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 2102 אוקטובר 00מיום  2מספר ישיבת וועדת ליגה וגביע 
 
 

 , עידו בן שמחון, ניסים ארגיל, גל שמואל, בנצי בלנק, יזו ויינרא ,אסף פרי, ר"יו -מנדל ניימן  :נוכחים
 .אבי סגל, צבי שחר            

 
 
 .5למעט סעיף , מאושר - 0 'פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מס. 0
 מכבי קבוצות כאשר  ,(3' מחזור מס) 2102נובמבר  6ליגת העל גברים תיפתח בתאריך  - 8סעיף     

 . לבקשתן, 23001בתאריך , ליל תחתון תשחקנה בתאריך המקוריגועל הפהרצליה ובני     
 .2102' נוב 05 ישוחק בתאריך 2' מס מחזורו 2102' נוב 8 ישוחק בתאריך 0 'מס מחזור    
 , קבוצות שתהיינה להן בעיות באירוח משחקים בימי חמישי תוכלנה להציע יום אלטרנטיבי    
 .עם תוכנית המשחקים" ליישר קו"על מנת , מתמיד אך מתבקשות להיות גמישות יותר    
 שאר הליגות תיפתחנה בהתאם לתוכנית המקורית    

 
 ל את כל השינויים "מנדל יעביר למזכ. נערך סיעור מוחות בנושא - 01-2102שינויים בתקנון . 2

 .אשר יובאו לאישור הנהלת האיגוד, המבוקשים    
 
 . גל-עם חברת בשייבחן כוכבים לבן  3בכדורי בטרפליי  המשחק - כדורים לליגת העל גברים. 1

 ותוסדרנה ההבנות בין הצדדים ישוחקו כל משחקי הליגה בכדור זה והודעה תישלח לכל  במידה    
  .הנוגעים בדבר    

 
 ר הוועדה סקר את המצב בו נמצא האיגוד כיום לקראת פתיחת העונה והכיוונים והמגמות"יו .0

 .לקראת העתיד    
 
 ש בליגת העל"ר אשדוד והפועל ב"קבוצת בית - ולאומית נשים גברים ת העלהמשחקים בליג .8

 יתקן את רכז הליגות - גל שמואל. אלא כל אחת כקבוצה נפרדת, כזוג תשחקנהבמחוז הדרום לא     
 .ויפרסם את התוכנית המעודכנת באתר הבית של האיגוד תוכנית המשחקים בהתאם    
 
  ,משחקי הליגה במחוז הדרום ייערכו בימי שבת כל - לאומית נשיםים בליגה ימי המשחק. 6

 .(00:11בשעה , בשבת שתשחקלמעט נתניה )בימי שני בשבוע  וחקומחוז הצפון ישב המשחקים    
 .ש"ש ב"מלא קבוצת טנת מהאת מקוותפרקה יגה לאומית נשים דרום הלש מ"ר ב"קבוצת בית    

 
 כ הרשמיים של "בכתב אך ורק באמצעות ב תועברנה כל הבקשות - בקשות לוועדת ליגה וגביע .7

 .אך ורק בהסכמת כל המעורבים במשחק הרלוונטי, במידת הצורך, משחק ניתן להקדים .האגודות    
 
 המשחקים ובעקרונות הכנת התוכניותהאגודה לשינויים בתוכניות  בקשת - בקשת מכבי רחובות .5

 .כ האגודה"ב -ר הוועדה לשעיה ירימי "פ שנתן יו"בהמשך להסבר בע, דחתהנ    
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 הקבוצה שתדורג אחרונה , קבוצות 7מאחר ובמחוז משחקות  - ירידות בליגה ארצית גברים דרום. 2

 .בסיום הליגה תשחק במשחקי ההישרדות    
 

 יצה בפני ההנהלה כי המשחקים בליגותהוועדה ממל - גברים ונוער, שיפוט בליגות העל נשים. 01
 .אלה ישוחקו בשיפוט רשמי של שופטים      

 
 ה ולהחליט בסמכותה ילדון בסוגהוועדה מבקשת מהנהלת האיגוד  - משחקי דירוג. 00

 .הוועדה המקצועית או וועדת ליגה וגביע: ובאחריותה של איזו וועדה יהיה לטפל בנושא      
 

 הוועדה שולחים את תנחומיהם למשפחת וקס על פטירתו בטרם עת של חברי  - רכז שופטים .02
 ששימש עד לאחרונה כרכז השופטים ובתוקף תפקידו היווה חלק מוועדת ליגה, ל"אריה וקס ז      
 .וגביע      
 כחבר בוועדה ואיחלה לו , שבתאי פיקר, החליטה הוועדה לצרף את מחליפו של אריה, על כן      
 .כרכז השופטים החדשהצלחה       

 

 

 
 אבי סגל: רשם 

                                                                                                                             
 


