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 שהתקיימה במכון וינגייט 31.7.92מיום  7' פרוטוקול ועדה מקצועית מס

 
 , איתן וידר, פ"אורי חרל, זאב קראוס, דודיק אלטרץ, ר"יו -דרור פולק  :נוכחים

   .שימי טננבוים              
 .(מחנה אימון בסין)מן ניימנדל  :נעדר

    (נבחרות ופנימייהמאמן )' מר איציק אברמוביץ :מוזמנים
  ( לרכז הליגות ותחרויות דירוגנבחר ההנהלה )מר מיכאל טילקין      
 (איש מחשבים)מר דוד אלבז      

  
 :נושאים לדיון

 
             תחרויות דירוג .1
             תוכנת רנקינג . 2
            צוות הפנימייה איוש . 3
              נבחרות . 4
            אליפות אירופה לנוער . 5
             תוכנית שנתית . 6
 ינג'הדרך לנאנג -ניקול טרוסמן . 7
 

 תחרויות דירוג .9

 .הוזמן רכז התחרויות והדירוג מר מיכאל טילקין
דבר , המקצועית י הוועדה"ר עמר טילקין לא נבח וועדה פתח את דבריו בציון כיר ה"יו

שמילא  ימשיך בתפקיד ין כי הוועדה המליצה כי גל שמואלצי ,כמו כן. שאינו תקין
הדבר אינו מתאפשר בשל ניגוד עניינים , אולם בשל חוות דעת של היועץ המשפטי, בהצלחה
 .לכאורה

 .ר איחל הצלחה למר טילקין בתפקידו "עדה היוובשם כל חברי הו
 :ין להכין את הדברים הבאיםנדרש ממר טילק

תוכנית מסגרת שנתית הכוללת תאריכים לקיום כל תחרויות הדירוג במהלך העונה  .א
התוכנית תוצג בפני הוועדה ותאושר על ידה  .תוך ציון מיקום המשחקים, הקרובה

 .בטרם פרסומה

הודגש כי התחרויות יתנהלו בהתאם לשיטת התחרויות שקבעה הועדה המקצועית  .ב
 .ושתוכנה הועבר למר טילקין 26.5.13 יוםקודמת ממישיבתה ה
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 .ינה אליפות ישראלההשנתית נקודת המוצא לקביעת התוכנית למשחקי הדירוג  .ג
י הוועדה כי אליפות ישראל תתקיים בשבוע הראשון של חופשת הפסח "הומלץ ע

 .של הילדים מבתי הספר

הוועדה ערכה מספר  -רך הציג מסמך של תקנון תחרויות הדירוג שע מר טילקין .ד
מר טילקין מתבקש לפעול לתיקון המסמך . שינויים במסמך ואישרה את תוכנו

פרסמו בהקדם באתר אחר אישור הוועדה המקצועית לועדה ולובהתאם להערות ה
 .האיגוד

רכז אמור לשמש כגם  הוא, למיטב הבנת חברי הוועדה ,הובהר למר טילקין כי .ה
 .כנת תוכניות הליגההליגות ועליו לפעול בהקדם לה

 תוכנת דירוג .3

להפעיל תוכנת דירוג החל מעונת המשחקים  קיימת חובההוועדה סוברת כי 
 .קיים דירוג ארצי של שחקנים, בכל מדינה מתוקנת כיום .הקרובה

התוכנה תסייע בקביעת דירוג לכל שחקן שהינו בעל כרטיס שחקן ועל פי דירוג זה 
 .הנבחרות השונותיומלצו השחקנים שירכיבו את סגלי 

, אליפות ישראל)לצורך קביעת דירוג השחקן יילקחו בחשבון אליפויות מרכזיות 
 (.י האיגוד"משחקי ליגה ותחרויות נוספות שיאושרו ע, משחקי דירוג, מכבי/הפועל

תקנון הראשוני לקביעת שיטת דירוג המר אלבז הציג את עקרונות התוכנה ואת 
 .בנספח ב"התקנון הראשוני מצ -השחקנים 

 
 :הומלצו הדברים הבאים

קבוצות שיהיו מעוניינות בקיום תחרויות פרטיות באגודתם  - תחרויות פרטיות .א
לאיגוד על מנת לקבוע את מועדי ( עד סוף חודש ספטמבר)יפנו בראשית  העונה 

 .על ידם התחרויות הרצויות

של י האיגוד ובתמורה תינתן גם ההכרה "ייגבה תשלום אגרת רישום תחרות ע
האיגוד בכך שהתחרות מאושרת לצורכי דירוג בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון 

 .הדירוג
לקיום  םהאיגוד יאשר רק תחרויות אשר יעמדו בסטנדרטים מינימאליי

 8העמדה של לפחות , אולם ראוי לאירוח תחרויות: כגון, תחרות נאותה
 .וכדומה לוחות שיפוט, שולחנות

 .ל"ה נוכח בתחרויות כנימונה משקיף מטעם האיגוד שיהי
מר אלבז ציין כי הוא אינו מעוניין למכור את התוכנה שכבר קיימת וזמינה  .ב

ייגבה תשלום נפרד , דהיינו. אלא מעוניין להשכירה לשימוש פר אירוע, לשימוש
באופן זה יוכל לשפר (. 'אליפות ישראל וכו, משחקי דירוג, ליגות)בגין כל אירוע 

ציין כי כבר הכין דירוג ראשוני , כמו כן .יכה זמיןאת התוכנה ולשמש כאיש תמ
 .שמתבסס על אליפות ישראל ומפה אפשר לצאת לדרך

 .מר אלבז התבקש להעביר הצעת מחיר מסודרת בעניין .ג
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שיעמדו  ,פ וזאב קראוס"שתורכב מהחברים אורי חרל" ועדת דירוג"תוקם  .ד
 .בקשר רציף עם אלבז

 פנימייה .2

עומדים כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים ולכן יש חשיבות ר ציין כי אנו "היו
 .רבה בסגירת חוזי העסקה עם צוות האימון בפנימייה מוקדם ככל שניתן

בהשתתפות פולק ' פ ציין כי יזם פגישה מקדימה עם מר אברמוביץ"מר חרל
 בהתאם לדרישת הנהלתזאת , וקראוס כדי לבקש מהמאמן להפחית משכרו

 .האיגוד ועל מנת לבחון את נכונותו להמשיך ולעמוד בראש צוות הפנימייה
פ "מר חרל. פ ציין כי אברמוביץ הסכים להפחית משכרו כפי שהתבקש"מר חרל

כעת הוא מביא לראשונה את תוכן הפגישה להחלטת הוועדה ציין כי 
 .המקצועית

', אברמוביץ איציק קרי, ההצעה הינה שהצוות של שנה שעברה ימשיך בעבודתו
בכפוף להסכמת הצוות כולו להפחית משכרו זאת  ,נקו'איזי כהן ומרינה קרבצ

 .בהתאם לדרישות ההנהלה
 

 :המלצות הוועדה
הוועדה החליטה כי קיים צורך למנות מאמנים לסגלים השונים של  .א

 . הנבחרות ולא תקין כי מאמן אחד יהיה אחראי על כל הסגלים

פ ולפיה הצוות של הפנימייה "מר חרל הוועדה מקבלת את ההצעה שהגיש .ב
 .ימשיך בתפקידו

 .איש הקשר מטעם הוועדה המקצועית מול הפנימייה יהיה זאב קראוס .ג

מר קראוס יעמוד בקשר עם המאמן איזי כהן בימים הקרובים באשר  .ד
 .לדרישה להפחית משכרו

צוין כי יש רצון למנות צוות מקצועי מסייע לצוות המאמנים בפנימייה  .ה
 .שיסייעו בקידום שחקני הפנימייה' מעומר גנדלר ושמעון רבינוביץשיורכב 

 .התקציב להעסקתם יגיע מתקציב ייעודי שיושג מתרומות
 

 נבחרות .4

 .הוועדה סבורה כי יש למנות מאמנים לסגלי הנבחרות השונות, כאמור .א

 -האחת : נידון הנושא של קיום האימונים לאורך השנה והוצעו שתי חלופות .ב
קיום מספר מחנות אימונים מרוכזים  -השנייה . סיס של אחת לשבועאימונים על ב

 .בסופי שבוע

 ו ויוחלט שייבחר ניםייערך דיון עם המאמ. לכל אחת מהחלופות יתרונות וחסרונות
 .על השיטה המועדפת
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. הוועדה דורשת מהאיגוד לפעול לפרסום מכרז לקביעת מאמני הנבחרות השונות .ג
זאת לאור אליפות אירופה , את הדחיפות הרבה בנושא זהיש לקחת בחשבון 

 .4.10.13הקרובה לבוגרים שאמורה להיפתח ב 

הציע  ,ש נתניה"מאמן נבחרת ישראל בעברו ומנהל אגודת טנ', מר מיכאל גורביץ .ד
הוועדה מקבלת את הצעתו ומודה לו על  -עצמו לשמש בהתנדבות כמנהל הנבחרות 

 . ותרצונו לסייע בכל פעילות הנבחר

 .הוועדה דורשת כי דוח מקצועי של מאמן נבחרת יוגש אך ורק לוועדה המקצועית .ה

 דוח אליפות אירופה .5

הוועדה מברכת את המאמנים על ההישג הנפלא של ניקול טרוסמן באליפות  .א
 .אירופה ועל ההישגים הנאים של נבחרות הקדטים והנערות בתחרות

על הסיוע החשוב שהעניק עדה מבקשת להודות לסרגיי טרוסמן הוו, כמו כן .ב
 .במהלך התחרות לכל הצוות

הציג בפני חברי הוועדה מצגת מקיפה באשר לתפקוד והישגי ' מר אברמוביץ .ג
 .נבחרות הקדטים והנוער של ישראל

הסופי התבקש להוסיף מסקנות והמלצות ולהגיש את הדוח ' מר אברמוביץ .ד
 .ר הוועדה"בהקדם ליו

דוח מקיף אשר יישלח נקו שלחה 'בצר הוועדה ציין כי גם המאמנת קר"יו .ה
 .לחברי הוועדה

 תוכנית שנתית .6

מר קראוס ציין כי לאור המצב התקציבי הבעייתי בו האיגוד שרוי הוכנה 
 .2013קרי עד לסוף שנת , חודשים 4תוכנית ל 

י "מר קראוס סקר בקצרה את הצפוי בארבעת החודשים הקרובים והתבקש ע 
 .ת ישיבת ההנהלה הקרובהר להגיש תוכנית מסודרת לקרא"היו

 

 ינג'הדרך לנאנג -ניקול טרוסמן  .7

ר ציין כי הוכנה תוכנית לניקול טרוסמן הכוללת מחנות אימון "היו .א
, ינג'בנאנג 2014ותחרויות במטרה להביאה לאולימפיאדת הנוער שתיערך ב 

 .התוכנית הוגשה ליחידה לספורט הישגי ולהנהלת האיגוד .סין

 .עומד תקציב נכבד לטובת תוכנית זור כי "ציין היו ,כמו כן .ב

הוועדה ממליצה למנות לניקול מאמן צמוד אשר יסייע לה בהשגת המטרה  .ג
  לו רקורד מרשים ביותר הן כמאמנה של מרינה, ומציעה את איזי כהן
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הישגיו המצוינים כמאמן ראשי והן  2004נקו באולימפיאדת אתונה 'קרבצ
 .תחת הדרכתו באליפות אירופה שזכתה, עם נבחרת הנשים של בולגריה

 .כפרטנר ויריב אימונים' לצד איזי יעבוד שמעון רבינוביץ .ד

התשלום לאיזי ושמעון יגיע מהתקציב העומד לרשות ניקול בהכנותיה  .ה
 .לאולימפיאדת הנוער

 
 דודיק אלטרץ: רשם      

 
 


