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ועדת פיתוח של איגוד הבדמינטון החליטה לצאת בניוזלטר תקופתי על מנת לדווח לכל אנשי הבדמינטון בישראל 

 על התפתחות הענף בהווה ובעתיד.

איגוד הבדמינטון התקבל להתאחדות לספורט בתי ספר כענף פעיל בארגון לתחרויות בין בתי  2016-17בעונת 

רנון, שחקן פעיל באיגוד שמתאם ומקדם את הקשרים עם התאחדות בתי הספר ספר. את הפרוייקט מנהל ירון א

ספר מהרצליה )שניים(,  ח' ןנרשמו שמונה בתי-ורכזי המועדונים בבתי הספר. השנה נפתחה הרשמה לכיתות ז' ו

 נתניה, רמת השרון, אזור, באר טוביה, מבואות הנגב בבני שמעון ובאר שבע.

כבר החודשיים הקרובים ייתקיימו שני מפגשים בין בתי הספר כאשר הראשון שביניהם יערך בחטיבת ביניים בן 

 , יום ראשון.5.3.2017גוריון בהרצליה בתאריך 

 

בעונה זו הצלחנו גם להשתלב בתוכנית ההשתלמויות למורי ספורט במסגרת השתלמויות למורים בפסג"ה. 

מורי ספורט מבתי  100וקרית מלאכי ישתתפו מעל בהשתלמויות שיערכו בערים טבריה, נצרת, עכו, כפר סבא 

ספר שונים והם יקבלו הדרכה כיצד להוציא לפועל את תכנית ה"שאטל טיים" של האיגוד העולמי. האיגוד גם תומך 

עם תלמידיהם וכבר יש תוצאות וחשיפה  חלקית במתן ציוד מסובסד ולמורים על מנת שיתחילו לעבוד באופן מיידי

ונים באיגוד מוזמנים לפנות לועדת פיתוח ולברר מהיכן המורים שעברו השתלמות במטרה רבה. מנהלי המועד

ליצור קשר עם בתי ספר שקרובים למועדונים הקיימים. את ההשתלמויות מעבירים נדב מובשוביץ, ניר שדה ודור 

לעבור את הקורס קסל שעברו קורס של שאטל טיים. במידה וישנם באיגוד עוד מאמנים/מדריכים מוסמכים שרוצים 

 וללמד בהשתלמויות נוספות יש ליצור קשר עם נדב מובשוביץ או ניר שדה.

 

 

 

 

 

 2017השתלמות מורים בכפר סבא, פברואר 
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פרוייקט הלאומי של פרחי ספורט. מהות הפרוייקט היא להקים ל 2017-18ענף הבדמינטון נכנס החל מעונת 

ו' )טרם הוחלט( ולקבל סבסוד גדול מהרשות -ד' או ה'-קבוצות חדשות במקומות קיימים או חדשים בכיתות ג'

בוד בשטח. ועדת פיתוח פונה גם פה המקומות להפעלת החוג. מי שבעיקר יהנה מהסבסוד הוא המדריך שיע

למאמנים/מדריכים וראשי מועדונים לבחון האם הם מעוניינים להיכנס לפרוייקט ולשמוע עוד. חשוב לציין שמספר 

 לבדמינטון בפרחי ספורט. ניתן ליצור קשר עם ניר שדה בנושא.המקומות מוגבל מכיוון שמדובר בשנה ראשונה 

 

 

 

 

 

 

 5.3.2017בתאריך  י נתניה ובן גוריון הרצליה לקראת המפגש הראשון של המועדון הבית ספרימפגש הכנה של טשרניחובסק

מתקיים קורס מדריכי בדמינטון במכללת גבעת וושינגטון, הקורס בשלביו האחרונים ובקרוב  2016-17בעונת 

לכל ש"ח  750ש"ח ולאחר סבסוד מטעם האיגוד של  2,500-ייכנסו עוד מדריכים למעגל ההדרכה. קורס זה עלה כ

ש"ח בלבד שזהו מחיר נמוך לכל הדעות. האיגוד מתכוון  1,750משתתף העלות הסופית לכל משתתף הייתה 

 לארגן קורס גם בעונה הבאה וזה הזמן להציג מועמדים. 

ם על פיתוח, מקצועיות, ועוד מספר מגוון של נושאים. לקראת הקיץ מתוכנן כנס שנתי של האיגוד שבו יושמו דגשי

 שעות וכל ראשי המועדונים והמאמנים במועדונים יוזמנו. פרטים בהמשך. 8-הכנס ייערך כ

 


