
  20/1/22מיום  ישיבת ועדת צעירים

אור ויטנברג, רמי בלס,  אדוארדדני לונשטיין, : ראובן בשביץ , אבי בלו, אוריה מאיר, אלון לזר, נוכחים

 טושר, חורחה שרו, 

 מינוי יו"ר זמני לועדה

השנים האחרונות פרש מתפקידו. הועדה מודה לו על  6-ביו"ר הועדה מיכה מרק, ששימש כ

שנים רבות של פעילות מסורה ומקצועית בהן הועדה הובילה את נבחרות הצעירים להישיגים 

 מרשימים.

בחודש פברואר יתקיימו בחירות ליו"ר וחברי ועדות, אולם עד אז הקפטן הספורטיבי ביקש 

 אלון הסכים. –לחודש הקרוב מאלון לזר לשמש כיו"ר זמני 

 פעילויות בינלאומיות מתוכננות

כבעבר, ההנהלה החליטה לשלוח  .19-26/7/22אליפות אירופה לנבחרות צעירים ב  .1
( ובכל אחת מהקטגוריות הנוספות 26, עד  21, עד 16נבחרות במימון מלא )עד  3

  ( ההתאגדות תסייע בדמי רישום במידה ויצאו.31)נערות ועד 
והועדה תוכל  10K)ישנו תקציב סיוע של  .22באוגוסט  צעירים אליפות העולם לזוגות .2

 בהמשך להחליט למי וכיצד לסייע(.
לאור הקריטריונים החדשים שהוציא מנהל הספורט , יולי בירושלים. 21-המכביה ה .3

)נושא לדיון  באשר לתקצוב איגודים, ההנהלה מעוניינת לשלוח נבחרת צעירים
 בהמשך(

 
 לאחר שנתיים של קורונהסקירת מצב סגל הנבחרות 

 שחקנים חריגי גיל בכל נבחרת. 2הוציא הנחיה שאפשר לאשר  EBLבגלל הקורונה, ה 

 26עד קטגוריה 

 יתכן וישתתפו בנשיונלס בארה"ב.שחקנים )עמי זמיר, אורן טולדנו ואסף יקותיאלי(  3

 כרגע יש זוג אחד שיכול לשחק:

  בגלל נהלי הקורונה(להחרגת גיל ניתן  – 26)כרגע בן אמיר עציון  
 . 22בן  –עילי בנירי ו

 

השחקנים שצויינו למעלה  3במידה ו . נוספים זוגות 2על מנת לשלוח ג'וניורים, צריכים לייצר 

 21ם ושחשוב לשלבם בנבחרת שכן הם עוברים את גיל יהיחידים שרלוונטילא אכן לא יוכלו, 

 :הם בשנה הבאה

 (21)בן  וניר חוטורסקי( + 20)בן  אביב זייטק 
  (.19)בן  גל מתתיהו( + 20)בן תומר לונשטיין 

 
משחקי הבית * לגבי גל יש לזכור שניתנה לו ענישה בעקבות התנהגות לא הולמת במהלך 

 . יש לבדוק את הנושא ולקבל החלטה לגבי גל.9/6/19הלבן. מצ"ב החלטה בנושא מיום 

 .3/22* לגבי אמיר, הוא מסיים ענישה ב 

 

 



  21עד קטגוריה 

 :זוגות שמתאמנים 4 יש נכון להיום

  אופק סבח+  יונתן שליבוביץ 
  קורן רטר ליה פטלקו + 
  שניר צור אור מנצור + 
  + עידו משקוביץדניאל מסיקה 

 

 כולם יש וותק ועבר של נבחרת. ל

  16קטגוריה עד 

שגם הוא כבר חורג מהגיל,  כאן יש בעיה קשה. היחיד שרלוונטי כרגע הוא יונתן רבינוביץ

 . אבל ניתן להכלילו במסגרת החרגות הקורונה

. כולם צעירים 9 -היה 16של שחקנים שהשתתפו באליפות ישראל עד גיל  ממוצעהגיל ה

 . מאוד וחסרי ניסיון

 נערות

 זוגות פוטנציאיים: אדל וזיו, גל פיברט, שירה שרו. 2יש רק 

  .21חרת עד אפשר לצרף את ליה אבל אז פוגעים בנב

 צריך לבדוק מי רלוונטי ולקבל החלטה  – 31עד 

 אימוני צעירים

 אל"ש תקציב לאימוני צעירים. 20ההנהלה אישרה 

בדחיפות את מערך האימונים שכן אנחנו  כצעד ראשון יש לקבוע מאמנים ולהקים מחדש

 בפיגור גדול. 

 מאמנים אפשריים:

 21+ עד  26לנבחרות עד  בר טרנובסקי, שימש כמאמן מצויין 
  בהצלחה 16אימן את נבחרת עד  –מושיקו מיוחס 
  אימנה את הנערות לאליפות אירופה  –עדי אסולין 

 

 ל אחד מהם האם רוצים להמשיך לאמן.וק עם כיש לבדשלושת המאמנים ראויים, 

 בר מתאים לגדולים, עדי לקטנים ומושיקו יכול להתאים לשתי הקטגוריות. 

 פרוייקט בתי הספר –קידום צעירים 

אוריה מעדכנת שהיא שומרת על הגחלת בנוגע לפרוייקט. בקשר עם המורים וכרגע יש כ 

תלמידים שלומדים בבתי ספר. בשלב זה הרוב כבר עברו לברידג' בהתאם לתכנית של  350

 29/1/22מאוד מוצלחת. ב  מעבר מהיר לברידג'. כבר התקיימה אליפות חנוכה שהיתה

-תתקיים אליפות אונליין בקטגוריית ברידג' מתחילים והמגמה היא לארגן פעם בחודש וחצי

 חודשיים תחרות מתאימה.



וכן חשיבות לרשום את קט ומכיר אותו( )עדיפות למי שבא מהפרוייש חשיבות למצוא רכז 

צעירים באיגוד בהקשר  כולם להתאגדות )ללא תשלום( שכן מנהל הספורט שם דגש רב על

 התקצוב.

 נבחרת הנערות באליפות אירופה אונליין

  החלטות

 שחקנים והרכבים  .1
 המשרד יעביר רשימות של שחקנים רשומים בגילאים המתאימים:

  ואילך  91כל מי שנולד  – 31עד 
  להפריד בין בנים ובנות(. 96כל מי שנולד משנת  –  26עד( 
  2001 -כל מי שנולד מ – 21עד 
  2006 -כל מי שנולד מ – 16עד 

 
  – אימונים .2

  האפשריים ויבדוק האם מעוניינים להמשיך לאמן.אלון ידבר עם כל אחד מהמאמנים 
  נערות. 16ואימונים מאוחדים לעד  26+21יהיו אימונים מאוחדים לנבחרת עד + 
 .)יש לקבוע מסגרת אימונים אינטנסיבית בהקדם )לאור הפיגור בלוחות הזמנים 
 .לבדוק אפשרות של שילוב זוג מתחלף מהנבחרת הפתוחה בכל אימון 

 
  –  טריאלס .3

שיהיו בידיה הנתונים לגבי שחקנים והרכב )לאחר  בתוך שבועייםהועדה תתכנס בשנית 
 ( ותדון בנושא. הזוגות

 
  – להחלטת הנהלה .4

נבחרות ג'ויונרים, סקולס  3הועדה מבקשת מההנהלה לבחון אפשרות של מימון מלא ל 
 (.16ועוד נבחרת )במידה ולא ניתן יהיה לארגן נבחרת עד 

 
  -קט בתי הספרפרוי .5

 אוריה תבדוק עם גיא ממן האם היא מעוניינת לשמש כרכזת הפרוייקט 
 ויבדוק מולו את האפשרות שישמש כרכז. אדוארד ידבר עם עילי בנירי 
 יש לשים מודעה בביטאון במקביל 

 

 


