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 במשרד האיגודשנערכה  0601.63.מיום  3עדה מקצועית מספר ופרוטוקול ישיבת ו

 
 .שימי טננבוים, דרור פולק, ר"יו -דודיק אלטרץ  :נוכחים

 
 .(ל"מזכ)ואבי סגל  איציק אברמוביץ: מוזמן

 
 .גל שמואלו, טל וינר :ונעדר

 
 .הפרוטוקול מאושר - 6מספר ועדה מקצועית  קולואישור פרוט .0

 
  אליפות אירופה בדנמרק .6

 
דיווח , ששימש בו זמנית כראש המשלחת וכמאמן, איציק אברמוביץ - דיווח על הנסיעה .א

ל מהלך האליפות מבחינה מקצועית ושיבח את ההכנות הארגוניות וההערכות ע
ת "לרבות ליווי המשלחת בשד, מזכיר האיגוד י"עשנעשו לקראת הנסיעה המקדימה 

 .ביציאה ובחזרה
 

הוועדה המקצועית ממליצה כי בעתיד  - ל"חשיבות הסתגלות המשלחת לתחרויות בחו .ב
 לצורך הסתגלות, ני מועד תחילת כל אליפותלפ יומיים-יוםנבחרת / תצא כל משלחת 

 .למקום
 
, ארגוני ומקצועי)בכתב מסכם קצר וח "איציק יגיש לוועדה המקצועית דו - ח מקצועי"דו .ג

 .מסקנות והמלצות, כולל לקחים, של האליפות( כאחד
י החוקים החדשים שנהוגים "שכיום עפ ,היאמדיווחו של המאמן המלצה בולטת אחת 

 .ISRקוד המדינה ן שמו וויעל חולצה של כל שחקן צריך להיות מצ, םכבר מספר חודשי
חולצות של החברה לידי המאמן כי שחקני הנבחרות יעבירו  מומלץבהקשר זה 

גוד להדפסת שמות השחקנים י האי"המאמצת בטרפליי שמצויות בידיהם ואלו יימסרו ע
 .יתקבליש גם לנהוג לגבי ביגוד עתידי ש כמתחייב וכך

 
בהיבט הכולל של , ח"הוועדה המקצועית תצרף את המלצותיה לדו - להנהלהדיווח  .ד

 .ותציג את הדיווח בישיבת ההנהלה הבאה, הלקחים
 

 האקדמיה במכון וינגייט .3
סיכום " מטופל"הוועדה המקצועית מביעה מורת רוח מהאופן בו  - חוזים עם המאמנים .א

 .ואיזי כהן איציק אברמוביץ: בכללם, חוזי העבודה עם מאמני הפנימיה
על פתיחת שנת דיווח בחיוב ' איציק אברמוביץ - דיווח שוטף והתנהלות בין המאמנים .ב

בינו לבין הטובים הקיימים כיום בנוגע לקשרי הגומלין כמו גם , הלימודים והאימונים
 .תוך ציון השיפור החיובי מבחינה זו, המאמנים

ע עריכת אימונים אישיים ונמאיציק אברמוביץ התבקש ל - הימנעות מאימונים אישיים .ג
צירוף שחקן מקרה של כל ב , כמו כן .במתקני מכון וינגייט ושימוש במתקני הפנימייה

בין , לאימוני הפנימייה שאינו שייך לסגל הקבוע יש לקבל את אישור הוועדה המקצועית
 .היתר גם לצורכי ביטוח
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מאמנים בפנימייה המאמן התבקש להכין ביחד עם צוות ה - תוכנית אימונים מסודרת .ד
לאורך כל תקופת האימונים ובמקביל האימונים  יתוכנית אימונים כללית בו יוגדרו סוג

עריכת תוכנית פרטנית לכל שחקן ושחקן כולל בניית תרגילים מיוחדים על מנת לשפר 
מעקב שמי ואישי אחר  יתקיים בכלל זה. ת/את נקודות החולשה של הספורטאי

 .ה/ועית של כל חניךההתקדמות וההתפתחות המקצ
 .יש להגיש את התוכנית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאמצע חודש נובמבר

לפעילות יתואמו עם שימי נושאי רכישת הציוד  - אספקת כדורים ורכישת ציוד מקצועי .ה
תוך ניהול ומעקב אחר הסחורה , (לאחר קבלת אישור הגזבר) טננבוים ויוזמנו באמצעותו

 .שתנופק ברמת הפריט
יצור קשר עם החיילים שקיבלו שימי י - "ספורטאי פעיל"הספורטאים שקיבלו  חובות .ו

לסייע  להעביר את המועדים הנוחים להם ידרוש מהםו "ספורטאי פעיל"מעמד של 
ל יערוך טבלה "עם קבלת הדיווחים הנ .באימוני הפנימייה במהלך השבוע באופן שוטף
יום בצהריים יהיה לפחות חייל שיסייע  ביחד עם אברמוביץ כך שבכל אימון נתון מידי

 .באימוני הפנימייה
, הצוות המקצועי דעתאיציק התבקש לדווח על חניכים של - חילופי שחקנים בפנימייה .ז

אינם מתאימים להישאר בפנימייה ולבחון מול הגורמים בפנימייה את האפשרות 
 .להחליפם בספורטאים אחרים

 אגודה אחרת מזו ששלחה את החניךי "מניעת החתמת ספורטאי מהפנימייה ע  .ח
 הוועדה המקצועית  מבקשת לקבל לידיה . בנושאפנימי צוין כי קיים נוהל  - הלפנימיי 
 .האמוראת הנוהל  

 
 שוטף .4

 
ור לשחק בליגה זלח וונתוכמ הודיע כי ב"הח - ר הוועדה המקצועית"התפטרות יו .א

על . ש כחבר הנהלהכול לשמי י התקנון אינו"עפ, ועל כן, הפועל ירושלים במסגרת קבוצת
 .תפטרי 11.11.11כן ב 

 2.11.11ב  מוצע שינוי בתקנון שאמור להיות מובא להצבעה של האסיפה הכללית
לאפשר לחבר הנהלה לשמש  מטרת השינוי היא . יובא בפני רשם העמותות, ולאחר מכן

ינוי זה ש. ואינו חבר נבחרת 04הן כשחקן פעיל והן כחבר הנהלה ובלבד שהוא מעל גיל 
 .אם בכלל, עשוי לקחת זמן רב

. יוסי רוזנבלט התפטר מתפקידו כחבר הנהלה ומכך גם כחבר הוועדה המקצועית, כידוע  .ב
היות , י התקנון"מסתבר כי גל שמואל מנוע מלשמש כחבר בוועדה המקצועית עפ, כמו כן

גל ימשיך תרומתו של גל לוועדה הינה חיונית וחשובה ועל כן . והוא מקבל שכר מהאיגוד
 .אך כמייעץ וללא זכות הצבעה, להיות מוזמן לישיבות

עדה ווהיות ושני חברי ,  לעיל' לאור האמור בסעיף ב - מינוי שני חברי ועדה חדשים .ג
המנהל של מועדון הישגי , הוחלט להכניס את איתן וידר, כבר לא משמשים בתפקידם

תחרויות הדירוג ולריכוז  איתן יהיה אחראי מטעם הוועדה המקצועית לנושאי. כרמיאל
 .ההצעות לשינויים ושיפורים בליגות  וחיזוק הקשרים מול האגודות

זאב ". מר טניס שולחן", מאמן נבחרות ישראל בעבר, הינו זאב קראוס, חבר נוסף שצורף
 .יהיה אחראי על כל נושא  נבחרות ישראל וקשרי החוץ

 
 

 
 

 דודיק אלטרץ: רשם 
 
 

 


