
 3.11.2019 -של וועדת הדירוג  1ישיבה מס'  פרוטוקול

 שאול ויינשטיין (,סמנכ"ל מקצועי) פילוסוףאסי  ,(, יו"ר הוועדה המקצועית)אורח דן דרורי נוכחים:

 יבגני לבנזוב. ,עודד רוס ,ניסן לוי ,עדה אורי בלאסוחברי הוו )מנהל אתר האיגוד(

 שהוא פורש מהועדה.חבר הועדה ידעאל סטפק הודיע עוד קודם 

 תוכן הדיון:

עוד לפני הישיבה פניתי לעודד רוס שיציג הצעה בנושא של איפוס מד כושר לשחקנים שפרשו לזמן 

בתקנות ברורות מקרים אלה( שהיו ב)ים יכשהמטרה היא לעגן תיקוני מד כושר נקודת רב וחזרו,

  ורשמיות.

בדבר איפוס מד כושר  מספרים מדוייקים(בידי יבגני לבנזוב תבנית הצעה )ללא  הוצגהבהתחלה 

 .לשחקנים שפרשו לזמן רב וחזרו

למרות שחברי יי, תבקשתי על ידי גורמים שמעלהנושא בסדר היום רק ברגע האחרון כי נ כללתי את

 לפני הישיבה.שכוללת מספרים מדוייקים הועדה לא הציגו הצעה ברורה ומוגדרת 

)הרבה מעל/מתחת למד כושרו הנוכחי(,  שביצועיו חריגים לשחקןרק מד כושר  בהתחלה נידון שיתוקן

במערכת, כזה  )ולכן שכר( לעשות שינוי אבל שאול ויינשטיין אמר שמבחינתו זה יצריך כמה ימי עבודה

אז הוחלט לקבל את ההצעה השניה, לפיה יש להתייחס לשחקנים שפרשו בגיל נוער לזמן ארוך ואז 

 חזרו כאל שחקנים חדשים. 

 של יבגני לבנזוב, עם תיקון קל מצד עודד רוס ושאול ויינשטיין, כדילקמן: קיבלה את הרעיוןועדה הו

 5חוזרים לשחק אחרי הפסקה של , ו( )כולל 1600ועד מד כושר  (,)כולל 15שחקנים שפרשו עד גיל 

ולגבי  ,ראשונים )לפחות( משחקים 15-לפי ביצועיהם בויקבע מחדש  מד כושרם יאופסלפחות, שנים 

 3או  2המקדם שלהם יוכפל פי  לפי הצעת שאול ויינשטיין ,1600שחקנים שפרשו עם מד כושר מעל 

בכל מקרה הובהר ששחקנים שפרשו לא יאופס מד  )ייבחן(, וכך יגיעו במהרה למד כושרם הנכון.

 כושרם לפני שהם חוזרים לשחק.

רק אם הייתה טעות מובהקת , יבוצע 15יצויין שאיפוס מד הכושר עבור שחקנים שפרשו אחרי גיל 

 בעת קבלת מד כושר התחלתי עבור אותו שחקן.

שחוזרים  ,1600ועד מד כושר  15עד גיל שפרשו תה טענה שבכל מקרה אין הרבה שחקנים יהי

 שנים. 5לשחק אחרי הפסקה של 

י אבל לא טרחתי אפילו להצביע אחר ,ורציתי רף נמוך יותר במד כושר ובגיל אני הייתי נגד ההצעה,

 ששאלתי מי תומך בהצעה וכולם תמכו בה. 

לא הובאה מראש לסדר היום, ולא יכולתי לבדוק ( 1600)לגבי סף  יש לציין שההצעה של עודד רוס

 כדי לבדוק מה השפעתה.סטטיסטים  נתונים

( עודד רוס וניסן לוילבנזוב,  )יבגני חברי הועדה שנכחו 4מתוך  3בעקבות ההצעה יש הסכמה של 

)בבדיקה נוספת גם אני  לפי ביצועיהם ,כושר של שמואל סונא ויאיר לביאהמד ת את שיש להעלו

 .(, כך שזוהי טעות טכנית0כללים היה אמור לקבל מד כושר מאחר שלפי ה ,מסכים לגבי יאיר לביא

מד כושר של נם הסכים להעלות את מואבהיר שניסן לוי א, לגבי ההצבעה של ניסן לוי בעד ההצעה

 ,מד כושרעל איפוס מצידו עקרונית אין הסכמה  ,לפי דבריו מאוחר יותר אבל ,יאיר לביאשמואל סונא ו

ומד  ,בפנקס מתחרה ועוד, תיובתחרוהשחקנים השקיעו כסף שלדבריו  בגלל ,לא משנה מאיזו סיבה

 .שנרכש מהאיגוד נכסכמו שלהם הוא  כושרה

  

" אריות, שועלים, אפרוחיםשל דרגות " גבי מערכת כלל ארציתדן דרורי הציג את דבריו ל לאחר מכן,

 (.1200)עד מד כושר 



דרגה הרוויח לעלות אם שחקן  בעצמם יש לאפשר למנהלי מועדונים לקבוע ,לפי החזון של דן דרורי

לגבי על מה עליו  כאשר לא הוגדרו כללים ברורים ,מאפרוחים לשועלים או משועלים לאריות

ושחקן שיש לו מד כושר לא יוכל לרדת לשחק  גות הללו,בדר ירידותיהיו  , לאבכל מקרהלהסתמך. 

לבחור אם להמשיך באריות או  יוכלו כאשר שחקנים באריותברמת "אפרוחים, שועלים, אריות", 

 במדורגים.לשחק 

)בהנחה  קודה על הפסדשחקנים מקבלים נ בר"ג דן דרורי גם הסביר שבמערכת התחרויות שלו

אולי מוטב שזה יהיה אחיד,  צחון.ינקודות על נ 3-נקודות על תיקו ,ו 2 ,שהתנהגו בצורה ספורטיבית(

 נקודות במועדון אחר, יתקשה לקבל זאת. 0נקודות במועדון אחד, ואילו  5שכן ילד שרק הפסיד וצבר 

וכל להעלות את כאשר מנהל מועדון י בכלל הארץ,לתחרויות  הנ"ל הרעיון הוא להרחיב את המודל

התוצאות ויהיה רישום של  ת שלו במועדון אחר,יועל סמך תחרו עדון מסוייםהדרגה של שחקן ממו

 באתר האיגוד.

באליפות הארץ עד גיל למשל התווכחתי וטענתי ששחקנים ששיחקו  ,אי ירידה ממדורגים לאריות לגבי

 בעבר 6יל גבי מקרים חריגים בגועודד רוס הסכים ל ,בהרבה מקרים לא ברמה של מד כושר ,6

עודד רוס גם מוסיף שיש  ,לא תהיה למד כושר( 6גיל אליפות ש ענה לגבי העתיד היא)כאשר הט

ו/או הפסיד  וצבר נקודה ומטה 8או  7לבדוק את האפשרות לגבי מי ששיחק בעבר במוקדמות גיל 

 .(מר הוא לא אומר כן או לא אלא מעוניין בדיון)כלובכל משחקיו 

לחשוב איך לשלב בה שחקנים שנכנסו למד כושר  יתה קיימת עד כה צריךימכיוון שהמערכת לא ה

 .של מערכת הדרגותלא היתה להם האלטרנטיבה מוקדם מדי ו

( נראית לי מגובה בהפסדים כואבים, כשזה )גם לא לבקשת השחקן מערכת שאסור לרדת בהלדעתי 

כאשר רבים, והתוצאה הצפויה לדעתי שיהיו שחקנים שיפרשו אחרי הפסדים  ,מערכת אכזרית לילדים

 במקרה שהיה מותר לרדת אז לא היו פורשים.

 

 גת המנוצחים.מספר נצחונות ודרלעליה בדרגות הנ"ל לפי  ביקש לקבוע כללים ברורים פילוסוףאסי 

 ,רשם ישר למדורגיםישחקן לא יוכל להשכלומר  ,חובהשהינה שיהיה מדובר במערכת ביקש גם הוא 

לאיסור  אחרים התנגדו)עקב טירחה למשל(.  רכתבטענה שאחרת מועדונים לא ירשמו שחקנים למע

 זה.

בנוגע לעניין הטרחה והכדאיות למועדונים להזין תחרויות מסוג זה למערכת, עודד רוס הציע 

שמועדונים יקבלו תמריץ בדמות קולות להצבעה להנהלה בהתאם למספר הילדים שהם רושמים. 

 נידונו גם תמריצים אחרים"

 

 בנושא הזה. לא היתה הצבעהבכל אופן, 

 

 היו הצבעות על השאלות הבאות:

האם עבור משחקים של ילדים ללא שעון להכניס דרגות בלבד או מד כושר והוחלט שדרגות  (1

 .בלבד

עבור משחקים עם שעון. אני וניסן  1200-האם להרחיב את סולם מד הכושר הנוכחי מתחת ל (2

בישיבה הבאה . 2-2צאה הייתה גדו, כך שהתולוי תמכנו, כאשר עודד רוס ויבגני לבנזוב התנ

נדון איך לעשות זאת, ואם לעשות את זה על ידי מערכת אחת או על ידי שתי מערכות )אחת 

 (.1200-, ושניה לשחקנים מתחת ל1200סגורה לשחקנים מעל 

. 

לא יהיו תקפים  1200-הוסכם שבאופן עקרוני משחקים ללא שעון בהם שני היריבים מתחת ל (3

 .למד כושר

שיהיה רשום אצלו במקום " מדורג מתחילדרגת "יקבל  1200ייתה בקשה שילד שקיבל מד כושר ה

   וזה הוסכם פה אחד.," בלתי מדורג"



 15ן הראוי לשנות גם לכל מבוגר שנכנס למערכת ועדיין לא השלים , אבל מלא דובר על מבוגרים

  ."מדורג מתחיל"ל "בלתי מדורג"מ , את הדרגהמשחקים


