
 5.9.17ישיבת ועד מנהל מתאריך 

 נוכחים : רון , גנאדי , יוסי , אמיל , סיגל )חלקי ( , דני , ישראל

 

לפי בקשת דני שמש התכנס הועד לדון בבקשתו לביצוע ביטוח המכסה את ליגות למקומות עבודה 

הקשורות וזאת מאחר וישנה החלטת ועד מנהל לא לבצע ביטוחים לשחקנים לליגות שמחוץ לליגות 

 לעמותה.

פניתי לרון לשם ביצוע ביטוח לליגות למקומות עבודה מאחר והודיעו לי כי הביטוח כרגע לא   -דני 

מכסה. רון הודיע לי כי לא ניתן לבצע את הביטוח המבוקש מאחר וישנה החלטת ועד מנהל בנושא 

וקר. רק לאחר מכן סימנתי את כל המסגרות כולל ליגת סניורים ב 17/18זה. בטופס רישום לשנת 

הודעתי לרון כי ישנה טעות ולא אוכל לשחק בבוקר. כמה ימים לאחר הודעתי על הטעות התברר כי 

ימי ליגות למקומות עבודה הזיזו את יום המשחקים כך שאני יכול לשחק גם שם. אין כל קשר בין 

דרך העמותה שבה  הודעתי על הטעות בליגת סניורים לליגת למקומות עבודה. הביטוח חייב להעשות

 אני רשום.

 

לכל הליגות , אבל הנושא לא רלוונטי. הסברתי לו  17/18דני סימן את טופס ההצטרפות לשנת   -רון  

כי לא ניתן לבצע את הביטוח בשל החלטת ועד מנהל ועמידת העמותה בקו תקן מידות מחייב לעמוד 

 ה חד פעמי.בהחלטות הועד. אני מציע שבמידה וההחלטה תשונה אזי יהיה ז

 

 אני לא רואה סיבה ובעיה לאשר לשחקן וחבר עמותה שתורם ומתנדב בעמותה.  -יוסי 

 

גם אני לא סיבה לא לעזור לחבר עמותה שתורם לעמותה , כל עוד הנושא לא פוגע בניהול  –גנאדי 

 התקין של העמותה או בפעילות העמותה. אני מציע לאשר רק לחבר עמותה גם מעבר לשנה אחת.

 

צבעה : הנושא מועלה להצבעה. ההצבעה על ביצוע ביטוח לחבר עמותה המכסה גם את ליגות ה

היה על חשבון החבר ולא על העמותה, באחריות השחקן למקומות העבודה. עלות הביטוח הנוסף ת

להודיע ולבקש שבועיים לפני מועד הביצוע ובאחריותו לוודא קיום הביטוח. ביצוע הביטוח יבוצע רק 

 לום השחקן לעמותה.לאחר תש

 בעד : סיגל , גנאדי , אמיל ויוסי.

 נמנעים : רון וישראל.

 )דני מנוע מההצבעה (

 )סיגל יוצאת(

 החלטה : ברוב קולות הוחלט לאשר ביצוע הביטוח על חשבון השחקן.

ר עמותה ואי פגיעה הצבעה : לאשר את קיום הביטוח מעבר לשנה זו. אישור זה מותנה בהיות חב

 מותה, ובאחריות השחקן לוודא רצף ביטוחי במידה שירצה המשכיות.במטרות הע

 בעד : גנאדי , דני " יוסי , אמיל.

 נמנעים : רון וישראל.

 החלטה : ברוב קולות הוחלט לאשר ביצוע ביטוח מעבר לשנה זו בכפוף לקיום התנאים.

 



 רשם : ישראל


