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 .סניורים בוגרים 2015-2014 לעונת משחקים תקנוני אישור. 1לסעיף 

 נעשו מספר שינויים כל השינויים הודגשו בכחול, כל השינויים אושרו ע"י הנהלת העמותה. 2014-2015בתקנוני המשחקים לעונת 

 תקנון לעונת המשחקים הבאה יוכנס לאתר העמותה.

 אושר פה אחד. .לאחר התיקונים 2015-2014ם לעונת לאשר את תקנון המשחקי:  ההחלט

 .באולינג נגב לעמותה תקציב. 2לסעיף 

 את תקציב העמותה לעונה הבאה. והציג וסיגל הגזברית ,יו"ר רון

 .₪ 262,120התקציב לעונה הבאה עומד על 
 תקציב זה הוא בגידול משמעותי לעומת תקציב העונה הקודמת,

 בתקציב זה נכללים הסעות ועלויות  לכלל מסגרות העמותה.
 

 היו"ר והגזברית,הצעת 
 

 .אושר פה אחד – ₪ 262,120אישור תקציב העמותה  .1
 

לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים ובכלכלה עבור מסגרות והנסיעות ככלל העמותה מממנת את מירב עלות המשחקים  .2
 במהלך הפעילות. 

 
 מסגרתבוגרים סניורים נשים ולכול  ספורטאים בעלי צרכים מיוחדיםמכנס אחיד לכלל השחקנים בעונה הבאה  רכישת .3

אושר ( .₪ 150*  שחקנים 87לשחקן  ₪ 150)מימון העמותה לעד   ₪ 13,000 -שתצטרף בעונה הבאה, עלות משוערת כ
  פה אחד.

 
 ₪ 800)מימון העמותה  ₪ 8,000, עלות משוערת הקלה בעלות הרישום לנרשמים ליותר מליגה אחת בוגרים סניורים .4

 אושר פה אחד.(  ₪ 800שחקנים *  10לשחקן 
 



מימון בטורנירים בארץ ובחו"ל לשחקני העמותה בדגש על מתנדבים במסגרות ספיישל אולימפיקס ובכלל לשחקני    .5
תה תעשה כל שביכולתה לממן העמותה. ההחלטה למימון והשתתפות תידון לפני כל טורניר ובהתאם לגיוס כספים )העמו

 שחקנים פעילים אשר תורמים בהתנדבות במסגרות לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים בהתאם לאילוצי תקציב( .
 כל רבעון תכונס ישיבה בנידון הישיבה הבאה תהיה בתחילת חודש נובמבר. 

 
 

 .העמותה למסגרות המצטרפים חדשים שחקנים אישור. 3לסעיף 

 הבאה נרשמו שחקנים חדשים למסגרות העמותה,  לקראת העונה, רון

                     מבקש אני לאשרם לשחק במסגרות העמותה,                                                                                          

 ת מאושרים ע"י הוועד המנהל.א' שחקנים חייבים להיו 5על כל סעיפיו וסעיף  2ולפי תקנוני העמותה סעיף 

השחקנים החדשים : כפיר שקורי, רן סרור, חורחה דה לה ווגה, דני שמש, תמי פיזיצקי, סמדר טויזר, אפי באומן, הילל אליעזר, אתי 

י שקורי, פאנל גוטליב, גבי לווין, תומר אוזן, דוד פרץ, מאור פחימה, פאביין נוסינוביץ, סילווה טייר, יהושוע פחימה, ציונה גדקר, רות

 ימברג, דבי בן דוד, גבי גרימברג.גר

 .אושר פה אחד:  החלטה

וגם אותם מבקש אני לאשר באם ירצו להצטרף למסגרות העמותה:              25.8.2014השחקנים שאמורים להשיב עד יום שני 

מור הילל, אלסאנע עאטף, ויקי מחשמל, אלי קמר, רחמים לוי, ברוניה אליעזר, אביבה מבזק, מזל מבזק, ציפי מבזק, סיגל )שחקנית 

 ותיקה שפרשה מכדורת ב"ש(.  

 .אחד פה אושר:  טההחל

 .סניורים' ב ארצית בליגה נוספת קבוצה להוסיף הכדורת התאחדות בקשת .4לסעיף 

במהלך היום קיבלתי שיחה מיו"ר ההתאחדות לגבי בקשתו למרות שעבר הזמן לרישום קבוצות. להוסיף קבוצה בליגה סניורים , רון

ומבקש אישור למהלך, אמרתי שאני לא יכול לקבל החלטה כזו אנו מתכנסים בערב לישיבת הנהלה  ב' . היו"ר עובר מועדון מועדון

ואבקש להעביר את בקשתו ולקבל את אישור ההנהלה למהלך. המשמעות מבחינת העמותה הוא ויתור על מחזור אחד בבית. 

 והוספת מחזור נוסף בחוץ.

לשחקן  ₪ 80 -השתתפות בכלכלה כ ₪ 1,800סעות למשחקי חוץ כל הסעה : העלויות הכרוכות במהלך : הוספת ה סיגל הגזברית

 . צריך לסגור את החור בתקציב. ₪ 540ועלות המשחקים 

, האם יש תקנונים ברורים להתאחדות למה בכלל צריך לבקש בדרך זו צריך לעמוד על התקנונים בדיוק כמו שעומדים על ישראל

 שר לעשות מאומה בשינוי ולא הקטן ביותר תמיד התשובה זה התקנון אין מה לעשות.ואי אפ התקנונים המפורסמים לכול תחרות 

 שבע גם נפגענו מהסיפור של התקנונים.)ושילמנו קנסות(-ישראל צודק בכול מה שנאמר והרי גם אנו כששיחקנו בעמותת בארחן, 

ניהול תקין ואחיד בכול הקשור לתקנוני והנחיות , אנו עומדים על כך שיהיה  מדגישים אנו שאין לנו דבר נגד שום עמותה החלטה :

ההתאחדות ובכול הבקשות העולות , ישנה דרך מקובלת יש לכנס את האסיפה הכללית באסיפה שלא מין המניין ולקבל החלטה 

  .בעניין , )גם בעונה הקודמת הצטרפה קבוצה במהלך העונה ועשו השלמות ותיקונים ליגת נשים(

 ר ההתאחדות לאור האמור והודעה ברוח הדברים תועבר ליו"ר ההתאחדות. את בקשת יו" אנו דוחים

 .בתקנון עמידה אי סניורים לליגת המשחקים אחוז לגבי טיעוניו את לטעון הזמנה – קטבי יגאל  .5 לסעיף 

קיום הישיבה לבקשת יגאל הוזמן יגאל לישיבה זו לטעון את טענותיו, עוד בטרם התחילה הישיבה נשלח מסרון ליגאל על  רון

 והזמנתו לישיבה, במהלך הישיבה נשלח מסרון נוסף לאישור הגעתו לישיבה.

: אני לא מגיע כי אין טעם, הכול סגור וחתום. ישראל אמר לי שהיו מועדי השלמה, חבל שגם אני  תשובתו של יגאל במסרון חוזר

 ואמיל  לא ידענו על זה . שיהיה לכם בהצלחה.



, במהלך העונה היו השלמות ובראיה יגאל השלים את המשחק החסר לו וכולם השלימו משחקים במהלך לאור המסרון של יגאל רון

 העונה והוזמנו בתאריכים ובימים שונים להשלמות.

: בגלל אי התייצבותו של יגאל לטעון את טענותיו ההנהלה לא דנה כלל בנושא זה וההחלטה נשארה על כנה מישיבות החלטה 

 קודמות.

 .הבאולינג לשחקני הדרכה חוברת הדפסת .6 לסעיף

אם נוכל נלחץ את בית הדפוס כמה  ₪ 10 -לחוברת. אנו נשתדל להוריד את העלות לכ ₪ 13, עלות הדפסת חוברת הדרכה רון

 .₪ 1,300חוברות(. עלות משוערת  100.)שניתן 

 .ת נוספותלחוברת יש להילחם על הנחו ₪ 13אושר הדפסת חוברת הדרכה  גם במחיר של :  החלטה

 .הבאה לעונה משחקים תוכנית אישור .7לסעיף 

כולל מחזורי השלמה.         24 -מחזורי ליגה אנו התחייבנו ל 16קבוצות לליגה והמשתמע מכך שיהיו  8-9בעונה הבאה יהיו  רון:

סתיים כחודש לפני מסיבת מציע שבכול חודש נקיים שני מחזורי ליגה מחזור אימונים  ומחזור טורניר השלמות על מנת שהליגה ת

 הסיום.

 צריך להכין תוכנית לפי מחזורים ולפי כמות הקבוצות ולראות אם צריך נוכל להוסיף טורניר באמצע עלות ע"ח העמותה. ישראל :

 : תוכן תוכנית שתאושר במייל על הפעילות לכלל המסגרות באחריות היו"ר.החלטה 

 

 רון ראובן -רשם


