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ר"יו–דרורפולק:נוכחיםחבריהוועדה
דודיקאלטרץ
זאבקראוס
פ"אוריחרל
איתןוידר

מנדלניומן:התנצל
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מתאםלוגיסטיפנימייתוינגייט–צקהרז

:נושאים לדיון

בינלאומיותתחרויות.9
נבחרתנוערוקדטים.3
מרכזימצוינותאיזוריים.2
פנימייה.4
ישראלאליפות.5
רצפתגרפלור.6

 ומיותבינלאתחרויות  03

הציעלהוסיףאתתחרות,זאבקראוס,חברהוועדה-בהונגריה" מולנר"תחרות  .א
קדטיםשאמורהלהתקייםבעיקרההמיועדת(הונגריה)"מולנר" לקדטיםולמיני

."לתפוסשתיתחרויותבנסיעהאחת"ואזכיהלקדטיםונוער'בסמיכותלאליפותצ

אאוט נוק בשיטת הינה והתחרות היות רקשמשמעותה, ישחקו וילדים שייתכן
.הוחלטלאלנסועלתחרותזו–משחקאחדוייאלצולהמתיןמספרימים

יחדעםזאת יוכלולעשות, עלחשבונן אגודותשירצולשלוחשחקניםלתחרותזו
.זאתתוךתיאוםעםהועדההמקצועית

–0031301-9כיה 'צ  - נוערמשחקי אולימפיאדת הל CATION QUALIFIאליפות ה  .ב
מתקציבהיחידהלספורט וניקולטרוסמן סימון אמוריםלצאתמתן לאליפותזו

 .הישגי

מאד-0131301-01 לקדטים ונוערכיה הפתוחה 'אליפות צ .ג מומלצת .תחרות
 :בהתאםלסדרהעדיפותהבאהכוונההיאלהוציאאתהנבחרותהבאות

 קדטים.2נבחרתנוער.3נבחרתנערות.9
לת שייצאו עהשחקנים ייקבעו זו לתוצאות"חרות בהתאם הוועדההמקצועית י

.האחרונותשהשחקניםהשיגובתחרויותהדירוג

התחרויותהמתוכננותעדתוכניתבמהרהנסקרו–אליפויות בינלאומיות נוספות .ד
חברהוועדהזאבקראוסהתבקשלבדוקפעםנוספתאת–3194לחודשספטמבר

ה מול אל התחרויות קלנדר"תאריכי " ב שמופיע האיגודוITTFהרשמי באתר
 .היותונתגלומספראיהתאמותבתאריכים,האירופי



להנהלת שהוגשה הבינלאומית התחרויות תוכנית תעודכן הבדיקה סיום עם
.האיגוד

 

כן .ה כמו לתחרות, בליטא המתוכננת התחרות את להחליף האפשרות תיבדק
.שתיערךבסלובקיה

אגודה שיחפצו להירשם לתחרות בינלאומית , כל שחקן, ניהוועדה קבעה כי באופן עקרו
 3תוך תיאום וקבלת הסכמת הוועדה המקצועית אך הדבר יבוצע, יוכלו לעשות זאת

 מסגרת אימוני נבחרת הנוער 13

לתפקיד–הודעת התפטרותו של המאמן שנבחר .א שנבחר אברמנקו ,דימה
 .הודיעשלאיוכללמלאאתהתפקיד

ל להנהלה להמליץ בהוחלט חדש מכרז חדשדחיפותפרסם מאמן ולמנות
.לנבחרת

-מתכונת האימונים .ב יחדיו יתאמנו והנוער הקדטים נבחרת של 8במתכונת
.שחקנים93למסגרתזוייבחרו-מחנותאימוניםשייערכובמהלךהשנה

ל"רכההערכתתקציבלקיוםמחנהכננע-עלות תקציבית .ג

.₪371-251עלותלחדרזוגי-לינה
 -כלכלה האימונים מחנה במהלך שיינתנו 11-931–ארוחות בורד"ל₪ "פול
.לאדם

.לשנהלכלמחנותהאימון₪25,111-41,111-עלותמוערכתשלכ,כלומר

 הקמת מרכזי מצוינות איזוריים 3.

רהאיגודצייןשישלותורםשמוכןלהעניקסיוע"יו,ידיווחשמסרדרורפולק"עפ
.האחדבדרוםוהאחרבצפון–לפתיחתשנימרכזיאימוןכספי

דרורפולקהכיןמסמךמרכזהמתייחסלצרכיםוהעלויותלקיוםמרכזיאימונים
.ל"כנ

.מסמךמצורףורא

 פנימיית המחוננים בוינגייט 13

:צקהרזדיווחאתהדבריםהבאים,המתאםהלוגיסטי

א השבועי-מערכת האימונים. השעות מערכת הפנימייההוצגה אימוני של ,ת
.לרבותציוותהמאמניםבכלאימון

יתווסףעודמאמןלאימוניםשיצטרף'בהקשרזהחבריהוועדההמליצוכיביוםב
.למרינה

ב ייפגשועםהמאמןהראשיזאבקראוסודרורפולק–תוכנית האימונים. איזי,
.השנתיתויקבלוממנואתתוכניתהאימונים,כהן



צקהדיווחכישליגלמןהחליטהלהפסיקאתדרכהבפנימייהוהיא-ןשלי גלמ.ב
.כברלאחלקמהמסגרת

קהדיווחכיהצוותהמקצועישלהפנימייהקייםסדרתפגישותצ-ליווי מקצועי.ג
 החניכים את המלווים מקצוע אנשי תזונאית)עם רופאה, הכושר, מאמן

.לגביכלאחדמהחניכים(יתולגופסיכ

ייןכיהאווירהבפנימייהמאדחיוביתובקרבהשחקניםישתמיכההדדיתצקהצ
.השניאחדכלפיהוגיבויחיובישלשחקנים

חבריהוועדהציינוכיאמנםניכרתההתקדמותהיפהשעשומתןסימוןואביבבן
ובעתיד,אךלעומתזאתההישגיםשליתרחבריהפנימייהאינםמשביעירצון,ארי

.יןשחקניםמוביליםושחקניםעםפוטנציאלשאינוגבוהיבחןהיחסב

 כי יש לפעול כבר כעת לאיתור מועמדים פוטנציאלים להצטרפות דורשתהוועדה 
.לקראת שנת הלימודים הבאה ומבקשת מצקה לפעול לגיוס שחקנים מתאימים

ינוארתיעשהפנייהדרךהאיגודלאגודותלגיוס במהלך צקהכי בהקשרזהציין
.חדשיםלפנימייהפוטנציאליםםילדי

–אליפות ישראל .5 הארץ במרכז תיערך האליפות כי ממליצה אולם)הוועדה
"בראשל נחום–צ (גן האגודות, על להקל מנת על זאת והמאמנים, השחקנים

 .ימים4מבחינתהגישהלתחרותשאורכת

ראהמסמךמצורףלפרטוקולכנספחשהינוהמלצתהוועדה–רצפת גר פלור .6



 דודיק אלטרץ: רשם      
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