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 1104 אוקטובר 4מיום  41-7 פרמס ועדה מקצועיתפרוטוקול ישיבת 
 

 .איציק כהן, דודיק אלטרץ, דרור פולק שימי טננבאום, יוסי רוזנבלט :נוכחים

 אסף פרי., איתן וידר :חסרים

 .(לקראת תאום שיטת משחקי הדרוג )הוזמן כאורח  כאל טילקיןימ יניב שרון,: מוזמנים

 
 

ענף טניס השולחן בישראל.הוא בורך לכבוד יום ההולדת של נבחר לשמש כמנהל מקצועי   יניב שרון. 4

אחראי במטרה להעלות  הוצגו לו במעמד כל חברי הוועדה, כל הנושאים עליהם יהיהשחגג ביום הישיבה.

במסגרת תפקידו יהיה אחראי על כל הנבחרות הייצוגיות )נוער והקדטים  את רמת דור העתיד בענף.

 בוגרים ונשים (בנים/בנות , 

שאר עם ההחלטה ייניב דרש מקצועית לעבור מיידית לשחק בכדור פלסטיק. הנושא נידון והוחלט לה

ות בעיקר לוגיסטיות. אין אפשרות לאספקה מהירה . הסיב6105/02הקודמת על מעבר החל מעונת 

 ולהתארגנות של הקבוצות לכך.
 : משחקי הדרוג .1

 סיבוב המשחקים הראשון יהיה חריג.

 להצטרף לדרג א' בוגרים.ששיחקו בליגת העל,יתאפשר לשחקנים בכירים 

 .שתתףלהכל השחקנים שמתכוונים להתמודד על השתתפות באליפות העולם, לאפשר להמטרה היא 

 –שלישי ₪,  051-שני ₪,  0111הוחלט על מתן פרסים כספיים לדרג א' בוגרים : פרס ראשון : 

 )בכפוף לאישור ההנהלה(. ₪ 511

 כיוון שהתאריכים התפרסמו מאוחר, תהיה התחשבות בשחקנים שאינם בדרג ג'. במידה ולא יוכלו להגיע

 קת.עדרות מוצדימכל סיבה שהיא, תהיה זו באופן חד פעמי ה

בתחרות הראשונה יצורפו באופן חריג השחקנים המצטיינים מהמועדון בחיפה שטרם סיים את הליך 

 הקמת העמותה.

שחקן שאין ברשותו כרטיס שחן או אישור על רישום ממדור הרישום של ההתאחדות לספורט, לא 

 . יש להעלות את הדרישה הזו לאתר האיגוד.להשתתף יורשה

שתביא לניקוד צודק יותר עבור שחקנים  0.5הניקוד. תהיה חלוקה ב  הוחלט על צמצום פערים של

 (. D(n)=(D-300)*0.75+300הנוסחה החדשה )  חדשים.

 

 הוחלט על דירוג נפרד לנשים.

 

. הטובות שבהן תתמודדנה 01. רוב השחקניות הן בנות מתחת לגיל בוטלו – 05משחקי דרוג לבנות עד 

ת טובות בנשים דרג ב'. ע"י כך יתאפשר לבנות לשחק גם במשחקי במשקי הדרוג לנשים דרג א', והפחו

 הדרוג לבנים ע"פ הגיל המתאים.

 שיטת הדרוג הוצגה ע"י מכאל טילקין. הוצגו היתרונות והחסרונות של השיטות השונות.

. שני ראשונים מכל בית עולים לבית הגמר,  6של שחקנים בשני בתים  01הוחלט שבדרג א' ישחקו 

. שני הראשונים מכל בית עולים לשלב נוקאאוט בתים 4שחקנים שיחולקו ל  06הקטגוריות  ובכל שאר

 כאשר השניים הראשונים עולים לדרג א'.

 ! תחרויות ללא תוספת מחיר ! 4הוחלט שיתקיימו תחרויות דרוג  3למרות הפרסום על 

 



ר הכנסת תוצאות הוחלט להכניס את משחקי סבב מאסטרס כרמיאל לדרוג השחקנים. התשלום עבו

 התחרות ישולם ישירות ע"י הישגי כרמיאל .

 

 ועדת דרוג :

 דרור פולק ואסף פרי, ישמשו כחברי ועדת דרוג ויטפלו בבעיות חריגות בנושאי משחקי הדרוג.

 
 :מאמנים בפנימייה  .3

 

 עומר גנדלר מאמן ארבעה שחקנים מקבוצת זכרון יעקב. למרות שזו עובדה שלא מצטיירת כתקינה,

 הוסכם שאין זאת "אשמתו" שהם עברו לזכרון יעקב. יתרונותיו הוצגו בהרחבה ע"י המהל המקצועי 

 ורוב החברים החליטו שהוא ימשיך בעבודתו.

  הוחלט "לעבות" את האימונים(  2-7מאמנים שעובדים עם מספר מועט של שחקנים )  3מכיוון שישנם 

 בשחקני קדטים ונוער מצטיינים ע"פ המלצת המנהל המקצועי.

 שלושה ימים בשבוע, ששה שחקנים בכל מפגש. ייקבעו קריטריונים לצרופם לאימונים

 צוות המאמנים שיעבוד במרכזי האימונים האיזוריים, יחוייב לסייע בתקופה של נסיעות לחו"ל.

 ו ( לפנימייה. זה יכול להתאפשר במידה שיהיו -תיבדק האפשרות של הכנסת ילדים צעירים ) כיתות ה

 לפחות ארבעה מועמדים. מספר פחות מזה, יוצר בעייה חברתית.

 
 טופ טים  .1
 

 נבחרת הקדטיות יוצאת לתחרות בסלובקיה בסוף אוקטובר ) קרינה, איריס וויטאל ( עם המאמנת מרינה.

 

עה ע"י המאמנת, אף יקבעו קריטריונים לקראת התחרות הבאה בסוף נובמבר ייקבעו שתי מועמדות לנסי

 להוספה בהתאם לתוצאות משחקי הדרוג או אליפויות חשובות, הפועל, מכבי ואליפות ישראל.

 

השאיפה לאפשר לשחקנים בנים שיצאו על חשבונם, להצטרף למשלחת כזו והרישום יהיה ע"י האיגוד 

מסוגל לממן לעצמו את לא כל שחקן ש בלבד. לשם כך יהיו חייבים לקבל את אישור הוועדה המקצועית.

 הנסיעה, יהיה זכאי לייצג את ישראל.

 

. לשם כך גם ידאג לעשות רמוביץ נבחר לשמש כרכז מול ההתאחדות לספורט בבתי הספראיציק אב

 לנובמבר. 06-01כל שביכולתו למען הוספה של מועמדים למחנה האימונים של סוכות 

וספו עוד שחקנים, יצורף גם שמעון רבינוביץ בלנק. במידה וייתבנצי  –בלבד והמאמן  2כרגע רשומים 

 ליומיים הראשונים של המחנה.

 
 אליפות ישראל  .5
 

הראשונים באליפות הקודמת יהיו פטורים ממוקדמות  1יערכו מוקדמות איזוריים, דרום מרכז וצפון. 

 וישובצו כפייבוריטים. כמות העולים מכל מחוז לא נקבעה בינתיים.

 
 מאמן סיני  .6
  

בחודש נובמבר יש אפשרות לארח מאמן סיני מעולה לתקופה של חודש לערך. את הטיסה תורם דרור 

פולק, והשהות שלו ) שכר, לינה, אוכל וכו' ( תמומן ע"י האיגוד בשיתוף של קבוצות שיהיו מעוניינות 

 ניות של אימון.שיגיע לאגודותיהם. תבחן גם האפשרות לזמן מאמנים לקורס יומי בשיטות מודר

 . הנושא יועלה להצבעה בישיבת ההנהלה הקרובה: דרור פולק יכין תכנית פרטנית כולל עלויות ו החלטה

 
 הקפדה על מועדי משחקים  .7

הועלה נושא של איסור דחייה/הקדמה  של משחקי ליגה וגביע. התאריכים הנקובים בלוח המשחקים אינם 

 במועדם המקורי למעט סיבות של "כח עליון".המלצה, יש להקפיד על קיום המשחקים 

 .החלטה בעניין תובא לדיון ע"י כל חברי ההנהלה
 טרשם: יוסי רוזנבל
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