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 בעלי תפקידים משלחת ישראל

 1.7.2019-מעודכן ל
 

 ראש המשלחת:

 בקשר עם: יעמוד 

o הנהלת אס"ח 

o אנשי צוות מקצועי וניהולי 

o  ועדה מארגנתOC  סידורי לינה  העולם/אירופה או אולימפיאדה )לרבותשל אליפות
 ותחבורה(

o  מנהל טכניTD טורנירה של 

o מקומיה משרד הנסיעות 

 ת אבטחהומכין ומטפל בבקש 

 שהות בחו"להבמהלך  "גזבר"כ מתפקד 

 יה וכל מידע רלבנטי( א ונכון )מידע טכני, תקנות, תוכנידאג לשקף לכל אנשי המשלחת מידע מל
 בהקדם האפשרי

 ינסה לגייס תרומות למימון המשלחת. 

 .יעביר בכתב זימוני שחקנים למועדונים 
 

 מאמן הנבחרת :

 .יכין תוכנית מקצועית ויגיש בהקדם לראש המשלחת 

  התוויית הטקטיקה והאסטרטגיה המתאימה לכל משחק או תחרות, בהתאם ליריב ולנסיבות

 .המשתנות

 תם בחירת משטר האימונים הפיזי, התרגילים וההכנות שיבצעו הספורטאים, במטרה להביא או

 .לשיא ברגע הנכון, לחלק נכון את מאמציהם ולמנוע פציעות

 בחירת ההרכב המתאים לכל תחרות או משחק, בענפי ספורט. 

 .הטלת משמעת על הספורטאים 

  אחראי על העברת האימונים, לפני המשחקים. על קביעת המערכים וההרכבים למשחק וניהול
 .המשחק עצמו

  ימים מיום שוב המשלחת ארצה עליו להגיש דו"ח בכתב לאס"ח. 10תוך 
 

 מנהל הנבחרת :

  הקשורים בנבחרת. וטכניים העניינים הארגונייםהמנהל יטפל בכל 

 ולהגיש לראש המשלחת טרם  אולם, ביגוד, בעלי מקצוע וכל ציוד להכין ולקבל הצעות מחיר של
 .)כולל הזמנת מחנה אימונים( אישור וביצוע

 הסכם עם בעל מקצוע, יגיש הצעת מחיר לראש משלחת טרם אישור  ציוד ו/או לפני כל הזמנה
  וביצוע

  או מאמן. ומידע ככל שיתבקש ע"י ראש משלחתלאסוף חומר 
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  ,שמירה ואיסוף(רישום, ידאג לציוד כללי )הזמנה, סידור 

 .לוגיסטיקה 

  ימים מיום שוב המשלחת ארצה עליו להגיש דו"ח בכתב לאס"ח. 10תוך 

 

 איש משק :

 כפוף למנהל הנבחרת 

 ציוד ותקינותו אחראי על ציוד וידאג לשמירה 
 


