מסגרת פעילות ועדה מקצועית מאמא ט
 .1הועדה המקצועית תוסמך לדון ולהחליט ב ושאים הבאים :
א.

חוקת מאמא ט.

ב.

שיטת משחקי הליגה והגביע.

ג.

שיטת משחקים בטור ירים בארץ ובעולם.

ד.

הסמכת מאמ ים ,שופטים ,רשמים  ,רכזים

ה.

ערכאת ערעור סופית על החלטת ס יפי מאמא ט ב ושאים מקצועיים ו/או ב ושאים שאי ם בגדר סמכות
של כל ועדה אחרת ו/או אי ם מוגדרים.

 .2הרכב הועדה
א.

חברי הועדה דרשים להיות בעלי הסמכה מקצועית רשמית אחת באחד מהתחומים בהם ד ה הועדה.

ב.

הועדה תורכב מ  11חברים מקסימום אשר יבחרו אחת לש ה לתקופה של  12חודשים על ידי ה הלת
מאמא ט.

ג.

ה הלת מאמא ט תמ ה מתוך חברי הועדה יו"ר אשר י הל את ע יי יה.

ד.

הדחת חבר מהועדה המקצועית תהיה לפי החלטת ה הלת מאמא ט בלבד וזאת לאחר שבוצעה התייעצות
עם יו"ר הועדה המקצועית .אין חובה להשלים את מ יין החברים לאחר הדחת חבר מהועדה.

 .3קבלת החלטות
א.

כל החלטה של האסיפה תוכרע ברוב קולות  ,היו הדעות שקולות ,יכריע יושב ראש הועדה.

ב.

ליו"ר הועדה המקצועית ויו"ר מאמא ט ית ת הסמכות לבטל כל החלטה שאושרה על ידי הועדה
המקצועית ובת אי שהחליטו על כך ש יהם ולא כל אחד ב פרד.

ג.

החלטות הועדה בתחום החוקה ושי ויים מקצועיים מהותיים יאושרו על ידי ה הלת מאמא ט.

 .4פעילות הועדה
א.

הועדה תתכ ס פעמיים בש ה .אחת לש ה תתקיים אסיפה ש תית של הועדה המקצועית לקבלת החלטות
בכל ה ושאים ה תו ים לסמכותה .במעמד האסיפה יעבירו המשתתפים את מועמדותם לוועדה לש ת
הפעילות הבאה ופגישה וספת אחרי חצי ש ת פעילות.

ב.

במהלך ש ת הפעילות יתקבלו החלטות הועדה בהצבעה אי טר טית או בכל אמצעי אחר.

מסגרת פעילות הועדה המקצועית אושרה על ידי ה הלת מאמא ט בתאריך 7/8/17

אחריות ועדות מש ה
מאמ ים

רכזים

הקמת מסד תו ים
של מאמ ים שעברו
הסמכה של מאמא ט

הקמת מסד תו ים
של רכזים שעברו
הכשרות במאמא ט

הקמת מסד תו ים
של מאמ ים אשר
מאמ ים בליגת
מאמא ט
ב יית תוכן מקצועי
לקורסי מאמ ים
ויצירת מדרג מקצועי
להסמכת מאמ ים

מעקב וליווי רכזים
להת הלות תקי ה
לפי תק ון
המשחקים.
ב יית תוכן מקצועי
לקורסי רכזים על
מ ת לייצר מדרג
מקצועי להשתלבות
רכזים בפעילות
הלאומית
והבי לאומית של
מאמא ט
כ סי הכשרה תקופתי
לרכזים .אחת לש ה
לרכז חדש  ,אחת
לש תיים לרכז ותיק.
הכ ס יהיה ת אי
לפעילות בליגה.

תכ יות הכשרת
שחק יות

הכשרת מ הלי
טור ירים על מ ת
לייצר מדרג מקצועי
להשתלבות בפעילות
הלאומית
והבי לאומית של
מאמא ט
הסמכת אמ י רכזים
שיהיו פעילים
בס יפים בהם אין
שיתוף פעולה עם
הרכז וימלאו את
התפקידים שלא
מבצע הרכז
המקצועי.

כ סי הכשרה
תקופתיים לרמת
המאמ ים כולל
קביעת מפגשי חובה
למאמ ים המבקשים
להיות פעילים בליגת
מאמא ט.

ליגה וגביע
ערכאת ערעור על
ושאים שאי ם
קשורים בחוקת
המשחקים ועמידה
בקשר מול ועדת
תק ון ב ושאים
חופפים.
ב יית תכ ית
מקצועית ל יהול
משחקי הליגה
והגביע.
משוב על פעילות
משחקי ליגה וגביע
בכל ס יפי מאמא ט.
דרישת סף ה ה
ביקור בכל ס יף אחת
לש תיים.
סמכות מקצועית
ל יהול הטור ירים
הארציים

שיפוט

חוקה

ועדת חוקה ה ה תת
הקמת מסד תו ים
של שופטים ורשמים ועדה של ועדת שיפוט
ותשתמש כערכאת
שעברו הסמכה של
ערעור על החלטת
מאמא ט ו/או
רכז לגבי ערעור
פעילים בליגת
שהוגש לגבי חוקת
מאמא ט
המשחקים.
מפגש ש תי פתוח לכל הפעילים בליגת
מאמא ט לקידום ושאי חוקה ושיפוט
ב יית תוכן מקצועי
לקורסי שופטים
ורשמים וקידום
קורסי שופטים
ורשמים לפי תכ ית
תקציבית שתאושר
לכל קורס ב פרד.

הגהה על חוקת
המשחקים בכל
השפות.

יצירת מדרג מקצועי העברת המלצות
לעדכו י חוקה אחת
להסמכת שופטים
ותיקוף תעודת שופט לעו ה .יש להעביר
את ההמלצות עד
אחת לש ה בכ ס
ליום האחרון בחודש
טרום עו ה מרחבי.
תי תן אפשרות להגיע מאי בכל ש ה.
ההמלצות יועברו
למועד ב' במרחב
להחלטת הועדה
אחר.
המקצועית באסיפה
הש תית.
בחי ת שופטים אחת
לש ה במבחן
אי טר טי כת אי
לתיקוף תעודת
שופט.
הקמת צוות
משקיפים עבור מתן
משוב על שופטי
מאמא ט.
דרישת הסף ה ה
משוב לכל שופט
בליגות אחת
לש תיים.
קביעת קריטריו ים
למדרגות שכר לצוות
השיפוט

