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פרוטוקול פגישה ועדה מקצועית
על סדר היום
האסיפה הש תית התקיימה ביום ראשון 12/7/20

 .1סיכום ש ת הפעילות 2019-20
א.

הליך פ ייה לוועדה המקצועית :
יש ו טופס פ ייה מסודר באתר כאשר פ ייה תתבצע רק בצורה מקוו ת.
הפ ייה תהיה רק במקרה של ערעור על החלטת הרכז  -ערכאת ערעור בלבד/
החל מעו ת  2019-20הפ ייה בתשלום  ₪ 250לפי סעיף  5.11.3לתק ון הליגה .

ב.

ערעורים עו ת 2019-20
בעו ת  2019-20התעדכן תק ון המשחקים ו קבע כי הגשת ערעור תהיה בתשלום של הקבוצה
המערערת ובמידה והערעור יתקבל יוחזר התשלום.
התוצאה =  0ערעורים !
*בעו ה שעברה  14ערעורים !

ג.

התקיימה ישיבה חצי ש תית בתאריך - 12/1/20פורסם פרוטוקול ב דון ועיקרו חלוקה לוועדות מש ה
וקידום שי ויים בחוקה לקראת האסיפה הש תית.

ד.

קורס מאמ ים:

 .iבוצע קורס השלמה למאמ ים מרוכז בשדות ים - 21-23/11/19הוכשרו  24מאמ ים.
 .iiקורס רגיל לא פתח הש ה בשל מיעוט רשמים יש ה הרשמה פתוחה לקורס מאמ ים בעלות
מסובסדת במועצה אזורית דרום השרון  – 16.10.20רישום דרך אתר מאמא ט.
בוצע שי וי בכל תהליך הרישום הקורס כאשר האחריות עברה למאמא ט על מ ת להוזיל עלויות.
התעודות יו פקו על ידי בי"ס ליגה של גבעת ושי גטון.
ה .סמי ר קיבוצים :
בשל ביקוש יתר לקורסים הקורס ערך בש י סמסטרים ומיועד לסטוד טים לחי וך גופ י בש ה ד'.
הש ה הוכשרו  48מאמ ים חדשים מטעם סמי ר הקיבוצים.
הוסף תקן קבוע של עוזר הוראה בקורס – מוזמ ים להציע את מועמדתכם.
ו.

אקדמיית מאמא ט :פעילות האקדמיה מתקיימת כיום תחת ועדות המש ה לפי בעלי תפקידים
מקצועיים.

ז.

סמי רים חו"ל  :לא בוצע הש ה

א.

הכשרות מקצועיות מאמ ים  -ערך יום עיון מקצועי  30.8.2019עם רישום של  85מאמ ים להכשרה
של ארבעה מרצים בצורת תח ות.

ב.

הכשרת שופטים – ליאור טלמור -קורס פ"ת  17משתתפים  ,קורס ב"ש  13משתתפים.

ג.

טור יר גביע ארה"ב – תוכ ן מאי  2020בקומפלקס הספורט הגדול בצפון ארה"ב -בוטל בשל הקורו ה.

ד.

טור ירים וספים בישראל  :גם א י מודעת  ,טור יר הכתר .

ה.

טור יר אלופת האלופות – בוטל )קורו ה(
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ו.

משחקי החברות העולמיים ,אתו ה יוון  - 17-21/6/2020דחה 16-20/6/21

ז.

שיתופי פעולה ליגות חו"ל :עם החזרה לשגרה יש לקדם את שיתופי הפעולה בחו"ל

ח.

ביקורת ס יפים :דרש להכ יס כחלק מהתקציב הש תי של מאמא ט.

ט.

סיום משחקי הליגה והגביע בשל הקורו ה  :שלח מסמך מטעם הועדה המקצועית עם המלצות לסיום
משחקי הליגה ללא קיום משחקי הגמר .הדירוג ביום סיום הפסקת הליגה הוא הדירוג הסופי עבור
החלוקה לבתים בעו ה הבאה .זו המלצה בלבד ואי ה מחייבת .יתן גם לקיים הגרלה מחדש עבור
המוקדמות בעו ה הבאה.
במרבית הליגות עדיין לא עודכ ה טבלת המשחקים בהתאם .יש לבצע סגירה של דירוגי הקבוצות
ולפרסם באתר מאמא ט.

 .2פעילות מתוכ ת 2020-21
א.
ב.

ביטוח מאמ ים – יצירת מסמך אחיד לכלל מאמ י הליגה והטבה לביטוח באתר מאמא ט.
פתיחת קורס מאמ ים בדרום השרון  16/10/20יש ה הרשמה פתוחה לקורס מאמ ים בעלות
מסובסדת במועצה אזורית דרום השרון– רישום דרך אתר מאמא ט.
בוצע שי וי בכל תהליך הרישום הקורס כאשר האחריות עברה למאמא ט על מ ת להוזיל עלויות.
התעודות יו פקו על ידי בי"ס ליגה של גבעת ושי גטון.

ג.

אסיפה חצי ש תית ועדה מקצועית 10/1/21

א.

טור יר הכתר ) 3-5/2/2021לא סופי(

ב.
ג.

משחקי החברות העולמיים ,אתו ה יוון 16-20/6/21
המשחקים העולמיים של  2021WSG CSITשתוכ ו זגרב ,קרואטיה  –13-18/7/2021לא יתקיימו
בזגרב .בהמשך ישלח מקום ותאריך חדש
אסיפה ש תית ועדה מקצועית 11/7/21
תיקוף ודירוג תעודות בעלי תפקידים כחלק מהתמקצעות הליגה :

ד.
ה.

 .iהרחבת פעילות אקדמיה והכשרת גורמי מקצוע – שופטים ,רשמים ,מאמ ים ,רכזים.
 .iiקביעת מסגרת מקצועית לפיה כל תפקיד מקצועי יחויב בתעודת הסמכה עד לסוף
עו ת 2020-21
 .iiiרע ון מקצועי לפי מחוזות לצוות מקצועי+כ ס ארצי – יבוצעו כ סים תקופתיים אשר יחייבו
את כל בעלי התפקידים במאמא ט לעבור הסמכה אחת לתקופה בתפקידם.

 .3המלצות ב ושאים הקשורים בועדה המקצועית :
א.

סקירת ועדת חוקה – ערכו ש י דיו ים ב ושא עדכו י חוקה לעו ה הבאה .במהלך החודש הקרוב
ישותף מסמך עם עיקרי הדברים להתייחסות כללית של גורמי מאמא ט ולאחר מכן תתקבל החלטה
סופית לגבי שי וי החוקה.

ב.

סקירת ועדת רכזים  -יש למצוא כלי שיאפשר לב ות את טבלאות הליגה בצורה אוטומטית ולא על
בסיס אקסל .כמו כן יש ללוות את הרכזים )לפחות בזום( בתחילת העו ה ולקבל פידבק על ההת הלות
המקצועית של הליגה.

ג.

סקירת ועדת מאמ ים -בוצע במסגרת הסיכום הש תי.
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ד.

ועדת שיפוט -תקדם רע ון מקצועי ש תי גם בזום וגם מעשי.

ה.

תק ון משחקים :
 .iועדת תק ון מטפלת בצורה עצמאית בכל ושאי התק ון
 .iiושאים לבדיקה  :מועד חלון העברות  -כון להיום קבע ל  30.1או סיום שלב המוקדמות
המאוחר מבין הש יים.

 .4דיון חוקת מאמא ט לעו ת 2020-21
דיון בחוקת מאמא ט בוצע במסגרת פ ימית של ועדת חוקה.
עיקרי ההמלצות הן לפי בקשות שעלו מהשטח ולפי המלצות חברי הועדה המקצועית.
ועדה החוקה תפרסם את מסמך לשיתוף הציבור לגבי ושאים לעדכון בחוקת המשחקים.
החוקה המעודכ ת לעו ת  2020-21תפורסם עד חודש ספטמבר 2020

 .5אישור שיטת המשחקים ומשחקי הגביע לעו ת 2020-21
הועדה המקצועית תפרסם טבלאות מסודרות ל יהול משחקי ליגה וגביע.

עקרו ות כללים שיטת משחקי ליגה







הליגה תתקיים בשיטת בתים במסגרתם ישחקו הקבוצות בשיטת ליגה.
מומלץ לב ות בתים עם מספר זוגי על מ ת שכל הקבוצות ישחקו מדי שבוע.
הליגה תחולק בדרך כלל לשלבים הבאים:
 .1מוקדמות )לפי דירוג מש ה שעברה או הגרלה(
 .2בתים – עליון  ,אמצעי ,תחתון
 .3פלייאוף – בהתאם לשיקול מקצועי וזמן
 .4משחקי גמר לקבוצות הליגה לקביעה דירוג סופי
כל קבוצה תשחק משחק אחד גד הקבוצה העוקבת לקביעת הדירוג הסופי.
 .5משחק גמר אלופת הליגה
שתי הקבוצות המדורגות במקום ראשון וש י ייערכו בי יהן סדרה של ש י משחקי הכרעה לקביעת
אלופת ליגת מאמא ט.
המ צחת בסדרת המשחקים תוכרז כאלופת מאמא ט ישראל.
באם בסיום המשחק הש י יהיה לכל קבוצה יצחון והפסד תתקיים מיד מערכת זהב עד  15קודות עם
הפרשים כאשר הזוכה במערכת הזהב תוכרז כאלופת המאמא ט והמפסידה תהיה סג יתה
גרירת קודות בין השלבים – המלצה כללית לגרור קודות וכל החלטה אחרת דרש שתפורסם מראש.
שיטת המשחקים תפורסם טרם תחילת הליגה ולא יבוצעו בה שי ויים ללא הסכמת כל הקבוצות המשתתפות.

עקרו ות כללים שיטת משחקי גביע




שיטת משחקי הגביע בשיטת משחק הדחה יחיד.
באם מספר הקבוצות בליגה שו ה מ  8,16,32יתקיימו משחקי מוקדמות בהתאם להגרלה.
שתי הקבוצות אשר עלו לגמר גביע בש ה שעברה יהיו ראשי בית בדירוג  1ו .2
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 .6קביעת הרכב הועדה המקצועית לעו ת  2020-21כולל בקשות ועדות מש ה )חלוקה סופית
לוועדות תבוצע בהמשך(
שם משפחה

הכשרה מקצועית

ועדה

זיו סדבון ,יו"ר

מאמן בכיר

הכשרות מקצועיות

יוסי הירש

מאמן בכיר ,שופט

הכשרות מקצועיות

עידן לביא

שופט,מאמן,רכז

חוקה

רי ה בן גרשון

מאמ ת ,שופטת

שיפוט ,חוקה

סבי ה קליי רוק

מאמ ת ,שופטת

שיפוט

איציק חיים

מאמן  ,שופט

ליגה וגביע ,רכזים

דודו בן ארי

שופט

שיפוט

שרה קרן

מאמ ת

רכזים

ליאור פרומט

מאמן  ,שופט

חוקה ,רכזים

ליאור טלמור

מאמן ,שופט

שיפוט

רותם סלע

מאמן,שופט

שיפוט

