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 /402 יוני 1/ -ו /מיום  //4102פרוטוקול וועדת ליגה וגביע מספר 
 

 .אבי סגל, צבי שחר, דרור קורן, ר"יו - דני בלנרו: (בשתי הישיבות) נוכחים
 ניסים ארגיל :חסר

 (הפתיחה בלבדלישיבת , ר הוועדה היוצא"יו)מנדל ניימן : ניםמוזמנוכחים 
 (.לישיבת ההמשך)בני גליק ויעקב בוגן  :אורחים מוזמנים

 
  -ר הוועדה בשנתיים האחרונות "דני בלנרו העלה על נס את פעילותו של יו - דברי פתיחה. /

 .החדש מנדל ניימן והודה לו על כך ועל נכונותו להשתתף בישיבת הפתיחה של הוועדה בהרכבה     
 תקווה כי מנדל ימשיך לתרום לוועדה גם בעתיד וההרכב החדש יצליח במשימותיו  דני הביע     
 תוך שהוא מפרט את נהלי , וביקש כי הפניות לטיפול במכלול הנושאים תינתנה אך ורק על ידו     
 .עבודת הוועדה שיונהגו על ידו מעתה ואילך     

 
  .ת האיגוד ויופץ לאגודות לאחר האישורשיובא לאישור הנהל, 1' אושר חוזר מס - /' חוזר מס. 0

 , התקיים דיון ארוך ומעמיק בקשר לכל סעיפי החוזר ונערכו בו שינויים מקצועיים רבים וארגוניים    
 אך המלצת הוועדה כוללת גם את, תוך המלצה להשאיר את תעריפי התשלום שהיו בעונה הקודמת     
 .בקשת שינוי משחקח על כל "ש 05ביטול חובת התשלום בסך      
 

 בהתאם לנתונים , /351241אושרו הקבוצות העולות והיורדות בתום עונת  - קבוצות עולות ויורדות. 3
   .י רכז הליגות"שהוכנו ע     

 
 .הנושא יועלה לדיון ובחינה בישיבה נפרדת - תקנון וועדת ליגה וגביע. 4
 
 תוך שהוועדה מבקשת לקבל את , דיון בנושאהתקיים  - צירוף וועדת השיפוט לוועדת ליגה וגביע. 5

 .רכז השופטים לוועדה בדעה מייעצתאישור ההנהלה לצירוף     
 

 התברר כי הכפפת האחריות על משחקי הדירוג לוועדת ליגה וגביע - משחקי הדירוג לוועדה כפיפות. 6
 .וועדה המקצועיתובתאום עם ה אלא במידה והתקנון ישונה, אינה אפשרית לאור תקנון האיגוד     

 
 .ר הוועדה דיווח על פגישתו עם השניים"יו  - פגישה עם מיכאל טילקין ודוד אלבז. 7
 

 לאחר , הנושא יועלה ויידון בנפרד - 1/502/4בעונת והרכב הליגות קביעת העולות והיורדות  . 8
 .רכז הליגות בנושא שתתקיים פגישה עם        
 :כדלהלן, שהן בסמיכות גיאוגרפית למחוזות נערכה הגרלה לשיבוץ קבוצות       
 .ש נתניה תשחק במחוז צפון"נתניה תשחק במחוז מרכז ומועדון טנ 3552ש "טנ - ארצית גבריםליגה *        
 גבעתיים במחוז. ה.רמת גן תשחק במחוז דרום וקבוצת ק' ארנון'. קבוצת הפ - ליגה לאומית נשים*        
   .צפון          

 (.דרור קורן התנגד)שאושרה ברוב קולות , הליגותנערכה הצבעה לאישור הרכב        
 

 ר האגודה לשם הסדרת התוכנית לקיום משחקי "דני בלנרו ישוחח עם יו - משחקי הפועל אילת. 1
  .קבוצות האגודה באופן מסודר ומוסדר בעונת המשחקים הבאה     

 
 .הוועדה רי דרור קורן יגיש את הצעתו לדיון בפני חב - ליגת חובבנים. 2/

 
43... 
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 ישוחקו כל  351/410הוועדה המקצועית ממליצה כי החל מעונת המשחקים  - שולחנות משחק. //
 .מ"מ 30ג שולחנות בעובי "ע -קרי , ITTF -המשחקים בהתאם לתקנון ה       

 
 מן  וועדהה בני גליק ואהרון בלנק כחברי "צרף את ההוועדה מבקשת ל - צירוף חברים לוועדה. 0/

   .המניין       
  

 ייערך משאל בקרב האגודות לבחינת האפשרות לבצע שינוי מהותי בשיטת  - שיטת המשחקים. 3/
 .אחת לשבוע, חוץ-לשיטת משחקי בית, גברים' משחקי הליגה הארצית וליגה א       

 
 

 אבי סגל: רשם


