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      יו"ר –נוכחים חברי הוועדה: דודיק אלטרץ 
       לירון כרמל              
         שימי טננבוים             
       דרור פולק              
 זאב קראוס             

 התנצל: איתן וידר )חו"ל(

 סק אברמוב, מאמן נבחרת הבוגריםמוזמנים: אי

 

הוועדה צירפה את החבר זאב קראוס, כיועץ לוועדה. זאב הינו בעל זכויות רבות בענף 
 )מאמן נבחרות ישראל, ניסיון בינלאומי עשיר(

 :נושאים לדיון

 )תחרות קבוצתית( עדכון לקריטריונים לנבחרת ישראל בוגרים .1

 קול טרוסמןתוכנית מקצועית ל"טלנטים": טל ישראלי וני .2

 

 התקיימה ישיבה קצרה לצורך דיון בשני הנושאים שצוינו לעיל.

 )תחרות קבוצתית( עדכון לקריטריונים לנבחרת ישראל בוגרים .1
ביקש לדון עם חברי הוועדה בעניין הקריטריון שנקבע לבחירת  מאמן הנבחרת

 ותעדכונים  בהתייחס לתחרשחקני נבחרת הבוגרים לתחרויות מטרה ולערוך בו 
 שהינה קבוצתית.מטרה 

 
ת בה היא לשרוד בדרג שהמטרה העיקריקבוצתית לדבריו היות ומדובר בתחרות 

אחד, כפי היא לאפשר למאמן לבחור שני שחקנים במקום  ב' בוגרים, בקשתו
 . שנקבע

 
 :סוכם

בוועדה  הקריטריונים שנקבעו - תחרות יחידיםלגבי תחרויות מטרה שמהותן  .1
 5בין יצטרך להיות מדורג למעט ששחקן הנוער ם, לא משתני  4.2.15מיום 

 .4הראשונים כדי לקבל כרטיס חופשי כשחקן מס' 

 ללא שינוי.  – 1בחירת שחקן מספר  – באשר לתחרויות שמהותן קבוצתית .2
הוחלט כי שחקנים אלו יהיו נתונים  – 2+3שחקנים השינוי מתייחס לגבי 

 לבחירתו הבלעדית של מאמן הנבחרת.

ייבחר בתחרות מבחן שתתקיים בסמוך למועד הרישום  – 4שחקן מספר  .3
 1-8ות הסופי לתחרות הבינלאומית המיועדת. שחקני נוער שידורגו בין מקומ

מבחן וכן שחקנים תחרות הם לנילהזמ בדירוג הארצי לבוגרים יהיה חובה
 3מום ימיננקבע כי בתחרות הנ"ל יהיו . נוספים שהמאמן יחליט עליהם

 ם.שחקני



שחקנים יודגש כי שחקני הנבחרת שייבחרו וכן אלו שיוזמנו למבחנים יהיו  .4
השייכים לסגל הרחב של הנבחרת ושחקנים אשר מגיעים לאימוני הנבחרת 

 לפחות. 75% בשיעור של  באופן סדיר ונוכחים  באימונים
 

 תוכנית מקצועית ל"טלנטים": טל ישראלי וניקול טרוסמן .2
פורטאים עילויים בענף ולכן הוועדה המקצועית שני השחקנים הנ"ל הינם ס

 והאיגוד מעוניין לסייע לקדמם ככל שניתן.
 

בישיבת ההנהלה האחרונה נדרשה ההנהלה לאשר תקציב עבור נסיעתו של טל 

 וכן לתחרות שתיערך במקום. ITTFישראלי למחנה אימונים שמארגן ה 
למנוע מצבים של  הוחלט כי יש לקבוע תוכנית ארוכת טווח ומוגדרת על מנת

 דרישות אד הוק לאישור תקציבים.
 

המנהל המקצועי התבקש להכין ביחד עם המאמנים של אותם שחקנים תוכנית 
 מקצועית הכוללת:

 תוכנית תחרויות בחו"ל .א

 אימונים עם פרטנרים בארץ .ב

 תוכנית אימונים מסודרת לרבות מחנות אימון בארץ ובחו"ל .ג
 .2016ותוכנית נפרדת לשנת  2015לתום שנת  תוכנית עד –התוכנית תחולק לשניים 

 

 

 רשם: דודיק אלטרץ

 

 

 


