
 

 

 21.21.16 מתאריך ומושבים א" נ ועדת ישיבת סיכום
  

    .באמצעות הזום 16:00 בשעה 16.12.21, חמישי ביום  התקיימה הישיבה
 אסף עמית. מיכה עמית, יעקב מינץ,  ,(יו"ר הוועדה) מנור משה :משתתפים

  יוסי פיברט. : התנצל:
 
  בתקופת הקורונה  ניותמדי  .1

בתחילת  ה  חנה שוב מדיניות הטיפול במושבים (זכויות וניצול) בתקופת הקורונה, כפי שגובשנב
  , וכן נבדקו ההחלטות הקודמות.םהשנה. נבדקו שוב המספרי

   מצאיםמי
  .  2020תה דומה מאד לשנת יהי 2021שנת , מבחינת השתתפויות

דומה מאד להקצאה שהייתה לאותה שנה, ומכאן   2021-ושבים, מה שנוצל במבחינת ניצול המ
  לסניפים נותר בעינו."החוב הלאומי" ש

  אלה הוחלט:לאור נתונים 

    לשנה הקרובה.זכאות בשנה הקודמת ישמשו גם ו לצורך חישוב הכל הנוסחאות ששימש  .א
תחרויות  משקל של  גבי ה), והן ל6820שתתפויות למושב (זה חל גם על מפתח ההמרה של ה

  . יות לעומת תחרויות אונלייןלפרונט

  . 3220אל שנת כל היתרות יועברו   2022גם בסוף שנת   .ב
יותר ם שזה יימשך האלה בשנה אחת. חברי הוועדה סבורישום אפשרות לקיים את המושבים אין 

  משנה שנתיים נוספות.

    .של שינויים לאור ההתפתחויותשנה, עם אפשרות הנושא ייבחן שוב בעוד כ  .ג

  

  תחרויות חד פעמיות ניצול של  פניות בנושא   . 2

  ושא זה.הגיעו אל הוועדה שתי פניות בנ
 36של תופעה שהחמירה בתקופה האחרונה, שהתחרויות  מתייחסת ל , של מר מוטי פז, האחת

בגלל שהקהל מתחיל להסתפק בתחרויות אונליין.   , הן בגלל אורכן, והןחלוקות אינן אטרקטיביות דיין
 30הוא מציע לאפשר לארגן תחרות של  ת כזו.מצב זה גורם לחוסר כדאיות כלכלית לארגן תחרו

  גם בסופ"ש. ידיים 

מתוך (  לארגן יותר תחרויותדולים מבקשת לאפשר לסניפים גשיקו מיוחס, השניה, של מר מו
  בסוף שבוע. )ההקצאה שלהם 

  יש כאן שלושה גורמים שיש להם השפעה חזקה על המצב: ים אלה. הוועדה נתנה את דעתה לדבר

זה  , ואנחנו רואים אתעה די הרסנית על ההשתתפותשפלעידן הקורונה יש האין ספק שכל,  ראשית
  בכל סוגי התחרויות.

פרונטליות  על חשבון תחרויות  גורם שני הוא השפעת תחרויות האונליין, שמושכים אליהם שחקנים 
  רגילות וארציות. 



 

 

גים,  , חפנויים. אם נוריד את פעילות ההתאגדותבשנה שהם ימי שישי/שבת מוגבל ספר מיש סוף, ולב
מועדים לניצול בסופי שבוע, שהוא בהחלט  שוח של ק סדנשאר  –דומה סמיכות למועדים מיוחדים וכ

   וש של הסניפים.פחות מהביק
  "התנגשויות". בעיה של  כמעטאין כרגיל, המצוקה גדולה במיוחד במחוז מרכז. בצפון ובדרום 

  
  :כדלקמןה הוחלט אחרי דיון ממצ

 . במהלך השנה מתוך ההקצאה שלוות תחרות אחת  חלפלאפשר בעדיפות לכל סניף לקיים   .א
  מושבים נוספים, ניתן יהיה לנצל להלן) 3ף יעאחרי תאריך הסגירה (בס מועדים פנויים ונותר אם  .ב

 .מועדוןל קצה שהוהמושבים  ממספר עד לשליש, בסוף שבועחלוקות  63או  30של 
יטת התימחור של המושבים ש 2022  -החל מ , המצוקה בסופי שבועבמטרה לנסות להקל על    .ג

  באופן הבא: , תשונה
 . (בלי קשר למספר החלוקות) אמצע שבועשל  "ר"מחיו בועסוף שיהיה "מחיר" של 

  ידיים. 36ידיים או של  30כתחרות של ר אם הוא רוצה לארגן את המושב שלו הסניף יבח  .ד
  פויות). תתהש 6820( מושב אחדתחושב כניצול של התחרות  – באמצע שבועאם זה 
 . מושבים 1.5תחושב כניצול של התחרות  – שבוע בסוףאם זה 

. זו גם התחרות חלוקות באותו יום 24בים (פעמיים אין הגבלה על תחרויות של שני מושמו קודם, כ  .ה
 ).בימי חול לשני מועדיםהיחידה שניתן לפצל אותה  

 . ם נושאים אלה ייבחנו מחדש בעוד שנהג  . ו
  

  ושבים אופן הזמנה וניצול מ  .3

  קמן.לפעול כדלהמשרד הסניפים ועל מנת לקיים את העקרונות הנ"ל, הוועדה מנחה את  

 . 28.2.2022  עד את בקשותיהם לאישור תאריכים  כל הסניפים יגישו  .א
תאושר  הנ"ללמועד אשר עד , כים שביקשוכל האפשר במועדכתחרויות המשרד יקצה לסניפים   .ב

 .  סניףלכל  רות אחתלכל היותר תח 
 .  וזות שוניםבמחרק אם הן תחרויות באותו יום לשני סניפים מותר לאשר   .ג
ל  שרו תחרויות על בסיס מקום פנוי. גם אז יש להשתדיאווהלוח ייפתח לכולם, החל מחודש מרץ    .ד

 . כזוהתחייבות כבר לאשר לכל סניף לקיים תחרות אחת מתוך ההקצאה שלו, ואולם אין 

  
    התייחסות לסניפים שאינם פעילים  .4

כסניף ראשי בגלל   יואיבד את זכויותהוועדה התייחסה גם למקרה שסניף מסויים הפסיק לפעול, או 
  ים.ב, אבל יש לו יתרה של מושמיעוט חברים או השתתפות דלה

במקרה של   .נרכשו כדין כאשר הסניף היה פעילשזכויות אלה להתחשב בכך  סבורה שישהוועדה 
   (יש בעיתיות במקרה של עמותה שמתפרקת). המועדון. בעללמן הסתם ן שייכות סניף פרטי ה

לא אם הסניף  ניצול הזכויות האלה, ואין לגרור אותן הלאה (אלבלת תאריך מצד שני יש להטיל מג
  סניף של סניף אחר). - הופך לתת

  . שנושא זה ראוי לדיון בהנהלה או במועצה הוחלטכיוון שההשלכות הן בעיקר כספיות, 
  

 סיכם: מיכה עמית 


