o   ת  יכולו תחרויות ש 3יש   ככל הנראה אין טעם לשלוח את הנערות.: לנוער ביוליאליפות אירופה
 כנה לקדטים)צכיה, סלובניה( בשילוב עם מחנה אימונים ופורטוגל אם תהיה אפשרות. להתאים כה

o יש לנו  ו בעולם   22 -באירופה ו 12קום אנחנו במ -בקדטיםמן שאלה, גם בנערות אנחנו בסיגם בנוער ו
שיותר   פוטנציאל גבוה מאוד. אנחנו חייבים שהם יגיעו מדורגים גבוה והם צריכים לנסוע לכמה

 . פני אליפות אירופהתחרויות ל 
 

o  את   תמאשר ההנהלהת. על ידי הועדה המקצועי תקבעהשיטה שבה אליפות ישראל  :אליפות ישראל
 ייקבעו בהקדם. ושיטת התחרות התחרות   מיקום ומועד .השנה יום האליפותק
 

 ר עדכון ועריכה. התקנון עבה מר טל ווינר, הוועדיו"ר  -קנון ליגת וגביעאישור ת .6
 

o 19יים: נוהל חדש בפירוק או הפסקת פעילות קבוצה כולל ענישה ויישור גיל הנוער לגיל  שינויים עיקר  
 (.ittf, ettu )למתחחש בעולם בהתאם

 
 ון אושר פה אחד. התקנ

 

 הישיבה ננעלה. 
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