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 סקירה של פעילות הוועדה המקצועית במהלך השנה האחרונה      

 

 ,שלום רב לכל פעילי הענף

לקראת תחילת הליגות, אני מבקש לברך את כל השחקנים/יות, המאמנים/נות, 
 השופטים/ות  ושאר בעלי התפקידים באגודות, ולאחל לכולם הצלחה מרובה.

 ה שנעשה בהיבטים המקצועיים.י מבקש גם לשתף את הקוראים, במאנ

שנה, תחת יד יו"ר הוועדה המקצועית כמשמש בתפקהסקירה נערכה ע"י דודיק אלטרץ, ה
 יו"ר שונים החל מכהונתו של היו"ר הקודם איציק כהן.

וזו גם הזדמנות  בוועדה חברים כיום: לירון כרמל, איתן וידר, דרור פולק וזאב קראוס
 .בהתנדבות למען קידום הענף הרבה םשקעתלהודות להם על עבודתם היפה וה

דחופים שמונחים שוטפים לערך ודנה בדברים  חודשיים-כל חודש וחצי הוועדה מתכנסת 
 על שולחנה וכן בהסדרת נושאים שונים שמזה זמן רב לא היו מטופלים.

 :העקרוניות שהתקבלו בוועדה המקצועית לאורך תקופה זוההחלטות  אלו הן

עם בחירתו של איציק כהן ליו"ר האיגוד, הוועדה  – לאיגוד מינוי מנהל מקצועי .1
איש שטח שמטרתו להוציא  –המקצועית המליצה על מינוי של מנהל מקצועי לענף 

לפועל את החלטות הוועדה המקצועית, לפקח על התנהלות הענף וכמובן לייעץ 
 ולהביא לפיתוח והתייעלות.

תיים הליך המכרז למינוי מנהל לתפקיד מונה בזמנו יניב שרון וכעת אמור להס
התפקיד היה משולב ביחד עם אימון נבחרת הנוער. השנה הוחלט על  מקצועי חדש.

 פיצול התפקיד לשניים.
 את תפקידי המנהל המקצועי. רוטטבפרו הוועדה המקצועית הגדירה

 

 נקבעה תוכנית מקצועית שנתית בהשתתפות המנהל המקצועי – תוכנית מקצועית .2
בשל האילוצים התקציביים. . הוועדה קבעה מדיניות חדשה שרון הנוכחי, יניב

, אלא התמקדות כפי שהיה נהוג עד היום לא תמיכה גורפת בכל הנבחרות -עיקרה 
 ת להתמודד היטב ברמות האירופאיות. בשחקנים או בנבחרות שלהם אפשרו

כמו כן, הוגדרו מטרות לכל אחת מהנבחרות ויתקיים פיקוח אחר ההתקדמות 
 ישומן.בי
 

לאחרונה נשמעו דברי ביקורת מצד שחקני  –חידוש אימוני נבחרת בוגרים  .3
, ביקורת בונה ולגיטימית שהנהלת האיגוד חייבת לנסות ולשפר יהנבחרת, לדעת

חשוב לציין כי הביקורת של השחקנים שדיברה על במגבלות התקציביות הקיימות. 
הנוכחי. זה משהו שנמשך  הזנחה וחוסר יחס, לא ייחסה זאת לתקלה של האיגוד

צריך לזכור שעד לא מזמן לא  ,יחד עם זאתבשנים האחרונות ולא בא על פתרונו. 
 , אימוני נבחרת לבוגרים.(במשך תקופה ארוכה מאדכלל )היו 



ה מונה מאמן לנבחרת וחודשו האימונים והישגי השחקנים בשתי תחרויות המטר
)רבינוביץ', משחקני הגברים  3ולם באליפות הע שהיו בשנה האחרונה היו מצוינים:

 128ראשית )נכנסו לטבלה ה וכן שתי נשים )טרוסמן וגלמן(בן ארי וטאובר( 
 הישג חסר תקדים! –הטובים בעולם( 

אף . והנבחרת 64 -טבלה הראשית הנסו לגם באליפות אירופה רבינוביץ ובן ארי נכ
 .שרדה בדרג ב'

 ת הבוגרים.ולנבחרבימים אלו מסתיים הליך מכרז לבחירת מאמן 
 

 ם קביעת קריטריונים לבחירת שחקני - לבחירת שחקני נבחרות קריטריונים .4
לראשונה אי פעם בתולדות האיגוד,  –תחרויות מטרה ב השונות נבחרות ישראלל

את המדינה בתחרויות מטרה  וייצגקריטריונים לבחירת שחקנים אשר  נקבעו
 )אליפות אירופה ועולם(.

רופה האחרונות נבחרו השחקנים בהתאם לקריטריונים באליפות העולם ואי
 החדשים.

 

נקבעו כללים והוראות  –קביעת נהלים בכל הקשור בהתנהלות מול שחקני נבחרת  .5
שמגדירות מהן חובות שחקני הנבחרת, כגון: חובת נוכחות באימוני הנבחרת, 

וד. השתתפות חובה במשחקי הדירוג, אופן זימון שחקנים לפעילויות הנבחרת וע
 כללים.  אותם נקבעו כללים לטיפול במקרים שבהם שחקנים לא עומדים ב

 

נקבעו כללי  – קביעת כללים לחיילים שקיבלו תואר של ספורטאי מצטיין/פעיל .6
התנהגות והוגדרו חובות של החיילים בהשתתפותם בפעילויות מטעם האיגוד. 

 נקבעו גם צעדי ענישה.
להם את מעמדם, חובותיהם וההשלכות וחתמו על מסמך המסביר הכל החיילים 

 של אי ביצוע המטלות שנקבעו להם בהיותם ספורטאים מצטיינים.
 במספר מקרים אף ננקטו צעדי ענישה נגד כאלו שלא עמדו בחובותיהם.

 

 המנהל המקצועיאת הוועדה הנחתה  –נוהל לקבלת דוח מקצועי מתחרויות בחו"ל  .7
להגיש בתום כל תחרות דוח מקצועי אשר יכלול תיאור כללי של  את המאמניםו

התייחסות לכל שחקן בדבר תוצאותיו, נקודות הציפיות שהיו, התחרות, מטרתה, 
 .לשימור ולשיפור וכדומה

 

לאור תקלות שאירעו  –קביעת נהלים בדבר הזמנת טיסות לתחרויות מטרה בחו"ל  .8
רה יצטרכו לקבל את אישור המנהל בנושא, סוכם כי הזמנת טיסות לתחרויות מט

 המקצועי בטרם ביצוע ההזמנה הסופית של הטיסות.
 

הוחלט על מספר שינויים במתכונת משחקי הדירוג, זאת בהתאם  – שחקנים דירוג .9
זמנים של לוח למגבלות , דרגים השוניםמטרות הוועדה מקיום תחרות כנ"ל לל

 התחרויות וזמינות האולמות.

 חקי הדירוג באולם מרכזי )מטרוווסט רעננה( יימשך גם העיקרון של ריכוז מש
 העונה. 

  בוגרים דרג א' משחקי דירוג של הענקת פרסים כספיים להוחלט על 

  הוחל בניהול מערכת ממוחשבת לדירוג שכיום משקפת די טוב את דירוג
 השחקנים.



  הוקמה ועדת דירוג שתפקידה, לבחון את התנהלות המערכת, להציע שינויים
 דירוג השחקנים.יים כדי שהמערכת תשקף טוב יותר את נקודת

 

לראשונה אי פעם מונתה ועדה אשר  – הוקמה ועדת איתור לבחירת אנשי מקצוע .10
דנה ובחנה את המועמדים שניגשו למכרזים השונים. הוועדה מסכמת את 

 המלצותיה בדוח שמועבר להנהלת האיגוד.

 

ר קומה להעביר אימונים הוזמן מאמן סיני בעל שיעו – השתלמות מקצועית .11
סיני ערך השתלמות מאמן הבפנימייה ובמספר אגודות מובילות בארץ. כמו כן, ה

 מרתקת למאמנים במכון וינגייט. 
 

 בכוונתנו לקיים השתלמות מקצועית נוספת בקרוב.
 

ההתאחדות לבתי הספר בשיתוף  – קיום מחנות אימון במסגרת מרכזי המצוינות .12
מטעמה קיימו מספר מחנות אימון לשחקנים הצעירים  עם הוועדה המקצועית ומי

 הטובים ביתר בארץ.
 המחנות נמשכים גם במהלך העונה הזו.

 

נבחרת הקדטיות והנערות יצאו לשני טורנירים ומחנות  – פרוייקט הטופ טים .13
 אימונים במימון הפרוייקט )האחד בשנה שעברה והאחד השנה(.

 

המקצועית המליצה לוועדת הליגה הוועדה  – מבנה הליגות ושיטת המשחקים .14
במטרה להגביר את העניין וגביע על הכנסת מספר שינויים לתקנון ועדת ליגה וגביע 

  בליגות ולהיטיב עם האגודות.
על/לאומית לנוער. מהות השאלון להן ליגות לכל קבוצות הוחלט לצאת במשאל 

, כיוון  2016/17 לנוער בעונתהיא הבעת דעה על הרעיון של ביטול הליגות הבכירות 
. הנוער הבכיר משחק בלאו הכי בליגות הבכירות שכך נהוג גם ברוב הארצות בעולם

 של הבוגרים.
יוחלט על שיטת הפעילות של הנוער בעתיד. בכל מקרה בהתאם לתוצאות המשאל 

 .בכל הרמותכל שחקני הנוער שתביא לידי ביטוי את מסגרת המתאימה תמצא 

 

הוועדה המליצה על מספר  –אליפות ישראל האחרונה בעקבות  – אליפות ישראל .15
כגון: מינוי וועדה אשר תהיה אחראית על ניהול ים. שיפורביצוע שינויים לצורך 

תנאי הזכאות  ורים,בעיקר בקטגוריות הסני האליפות, צמצום מספר קטגוריות
להשתתפות בדרגים השונים, איכות הגביעים, בחינת האפשרות לצרף ספונסרים 

 ם ועוד.נוספי

מונה לתפקיד גורם מקצועי שאחראי על  – מונה רכז ליגות ורכז תחרויות דירוג .16
ניהול כל תחרויות הדירוג, קביעת הקלנדר )לוח הפעילות השנתית של הענף(, ניהול 
מבנה הליגות ופיקוח על ההתנהלות השוטפת, לרבות פיקוח על יישום עדכון 

 תוצאות הליגה.
 
 

מההחלטות העקרוניות שהתקבלו בוועדה וכמובן ישנם חלק רק  ,כאמור ,אלו הן
 נושאים שוטפים רבים נוספים שהוועדה דנה בהם.



 
אין ספק שיש עוד הרבה עבודה ומקום לשיפורים, אבל אנו עושים ונעשה כמיטב 

 יכולתנו כדי לקדם את הענף!!!
 

שתהא זו עונה  –אני מאחל לכל הפעילים המון בהצלחה בעונת הפעילות החדשה 
 מרובת הישגים, ספורטיבית ומהנה לכולם.

 
 בברכה,                  

 
          יוסי רוזנבלט      

  איגוד טניס שולחןיו"ר 
 

 


