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  6עדה מקצועית מספר ופרוטוקול ישיבת ו

 וינגייטמכון שנערכה ב 08.9.06מיום 
 

 .(ל"מזכ)גל שמואל ואבי סגל , שימי טננבוים, דרור פולק, ר"יו -דודיק אלטרץ  :נוכחים
 

 .(חולה)טל וינר , (מחנה אימונים ברומניה)יוסי רוזנבלט  :ונעדר

 
 :הנושאים לדיון

 1מספר קול ואישור פרוט. א
 צוות האימון בפנימייה. ב
 פרויקט הטופ טים. ג
 אליפות אירופה. ד
 הקמת נבחרות מיני קדטים וקדטים .ה
 חלוקת תחומי אחריות בין חברי הועדה המקצועית . ו
 

ר כי חלק מחברי הוועדה המקצועית נפגשו בטרם ישיבת הוועדה "בראשית הישיבה עדכן היו
המקצועית בוינגייט עם אנשי היחידה לספורט הישגי לדון בנושא פרויקט הטופ טים ומאוחר יותר 

 .נייני פתיחת שנת הפעילות בפנימייהלדון בע, הפנימייה מנהלת - נפגשו גם עם מורן בצר
 .בין כל הגורמים העבודהונהלי פגישות נקבעו סדרי שתי הב

 .ח"ש 01,444אנשי היחידה  לספורט הישגי ציינו כי עד כה נוצל בפרויקט סך של 
גרמניה וכן /ל בשילוב תחרות בינלאומית באוסטריה"מתוכנן מחנה אימונים בחו 2412צוין כי בנובמבר 

 .מחנות אימונים 0תקציב עד לסוף השנה לקיום עוד  כי קיים
ולפיכך היא תזכה לתקציב עבור תוכנית " 2412ריו "משתייכת לסגל , כמו כן צוין כי ניקול טרוסמן

 .מידי שנה עד למשחקים 00,444מקצועית בסך 
 

 .הפרוטוקול מאושר - 0מספר  קולואישור פרוט .0
 

 האקדמיה במכון וינגייטצוות  .6
 

 . יהיה המאמן הראשי שיתווה את התוכנית המקצועית' איציק אברמוביץ            
 , (במגבלות התקציביות מותנה) 2412ינואר חודש ב לארץ לכשיגיע המאמן הסיני            
 .הסמכות המקצועית העליונהאת הוא יעבוד בשילוב עם איציק ושניהם יהוו             
 . אברמוביץלאיציק  יעבדו בכפיפות קו ואיזי כהןנ'המאמנים מרינה קרבצ            
 הודיע כי הוא מתכנן  זהאך , במקור תוכנן שגם המאמן אור קנר יעבוד בפנימייה            
 .רלוונטית אינהזו  חלופהל למספר שנים ולכן "לעבור לחו            

 
 קט הטופ טיםפרוי .3

 .הטופ טים ידה המקצועית בכל נושאאיש הקשר מטעם הוועכ ישמשדרור פולק             
 .י צוות המאמנים"בסוף חודש אוגוסט יתקיים מחנה אימונים לכשמונה בנות שייבחרו ע            
 , נוספיםמחנות אימונים  0נקו להגיש לוועדה המקצועית לוח זמנים לקיום 'על מרינה קרבצ            
 .על מנת לשלבם בתוכנית השנתית של האיגוד ,תוך תיאום עם גל שמואל            
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 אליפות אירופה .4

 
 .מאמן ומנהל משלחת לאליפותבליווי , לשלוח שני שחקנים ושתי שחקניותהוועדה ממליצה             
 רק מדינה ששולחת הרכב שצוין לעיל תשלם, בהתאם להודעת ההתאחדות האירופאית            
 .מעלות האירוח ומנהל המשלחת יזכה לאירוח חינם וזאח 04            

 
 נבחרות ישראל .8

 
 .0304-11304בין השעות  ,בימי שישיוייערכו אימוני נבחרת הבוגרים יחלו באופן מיידי             
 . אימוני נבחרות הקדטים והטרום קדטים יחלו מיד לאחר החגים            
   אימונים לבנים ובימי ה שני בשבוע יתקיימובימי כש, וינגייטון מכהאימונים יתקיימו בכל             
 .אימונים לבנותה חמישי בשבוע ייערכו            

 
 חלוקת תחומי אחריות בין חברי הועדה המקצועית .2

 
 ר לחלק את תחומי "עדה עוסקת במגוון רחב של תחומים החליט היוולאור העובדה שהו            
 3כמפורט להלן, בין חברי הצוות ותהאחרי            

  פרויקט הטופ טיםממונה על  -דרור פולק 

  וינגייטמכון ב המחוננים באקדמיהפנימיית ממונה על  -שימי טננבוים 

  ליגותהאליפות ישראל ו, דירוגהתחרויות ממונה על  -גל שמואל 

  נבחרות ישראלו קשרי חוץ ממונה על -יוסי רוזנבלט 

  ופרויקטיםבתי הספר הספורט להתאחדות  שרי הגומלין עםממונה על ק -טל וינר 
 

 י חברי הוועדה "ר מבקש כי תוכן הפגישות בוועדה המקצועית יישמר בדיסקרטיות ע"היו
 .ם באתר האיגודעד לפרסו

 
 
 
 
 

 גל שמואל: רשם


