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  oomZאפליקציית מועדון בני הרצליה ובב 03:16, 202008/11/פרוטוקול ישיבת הנהלה 

נון בן שחר, איציק טל וינר, מאיר יצחק, אמ ,שלמה אברמוביץ' מנכ"ל, -פבל ליסובצב  ,יו"ר -נוכחים: לירון כרמל 

 כהן.

 פה, בת אל גרבי, ענת שגיא סיארה., יהודית חליאלי לוי, יוסי דרוסקין מסרו את התנצלותם:

 סדר יום הישיבה:

חברי ההנהלה הוותיקה על כך ו נו מברכים את חברי ההנהלה החדשהא - דברי היו"ר, לירון כרמל .1

בה הפרונטלית הראשונה תתקיים בקרוב. שנים. הישי 4שנבחרו להנהלת האיגוד לקדנציה נוספת של 

 עד כה.לאור נסיבות אישיות לא התקיימה ישיבה רשמית פרונטלית 

ינוי שיטת המשחקים בליגה מלבד ש בחוזרים הללו אין שוני משנה שעברה - 1 מספר אישור חוזר .2

 בעקבות ההצלחה של השיטה בליגה א'.  ארציתה

הוחלט לקיים פיילוט גם בליגה  3*3*3ת המשחקים של לאור ההצלחה בפיילוט בליגה א' לשינוי שיט

מחוזות של  8הארצית באותה השיטה עם חלוקה שווה למחוזות קטנים יותר עם יותר קבוצות כך שיהיו 

קבוצות. השיטה מציעה לערוך מפגשים מרוכזים שבהם משחקים יותר משחקים כדי לצמצם את  6

 .אחד אושר פה - 1חוזר מספר הנסיעות של האגודות. 

 .31/10/2020-התאריך לשחרור שחקן שונה ל 2סעיף ב - 2 מספר אישור חוזר .3

 .אושר פה אחד - 2חוזר מספר 

אנו ערים למצוקת האגודות. כמו האגודות, כך גם  -הבחינה של הוזלת אגרות לאור קורונה  :שונות .4

יש חוסר בהירות האם יתקבל בכלל תקציב נוסף. האיגוד בשלב זה קיבל רק כמחצית מהתקציב השנתי ו

לאור כך אנו צריכים לבחון את ברגע שתהיה וודאות לגבי תקציב האיגוד נוכל לבחון הנושא ברצינות. 

 הנושא. 

לצמצם את מספר הקבוצות בליגת העל בוגרים במידה ולא ירשמו כל יש לנו כוונה  -ליגת על בוגרים 

. לא 2020/2021ט שהיא לא פותחת את הרישום לעונה הבאה של הקבוצות בליגת העל/אגודה תחלי

ישאר תתאפשר עליה מהליגה הנמוכה מליגה לאומית לליגת העל והליגה תצומצם בהתאם. כל השאר י

 זו.לפי החוזרים שאושרו בישיבה 

 הישיבה ננעלה.
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 מנכ''ל –פבל ליסובצב                                                                            יו''ר האיגוד            –לירון כרמל  
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