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 7.9.2020 -פרוטוקול ישיבת מנהלת הליגה 

אסי מנהל הליגה ו )מנכ"ל( גיל בורוחובסקיעמירם קפלן,  יואל תמנליס,חברי המנהלת : נוכחים

 .פילוסוף

 יבגני קרסיק.)בידוד( ו עידן לביאנעדרים: 

 .תל אביב ,26טאגור  -: בית השחמט מיקום

 17:00: שעה

בתקופת ות שהתקבלו על ידי הנהלת האיגוד ה פליאה בהחלטעראשית כל, מנהלת הליגה מבי

ת, מנהלת הליגה, ומבקשת גויי האחראי על הלהתייעצות עם הגוף המקצועללא הקורונה, 

 ן הגופים בהמשך, כפי שנהוג.תוף פעולה ביהתייחסות עניינת ושי

 יתוח הקלות שניתנו בתקופת הקורונהנ .1

 .מקרים 5-נעשה שימוש מועט ביותר, פחות מ –)לוחות(  פיצול מפגשים .א

 חשובבין סיבוב לסיבוב המרווח של שבועיים וש רב. נעשה שימ –דחייה והקדמה בשבוע  .ב

 להתארגנות בהתאם למגבלות הקורונה.

נעשה שימוש מועט ממש בהקלה זאת, בעיקר בליגות  – אי הופעות למפגש 2 הקלה של .ג

 הנמוכות.

. מצד אחד עוזרת למועדונים להמשיך תנראה שהקלה זאת היא אמביוולנטי – ביטול קנסות .ד

 ההרכבים.גיוס לקלות דעת בעת שני, גורמת  דבליגה, מצ

 הפורשות: קבוצותה'. מצורפת רשימה עיקרית של הפרישות היו בליגה גרב   - פרישות .ה

i.  ארצית עד ג'( הקבוצות 9כל  –אס"א תל אביב( 

ii.  ליגה ב' וג'( הקבוצות 2 –גבעת שמואל( 

iii. שליש מהקבוצות, בעיקר בליגות הנמוכות.כ –שחמט -ירו 

iv. קבוצות 2 –פקיעין קבוצות,  2 –פורת הקבוצות, כל  –רמת גן  -ליגה ג' פרישות ב. 

הקלה זאת לא עזרה ממש למועדונים להישאר בליגה, שכן מי  –אי הופעות קבוצתיות  3 .ו

ל המנהלת מבקשת לבט שלא היה מעוניין להמשיך בתקופת הקורונה, גם ככה לא המשיך.

 .2021ף זה במידה וידרשו הקלות קורונה גם בעונת יסע
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ת, ללא החמרות מיותרות הנחיות הקורונה: יש להיצמד להנחיות משרד הספורט והבריאו .ז

 אזוריות. הגבלות שמוטלות ע"י עיריות ומועצותכן על האיגוד להתייחס לכמו מצד האיגוד. 

ינו מסוגל לארח מספר קבוצות בשל מגבלות שינוי מועד ומיקום: במידה ומועדון א .ח

 הקבוצותלופי, בתיאום חיומיקום מועד  הקורונה, על מנהל הליגה הסמכות לקבוע

 .המעורבות

 

 2021ליגות בוגרים  .2

ל מנת למנוע גלישה לתוך הקיץ. , עבינואר 2021המנהלת ממליצה להתחיל את ליגת הבוגרים 

 יחד עם זאת, מבקשת ממנהל הליגה לקבוע צעדים גמישים בהליך הרישום.

 

 2021 ליגות לנוער .3

 :ליגה עילית לנוער .א

i. 16  קבוצות.  4מחוזות של  4-ל יחולקוהקבוצות 

ii. גמר. -לחצי תעלהנה מכל בית הראשו 

iii.  ,שם תוכרע האלופה.המנצחות בחצי גמר יעלו לגמר 

iv.  ליגה. תרד האחרונה בכל בית 

v.  הקבוצות אשר יסיימו במקום השלישי ישוחק פלייאוף. הקבוצה אשר תפסיד  4בין

  פעמיים, תרד ליגה.

vi.  קבוצות ירדו לליגה הארצית 5סה"כ. 

vii. סיבובים 5ה"כ יתקיימו ס. 

viii. שאיפה תהיה לחלק את הבתים בשילוב היבטים מקצועיים וגאוגרפיים בו זמנית, לפי ה

 בכללי הליגה. כמצויןשיקול דעתו של מנהל הליגה, 

 :ליגה ארצית לנוער .ב

i. 40 קבוצות 4בתים של  10-יחולקו לות הקבוצ. 

ii.  עלייה לליגה העילית המכריעפלייאוף מפגש הראשונה מכל בית תשחק. 

iii.  קבוצות יעלו לליגה העילית 5סה"כ. 

iv. מחוזית ליגהרד להאחרונה מכל בית ת. 

 : ליגה מחוזית .ג

i. חרישום פתו. 

ii. סה"כ עשר קבוצות יעלו ליגה. 

iii.  בהתאם לרישום ומספר סיבוביםחלוקת בתים. 
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 .26.12, 5.12 ,21.11, 7.11, 31.10: יגהאריכי הלת .ד

 

 31.10 -ל אושרה דחייה. 15.9-: כרגע הדחיה עומדת על הדחיית מועד מעבר מועדון של שחקנים .4

 

מהקבוצות לקיים את המפגש הלפני  עאשר ימנ על ערים אדומות,סגר במקרה שיוטל  :סגר .5

, ימים לפני הסיבוב האחרון 7-הליגה לקבוע תאריך חילופי, לא יאוחר מ הלעל מנ האחרון,

 י המועדונים ושינוי מארחת, במידת הצורך.בתיאום שנ

 
מהנהלת בקשת יואל לוי, המנהלת מ עקבות התפטרותו של יו"ר המנהלתב :מ"מ מנהלת הליגה .6

חילופי ומבקשת לדאוג ליו"ר י למנהלת, גיל בורוחובסקי כיו"ר זמנהמנכ"ל למנות את האיגוד 

 .2021לקראת עונת 

 

 15:00בשעה  22.9.2020-נקבע דיון נפרד לנושא לתאריך ה – 2021ללי הליגה כ .7

 

שהמלצות/החלטות שהתקבלו הן תואמות להוראת השעה, ואינן מהוות כללים *חשוב להדגיש 

 לימים כתיקונם.
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