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 20.06.2018 –פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית 

 11:30אשר התקיימה במכון וינגייט בשעה 
 

 –, צחי פרום, פבל ליסובצב מ''מ יו''ר הועדה, איציק כהן, צקה רז –יו''ר האיגוד, זאב קראוס  –נוכחים: לירון כרמל 
 מנכ''ל האיגוד.

 התנצלו: מיקי קידר יו''ר ועדה מקצועית, מיכאל גורביץ
 
 
 הועדה עברה על שינויי התקנון המוצאים על ידי ועדת הליגה וממליצה להנהלה לאשרם.( 1
 

 הערות הועדה:
 בשנה  –גת העל בוגרים הועדה ממליצה על שינוי תלת שנתי ולא דו שנתי בנוגע להוספת שחקן צעיר בלי

-2020והחל מהשנה השלישית ) 21( עד גיל 2019-2020, שנה שניה )24שחקן עד גיל  –( 2018-2019הראשונה )
 .)איציק כהן מתנגד( נגד 1בעד,  3ההחלטה התקבלה ברוב  – .18והילך( עד גיל  2021

 .2019-2020יצחק כהן הציע לדחות את תחילת יישום החוק החל מעונת  
 

להעסיק מאמן  –בוגרות \הועדה ממליצה להוסיף סעיף המחייב מאגודות אשר רושמות קבוצות בליגת העל בוגרים (2
חניך מטעמה \לשלוח נציג –כמוכן, הועדה ממליצה לכל הגודות שאין בהן מאמן מוסמך   מוסמך בלפחות חצי משרה.

 לקורס מאמנים.
 
בשורותיהם משחקים שחקני האקדמיה למצויינות בוינגייט  ( הועדה ממליצה להוסיף סעיף אשר יאפשר לקבוצות3

 לקבוע את משחקיהם הביתיים למוצאי שבת, על מנת לא לפגוע באימונים הסדירים של הילדים בפנימיה.
 
זאב קראוס שנסיעה לליטא של קדטים ומיניקדטים הייתה  –( עומר גנדלר דיווח בשיחתו על מ''מ יו''ר הועדה 4

מת המשחק של הילדים הישראלים. דו''ח נסיעה מפורט על הנסיעה יוגש לועדה המקצועית מוצלחת ומתאימה לר
 חניכים(. 6שנים ובת אחת. )סה''כ  5יהיו בפנימיה  2019כמוכן דיווח שלקראת  ולהנהלה על ידי עומר בהמשך.

 
 2007, שני בנים 2006בנים שנתון  2ילדים,  6לתחרות נרשמו  –תהיה שטרסבורג  –( הנסיעה הבאה של מיניקדטים 5

 ומטה לפי הקריטריונים הישראלים. 2007בנות  2ומטה ו
 
 6-7אגודת מכבי זכרון יעקב לקחה על עצמה לארגן מחנה אימונים בתאריכים  –( לקראת אליפות אירופה לנוער בקלוז' 6

 אוכל ואימונים. ביולי לקבוצות נוער וקדטים במועדון כולל אירוח,
 פבל התבקש למצוא פתרון למחנה דומה לנבחרות קדטיות ונערות באותן התאריכים במקום אחר.

 
( הועדה דנה בנושא כמות קטנה מאוד של שחקניות הבוגרות אשר משתתפות בתחרויות הרנקליסט. המצב משקף את 7

 מחסור כבד בשחקניות בענף ויש לשאוף ולשפרו.
 
ר מוחות על הפרמטרים השונים שאמורים להלקח בחשבון בבניית דירוג מקצועי של האגודות אשר ( הועדה ניהלה סיו8

 התאחדות בתי הספר. \האיגוד צריך לבנות על פי הדרישה ממנהל הספורט והיחידה לספורט ההשגי 
 הפרמטרים אשן נבחנו היו:

 עומק השגיות בליגה ובגביע 

  רנקליסט ואליפות ישראלעומק השגיות אישית על פי שיקלול תחרויות 

 הישגים בינלאומיים של שחקני האגודה הנמדדים לפי דירוג בינלאומי 

 .כמות ספורטאים פעילים עם משקל עודף לגילאים הצעירים 
 מנכ''ל האיגוד יציג הצעה למדרג הניקוד בישיבה הבאה של הועדה להמשך הדיון, אישור והמלצה להנהלה.

 
          ___________________ 


