פרוטוקול ועדה מקצועית  6-15מיום  6.7.15שהתקיימה בביתו של לירון כרמל
נוכחים חברי הוועדה :דודיק אלטרץ – יו"ר
לירון כרמל
איתן וידר
מיכאל גורביץ'
דרור פולק
זאב קראוס
מוזמנים :יניב שרון ,מנהל מקצועי
עומר גנדלר ,מנהל אדמיניסטרטיבי בפנימייה ומאמן
נושאים לדיון:
 .1אישור הפרוטוקול הקודם
 .2תוכנית מקצועית ל"טלנטים"
 .3פנימיית מחוננים במכון וינגייט
 .4ליגות בעונה הבאה
 .5הגדרות מנהל מקצועי
 .6דוחות מקצועיים מאת מאמנים מתחרויות בחו"ל
 .7הצגת נוהל חיילים וטיפול משמעתי בשחקני נבחרת
 .8אליפות עולם לבתי הספר
 .9קביעת נהלים :א .אישור מועדי טיסות ל"תחרויות מטרה" בחו"ל .ב .זימון
שחקנים למחנות אימון
 .11חלוקת תפקידים בתוך הוועדה המקצועית
חברי הוועדה מבקשים להודות לחבר הוועדה ,שימי טננבוים( ,שהודיע על פרישתו
מהוועדה) ,על תרומתו הרבה לפעילות הוועדה.
כמו כן ,אנו מודים ללירון כרמל על האירוח המופלא בביתו.
הוועדה התכנסה לדיון ארוך ולהלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו:
 .1הח"מ סקר בקצרה את החלטות הוועדה האחרונה ( )11.6.15בפני החברים שלא
נכחו בדיון שעסק בעדכון הקריטריונים לתחרות מטרה שהינה תחרות קבוצתית
והחברים אישרו את תוכנו.
 .2תוכנית מקצועית לטלנטים – בהמשך לדיון מהוועדה המקצועית האחרונה ,עדכן
המנהל המקצועי כי ניקול טרוסמן נפצעה ונראה כי הפציעה חמורה ממה שחשבו.
ניקול מטופלת במכון וינגייט ונכון לעכשיו לא ברור משך ההחלמה.
לפיכך ,התוכנית לגביה תיערך לאחר שייוודע מצבה הבריאותי והמשך תוכניותיה
האישיות לעונה הבאה.
לגבי טל ישראלי – השחקן השתתף במחנה אימונים ותחרויות בסין של ה –
 ITTF HOPESשם גם השיג תוצאות מרשימות כשהצליח להתברג בין  6הטובים
ביותר בתחרות הראשונה והגיע ל 1/4הגמר בתחרות השנייה.
טל נמצא עכשיו במחנה המשך בסין.

כשישובו הוא ומאמנו לארץ יערוך המנהל המקצועי עם מאמנו האישי תוכנית
מקצועית שתחולק לשניים – תוכנית עד לסוף השנה הנוכחית וכן תוכנית לשנת
.2116
 .3פנימייה
א .סקירה כללית.
עומר הציג את עצמו וציין שהוא משמש כמנהל האדמיניסטרטיבי בפנימייה.
במסגרת זו הוא הגורם העומד בקשר מול הגורמים הבאים :בית הספר,
הורים ,צוות בוינגייט ,פסיכולוגים ,תזונאית ,צוות רפואי וכדומה .בנוסף ,הוא
משמש כעוזר מאמן של איזי כהן ביחד עם מרינה קרבצ'נקו.
עומר ציין כי בעונה האחרונה סיימו  8שחקנים את העונה כאשר אחד מהם
(רונאל דוידוב) סיים את לימודיו ואמור להתגייס.
לדבריו ,מההנחיות שקיבל ממנהלת הפנימייה ,בעונה הקרובה הוקצו לענף 7
מקומות בלבד ,דהיינו כל הילדים שנותרו כיום בפנימייה ממשיכים .עוד
הוסיף ,כי אמורים להצטרף  2-4שחקנים וייעשה מאמץ להגדיל את המכסה.
ב .תוכנית מקצועית הכוללת הגדרת מטרות.
הוועדה המקצועית פנתה אל עומר ואל המנהל המקצועי בדרישה להכין
תוכנית עבודה מסודרת לעונה הבאה.
התוכנית תכלול תאריכים למחנות אימון ,תחרויות בינלאומיות (תחרות מטרה
עיקרית וכן שתי תחרויות הכנה)  -יש לתת עדיפות לשחקנים בעלי פוטנציאל
הישגי בינלאומי .התוכנית תיעשה תוך תיאום עם עורך התוכנית השנתית.
כמו כן ,תוגש תוכנית פרטנית עם דגשים לכל שחקן ושחקן.
בנוסף ,הוועדה מבקשת מהצוות המקצועי להגדיר מטרות ויעדים קצרי טווח
לשנה וכן מטרות ויעדים ארוכי טווח ל 3-5-שנים קדימה.
ג .שריון מכסה לספורטאיות.
הוועדה מבקשת לשריין  2מקומות לשחקניות עם פוטנציאל הישגי במכסת
המקומות בפנימייה .כיום ,קיים חוסר משמעותי בשחקניות צעירות שהינן
ברמה בינלאומית .כמו כן ,חבר הוועדה ,גורביץ' תיאר מצב שבו ספורטאיות
לא רוצות להגיע לפנימייה כ"שחקנית בודדת" ולכן יש לשריין מקום ל2-
שחקניות.
ד .צוות האימון – הוועדה רואה בעייתיות בהעסקת  3מאמנים לקבוצה המונה 7
שחקנים בלבד!!
לפיכך ,אם אכן בעונה הקרובה יהיו רק  7ספורטאים ייבחן צמצום של הצוות
ובחינה של העסקת פרטנר לאימונים במקום.
במידה ומספר הספורטאים יעלה על  8שחקנים ,הצוות יישאר.
המנהל המקצועי התבקש לאתר מאמנים פוטנציאלים אשר יוכלו להשתלב
בחלק מהזמן באימוני הפנימייה בעונה הקרובה ובעתיד יוכלו להיות חלק
מהצוות.

ה .הליך בחירת שחקנים וניפוי שחקנים לא מתאימים.

ו.

ז.

ח.

ט.

גיוס שחקנים  -הוועדה קבעה כי הליך פנייה לגיוס שחקנים חדשים לפנימייה
יבוצע דרך מנהל אגודת המועמד ומאמן השחקן ולא ישירות מול שחקנים או
הוריהם.
ניפוי שחקנים  -באם יהיה ביקוש גבוה מההיצע יהיה צורך בניפוי שחקנים לא
מתאימים .לצורך העניין יהיו אחראים על הליך הניפוי המנהל
האדמיניסטרטיבי ,המנהל המקצועי וחבר מהוועדה המקצועית.
תיגבור באימונים (יריבי אימון) – הוועדה סבורה כי קיים מחסור ביריבי
אימון טובים לשחקנים .הוועדה ממליצה כי יצטרף פרטנר קבוע לאימונים
בדמות של אחד מהשחקנים הבכירים בארץ .חלופה יותר מומלצת היא בניסיון
להביא פרטנר זר שיהיה קבוע בפנימייה כפי שהיה נהוג בעבר .מומלץ לעניין
אפשרות לאחת מהאגודות "לאמץ" אותו כשחקן (כפי שהיה נהוג בעבר) ואז
יוזיל הדבר את העלויות לאיגוד.
במידה ולא יימצא לכך תקציב ,מומלץ להביא פרטנר כנ"ל לחודשיים-שלושה
לפני תחרות מטרה ולקראת משימות מיוחדות של נבחרות הנוער.
בהקשר זה ציין סיריל סימון כי יהיה מוכן לסייע בחיפוש מימון להבאת פרטנר
כנ"ל למשימות מיוחדות.
המנהל המקצועי ציין כי פרטנר כנ"ל הוא חובה!! להעלאת הרמה וכי הוא
סבור שפרטנר מחו"ל הוא האופציה הנכונה והמתאימה ביותר ,היות
והפרטנרים בארץ אינם מספיק מהירים כפי שנדרש כיום ברמה הבינלאומית.
עלות מוערכת של פרטנר זר כנ"ל היא בין  ₪ 6,111-8,111לחודש.
"ילדים אקסטרניים" – נקבע כי יתאפשר לשחקנים שהינם בעלי פוטנציאל
להצטרף בעתיד לפנימייה להתאמן במסגרת הפנימייה לשנה אחת במסגרת
אקסטרנית (ישנים בביתם ,אבל יכולים להגיע לאימוני הפנימייה) .בתום השנה
אותם שחקנים יצטרפו לסגל הפנימייה .במידה וייבחרו לא להצטרף לפנימייה
לא יוכלו ליטול עוד חלק באימוני הפנימייה.
"חטיפת שחקנים" – הח"מ הזכיר כי נושא החטיפה של שחקנים הוסדר
במסמך רשמי אותו הציג היועץ המשפטי מטעם האיגוד לכל האגודות .זהו דבר
שגרם בעבר לחששות אצל אגודות לשלוח את שחקניהם לפנימייה.
משוב של השחקנים – יבוצע ניסיון לבצע משוב אנונימי אחת לחצי שנה
במטרה להביא לשיפורים.

 .4ליגות בעונה הבאה
הח"מ ציין כי ערך מספר שיחות עם יו"ר ועדת ליגה וגביע וכי הבין כי שיטת
המשחקים תישאר בעינה גם בעונת המשחקים הבאה ,תוך ביצוע של מספר
שינויים קלים.
הצעת דוידוביץ' לשינוי ליגת על  -לעניין הצעתו של שחקן הנבחרת רון דוידוביץ'
לשינוי שיטת המשחקים בליגת העל .חברי הוועדה תומכים בהצעה ,אולם
מבקשים כי ועדת ליגה וגביע תארגן בהקדם "משחק פיילוט" כנ"ל בין שתי
אגודות שוות בכוחן מליגת העל על מנת לבחון את השיטה ואת לוחות הזמנים
לקיום משחק בשיטה זו.
ליגות לנוער – הוועדה הציעה בישיבתה מיום  24.4.15לבטל את ליגות הנוער כפי
שנהוג בכל אירופה .להצעה הנ"ל הובעה הסתייגות מצד גורמים מסוימים בהנהלה
וגורמים נוספים מאגודות שונות.

הוועדה ממליצה להוציא מסמך מסודר הכולל את היתרונות והחסרונות ולהביא
את העניין למשאל אגודות .בהתאם למשאל יוחלט האם לבטל או לא לבטל את
ליגות הנוער (גם אם לא העונה הקרובה אז בעונה הבאה).
הקלות לגבי שחקן ישראלי שמתאמן ומתחרה בחו"ל – הוחלט בעבר בוועדה
המקצועית כי תינתנה הקלות לשחקן ישראלי שמתאמן בחו"ל ,כך שהוא יצטרך
ליטול חלק ב  3משחקים בלבד על מנת שיוכל לשחק במשחקי הפלייאוף .המטרה
הייתה עידוד שחקנים טובים לצאת ולהתאמן כמקצוענים.
ב עקבות פנייה לוועדה המקצועית ליישם את ההחלטה גם לגבי הליגה הלאומית –
הוועדה החליטה כי ההקלה הינה רק לגבי ליגת העל לבוגרים.
 .5הגדרות מנהל מקצועי
הח"מ הכין מסמך מסכם של הגדרות התפקיד של המנהל המקצועי .המסמך הוצג
בפני כל הנוכחים ונערכו בו שינויים קלים.
המסמך מצורף כנספח  1לפרוטוקול זה.
 .6דוחות מקצועיים מאת מאמנים מתחרויות בחו"ל
הוועדה דורשת להנהיג באופן קבוע קבלת דוח מקצועי מאת המאמן הרשמי בכל
תחרות אליה יוצאת משלחת רשמית מטעם האיגוד.
בדוח יפורטו הפרטים הבאים:
א .תיאור כללי של התחרות (מספר המדורגים הבכירים בעולם בתחרות כשמדובר
בתחרויות קטנות ,כמובן).
ב .מספר המשתתפים ,רמתם ,מטרת התחרות ,אילו שחקנים מאצלנו השתתפו.
ג .תהיה בדוח התייחסות לכל שחקן  -את מי ניצח ..למי הפסיד תוך ציון דירוג
השחקן היריב בעולם והמלצות עיקריות לשיפור אצל השחקן.
ד .על הדוח להיות מוגש תוך  11ימים מיום חזרת הנבחרת לארץ .הדוח יופץ
ליו"ר הוועדה המקצועית ,למנהל המקצועי ולמאמנים של השחקן (פנימייה,
אגודה)..
 .7הצגת נוהל חיילים וטיפול משמעתי בשחקני נבחרת
הח"מ הציג מסמך שעליו יצטרכו החיילים הספורטאים לחתום .המסמך מסדיר
את חובותיהם של החיילים כפי שהוגדרו בדיונים קודמים של הוועדה המקצועית.
המסמך מצורף לפרוטוקול כנספח מספר .2
עם החתמת כל החיילים ,המסמכים יועברו למזכ"ל האיגוד לצורך תיוקם.
מהרגע שבו החיילים יחתמו על מסמך כנ"ל קל יותר יהיה להפעיל סנקציות כנגדם
אם לא יפעלו בהתאם לחובותיהם.
מאמן נבחרת הבוגרים ציין בפנייתו לוועדה המקצועית כי שני החיילים שהינם גם
שחקני הנבחרת :איתמר אברמוב ואלעד קופרברג לא הופיעו לאימון הנבחרת
האחרון ,זאת לאחר שהתריאה בפניהם על חובתם להופיע.
קופרברג ציין בפנייה ליו"ר הוועדה כי נכח ערב קודם לכן בחתונת בת דודתו
והודיע למאמן שלא יוכל להגיע.

הו ועדה החליטה כי השניים יושעו מכל פעילות של הנבחרת עד לתום אליפות
אירופה לבוגרים (סוף ספטמבר  )2115ובזמן זה לא יזכו לקבל חופשות מיוחדות.
אם הם ימשיכו לא לעמוד בחובותיהם כלפי האיגוד – האיגוד יפעל לביטול מעמדם
כספורטאים מצטיינים/פעילים.
 .8אליפות העולם לבתי ספר
בישראל אמורה להיערך אליפות העולם לבתי הספר בחודש אפריל.
המנהל המקצועי מסר כי יורם כהן מהתאחדות בתי הספר בחר בצקה רז לנהל את
התחרות .אמורה להתקיים בקרוב פגישה עם האיגוד בעניין.
 .9קביעת נהלים:
א .אישור מועדי טיסות ל"תחרויות מטרה" בחו"ל.
לאור מספר "תקלות" שנוצרו שמשמעותן  -הגעת נבחרות לתחרויות מטרה מאוחר
בלילה ביום שלפני תחרות ,כאשר השחקנים אמורים להתחרות מוקדם בבוקר -
החולט כי כל הזמנת טיסות לתחרויות מטרה תצטרך לקבל את אישור המנהל
המקצועי שייבחן את לוח הזמנים של הטיסות.
ב .זימון שחקנים למחנות אימון
בעקבו ת טענות של מנהלי אגודות על כך ששחקניהם לא ידעו על זימון למחנות
אימונים של הנבחרת.
הוחלט כי זימון שחקנים למחנות אימון ייצא במייל למנהל האגודה עם העתק
לשחקן אשר מורה לו מתי להתייצב למחנה האימונים .המנהל המקצועי ידרוש
אישור ממנהל האגודה כי קיבל את הזימון.
 .11הגדרות תפקידים בתוך הוועדה המקצועית
לאור העובדה שהוועדה עוסקת במגוון רחב של תחומים ,החליט היו"ר לחלק את
תחומי האחריות בין חברי הוועדה כמפורט ,להלן:
נבחרות – לירון כרמל
וינגייט (ספורט הישגי ,טופ טים פנימייה) – זאב קראוס ודרור פולק
בתי ספר ומרכזי מצוינות – איתן וידר ולירון כרמל
תיאום מול יו"ר ועדת ליגה וגביע בנושא ליגות ,משחקי דירוג ,אליפות ישראל –
דודיק אלטרץ
קשרי חוץ – זאב קראוס

רשם :דודיק אלטרץ

העתק :הנהלת האיגוד
למשתתפים
מנהל מקצועי

