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 1102420100מיום  41-6מס' עדה מקצועית ופרוטוקול ו
       

 יו"ר, איתן וידר, מנדל ניימן, עדי רוזנבאום. -מיכאל גורביץ  :משתתפים
 

 חו"ל(. -עדי סידלר )התנצל : חסר
 

, זאב קראוס,  רמוב, יניב שרון, מרינה קרבצ'נקו. סרגיי טרוסמןאיסק אב -מאמני הנבחרות : מוזמנים
 .אבי סגל

 
 מאושר. - 41-5פרוטוקול ישיבת וועדה מקצועית מס'   .4
 
 מאמני הנבחרות שהוזמנו דיווחו על אליפות העולם ביפן ואליפות אירופה - דיווח מאמני נבחרות.  0

 לנוער באיטליה.       
 

 הייתה קשה ולכן מטרת ההישארות בדרג הנוכחי  הנערות נבחרת ההגרלה של - צ'נקומרינה קרב      
  ניקול טרוסמן הצטיינה ביחידים ובמשחקים הקבוצתיים, סוניה טיפליצקי לא ענתה על  הושגה.      
 בכל ההיבטים. ממליצה לפעול להחזרתה של שלי גלמן לפעילות.   הציפיות ממנה      
 , למרות שהפוטנציאל נוצל במלואו אינה טובה, בלשון המעטה הקדטיותנבחרת של תמונת המצב       
 תאם ליכולת האישית של כל שחקנית, אך הן צברו ניסיון בינלאומי רב והגיבוש החברתי היה טוב.בהו      
 גיי ממליצה כי בעתיד ימונה ראש משלחת לקבוצה גדולה כזו, תוך ציון לטובה של העזרה שקיבלה מסר      
 טרוסמן.      

 
 , אשר עמדו בציפיות בהתאם לתנאים שהיו.נבחרת הנוערהביע שביעות רצון מכל שחקני  - יניב שרון     
 שלנו..."(, תוך גילוי  היכולתעמדה אף היא בציפיות מבחינת הרמה המקצועית )"...זו  נבחרת הקדטים      
 רון דימנט מהווה  פוטנציאל לעתיד שיש להשקיע בו.משמעת גבוהה ואוירה חברתית טובה ומגובשת.       
  ולקיים מחנות אימון מרוכזים  )עדיף מאמן( ממליץ כי בעתיד ימונה ראש משלחת לקבוצה גדולה כזו      
 אחת לחודש.     

 
 דיווח על תוצאות המשחקים של נבחרת הגברים בבית המוקדם ובהמשך האליפות,  - איסק אברמוב     
 גם על הישגי השחקנים,  תוך ציון העובדה כי המטרה להישאר בדרג ב' הושגה בדרך הקשה ועם כמו      
 מעט מזל.       
 מנדל ניימן, שנכח במשחקים, ציין כי הכושר הגופני של שחקני הנבחרת טעון שיפור רב.      

 
 ל נסיעה בה מספר הנהלת האיגוד למנות ראש משלחת בכ: הוועדה המקצועית ממליצה בפני המלצה      
 המשלחת גדול, דוגמת אליפות אירופה לנוער. חברי      

 
 בהשתלבות באימונים במועדון עדכן אודות התכניות של ניקול סרגיי טרוסמן  - טרוסמן ניקול . 3

 בדיסלדורף בגרמניה והודה ליחידה לספורט הישגי ולאיגוד על התמיכה בה והסיוע שקיבל מגורמים       
 עוד ציין, כי המצב שנוצר מחייב הכנת תכנית מקצועית לה, בכלל זה הכרתה כספורטאית עילוי.א      
 משולבת לניקול הן בחו"ל והן בארץ, אשר תכלול את מכלול השיקולים הקשורים בכך )טיסות,       
 וד(. ועכספיות של נבחרת ישראל, עלויות  ואימונים השתתפות באליפויות, משחקים בינלאומיים      
 סרגיי ביקש לקבל את המלצת הוועדה המקצועית למינויו כמאמנה האישי של ניקול עד לאולימפיאדת       
 .6102ריו       
 המקצועית תכלול את מרכיבי התכנית המקצועית של ניקול בתכנית העבודה  הוועדה  :החלטה      
 .6104102לעונת  השנתית      
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 :הבאים עדה המקצועית ממליצה למנות את חברי הוועדה לתפקידיםהוו - חלוקת תפקידים. 1
 

 איש הקשר לאקדמיה ומתאם פרויקט טופ טים. - איתן וידר**     
 

 איש הקשר ליחידה לספורט הישגי. - מנדל ניימן**     
 

 , ברוב קולות )עדי, איתן ומנדל(.מתאם ארגוני באקדמיה )במקום צקה רז( - עומר גנדלר**     
 
 .)מנהל התחרויות( ומיכאל טילקין )יו"ר וועדת ליגה וגביע( , דני בלנרועדי סידלר - וועדת דירוג**     

 
 הוועדה המקצועית ממליצה להשאיר את צוות המאמנים הקיים כיום    - צוות מאמני האקדמיה. 5

 לשמש כמאמני האקדמיה גם בשנה"ל הבאה.     
 
 וקף, ממליצה הוועדה כדלהלן:לאור החוזים שבת - מאמני נבחרות. 6
    
 כך שתקופת הקיים כיום, בהסכמת המאמן, לשנות את תוקף ההסכם המפוצל  - מאמן נבחרת גברים**     

 )במקום שתחול בחודשים  6104ותסתיים בחודש אוקטובר  6104ספט'  חידוש פעילותו תחל בחודש        
 (.6104דצמ' -נוב'        

 
 וייחתמו  לפרסם מכרז למשרות אלה ולאחר שייבחרו המאמנים -מיני קדטים וקדטיות -מאמני מיני**     

 איתם פגישה להכנת תכנית עבודה שנתית, הכוללת אימונים ותחרויות. הכוונה היא  , תתקייםהחוזים         
 אחת לשבוע  , )בנות( 02גיל  -)בנים( ו שנה 06עד  ם שלבגילאי מרוכז ומשותף לבנים ובנותלקיים מפגש         

  4 אחת לשלושה שבועות, שבת,-ייערכו בימי שישישל נוער וקדטים המפגשים כאשר , במכון וינגייט         
 וחצי כל אימון. שעתיים אימונים בני          

 
 מקום הוועדה המקצועית ממליצה לצמצם את משחקי הדירוג לשלושה סבבים )ב - משחקי דירוג. 0

 בו ירוכזו בו זמנית כל הקטגוריות.באולם גדול בחופשות השנה ארבעה, כפי שהיה נהוג עד כה( ולקיימם     
 נציג הוועדה המקצועית יהיה נוכח בכל סבב משחקים, כנציג האיגוד.    
 
 הוועדה המקצועית ממליצה לשנות את מתכונת משחקי אליפות ישראל באופן הבא:  - אליפות ישראל. 8

 קיום האליפות על פני יומיים בלבד, כאשר המשחקים המוקדמים ייערכו בחודש ינואר1פברואר      
 בשלושה מחוזות. הוועדה מבקשת כי האליפות תיערך השנה באזור המרכז במקום באזור הדרום, כפי      
 שהחליטה ההנהלה.     

 
 הציג את תוכנית התחרויות ואליפויות זאב קראוס  - 0241145תחרויות בינלאומיות צפויות בעונת . 9

 שבועות. 2הבינלאומיות העתידיות וציין כי מבחינה מקצועית, לדעתו, חייבים להתחרות כל      
 הוועדה המקצועית תבחן את המשמעויות בנושא ותביא זאת לידי ביטוי בתכנית העבודה השנתית      
 ידה.שתוכן על      

 
 כל בקשה - ת בתחרויות בינלאומיות לספורטאים מצטייניםאישורי חופשות והשתתפויו. 42

 הוועדה המקצועית. בנוסף, הוועדה  לחופשה של ספורטאי מצטיין תקבל לפני כן את אישור        
 המקצועית תפעל לוודא כי כל השחקנים אשר אושרו ויאושרו  בעתיד ע"י שלטונות צה"ל כספורטאים        
 לק במסגרת מחויבות אישית כשחקני אימון לחניכי האקדמיה ואימוני נבחרות מצטיינים, ייטלו ח       
 ישראל.       

 
 מ"ש לקבלת חוו"ד בנושא.ל האיגוד יפנה ליועמזכ" - מעבר שחקנים מקבוצה לקבוצה באקדמיה. 44
 

 כל שחקן או קבוצת שחקנים המעוניינים - רישום שחקנים לאליפויות בינלאומיות פתוחות. 40
 להשתתף בתחרויות בינלאומיות כלשהן, שאינן נכללות במסגרת התחרויות בהן משתתפות נבחרות        

 ישראל או ספורטאים מטעם האיגוד, יוכלו לעשות זאת על חשבונם הפרטי.         
 מזכירות האיגוד תסייע ברישום במידת הצורך, בהתאם לקריטריונים הקבועים לכל תחרות1אליפות.        

 
 נסיעתם של השחקנים לתחרות לא תמומן ע"י האיגוד. - תחרות מיני קדטים בלוקסמבורג. 43
 

13... 
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 רק  כדור המשחקים החדש הוועדה המקצועית ממליצה להכניס לשימוש את - כדור משחקים חדש. 41

 ליפות . מאחר ובכדור זה ישחקו בא6102102החל מעונת המשחקים  -בעונת המשחקים הבאה, קרי        
 אירופה בפורטוגל, יתאמנו שחקני נבחרת הגברים בכדור זה.        

 
 ש"ח לכרטיס שחקן,  61מומלץ לפתוח ליגות מחוזיות אזוריות, בעלות מוזלת של  - ליגה מחוזית. 45

 במטרה להרחיב את מספר השחקנים הפעילים בענף.       
 

 שיקולים האישיים העומדים בפני כל אחד ולחשובקרה לכל חברי הוועדה לזנוח את ה עדי רוזנבאום. 46
 ערוץ תקשורת עם רשויותבהיבט רחב יותר למען פיתוח הענף וקידום האיגוד. כמו כן, ממליץ לפתוח        
 מקומיות ולפתוח קורס מדריכים, שהוא חובה מיידית למימוש תכניות פיתוח והתפתחות הענף.        

 
 מוני נבחרות ישראל גברים ונשים יתקיימו בהתאם למשימות שתעמודנה אי - אימוני נבחרות ישראל. 40

 בפניהם, דוגמת: אליפות העולם, אליפות אירופה וכד'.       
        

 
 
 

 רשם: אבי סגל
 
 

 


