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 פרוטוקול ישיבת הנהלה

 17:00, , תל אביב10שטרית  2019/0722/

 וכחים:נ
ברוך בשטיין, שלמה אברמוביץ, לימור גין, קי, טל וינר, יוסי דרוסאיציק כהןמנכ"ל,  –יו"ר, פבל ליסובצב  –לירון כרמל 

 ץ, יוסי ויידה.רבינובי פליקר, שמעון

  :מוזמנים

 לי לוי, יהודית חליפה.ן שחר, א, אמנון במיקי קידרגדי דיולד , התנצלו:
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 :כון רכז מקצועיעד .1

 ינגייט: אקדמיה בו*

יום לא יכול להביא ה. מה שהיה עד ה( בפנימייהייתה ישיבה עם פבל לגבי שינוי תוכנית אימונים )שעות אימון

 הצלחות ברמה בינלאומית.

, הרבה 10-11ואולי אף  9שחקנים, כרגע הצפי הוא להתחיל עם  3את השנה הנוכחית באקדמיה סיימנו עם 

, הוא ישוחרר שתלבמישהו לא יאקדמיה. במידה ובחירת הילדים ל ת נוהלפירט אמעבר ליעד. שמעון 

 מהאקדמיה.

 וריות ועלית:נבחרות אז*

 נבחרת עלית מעוניין להמשיך במתכונת דומה.

)כרגע באותו אולם מתאמנים  8לחשוב על קונספט אחר, אולי עוד יחידות אימון לגילאי צריך  –נבחרות אזוריות 

 )יום איתור לא מספיק(. 8ת של גילאי לנסות אולי ליצור נבחר ים מדי(.ילדים בפערי רמות גדול

וגיסטי של אולמות ומאמנים. קושי ל ן האגודות,קושי לחבר ביבאזור הדרום, היה  תלא הייתה השנה נבחרת אזורי

 התחיל בעונה הקרובה.סה לננ

 חיוביים.פידבקים כמה שיותר, יש בעד  –*מחנות אימונים 

על התבלטו מורך כל השנה הם ר ואיתי שושן. גם לאוגות לאורי אלמומצוין בזהישג  –לקדטים  *אליפות אירופה

 , הגיעו למדלייה או משחק על מדלייה כמעט בכל תחרות שהיו בה.כל השאר

א ידון בהמשך שוהנוחרים בהמשך )כפי שב, בדיוק ברורים קריטריוניםעל פי נבחר  –*נוהל יציאת מאמנים לחו"ל 

 .וכחית(ישיבה הנה

חושב שצריך לעשות שמעון מאן, עוטאלנטים עולמי במהמקום הראשון באירופה למחנה  *אורי אלמור נבחר

 , צריך לנצל את הבעייתיות במצב שנוצר.ITTFמשהו בנושא מול ה 

 

  עדכון מנכ"ל .2

רויות תח 4וריות כדי להשלים גודות שמתאגדות לתחרויות אזלעונה זו, יש כמה אגדולה סיימנו פעילות *

כל סט. נוציא תזכורות לשלים תחרויות עד השבוע השני של אוגוניתן להטאים. רספו בשנה לכמה שיותר

 דות, לבדוק כמות תחרויות ולהשלים.האגו

 הצעירות.רירות סין נתנה חסות לליגות שגוכז ברעננה, קיימנו יום ליגות מר*

לגבי ויזה וסידורי  ITTFם ל נה, שלחתי מיילישנודע מיקום המחברגע  –מאן למור בעונה טאלנטים אורי אמח*

סעו למחנה הוא אפסי. יידענו את גילי , נראה שהסיכוי שיותהתחמק ולא נתן תשובות ברור ITTFה אבטחה, 

קבלה אוטומטית להמשך וי: בנושא. במידה ולא יסע ביקשנו כפיצ ITTFיג, ולירון דיבר עם מנכ"ל ה וסטל

בעומאן(. גבוהה ביותר לאורי אלמור )מה שהיה אמור לקבל ברמה ה + תחרותוכנית, מחנה אימונים הת

 במידה ולא יסע, נוציא הודעה לתקשורת.

 

 ור פרוטוקולים שאי .3
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, לא נכחה פה אחד )פרט ללימור גיבשטיין שנמנעה אושר – 12/05/2019רוטוקול ישיבת הנהלה מיום פ*

 בישיבה זו(.

 במרוכז את כל ההחלטות אחת לחודש.ץ לפרסם פליקר ממליבכלליות לגבי פרוטוקולים, ברוך *

 קצועית:ה מפרוטוקול ועד*

לא  –תר גבוהה לשחקנים כות לבוגרים על מנת לתת יש משחקים בתדירות יויקשו לשנות מבנה ליגות נמוב

מצוא פתרון ל ועדת ליגה וגביע תנסה –ששינוי כזה עלול לגרום לאגודות  םיאושר, עקב קשיים לוגיסטי

 ביניים.

 רלוונטי.לא  –מיני קדטים  י שיטת ליגה קדטים /שינו

 רלוונטי.לא  –ינוי שיטת ליגת העל ש

, תינתן 20:00אושר, נשאיר בשעה לא  – 19:00ל  20:00קצועית להקדים משחקים מ המלצת ועדה מ

 ת.וקדממעל מנת לסיים בשעה יותר שונים במקביל, יחידים רא משחקי 3האופציה של קיום 

 

 נים מאמ ירתנוהל בח .4

דיר נוהל מתאים. העקרון המנחה הגופן שיבוץ המאמנים לנסיעות לחו"ל, לכן חשבנו שצריך ללונות על אהיו ת

לכמה שיותר מאמנים שעומדים בקריטריונים את היה לנסות להגיע לפריסה כמה שיותר רחבה, ולתת 

 הישיבה. הנוהל נשלח לכל חברי ההנהלה במייל, לפני "ל.משלחת לחו ללוותההזדמנות 

 סמכה".ל "השנות , את הקריטריון "השכלה" יש לגות: מיקי ציין שיש לחדד קריטריוניםהס

 פה אחד.נוי והנוהל אושר שיה

 

 2019/2020חוזר מספר אחד לעונת  .5

פרט דמי רישום אגודה ורישום קבוצות לליגות השונות. אין בתקופה זו, מערך החוזר שנשלח כל עונה ב

 פה אחד.אושר  –שעברה עונה נויים לעומת השי

 , שישלח ביחד עם החוזר.להשנוהל התשלומים החדש שאושר ע"י ההנה לירון מבקש

 

 נוהל אקדמיה .6

ימנו פגישה עם מספר אגודות לאקדמיה. קידים ברצוננו להפחית חשש של קבוצות הישגיות לשלוח יל

ל הקבוצות, שבה מובהר מה רמל חיפה, כרמיאל(, והכנו טיוטה מוסכמת גם על האיגוד ועם עמובילות )כ

 דמיה.הישגיים שלה עוברים להתאמן באקן על האגודה שילדים האינטרס של כל אחד הצדדים, וכיצד להג

 הנוהל אושר פה אחד.

 

 שונות .7

ך ממליץ שועדת ליגה סות ליגה. ברוהנהלה עם בקשה לביטול קנתניה שלחו מכתב לנ 2007ת טנ"ש אגוד*

 עימו בנושא.מנים להתייעץ מוזוגביע תתכנס ותדון על כך, 

ף החוב עד סוגור את סיב להנושא המשמעתי של גל שמואל, וחובו לאיגוד. הוא התחי*ברוך העלה את 

 אוגוסט. 
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, על בעיות שונות גודותציג האכניבה כדי לשמוע ממנו, זמן לישתון הוהפועל גליל תח*יוסי ויידה, יו"ר אגודת 

מלפני שנתיים )מתי צא היום במקום יותר טוב א חושב שמצב הענף נמ. יוסי פתח וציין שהולאחרונהשקרו לו 

 תיות:, למרות זאת הוא ציין מספר נקודות שמבחינתו בעיישהוא עזב את ההנהלה(

ן שיתוף פעולה הרבה כסף, אבל אין תמורה, איהשקיעו  –א. אכזבה גדולה מהנבחרות האזוריות בצפון 

 ים באיגוד.נות, ומגורמים מקצועיאגודות שכמספיק מ

מון נבחרות אזוריות לצאת לתחרויות / מחנות בחו"ל, במידים מופציה לילאלתת  –"ל ליחת ילדים לחושב. 

 ת.ה אחרייתה נסיעה אחת מוצלחת להונגריה, אבל מעבר לנסיעה זאת, לא הוזמנו לאף נסיעעצמי. ה

 .םהלה, לא מפרסמים פרוטוקולייבות הנלישפרט  –ג. פרוטוקולים 

 תקנון מסודר. אין  –סטים ד. רנקלי

גון חופשות כ פיםובות בנושאים שוטלתשהאיגוד, לוקח יותר מדי זמן מספקת מ ה. מרגיש שאין זמינות

 מיוחדות של חיילים, תשלומים וכו'...

 

 

 יו"ר האיגוד נעל הישיבה. 

 

 

 

______________________      ________________________ 

 יו''ר  –לירון כרמל         מנכ''ל –פבל ליסובצב 

 

 



 

 ינוי מאמנים למשימות בחו"למ נוהל

 

הקריטריון הכללי והמנחה הוא לאפשר ולתת הזדמנות נאותה לכמה שיותר מאמנים מתאימים ללוות ספורטאים שלהם  .1

 )ואחרים( הנמנים על משלחות רשמיות של האיגוד לחו"ל/נבחרת עילית, אקדמיה וכו'.

 

 המקצועי בתאום עם הועדה המקצועית. רכזהההחלטה בדבר מינוי מאמנים למשימות הנ"ל היא בידי  .2

 

 המינוי יתבצע מתוך הרשימה של מועמדים העונים על הקריטריונים שתורכב בתחילת כל עונת משחקים למשך עונה אחת. .3

 

 קריטריונים למאמנים הנדרשים לשיבוצם ברשימת המועמדים לליווי נבחרות: .4

 

 זמן ורצון הנדרשים לליווי משלחות.סמכהלמאמן ה , 

 מאמן מסכים עם התנאים הכספיים אותם מציע האיגוד עבור ליווי משלחות.ה 

  תחרויות עליתשחקנים ברשימות נבחרות איזוריות והינו מאמן הישגי בעל הוכחות להישגים בשטח ) –המאמן ,

 ומחנות אימונים(. דירוג ואליפות ישראל,

 בצוות ההדרכה באירועים הנ''ל. המאמן שולח ומלווה את שחקניו באירועים הנ''ל והינו שותף פעיל 

 שומר על אתיקה מקצועית כלפי נציגי האיגוד, שחקנים, המאמן משתתף בהשתלמויות המאורגנות על ידי האיגוד ו

 הורים וקולגות בענף.

 .אין קשר לעיסוקיו של המאמן בחייו הפרטיים, כל עוד עונה על הקריטריונים המפורטים מעלה 

 

 :חשבון, בין השאר, הנימוקים שלהלןיילקחו בבמסגרת החלטות כאמור לעיל  .5

 

 הישגים גבוהים ככל הניתן. -מטרתה המקצועית  –כל משלחת  .א

 

 .הספציפית התאמת המאמן הספציפי לאופי המשימה .ב

 

 מספר השחקנים שיש למאמן הספציפי במשלחת. .ג

 

 שונים.ביחס למספר המשימות בין המאמנים הפיזור יחסי ושיוויוני, ככל האפשר,  .ד

 

 מספר המאמנים לכל משימה ייקבע בהתאם לגודל המשלחת ולאופי המשימה. .6

 

לא יתקצב האיגוד מאמנים נוספים לאותה  ומאמני מצוות האקדמיה )אם נשלחו( לבד מן המאמן שמונה למשימה מסויימת .7

 משימה.

 

 


