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 /102ספטמבר  21מיום  3102/2פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 

 
 .צבי שחר, עידו בן שמחון, ר"יו -מנדל ניימן  :נוכחים

 
 .(התנצל) דני בלנרו, (כחונ)שמוליק שור  ,(נוכח) בני גליק :מוזמנים

 
 .(התנצל באיחור) נסים ארגיל, דני בלנרו, (ס"מאמן במחנה מצוינות של בתיה)בנצי בלנק , ו ויינר'איז :חסרים

 
 :סדר היום

 /210/30ופתיחת הליגות של עונת  /210230ר על משחקי הליגות השונות לעונת "סקירה של יו. 2
 מחבטיםכונה לבדיקת מ. 1
 פתיחת הליגות לחובבנים. /
 כאל טילקיןמי - רכז הליגות. 4
 דחיית משחקים 3 עשיית סדר בפניית קבוצות בנושא הקדמה. 1
 משחקי דירוג. 6
 שונות. 7
 

 :סיכום הישיבה
 
 מודה לשניים על , הוועדה מאשרת את צירופם של בני גליק ודני בלנרו לוועדה - צירוף חברים לוועדה .2
 .את צירופם לוועדהנכונותם לשמש כחברי הוועדה ומבקשת מהנהלת האיגוד לאשר      
 
 לקראת העונה  והשינויים הצפויים  /210/30מנדל ניימן סקר אודות סיום עונת  - ר הוועדה"דיווח יו. 1

 .הבאה     
 
 . שעת המשחקים בליגות לנוערהוועדה דנה בבקשה לשינוי  - שעות פתיחת משחקי הליגות לנוער. /

 פניות חריגות תובאנה לדיון  .פי שהיה עד לעונה זושעת המשחקים בליגות למוער יישארו כ :החלטה     
 .בוועדה     

 
 ל האיגוד "כאשר מזכ, כל אגודה תפנה למזכירות האיגוד בכל פנייה ובכל נושא - נהלי פנייה לאיגוד. 4

 .'בדגש על שינויים בתוכניות משחקים וכד, ינתב את הפניות בהתאם לנושא הרלוונטי     
 
 וחברותו במידה , ו ויינר לשקול פעם נוספת את חברותו בוועדה'מאיז מבקש הוועדהר "יו - ו ויינר'איז. 1

  .לו בפעילות השוטפתמפריעה  בוועדה      
 
 מיכאל עושה עבודתו  .הוועדה מבקשת כי מיכאל טילקין ישתתף בעתיד בישיבות הוועדה - רכז ליגות. 6

 .בנאמנות ובמקצועיות רבה     
 
 מספר מכונות  מהנהלת האיגוד לאשר רכישתמבקשת  וועדת ליגה וגביע - טיםמכונת בדיקת מחב. 7

 .01 -ה  שנרכשה לקראת משחקי המכבייה, לאור רכישת המכונה לבדיקת רעלים, לבדיקת דבקים     
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 נדחה מועד שכבר , /210אוקטובר  01בתאריך  -קרי , הליגה תחל במועד שנקבע - פתיחת ליגת העל. 8
 .מהתוכנית המקורית בשבועיים     

 
 , מנדל ניימן יכין מסמך עמדה על כל משמעויות הרעיון. התקיים סיעור מוחות בנושא - יםליגה לחובב. 9

  .אשר יובא לדיון בישיבת ההנהלה הבאה     
 

 רק  לשחק  זר בליגות אלההועלתה הצעה לאפשר לשחקן  - שיתוף שחקן זר בליגת העל ולאומית. 20
 בעקבות השינויים במבנה הליגות והמגמות , כנהוג כיום וכקבוע בתקנון, חקיםמש /משחקים ולא  / -ב       
  .הצפויות לעונות הבאות       
 .בהתאם לצורך, לדון בנושא לקראת עונת המשחקים הבאהלהשאיר את המצב הקיים ו :החלטה       

 
 ללא נוכחותו של מנדל)ו ויינר 'רר בראשותו של איזהוועדה דנה בהחלטות וועדת הע - וועדת ערר. 22

 או הביאו בחשבון את פרוטוקול וועדת 3ו ומצרה על כך כי החלטות וועדת הערר לא התחשבו( ניימן       
 מבקשת הוועדה לשנות את , על כן .ו ויינר'החלטה בה היה שותף גם איז, 2102יוני  01מיום  ליגה וגביע       
 באר שבע בליגה הלאומית לנשים ואת קבוצת אליצור   . וועדת הערר ולהשאיר את קבוצת הפ החלטתה        
 .קרית אתא בליגה ארצית גברים        
 בעת הדיון  הנחת העבודה של וועדת ליגה וגביע הייתה כי בפני וועדת הערר לא היה המידע הדרוש        
 ב "פרוטוקול הוועדה מצ) כאמור, 2102יוני  01וגביע מיום וועדת ליגה   כפי שנקבע בהחלטת, בנושא        
 .(לפרוטוקול זה        

 
 .או בהתאם לצורך3ישיבות הוועדה תערכנה אחת לחודש ו - ישיבות הוועדה .21

 
 
 
 

 אבי סגל: רשם


