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 במרכז הפועלשנערכה  20600200מיום  4פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מספר 
 
 

 זאב קראוס, איתן וידר, שימי טננבוים, ר"יו -דודיק אלטרץ  :נוכחים
 

 (ר האיגוד"מ יו"מ)ו ויינר 'איז: מוזמן
 

 .רור פולקד, ל וינרט :ונעדר
 

חברי הוועדה הגישו את התייחסותם . דונו בישיבה זו הופצו לכל חברי הוועדה מראשהנושאים שנ
בישיבה הנוכחית שהתכנסה התקבלו החלטות לאחר שכל  ,לפיכך. ר לכל סעיף שהועלה"בכתב ליו

 .החברים כבר הספיקו לעבור ולחשוב על הדברים
 

 .הפרוטוקול מאושר - 3מספר ועדה מקצועית  קולואישור פרוט 02
 

 שוטף 62
, ועיתר הוועדה המקצ"יו, לאור התפטרות דודיק אלטרץ - ר ממלא מקום"מינוי יו .א

 .ר"מ היו"הוועדה ממליצה בפני ההנהלה למנות את דרור פולק כמ
ר הוועדה סיפר לחברי הוועדה על "יו - פגישה עם אנשי היחידה לספורט הישגי .ב

עם דני אורן ויניב אשכנזי מהיחידה ' ק והמאמן אברמוביץדרור פול, הפגישה שקיימו הוא
כנית העבודה לשנה הבאה בדבר תעיקר הפגישה עסקה , לספורט הישגי במכון וינגייט

 שתתקיים ( סין)ינג 'ובדבר ההכנות שיש לבצע לקראת אולימפיאדת הנוער בננג
 .4102 שנתב .ג

 
 נבחרות קדטים וטרום קדטים 32

 
הוועדה רואה חשיבות עליונה בחידוש  - ת הקדטיםחידוש מסגרת אימוני נבחרו .א

 01יגובש סגל אחד המונה עד  -מסגרת האימונים לקדטים וטרום קדטים בוינגייט 
 .שחקנים

האימונים יתקיימו פעם בחודש במתכונת של , בניגוד לשנים קודמות, הוועדה ממליצה כי
 .מחנה אימונים באחד מסופי השבוע

אשר גוזלים מהילדים שעות רבות , ל פני אימונים שבועייםהיתרון בכך הוא רב מונים ע
יחידות אימון מרוכזות  2מבחינה מקצועית יש יתרון בקיום . עייפות וטרטור, בדרכים

 .בסוף שבוע
איזי , נקו'מרינה קרבצ', את האימונים יבצעו ברוטציה צוות המאמנים איציק אברמוביץ

אחד מהחיילים שקיבלו מעמד של  כהן ויצטרף בכל פעם מאמן מאחת האגודות וכן
 .ספורטאי פעילים
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' האימונים יהיו בהתאם ליחידות האימון שהוגדרו בתנאי העסקת אברמוביץ -מימון 
 .יחידת אימון אחת" לתרום"נקו וכן יידרש ממאמני האגודות שיוזמנו 'וקרבצ

 
ה ל האיגוד להוציא הזמנ"הוועדה מבקשת ממזכ - למיונים הוצאת הזמנות לאגודות .ב

 – 0991ילידי , שחקנים 5למנהלי האגודות ולמאמנים ולאפשר לכל אגודה לשלוח עד 
 .ל"מתאימים להיות חברים במסגרות הנ, שלדעתם,  4112

לאזור הצפון ושבוע ( 01.04.04)' יום בשונים יתקיימו בשהמיונים הרא החליטה הוועדה 
המיונים  .01:11 -נים שעת תחילת המיו. לאזור המרכז והדרום( 42.04.04)לאחר מכן 

בשני מועדים על מנת למנוע עומס רב באולם ויכולת לתת יותר  ,במכון וינגייטיתקיימו 
 .תשומת לב לכל נבחן

 
 .שחקנים  01בסיום המיונים ייבחר סגל מורחב של עד 

 
 נבחרת בוגרים 42

 
לחדש את אימוני נבחרת  מידיקיים צורך  - חידוש מסגרת אימוני הנבחרת .א

בין השעות ' האימונים יתקיימו אחת לשבוע בוינגייט בימי ו. ורה מסודרתהבוגרים בצ
 .31200206האימון הרשמי הראשון יתקיים ב . 9:21-00:21

 :להלן השחקנים המומלצים לזימון לסגל .ב
איסק אברמוב ושמעון ), יניב שרון, אלעד קופרברג, מיכאל טאובר', רון דוידוביץ

, רון בורובר, איתמר אברמוב, גיא אלנסקי, (יוזמנואם יירצו הם בהחלט   -' רבינוביץ
יות /ושלושה ארבעה שחקני, ניקול טרוסמן, נטלי רובמן, עידן אגורצב, רונאל דוידוב

 .קדטים שהמאמן ייבחר / נוער 
ל האיגוד להסדיר מול מכון וינגייט את נושא החניה "נדרש ממזכ - הסדרי חניה .ג

 .לשחקנים שיוזמנו
 

 תחרויות דירוג 52
 

בישיבת ההנהלה האחרונה נקבע כי משחקי הדירוג הם  - ריות משחקי הדירוגאח .א
 .עדת ליגה וגביעובאחריות הוועדה המקצועית ולא תחת אחריות של ו

איתן וידר יהיה הגורם מטעם , כמוצע - איתור אולמות ומועדונים לקיום התחרות .ב
 .הוועדה המקצועית שירכז את הנושא

במרכז באם הם מוכנים לסייע בהצבת האולם שלהם איתן יבדוק עם מנהלי אגודות 
רמת , גבעתיים, לוד, רמלה, למשל בנס ציונה)ל "לטובת תחרויות כנ( פעם בשנה)

 (.קריית אונו, ר ראשון לציון"בית, גן
אפשר בתיאום עם גל שמואל לקבוע כבר תאריכים לכל השנה ולתכנן את זה 

 .בצורה מסודרת
יביא לחסכון כספי רב לאיגוד וימנע פגיעה , הדבר יחזק את הקשר עם האגודות

 .באימוני הפנימייה והנבחרות
לבקשת מספר  - מתן אפשרות לשחקנים בכירים להשתתף ישירות בדרג בכיר .ג

' הועלה הרעיון לאפשר לשחקנים מובילים להתחיל ישירות בדרג א, שחקנים
 .כך להעלות את הרמה ולדחוף שחקנים מובילים להשתתף, בבוגרים

להתחיל בהתאם לתקנון , עדה החליטה כי על כל שחקן המעוניין להתחרותהוו
 .במעלה הדירוג בהתאם להישגיו" לטפס"מהדרג הנמוך ו

הוועדה סבורה שמציאת ספונסר שיאמץ את  - איתור ספונסר למשחקי הדירוג .ד
 . יינתנו פרסים כספיים' כך שלמשחקי הדירוג בבוגרים בדרג א, משחקי הדירוג

 . לכל השנה ח"ש 01,111 - 04,111גודל של  מדובר בסדר
. ל"ל הוועדה ממליצה שהאיגוד יישא בהוצאות הנ"אם לא יימצא ספונסר בסכום כנ

אך יכול משמעותית להעלות את רמת התחרויות ולהכניס , זהו לא סכום גבוה מידי
 .עניין רב

 :סדר גודל לפרסים למשל
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 0למקום  ח"ש 0,411
 למקום שניח "ש 151
 ח למקום שלישי"ש 511

מספר  - בחופשות החגים ל"השתתפות במחנות אימון של ילדים ונוער בחו .ה
מנהלי אגודות העלו בפני הוועדה את עניין רצונם לשלוח את שחקניהם למחנות 

 ,אולם. דבר שימנע מהם לקחת חלק בתחרויות הדירוג, אימון בחופשות החגים
היות ולא מדובר בתחרויות או אימונים רשמיים מטעם האיגוד אותם ילדים למעשה 

 .נפגעים ומורידים אותם דרג
לא ניתן , הוועדה החליטה כי כל עוד לא מדובר בתחרות רשמית מטעם האיגוד 

 .ל"לאשר בקשות כנ
הוועדה החליטה כי יוקם פורום בתוך הוועדה המקצועית שידון , בכל אופן .ו

 .חריגות בבקשות 
 

 טופ טים 22
 

הוחלט , בשל עזיבתו של אור קנר את הארץ - החלפת צוות מאמנים בפרויקט .א
 .נקו'רועי יעבוד יחד עם מרינה קרבצ. רועי רוזנבלט –למנות מאמן צעיר ומבטיח 

הוועדה מבקשת להודות לאור קנר על עבודתו המסורה והמצוינת עם קבוצת 
 .הנערות

צלחה את קבוצת הנוער באשדוד וכן הביא שתי מאמן בה, רועי בעל תעודת מאמן
מהבולטות , דנה קוטלרסקי ואיריס קורנפלד)שחקניות מאשדוד להישגים יפים 

ניחן ביחסי אנוש מצוינים ויש לו גישה , רועי בעל ידע מקצועי מתאים(. 02בגילאי 
 .מצוינת לשחקנים

. סלובקיהדווח על ההישגים היפים של הקדטיות בתחרות ב - תחרות בסלובקיה .ב
 .דוח המאמנים יופץ בין חברי הוועדה

 4104צפוי עוד מחנה אימונים בארץ עד לסוף שנת  - מחנה אימונים .ג
בפגישה עם אנשי מכון וינגייט הובהר לנו כי הפרויקט צפוי  - קטפרויהמשך ה  .ד

 .להמשיך גם בשנה הבאה
 

 מרכז למצוינות  -התאחדות בתי הספר  72
 

נערך מחנה אימונים מוצלח מאד בסוכות בן  - סוכותב מחנה אימון שנערך בוינגייט .א
 .הילדים מאד נהנו ודיווחו כי היה מצוין. שלושה ימים

מתוכנן מחנה נוסף בגליל התחתון במהלך חופשת  - מחנה אימון בחנוכה בגליל .ב
 .ילדים 24אליו ניתן יהיה לזמן כמות כפולה של ( 02-05.04) חנוכה 

 .תלשתי לילו₪  251עלות המחנה היא 
ל סגל לפעול להזמנת השחקנים "והמזכ' הוועדה מבקשת מהמאמן אברמוביץ

 .המיועדים
הפרויקט אמור להמשיך בשנה הבאה אם כי יקוצץ  - המשך הפרויקט בשנה הבאה .ג

 .אחוז 51ממנו 
 

 6106הודו דצמבר  -ניקול ואליפות העולם לנוער  92
 

עולם לנערות שתיערך י ההתאחדות העולמית ליטול חלק באליפות ה"ניקול הוזמנה ע .א
 .בעוד כחודש בהודו

סרגיי טרוסמן ביקש שנמנה אותו כמאמן , אביה של ניקול - שאלת המאמן האישי .ב
 .האישי לתחרות זו ובכלל של ביתו

ייצא עימה ', איציק אברמוביץ, הוועדה סבורה כי יש מקום שמאמן הנבחרת הראשי
ם האחרונות על בסיס הוא זה שעובד עימה בכל השני, בסופו של דבר. לתחרות

 .יומיומי ומכיר את משחקה הכי טוב
מה גם שמדובר בתחרות רשמית של ייצוג המדינה ומן הראוי שהמאמן הלאומי ייסע 



_______________________________________________________________________ 

Israel Table Tennis Association  
                                                    איגוד הטניס שולחן בישראל                                                                                           

28496 תל אביב ,01שטרית רחוב   
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 

Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

 

 .עם השחקנית
כנית מסודרת וכללים ברורים בעניין תוכנית העבודה עם הוחלט לגבש ת בכל אופן

 .ניקול טרוסמן
לוח את ניקול לתחרות הכנה לפינלנד הוועדה החליטה לש - תחרות הכנה בפינלנד .ג

דבר שעשוי לסייע לה באליפות , בעוד כשבועיים בה תוכל לקיים משחקים רבים
 .לתחרות זו ייצאו גם שחקני נבחרת הבוגרים עומרי בן ארי ואלעד קופרברג .העולם

 
 תקשורת 82

 
בחינת הוועדה סבורה כי יש למנות קצין עיתונות ותקשורת וכן מישהו שיתפעל את האתר מ

 .כולל סיקור משחקי ליגות העל לגברים ולנשים, התוכן המקצועי
 

 מנהלי אגודות/ השתלמויות למאמנים  012
 

הוועדה סבורה שיש מקום בקרוב לערוך יום השתלמות למאמנים ומנהלי אגודות בו יינתן 
יועלה תוכן מקצועי של נושא אחד , כמו כן. דיווח שוטף על הנעשה בתחום המקצועי באיגוד

 . ו שניים ממוקדיםא
, לתאר מבנה של התנהלות באגודות מובילות כדוגמת כרמיאל, יש גם מקום, לדעת הוועדה
יכול להוסיף המון  הדבר .צורת הניהול, שיטות עבודה -קרית אונו ועוד , גליל, טירת הכרמל

 .לשיטות הניהול ולקידום אגודות
 

 ביטאון מקצועי 002
 

 .טאון מקצועיבעבר לפני שנים היה נהוג להפיץ בי
ל ולעורר קצת את הרמה המקצועית של "הוועדה סבורה שיש מקום לחדש את הנושא הנ

 .המאמנים והמנהלים
זהו נושא שעלה גם בביקורת עומק שנערכה באיגוד לאחרונה ואחד הממצאים , דרך אגב

 . ל והדבר לא נעשה"היה שהאיגוד התחייב לערוך ביטאון כנ
הוועדה ממליצה כי המידע המקצועי יופץ  -ור היא עניין יקר היות וכיום הוצאת ביטאון לא

 .דבר שיוביל גם לקידום האתר, בצורה מסודרת באינטרנט
הוועדה תשמח לקבל רעיונות לנושאים לביטאון שיכולים לעניין את האגודות ורעיונות 

 .למרצים
  

 ל"תוכנית שנתית להשתתפות בתחרויות בחו 062
 .שתתפות בתחרויות של הנבחרותהופצה לחברי ההנהלה תוכנית הה

 
 מציאת ספונסרים  032

הוועדה סבורה כי הדבר חיוני ביותר וכי יש למנות אדם מקצועי לגיוס כספים וכן לעניין 
 .מקורבים מהענף בעלי קשרים לגופים עסקיים שיכולים לסייע

 
 נושאים שיידונו בפגישה הבאה 042

 
 שינוי מבנה הליגות 2א

 ' שיתוף נער בקבוצת בוגרים כחובה וכו, פלייאופים ,יורדות/ קביעה שונה של עולות  
 

 אליפות ישראל 2ב
 דיון ייחודי בנושא

 
 מכביה 2ג

 דיון ייחודי בנושא
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הוועדה חוזרת ומדגישה את נכונותה לשמוע רעיונות חדשים שעשויים לתרום לטובת 
 2הענף מכל מי שחושב שבאפשרותו לסייע

 
 

 דודיק אלטרץ: רשם 
 


