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פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מספר  1-15מיום  11לינואר 2015
נוכחים :יוסי רוזנבלט ,דודיק אלטרץ ,איתן וידר ושימי
חסרים ,:אסף פרי ,איציק כהן ,דרור פולק.
מוזמן נוסף :יניב שרון,דוד אלבז ולירון כרמל .

טננבאום.

 .1צרוף חבר חדש לועדה
הוחלט לצרף את לירון כרמל מנהל אגודת גבעתיים לועדה המקצועית .אין ספק שזהו "חיזוק"
מקצועי משמעותי.
 .2השתתפות האחים האמריקאים באליפות ישראל
הוחלט שאין לאסור עליהם להשתתף .בהיותם אוחזים בדרכון ישראלי ובכרטיס שחקן .התנאי
הוא שישתתפו גם במשחקי המוקדמות .במידה וימסרו מכתב רשמי בו מתחייבים לייצג את
מדינת ישראל באליפות אירופה ( אם יידרשו לכך ) יסכימו וישתתפו.
 .3עונש לחני פלדמן.
השחקנית חני פלדמן ,לא השתתפה בשני משחקי הדרוג .מאחר שכך ,תומכת הועדה המקצועית
צוות מאמני נבחרות הנוער ,שלא לשתפה במחנה האימון בחודש ינואר.
 .4נסיעת נבחרות הנוער לאליפויות בינלאומיות :
התכנית הוצגה לנוכחים ,הרוב תומך בנסיעה הקרובה לצ'כיה בחודש פברואר ( בכפוף למצב
הפיננסי ) הנושא יועלה להצבעה בישיבת ההנהלה.באופן עקרוני יש אישור לתחרות הכנה
בספרד 12 ,שחקנים  3 ,מאמנים ומלווה  .צוות דומה יצא גם לאליפות אירופה.
 .5מתכונת אימונים לנבחרת הבוגרים :
נקבע כי יוכן הסכם מול איסק אברמוב ,לאימון שבועי של נבחרת בוגרים.
תוקף ההסכם הינו עד לאחר אליפות אירופה . 4.9.15 – 4.2.15
המאמן יקבע את המוזמנים ע"פ שיקול דעתו.
 .6אליפות העולם בסין:
התקבל רישום ראשוני של השחקנים שייצגו אותנו באליפות העולם.
לגבי השחקניות אין מחלוקת.
לגבי הבוגרים ,שני הראשונים  -מאושרים  .לגבי השניים האחרים ,הוחלט שיתקיימו שתי תחרויות
קריטריון :אחת לארבעה שחקני נוער .הראשון ביניהם יצטרף לרשימה של מוזמנים ( תיקבע ע"י
איסק אברמוב ) שיתחרו ביניהם בתחרות נוספת לקביעת השניים הנותרים .המאמן ייקבע אם מספיק
תחרות אחת כזו או שתיים.התחרויות צריכות להסתיים עד ל  20לפברואר .ובהתאם לתוצאה יש
לעדכן את הרישום ולהתחיל בתהליך הנפקת הוויזות לשחקנים והמאמנים.
הועלה רעיון שצקה רז ,יצורף למשלחת ,ידווח על התוצאות וישמש גם כנציג ישראל בקונגרס.
הוא ירשם כחבר המשלחת ,אך ישא בעלויות הטיסה והשהייה .החלטה בנושא תתקבל ע"י ההנהלה.

 .7ועדת איתור למאמן ומנהל מקצועי:
מאמן נבחרת הנוער עובד ללא הסכם גם כמנהל מקצועי .העובדה שלא יצא כל מכרז אינה תקינה.
ולכן הוחלט לאפשר למאמנים/מנהלים אחרים להציג את מועמדותם לתפקיד .הוחלט על פרסום מכרז
באתר האיגוד ומתן אפשרות עד ל  22לינואר להציג מועמדות .תיקבע גם ועדת איתור למשרה.
למועמדים הראויים יוצגו דרישות הקדם ובטרם חתימת ההסכם הוא יוצג לחברי הוועדה
להערות/שיפורים.

רשם :יוסי רוזנבלט
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יוסי רוזנבלט
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