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 9.06.2017, 1סיכום פורום מקצועי מס' 
 

נוכחים: לירון כרמל, שמעון רבינוביץ, גנאדי סרץ, עופר סיארה, איסק אברמוב, זאב קראוס, איציק אברמוביץ, גדי דיולד, יניב שרון, 
 פרום, דוד אלטרץ, דוד אלבז, גל שמואל, שימי טננבוים, רון דוידוביץ, פבל ליסובצב.איציק כהן, צחי 

 
לירון כרמל: מברך את כל המשתתפים, ישנה הרגשה של שליחות, מטרת המפגשים לגבש תוכנית רב שנתית בהתאם להחלטת 

איך עושים את הענף טוב יותר  –א ההנהלה עם יעדים ברורים ולעבוד לפיה. המטרה היא לא להתעסק בפוליטיקה, המטרה הי
 ברמה השגית.

 
חבל. חשוב מאוד לצאת ממצב של פאוזה כאשר שום דבר לא זז. חשוב  –איציק כהן: תודות לכל המשתתפים, חסרים כמה חברים 

 קשר ישיר –התחרויות  4שיהיה תכנון טוב והכסף ינוצל למטרות החשובות בהתאם להחלטות. אגודות לא מודעות לחשיבות 
 למשאבים העומדים לרשות הענף.

 
ריכזתי ואיגדתי נקודות חשובות שאותן אני  –קצועית שלירון ביקש ממני להכין תוכנית מדוד אלטרץ: לאחר עבודה מואמצת לאחר 
 רוצה להציג בפניכם ולקבל ממכם משוב. 

 ]הצגה של טיוטת תוכנית מקצועית[
 נקודות עיקריות:

 שני אימונים ביום לשחקן אין כיום מועדון אחד בארץ שעושה •

 .ים לחו''לריש מחשבה על לשלוח שחקנים מוכש •

 הגדלת מספר תחרויות בחו''ל לשחקנים בכירים •

 .שנים 5-10בעוד  200ו 100הגדרת יעדים מקצועיים על ידי דירוג שחקנים בתוך  •

 סגנונות משחק שוניםולפחות פרטנר אחד או שניים עם חשיבות לפרטנרים עם באקדמיה למצוינות העסקת מאמן זר  •

 העצמת הפן המנטאלי אצל השחקנים הצעירים •

 התנאים הנוכחיים של וינגייט לא טובים לא מבחינת כמות הילדים ולא מבחינת המתקן עצמו •

 שבועיים. יש עדיפות לקיום מחנות אימון בארץ ובחו''ל במקום אימונים סדירים –אימוני נבחרות  •

 ענףות בנערחשיבות הפרוייקט לקידום נשים ו •

 מעורבות האיגוד בהכשרת מאמנים, מדריכים ואירגון השתלמויות •

 העלאת רמת השיפוט והצבת שופטים בליגות הבכירות •

 תחרויותהספורטאים הפעילים וכמות הגדלת כמות  •

 יצירת נבחרות איזוריות •

 בחינת אירוח תחרות בינלאומית לנוער בארץ •

 
 גדי דיולד:

"אופטימלית"  וכאשר אין מגבלות תקציביות.  ישות וההנחיות של ההנהלה ליצור תוכנית יא בהתאם לדרהתוכנית אשר נכתבה ה
ביצוע בפועל תמיד מהווה נגזרת מהתוכנית בהתאם למגבלות התקציביות ויכולות תפעוליות של המערכת. מבקש מכולם 

 תשתיתי.\או הפן הכמותי השגי\הפן המקצועי –בהתייחסות שלהם לתת דעת גם על מה חשוב יותר ובמה יותר להשקיע 
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 כל הנוכחים: –סבב משובים 

 
עופר סיארה: טעות לנסות ולהתמקד או בהשגי או בתשתיתי. חייבים הכל. כל היעדים צריכים להיות מדידים, וכך הבקרה תהיה 

 עדיף שניים. –נכונה יותר, כל רבעון, כל שנה וכך הלאה. ניהול כמו עסק. מאמין בפרטנרים סיניים 
 

 –שגים בולטים. ולדאוג לשחקנים שרוצים להיות מקצוענים יעבור הוהמאמנים איסק אברמוב: צריך לתמרץ את השחקנים הבכירים 
 כמו מיכאל טאובר לדוגמא שמתאמן בחו''ל.

 
איזורים.  4ב 9-11י הטופ. חשוב להקים נבחרות איזוריות לגילאי נזאב קראוס: יש חשיבות גדולה לתשתיות, שיפוט בתחרויות ושחק

פעם בשבוע.  –שולחנות לפחות ולטפח את הילדים המוכשרים כבר מהגיל הצעיר. מפגש איזורי  6יש לקיים את המפגשים על 
. הגדלת כמות התחרויות חשובה וחשוב שתהיה תוכנית אחידה לכל המרכזים פעם בחודש לבקרה על כל התוכנית –מפגש ארצי 

 להתפתחות השחקנים.
 

חשוב להסביר לאגודות איך בנויות ההקצבות, כדי שיוכלו למקסם את ההקצבות שמקבלים מהטוטו. ואז אפשר איציק אברמוביץ: 
כדי שהמאמן יהיה לצורך אימון נטו, ולא יצטרך  –להשקיע גם בכמותי וגם באיכותי. חשוב שיהיו מנהלי נבחרות ולא רק מאמנים 

 כירות.לחשוב על דברים אחרים. יש לשקול שיתוף נוער בליגות ב
 

כמענה מקצועי לגיל המעבר לבוגרים ואחרי צבא. יצירת אפשרות למאמנים לקבל התמחות לפי  17-23גל שמואל: הקמת נבחרת 
כי כולם לא יכנסו לשם. חשוב  –אפשר יהיה לדרוש להוציא את השחקנים מפלדמן  –שכבות גיל. אם יהיה יותר ילדים בפנימיה 

בסוף כל שנה על מנת ליצור תשתית חברתית והרגשה של שייכות לקהילה גדולה של בתחילת כל עונה או לארגן כנס מועדונים 
 אוהבי הענף.

 
. אי שחקן ובמיוחד לנועריניב שרון: יש חשיבות לטפל בהכל ולא רק במשהו אחד. לתת כמה שיותר משחקים במהלך התחרות לכל 

שנים, אבל עם עבודה נכונה ותוכנית ארוכת טווח אפשרי להגיע  5-6תוך  עליה בבוגרים לדרג א'ראשית, אפשר להציב כמטרה 
 שנים. הבעיה נולדת כשכל הנהלה רואה רק את העתיד ומזניחה את ההווה. אסור להזניח את ההווה.  10לשם תוך 

 
ך להסתכל למציאות שימי טננבוים: יש מאות ילדים במועדונים, אבל אין טעם לרשום אותם, כי הרמה בליגה ירודה מאוד. צרי

 בעיניים ולאמץ מודל כלשהו ממדינה אירופאית בסדר גודל של ישראל.
 

איציק כהן: אופציה לאזרח שחקן מחו''ל לא תעבוד. חייבים לעבוד עם וינגייט ולשכנע אותם לשפר משמעותית את התנאים של 
חת קורס מאמנים בוינגייט שכרגע משווק בחצי הפנימיה ולשקול אירוח תחרות בינלאומית בוינגייט. לעלות את המודעות לפתי

 מחיר. 
 

צחי פרום: מודעות ירודה ביותר לענף בארץ. חייבים לעבוד על מיצוב הענף כענף לגיטימי וכספורט לכל דבר. חייבים מאמן זר ושני 
 פרטנרים בארץ.

 
 דוד אלבז: חייבים בן אדם שבאחריותו יהיה להביא רעיונות איך לגייס כספים.

 
מכשילים את המאמן ואת הילדים. חייבים  –מצויין. מרגישים אחריות לענף. מצב הפנימיה כרגע  –ן רבינוביץ: פורום כזה שמעו

 ר את התנאים שם ולהגדיל את כמות הילדים.פשלפנימייה, אבל לא כמו שהיא היום. חייבים 
 

שנה, ניתן לעלות את הדירוגים של השחקנים ולהכנס נוער כל \תחרויות נערים 6-8: על ידי השקעה בנסיעות מרוכזות לףגנאדי סר
ב' לטיפול -תוך שנתיים. אי אפשר להגיע לדרג א' בבוגרים בלי שנערים ונוער היו בדרג א'. חייבים לטפל בבסיס, א'בקדטים לדרג א' 
ך קודם לבנות פירמידה זה פיתוח קואורדינציה. הפנימיה כרגע לא משרתת את המטרה שלה, אין בה צורך כרגע. צרי 8-9בגילאים 

שנים(. חשוב מאוד לשמור על ערך "מאמן נבחרת", אחרת  3( והשפיץ יהיה בפנימיה )עוד MINIנכונה מהגילאים הצעירים ביותר )
בנוסף, חשוב גם הקשר עם הורי הספורטאים, יש לקיים עימם שיחות על מנת להסביר מה יש ניתוק של המאמנים מהאיגוד. 

 אי ברמה גבוהההמשמעויות של ספורט
 

. צריך להגדיל את כמות מול שחקנים בכירים מהארץ רון דוידוביץ: חייבים לדאוג שיהיו משחקים איכותיים לשחקנים הצעירים
לגבי  משחק משחק אחד בלבד. –המשחקים לשחקנים בליגה, כי במתכונת הנוכחית שחקן מספר שלוש שהוא בדרך כלל הצעיר 

 ם שם מצוינים עם משמעת גבוהה למרות שהתוצאות של הספורטאים שם אינם מרשימים.האימוני –הפנימייה בוינגייט 
 

יש לבנות תוכנית אסטרגית עם יעדים  –פבל ליסובצב: ישנה חשיבות גדולה מאוד למפגשים כאלה. כדי שהאיגוד יפעל כמו שצריך 
הישגי בתוכנית זו. \חות ניתן להרכיב את החלק המקצועיור מועמיידים, בינוניים וארוכי טווח. דוד הכין תוכנית ראשונית ועל ידי סי



____________________________________________________________________________________________ 

Israel Table Tennis Association  

                                                                                         שולחן בישראל                                                      הטניס איגוד 
69482 תל אביב ,10שטרית רחוב   

Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482 
Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501 

tabletennisoffice@gmail.com 

בשלב הראשון להגיע לכמה שיותר ספורטאים פעילים, גם אם הם לא ברמה הכי גבוהה, מכיוון  אבל יש גם חשיבות גדולה
יע לסיכום שהמדינה והטוטו מתקצבים את הענף בעיקר לפי כמות שחקנים פעילים ששיחקו ארבע תחרויות או יותר. יש לנסות להג

, מכיוון שבטניס שולחן אין מגבלת גיל מינימום לתחרויות בוגרים ודוגמא מצויינת 13במקום  11עם הרשויות על הורדת גיל דיווח ל
 הגיע לרבע גמר אליפות עולם לבוגרים. 13הייתה לפני שבוע כאשר ילד יפני בן 

 
 ף כדי להמשיך ולפתח את התוכנית הסופית. לירון כרמל: תודות לכל מי שהגיע, נקבע בקרוב מועד למפגש נוס

 


