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 17-4ישיבה  – הנהלת האיגודפרוטוקול 

 במשרדי האיגוד 8/3/17 רביעי הישיבה התקיימה ביום 

חבר, גדי -חבר, איציק כהן-חברה, מיקי קידר -יו"ר, לימור גיבשטיין -לירון כרמל נכחו:

 חבר-חבר, יוסי ויידה-חבר, אמנון בן שחר-חבר, אלי לוי-דיוולד

 מזכ"ל -חבר, משה ישראלי-חברה, חן פרץ-יהודית חליפהחבר, -יוסי דרוסקין: נעדר

 ספונסר איגוד .1

אלי לוי, סקר את המו"מ המתנהל מול חברת "בש גל" ואת עיקרי ההסכם 

המתגבש, לפיו יהיה חידוש חוזה לשלוש שנים. למשך אותן שנים האיגוד יקבל 

יב ובכל אחת משנות ההסכם יסופק ציוד מתכלה. האיגוד מתחיציוד קבוע חדש 

הציוד שיסופק. בסיום החוזה יהיה צורך  םכי שחקני הנבחרות ישחקו רק ע

מהמלאי שולחנות כפי הנדרש בחוזה הישן(  30)לעומת שולחנות  10להחזיר 

 הקיים במידה והחוזה לא יחודש שוב. 

 .בישניםשולחנות חדשים  10ו וחלפבתמורה לחוזה החדש י

 .ההסכם אושר פה אחד

 אליפות ישראל .2

כרמל, סקר את הנעשה עד כה בהכנות לאליפות ישראל. מצורפת טבלת לירון 

 תקציב האליפות ברעננה כולל השוואה לאלטרנטיבה בבאר שבע.

 נעשו מספר שינויים תקציביים במהלך הישיבה.

 להוזיל עלויות.נוסף מתוכננת פגישה עם עיריית רעננה בניסיון 

 מיקי קידר יקדם את נושא הטלוויזיה.

 תקציב .3

התקציב הנוכחי במטרה לערוך דיון נוסף על מספר טיוטת דיוולד, הציג את גדי 

 סעיפים.

 הארכת העונה הסדירה .4

 .31/7/17ההנהלה מאריכה את הפעילות לעונה הנוכחית עד ה 

. ₪ 20 -ההנהלה מאשרת מחדש את האפשרות לרישום כרטיסי מתחרה ב

עם כרטיס מסוג זה לא יוכל לשחק באליפות ישראל, משחקי הדרוג  שחקן/ית

 הסדירות. ומשחקי הליגות

 חברת אדמה .5

 הפגישה שהייתה אמורה להתקיים נדחתה.

 .14/3/17מועד חדש נקבע ב 

ההנהלה החליטה כי על מנת להביא לגידול  – תחרות רישמית מטעם האיגוד .6

בתקופה הקרובה עד לסיום העונה הנוכחית הגדיל בכמות השחקנים ברצונה ל

לתחרות/אליפויות ריטריונים קקבעה כמות התחרויות האזוריות ולשם כך, את 

יש לציין כי תחרויות אלה אינן לצורך הכרה כארבע תחרויות לספורטאי.  אזוריות

לצורך כך, ומתמקדות יותר בהגדלת הכמות הפעילים מקצועי מוכרות לדירוג 

 חולו:התנאים הבאים י

a.  אגודות מעורבות 2לפחות 

b. ראשי/משקיף מטעם האיגוד שופט 



c. טופס משחק 

d. ביטוח בתוקף ע"י האגודה 

e. שחקן בעל כרטיס שחקן 

f.  שולחנות 6מינימום 

 הוחלט על יציאה למכרז לתפקיד רכז תשתיות )לטובת הרחבת הפעילות( .7

 

 רשם: יוסי ויידה

 

______________      ________________ 

 חבר הנהלה        יו"ר


