
 

 

 

 

 

 

21.6.2017 

 _20.6.2017_  מיום : _6אסיפה כללית מספר : _
 

_ (אירועים אליסה)אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 19:30 – 20:30_:  בשעה_ 20.6.2017: _ תאריךב_ 'ג: _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית

 

 ._ישראל יעקובוביץ_:  מזכיר האסיפה _ רון ראובן_:  יו"ר האסיפה

 
 _ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים.30%_חברי העמותה, שהם: _40תוך __ מ12נוכחים _

"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות". לפי פרק  - לשלישית במספר סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית ה
 לתקנות העמותה. .א' .25ט' 

 
פיני אלבז, יוסי ניפרבסקי, עמי סספורטס, גבי לוין, גנאדי זמנסקי,  בוביץ,ישראל יעקו: רון ראובן, רשימת החברים הנוכחים

 ולד אלקז, אמיל דין, אבי זוהר, ארמונד שוקרון, הילל אליעזר.
סיגל אמיתי, רז ראובן, מיכאל כהן, גידי סולימני, ראובן כהן זאדה, חזי חן נגאוקר, רועי ראובן,  :רשימת החברים שחסרים

נומה משה, ניסים זנזורי, טל ממן, תומר כהן, דני  בל לוי, קובי פופליקר, תומר רשף,יו דוד רובין, מוריס איטח, אברהם,
עופרה כהן, ברוניה אליעזר, מזל ממן, מלה אסולין, כר מח, אברהם אליעזר, שמעון לוי,שמש, דוד פרץ, יובל עזר, בנימין צ

 שמעון הרבט.
 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

 אישור הבחירות למוסדות העמותה. .1
 

 :וניהול האסיפההחלטות 
 

 שהוא יו"ר האסיפה. ישראל יעקובוביץיו"ר העמותה ס/ האסיפה נפתחה ע"י
 

 : ישראל יעקובוביץ
 כל התהליך מאז הפרסומים לבחירות ועד לקיום הבחירות בפועל.סיפר מעט על 

 מכתבם של וועדת הבחירות.שנכחו באולם את לחברים  קריאה
 הדגיש בפני כולם שנמנעה ההצבעה בבחירות לאחר השעה שנקבעה.

 בעלי זכות הצבעה. 40חברים מתוך  31הצביעו 
 מעטפות חתומות, ומספר זה תואם את מספר החברים שהצביעו בפועל. 31נספרו 

 בבדיקה נמצא טופס אחד פסול בגלל הצבעה עם סימונים רבים.
 .30קינים טפסים ת סה"כ

 ע"י וועדת הבחירות תוצאות הסופיות לבחירות. ונספרו הקולות וההצבעות ונמסר
 ת תוצאות הבחירות למוסדות העמותה.אן אנו מבקשים לאשר אוכ



 

 
 

 
 

 לוועד מנהל נבחרו:

 .אמיל דיין .1

 .גנאדי זמנסקי .2

 .דן שמש .3

 .יוסי ניפרבסקי .4

 .ישראל יעקובוביץ .5

 .סיגל אמיתי .6

 .רון ראובן .7
 

 לוועדת הביקורת נבחרו:

 .עופרה כהן .1

 .פיני אלבז .2

 .תומר רשף .3
 

 לתפקיד הגזבר נבחרה:

 .סיגל אמיתי .1
 
 נבחרו: ספורטלוועדת ה

 גנאדי זמנסקי. .1

 .ולד אלקז .2

 .יוסי ניפרבסקי .3
 

 נבחרו: מתנדביםלוועדת 

 .אבי זהר .1

 .אמיל דיין .2

 .ארמונד שוקרון .3
 

 נבחרו: תרבות ואירועיםלוועדת 

 .ברוניה אליעזר .4

 .כרמלה אסולין .5

 .סיגל אמיתי .6

 

 :החלטות
 : 1לסעיף 

 אישור תוצאות הבחירות למוסדות העמותה
  0 –מתנגדים 

  0 –נמנעים 
 12 –בעד אישור תוצאות הבחירות 

החלטה לאשר את תוצאות הבחירות ופרסומם ברבים וברשומות ברשם העמותות אושרה באסיפה זו ע"י חברי העמותה 
 שנוכחים באולם.

 תודה והמשך יום מהנה.
 רשם: רון ראובן


