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פרוטוקול ועדה מקצועית מיום  54.4.42שהתקיימה בביתו של דרור פולק
נוכחים חברי הוועדה :דודיק אלטרץ – מ"מ יו"ר
דרור פולק
לירון כרמל
שימי טננבוים
איתן וידר
התנצלו :יוסי רוזנבלט (באליפות העולם בסין)
מוזמנים :יניב שרון ,המנהל המקצועי ואיציק אברמוביץ
נושאים לדיון:
.1בחירת כדור לעונה הבאה
 .2אליפות ישראל האחרונה
 .0ספורטאים חיילים
 .4תוכנת דירוג
 ./תחרויות דירוג
.6קריטריונים לנבחרות הנשים לתחרויות מטרה
 .7תחרויות בינלאומיות
 .8ליגות בעונה הבאה
 .9שחקנים ישראלים המתחרים בחו"ל
 .13פנימייה
הוועדה התכנסה לדיון ארוך ,לקראת תום העונה הנוכחית והכנות לעונה הקרובה.
להלן פירוט ההחלטות:

 .4בחירת סוג כדור לעונה הבאה
הוועדה המקצועית מבקשת להבהיר (כפי שסוכם כבר בתחילת העונה הנוכחית) ,כי החל
מהעונה הבאה  ,231/316 -כל המשחקים הרשמיים שמקיים האיגוד לרבות הליגות,
משחקי דירוג ואליפות ישראל ישוחקו עם הכדור החדש מפלסטיק.
הוועדה ממליצה כי במשחקי הליגה תינתן לקבוצות האפשרות לבחור את סוג כדורי 0
הכוכבים מבין החברות הקיימות בשוק.
 .5אליפות ישראל האחרונה
א .קביעת מועד התחרות ומיקום התחרות – הוועדה חוזרת על המלצתה בנושא זה! והיא
שיש לקיים את האליפות בשבוע שקודם לחוה"מ פסח ולא בימי החג עצמו ,אז אנשים
מבקשים לבלות עם משפחתם.
הוועדה מבקשת מהנהלת האיגוד לפעול כבר לשריון התאריכים לשנה הבאה תוך מתן
עדיפות לקיום התחרות בוינגייט (שם ישנו גם אולם לחימום) ורק בעדיפות משנית
ברעננה או באולם מתאים אחר במרכז.

ב .ריבוי קטגוריות – בשנתיים האחרונות בהמלצת יו"ר ועדת הליגה דאז ,מר מנדל נוימן,
פוצלו קטגוריות הסניורים – כך שבמקום גילאי  43-/3שוחקו גילאים  43-4/ו 4/-/3
וכך הלאה עד גיל .07
מטרת הפיצול היתה לנסות ולהגדיל את כמות המשתתפים בקטגוריות אלו.
מבדיקת ניתוח נתוני ההשתתפות באליפויות ישראל ב 0-השנים האחרונות שערך גל
שמואל ,ניכר כי אין ר יבוי במספר המשתתפים בקטגוריות אלו ולפיכך ,הוועדה
ממליצה לצמצם את ריבוי הקטגוריות בגילאי הסניורים ולחזור לשיטה של גילאי
 +07 ,+27 ,+47ו  +07בלבד.
ג .קיום משחקים בשעות מאוחרות – באליפות ישראל האחרונה התקיימו מספר משחקי
גמר וחצאי גמר בשעות מאוחרות ,זאת בשל העובדה שמספר שחקנים בכירים הגיעו
לשלבים מתקדמים במספר קטגוריות ,דבר שאילץ עיכוב במספר משחקים.
הוועדה ממליצה כי הנושא ייבחן ע"י הוועדה שתהיה אחראית על ניהול אליפות
ישראל כך שייקבע לו"ז שימנע מצב כנ"ל.
ד .זכאות להשתתפות בקטגוריות שונות
הוועדה ממליצה לערוך מספר שינויים ,בקריטריונים של זכאות ספורטאים להשתתף
באליפות ישראל ,כמפורט להלן:
דרג א' בגברים ונשים  -הוועדה ממ ליצה כי מעבר לקריטריונים שכבר קיימים ,תינתן
גם האפשרות לשחקנים שמדורגים ב  02הראשונים ,בעת סגירת מועד הרישום
לאליפות ,להתמודד בדרגים אלו.
גילאי  – 54הוועדה ממליצה כי לספורטאים בקטגוריה זו יותר להשתתף גם בקטגוריית
הבוגרים בהתאם לרמתם (באליפות האחרונה ניתן לשחקנים להשתתף רק בדרג א').
זוגות – הוועדה ממליצה כי שחקני נוער שמדורגים בין ה –  12הראשונים בגילאי 18
(בדירוג של כחודשיים לפני התחרות) ,יוכלו לשחק גם בתחרות הזוגות לבוגרים ,זאת
בתוספת תשלום שתיקבע.
תוספת לתשלום להשתתפות בשתי קטגוריות ביחידים  -במקרים של שחקנים
שמעוניינים להשתתף בשתי קטגוריות ביחידים  -לדוגמה גילאי  21וגם בקטגוריית
בוגרים או שחקנים בגילאי  18שזכאים להשתתף גם בבוגרים דרג א' – אלו יידרשו
להוסיף תשלום שייקבע ע"י הוועדה המארגנת של האליפות.
ה .איכות הגביעים
הוועדה סבורה כי באליפות האחרונה חולקו גביעים שלא הולמים אירוע כמו אליפות
ישראל .יש לקבוע סף מינימום של איכות הגביעים שממנו לא ניתן לחרוג.
ו .מתן פרסים כספיים
הוועדה אינה ממליצה לחלק פרסים כספיים באליפות ישראל.
ז .ספונסרים
הוועדה ממליצה לאפשר לעוד ספונסרים (חברות טנ"ש ואחרות) להציג את מוצריהם
באליפות ישראל על בסיס של השכרת שטחים למכירת הציוד שלהם ,כנהוג בכל
אליפות גדולה בעולם .באופן זה ניתן ליצור הכנסה גדולה יותר לאיגוד.

הוועדה מינתה את לירון כרמל לבדוק את נושא זה ולגבש המלצות לקראת האליפות
בשנה הבאה.
 .0ספורטאים חיילים
נושא זה נידון בעבר בוועדה המקצועית ,אולם עדיין אין מדיניות רשמית ברורה באיגוד
בכל הקשור להתנהלות מול טניסאי שולחן מצטיינים שהתגייסו וזכו למעמד של
ספורטאי מצטיין3פעיל -להלן" :החיילים".
הוועדה ממליצה כי נושא הפיקוח אחר התנהלות החיילים יהיה תחת פיקוחו של המנהל
המקצועי.
הוועדה דורשת כי המנהל המקצועי יהיה הגורם המוסמך מטעם האיגוד לבחון בקשות
של חיילים ל"חופשות מיוחדות" – כאלו יינתנו רק במקרים שמצדיקים חופשות כנ"ל,
כגון :מחנות אימון של הנבחרת ,תחרויות רשמיות וכדומה.
עם קבלת האישור מהמנהל המקצועי הבקשה תובא למזכ" ל האיגוד להמשך טיפול
בבקשה.
הוועדה מבקשת מהמנהל המקצועי לפעול ולהחתים את החיילים על קוד אתי של
התנהגות וכן להחתימם על מסמך אשר יבהיר להם את חובותיהם כספורטאים
מצטיינים ,כמפורט להלן:
א .חובת נוכחות בכל האימונים הסדירים ובמחנות האימון של נבחרת ישראל
ובהתאם לדרישת המנהל המקצועי ומאמן הנבחרת.
ב .חובת השתתפות באליפות ישראל ,לרבות בקטגוריית עד גיל  21ובוגרים וכן
במשחקי הדירוג.
ג .חובת נוכחות של פעם בשבוע באימוני הפנימייה – מומלץ לקבוע ימים קבועים –
בהתאם לדרישה של המנהל המקצועי והמרכז בפנימייה.
ד .חובת נוכחות במחנות של היחידה לטיפוח ספורטאים מצטיינים – בהתאם להזמנה
מאת המנהל המקצועי.
הוועדה מבקשת לציין כי היא רואה בחומרה את אי התייצבותו של הספורטאי3חייל,
אלעד קופרברג ,לקטגוריית גילאי  21באליפות ישראל האחרונה ואת אי התייצבותו של
החייל איתמר אברמוב לאימוני הנבחרת .הוועדה ממליצה כי יינקטו צעדים משמעתיים
כנגד השניים.
 .4תוכנת דירוג והקמת "ועדת חריגים"
הוועדה רואה בתוכנת הדירוג ככלי מצוין המשקף די נכונה את דירוג השחקנים בארץ.
יחד עם זאת ישנם לעיתים עיוותים נקודתיים בדירוג ,אשר להם התוכנה כמערכת
ממוחשבת לא יכולה לתת מענה ולפיכך הוועדה ממליצה כי תוקם ועדת חריגים אשר
תדון במקרים אלו( ,כגון :שחקנים שמתאמנים בחו"ל ועל כן דירוגם הוא נמוך יותר,
שחקנים המתחרים בליגות נמוכות ועדיין דירוגם הוא גבוה מאד למרות שאינם
מתחרים מול הטובים וכדומה).

הוועדה ממליצה כי החברים בוועדה הנ"ל יהיו :דרור פולק ,זאב קראוס וצקה רז -
אנשי מקצוע שאינם משויכים לאף אגודה.
המנהל המקצועי מתבקש לבקש את הסכמתם של מר קראוס ורז להצטרפותם לוועדה
כנ"ל.
 .2תחרויות דירוג
הוועדה מבקשת לחדד ולהזכיר כי תנאי לייצוג בנבחרות ישראל (לשחקנים שמתאמנים
בארץ) הוא השתתפות במשחקי הדירוג.
א .מיקום התחרויות  -הוועדה סבורה כי ריכוז המשחקים במקום אחד עיקרי ובאזור
המרכז ,כפי שהיה נהוג השנה ,היה דבר מבורך מאד ויש להמשיך איתו גם בעתיד.
לפיכך ,ההנהלה מתבקשת לפעול ולשריין בהקדם את אולם מטרוווסט או אולם
אחר ראוי במרכז ,את התאריכים המומלצים ע"י הוועדה.
ב .מספר הסבבים ומועדם – הוועדה ממליצה כי יתקיימו  4סבבים! של משחקי הדירוג
וכן שהם יהיו במועדים קבועים ,ככל שניתן – כמוצע להלן:
הסבב הראשון  -יתקיים בחוה"מ סוכות.
הסבב השני  -חופשת חנוכה בבתי הספר
הסבב השלישי  -חופשת פורים בבתי הספר (אליפויות המרכזים יועברו לחוה"מ
פסח)
הסבב הרביעי – באמצע חודש מאי
ג .שיטת המשחקים –
הוועדה ממליצה:
בדרגי א' בכל הקטגוריות השיטה שתונהג תהיה של  5בתים –  0שחקנים בכל בית.
 4העולים ( 2מכל בית) ישחקו בשיטת "בית גמר" כשהמשחקים משלב הבתים
נחשבים ולא ישוחקו שוב.
מקומות  /-8ו  9-12יתמודדו אף הם בשיטת בית כשהמשחקים משלב הבתים
נחשבים ולא ישוחקו שוב
הוועדה מדגישה כי קיימת חובה לשחק את כל המשחקים בבתים של  2-8ו 9-45
ושחקן שלא יקיימם ייחשב לו הדבר כאילו הפסיד ויופחתו לו נקודות דירוג.
בדרגי ב' בכל הקטגוריות – ישותפו  16שחקנים שיחולקו ל 4-בתים .שניים עולים
לשלב הבא שישוחק בשיטת נוק אאוט עד לגמר.
השחקנים שלא עלו מהבתים ישחקו אף הם בשיטת נוק אאוט עד לקביעת
ה"שורדים" והיורדים דרג".
ד" .הפרדה בין אגודות"
בדרגי א' בכל הקטגוריות לא תהיה "הפרדה בין שחקנים בחלוקה לבתים מאותה
אגודה" .השחקנים ישובצו בהתאם לדירוגם בבתים השונים.
בדרגים ב' וג' כן תתקיים הפרדה בין שחקנים מאותה אגודה ,כנהוג כיום.
ה .עליות וירידות מהדרגים השונים
עד כה היתה נהוגה שיטה שיצרה בעייתיות בכל הקשור בנושא העלייה והירידה.

הוחלט:
שחקן שלא מופיע מאיזושהי סיבה לתחרויות הדירוג – יורד דרג!! .במקרים
מיוחדים מאד (כגון :מילואים ,)...תינתן לשחקן האפשרות לערער והמקרה יידון ע"י
ועדת החריגים שתקבל החלטה באם הערעור מוצדק או לא.
מקומות  11ו  12בכל דרג הינם יורדים בוודאות לדרג הנמוך יותר .מקומות  11ו 12
יתמודדו ביניהם על מנת לקבוע אופציה למחליף ראשון באם יהיה צורך.
מקומות  1ו  2מדרגים ב' ו ג' עולים בוודאות לדרג הבכיר יותר.
ו .פרסים כספיים
יימשכו הענקת הפרסים הכספיים לזוכים בדרג א' לבוגרים כפי שהיה נהוג בשנה
שעברה.
מומלץ לגייס ספונסר שייתן חסות לתחרויות הדירוג – אותו הספונסר יעניק פרס
מיוחדים (למשל :מוצרי חשמל ,ציוד טניס שולחן וכדומה) לזוכים במקומות
הראשונים בכל דרג בסיכום המצטבר של כל  4הסבבים.
הוועדה מינתה את לירון כרמל לנסות ולגייס ספונסרים כנ"ל.
 .0קריטריונים לנבחרות הנשים לתחרויות מטרה
קיימים כבר קריטריונים שהוגדרו לנבחרות הבוגרים נוער וקדטים ,אולם לנבחרות
הנשים ,הנערות והקדטיות לא הוגדרו .
נקבע כי הקריטריונים יהיו חופפים לבנים בהתאמה -כלומר ,נבחרת הנשים והגברים
ייבחרו עפ"י אותם קריטריונים.
כנ"ל לגבי הנערות והקדטיות – הקריטריונים יהיו חופפים לבנים באותם גילאים.
 .7תחרויות בינלאומיות לנוער וקדטים
התמקדות ב"טלנטים"
היות ובאיגוד קיימת בעיה תקציבית ידועה שמלווה את הפעילות לאורך השנים,
והוצאה של כל הנבחרות באופן גורף לתחרויות בינלאומית כרוכה בהוצאות עצומות
לאיגוד  -הוועדה ממליצה כי מידי שנה המנהל המקצועי ,המאמנים של הנבחרות
והוועדה המקצועית ייבחנו באילו נבחרות נוער וקדטים (בנים ובנות) ישנם כישרונות
בעלי פוטנציאל הישגי ברמה אירופאית ובהם להתמקד ולתת להם עדיפות ליציאה
לתחרויות בינלאומיות.
נבחרות שידוע שהנן חלשות ברמות הבינלאומית האירופאיות יהיו בעדיפות משנית.
מאמן שלישי
בתחרויות בסדר גודל קטן יותר ,כגון אליפויות פתוחות של מדינות ,הוועדה ממליצה
כי ייצא לתחרויות אלו מאמן שלישי במקום מנהל משלחת  -זאת בשל העומס הרב
שנופל על המאמנים.

מאמנים צעירים
המנהל המקצועי העביר לחברי הוועדה רשימה של  7מאמנים צעירים שהינם בעלי
תעודת מאמן ושלדעתו הינם ראויים להשתלב בעתיד בתוכניות של האיגוד.
תשלום למאמנים בעת שהותם בתחרויות בחו"ל
לדעת הוועדה ,קיימת חובה לשלם תגמול הולם למאמנים שיוצאים להדריך את
שחקני הנבחרת בתחרויות רשמיות מטעם האיגוד.
מדובר בעבודה מקצועית קשה ,הדורשת שעות רבות באולם המשחקים ועל כן
מתחייב תשלום ראוי.
 .8ליגות בעונה הבאה
המנהל המקצועי העלה רעיון מעניין ומהפכני לגבי התנהלות הליגות בשנה הבאה.
לטענתו ולטענת חברי ועדה נוספים ,כיום בעולם לא קיימת ליגה לנוער בלבד ,אלא
כל שחקן משובץ ע"י אגודתו בהתאם לרמתו באחת מקבוצות הבוגרים.
לאחר דיון מעמיק וממושך הוועדה ממליצה לקבל את הרעיון ולהלן הצעת הוועדה:
א .ליגה לבוגרים בלבד
ליגות הנוער למיניהן יבוטלו ושחקני הנוער ישולבו במשחקי הבוגרים בליגות
השונות .באופן זה לכל שחקן נוער תהיה ליגה אחת בלבד בה יוכל ליטול חלק
בהתאם לרמתו ולשיבוץ האגודה שלו – .נערות יוכלו לשחק הן בנשים והן
בגברים.
ב .המרה של קבוצות נוער לקבוצות בבוגרים
קבוצות הנוער כפי שקיימות כיום לאחר תום הליגות בעונה הנוכחית יומרו
לקבוצות בבוגרים עפ"י הסדר הבא:
קבוצה בליגת על נוער  לאומית בוגרים
קבוצה בליגה לאומית נוער  ארצית בוגרים
קבוצה בליגה ארצית נוער  ב' בוגרים (ליגה חדשה שתיפתח)
ג .שיטת המשחקים
 כל הליגות (למעט נשים) ינוהלו לפי השיטה הנהוגה בליגת על בוגרים
(מודיפייד סווטלינג).
 בכל מחוז יהיו מינימום  8קבוצות ומקסימום  13קבוצות.
 ליגות הנשים – תישארנה באותה מתכונת – שיטת "דיוויס"
 המשחקים ישוחקו אחת לשבוע – בכל פעם מפגש בין שתי קבוצות בלבד
בשיטת בית וחוץ.
 ימי המשחקים :יום א' – ליגות ארצית ו א' .
יום ב'  -ליגות הנשים.
יום ג'  -ליגות על ולאומית
יום ד' – ליגות ב'

ד .יתרונות השיטה
 שחקני נוער והמאמנים 3מנהלי אגודות לא יצטרכו לנסוע פעמיים באותו
שבוע למשחקים בליגות השונות.
 לעיתים ההבדלים ברמת השחקנים בליגות הנוער הם מאד גדולים בין שחקן
לשחקן ובחלק גדול מ המשחקים אין תרומה מקצועית בקיום משחקים
שכנ"ל.
 כל שחקן ישובץ ע"י אגודתו ברמה המתאימה לו.
 יתווסף זמן יקר וחשוב לאימונים.
 הליגה תוארך ותגביר את העניין – תיפתח באופן קבוע בתחילת נובמבר
ותימשך לתקופה ארוכה יותר ,כך שלשחקנים העונה לא תסתיים לאחר 0-/
חודשים בלבד.
 עקב שינוי שיטת המשחקים ,יתקיימו יותר משחקים לכל שחקן (כיום
השחקן השלישי בליגות מלאומית ומטה משחק רק משחק )1
 שחקני הנוער יתחרו מול בוגרים ברמתם.
 שחקני נוער יצברו ניסיון רב יותר בהתמודדות מול בוגרים שחלקם משחק
בסגנונות ייחודיים ("קוצים" ,אנטי ספין וכדומה).
ה .רישום שחקן כ"מחליף" בטופס השיפוט
כיום אגודות נאלצות לשתף שחקנים "מחליפים" בליגות הבכירות גם כאשר
הן לא תמיד חפצות בכך ולעיתים זה אף מחליש את הקבוצה ,זאת על מנת
שיוכלו לשתף את אותם שחקנים במשחקי הפלייאוף במידה ויצטרכו (נניח
בשל פציעה של אחד משחקני ההרכב) היות והתקנון קובע כי שחקן יוכל ליטול
חלק במשחקי הפלייאוף רק אם השתתף ב  0משחקים בסיבוב הראשון ועוד 0
משחקים בסיבוב השני של הליגה.
הוועדה ממליצה כי לקבוצות תינתן האופציה לרשום בטופס השיפוט שחקן
כ"מחליף" בטופס – שופט המשחק יאשר בחתימתו כי השחקן נכח באולם בעת
המשחק.
שחקן "מחליף" כנ"ל יצטרך להיות נוכח ב  0משחקים בכל סיבוב על מנת
שיוכל במקרה הצורך להחליף שחקן במשחקי הפלייאוף.
יובהר כי שחקן שנרשם כ"מחליף" בטופס המשחק במשחקי הליגה הרגילים
לא יוכל להחליף שחקן באותו משחק עצמו (אם שחקן הרכב נפצע או מסיבה
אחרת)  ,אלא רק לצורך שיתופו בפלייאוף.
 .9שחקנים ישראלים המתחרים בחו"ל
הוועדה רואה באופן מאד חיובי רצון של שחקנים ישראלים לצאת לחו"ל
ולהתאמן כמקצוענים ולהתחרות בליגות בכירות .הוועדה סבורה כי זו דרך
מצוינת להתקדמותם של הספורטאים וכפועל יוצא מכך ,גם התקדמות של
הנבחרות והענף.
לאור זאת ,הוועדה מבקשת להקל בקריטריונים שנקבעו באשר להשתתפות
שחקן ישראלי שמתחרה ומתאמן בחו"ל לשחק בליגה בארץ.
הוועדה ממליצה כי תהיה חובת נוכחות של שחקן כנ"ל בשלושה משחקים
בלבד בליגה הישראלית במהלך העו נה בכדי שאותו שחקן יוכל ליטול חלק גם
במשחקי הפלייאוף.

 .47פנימייה
א .הוועדה ממליצה כי הפנימייה תמשיך לפעול גם בעונה הבאה.
ב .הוועדה מבקשת מהמנהל המקצועי והצוות המקצועי בפנימייה להכין
תוכנית עבודה לעונה הבאה בה יציגו את דעתם לדרכים לשיפור והעלאת
הרמה של השחקנים בפנימייה.
התוכנית תוצג לוועדה המקצועית בטרם פתיחת העונה הבאה.
ג .גיוס ילדים  -הוועדה סבורה כי יש לעשות כל מאמץ להכניס לפנימייה את
השחקנים המוכשרים ביותר בארץ( ,מה שכיום לא קורה) ,גם אם זה על
חשבון שחקנים שלאור תוצאותיהם אינם מתאימים להיות בפנימייה.
על המרכז בפנימייה לפנות דרך המאמנים באגודות השונות בלבד לצורך
המלצתו לצרף לפנימייה את שחקניהם.
ד .חטיפת שחקנים מאגודותיהם
בפרוטוקול ההנהלה מספר  8-14מיום  29לספטמבר  2314הוחלט:
א" .כל מצטרף חדש לאקדמיה ש"ייחטף ע"י אגודה ,תשלם האגודה
"החוטפת" לאגודה "הנחטפת" סך של .₪ 03,333
ב .היועץ המשפטי יכין נוהל דחוף בנושא זה ,כפי שהתבקש לעשות כן
בישיבת ההנהלה הקודמת".
הוועדה מביעה את מורת רוחה על כך שלא נקבע עדיין נוהל כנ"ל .כעת
אנו עומדים בפני פתיחת עונה חדשה ותהליך של גיוס ילדים ולכן ישנה
חשיבות רבה בגיבוש נוהל כנ"ל ע"י היועמ"ש .נוהל כנ"ל יגביר את
המוטיבציה של אגודות לשלוח את שחקניהם הטובים לפנימייה ויפחית
משמעותית את החשש שלהן ששחקניהם "ייחטפו" ע"י אגודות אחרות.

רשם :דודיק אלטרץ
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הנהלת איגוד טניס שולחן
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