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 חדשיםקבלת שחקנים  .1

 18/19סקירה לעונת המשחקים  .2
 יו"ר העמותה עדכון .3

 

שים : נפתלי גרינוולד, סיגל אלון ואלי בקשות משחקנים חד 3במהלך זמן ההרשמה הוגשו  .1

 פישר לסניורים.

נערך דיון והוצגו דעות השחקנים. השחקנים החדשים התחייבו לתרום לעמותה הן בהתנדבות והן 

 .שיתבקשובכל דרך אחרת 

 ההצטרפות.כל חברי הועד הצביעו בעד  –צבעה נערכה ה

 אושר פה אחד.

 

 .18/19ניתנה סקירה לקראת עונת המשחקים  .2

 חברים/שחקנים. הוצגו שתי אפשרויות  לניהול ליגת העמותה. 35-נרשמו לעונת המשחקים כ

 : "מדוע לא מגייסים יותר שחקנים?"לשאלת פיני אלבז 

 תה נרשמים במטרה לתרום ולעשות למען.הוסבר כי כל השחקנים אשר נרשמים לעמו

 אין ההנהלה חושבת כי מקומם בעמותה. –שחקנים אשר לא מעוניינים לתרום ולעשות למען 

 שתי האפשרויות להתנהלות הליגה:

 קבוצות 10לערוך ליגה אחת בת  –אפשרות אחת 

 קבוצות. 5ה גלערוך שתי ליגות כאשר בכל לי –אפשרות שניה 

 כל היתרונות והחסרונות בכל אפשרות. נערך דיון בו הוצגו

 הוחלט כי הליגה תהיה ליגה אחת עם עשר קבוצות.

 הוחלט להטיל על ועדת הספורט לגבש ולעדכן את תקנון המשחקים ולהגיש אותו לאישור ועד המנהל.

 

 

 

 



 רון ראובן –יו"ר העמותה  עדכון .3

 

לעלות את מחיר המשחקים דכן כי הוא קיבל הודעה מבעלי הבאולינג ואשר  בכוונתם רון ע 3.1

 בעונה הבאה. העלה זו תשפיע על דמי הרישום לשחקנים.
נערך דיון בנושא והוחלט כי נציגי הועד ייפגשו עם בעלי הבאולינג ויידונו עימם בנושא 

 ובמקביל ייבדקו חלופות נוספות.

כמו כן הוחלט כי עד לגיבוש כל הנושא לא תצא הודעה לשחקנים בגין התשלום לעונת 

 .18/19משחקים ה

כן תוכן תוכנית משחקים שנתית אשר אותה נגיש לבאולינג על שלל הפעילויות וההסכם כמו 

 יחול על תכוניות אלה בין העמותה לבאולינג.

 

 , נכון לעכשיו יש חובות שחקנים לעונה זו משלושה שחקנים.לעונה זו חובות שחקנים 3.2

 בעניין( אתואמר שידבר וצריך להחזיר חולצה )יוסי ₪  940רפאל בן שיטרית  .1

 וצריך להחזיר חולצה ₪.  170אלכס וקסמן  .2

 וצריך להחזיר חולצה.₪.  160חיים זווילי  .3

ישנם חובות עבר של שחקנים נוספים ואנו נטפל בעניין דרך היועץ המשפטי על מנת  .4

 בויות.ישכולם ישלמו לעמותה את ההתחי

 

הפעילויות בהם יש לנו מסגרות מדגיש לכולם את הצורך למתנדבים אשר יפעילו את שלל  3.3

 פעילות ללא מתנדבים נאלץ לבטל את הפעילויות.

 מתנדבים לפעילות בתי  5 -הפעילות הם כפי שהיה בעונה הקודמת וכרגע חסרים לנו כ            

 הספר            

 

ממליץ להמשיך על מתן הטבות ובעיקר למתנדבים אשר יפעלו במסגרת התנדבותית.  3.4

 ה בעונה שלאחר פעילות ההתנדבות.התגמול יהי

 

יהיה מחזור נוסף של בדיקות רפואיות ומי שלא יגיע ליום זה יבצע באופן  23/8בתאריך  3.5

 עצמאי. מי שלא ידאג להעביר אישורים לא יוכל להתחיל את הפעילות.
 

גביה לעונה הבאה אנו נבקש מכולם להביא את התשלום או במזומן ואו בצ'קים על מנת  3.6

להתקזז עם היתרות שיש לנו נכון להיום בבאולינג ולא נעביר תשלומים מיותרים שנוכל 

 )אחריות סיגל הגזברית וכלל חברי הוועד( ליתרות לבעלי הבאולינג.
 

על תוכנית המשחקים אנו נסגור גם את ימי הפעילות של טורניר דורון אסולין ויום בסגירה  3.7

 אל()אחריות ישר כולל יום פעילות מלא ביום הגמר.
 

החזר הוצאות מבקש להיות מחוץ לעניין בדיון בוועד. אני מבקש שהוועד ידון שלא בפני  3.8

 ולהודיע בישיבה הבאה על מה שנסגר על החזר ההוצאות.
 

קובץ על התשלומים לכלל השחקנים לעונה הבאה ובהתאם לזיכויים שצברו לעונה יוכן  3.9

 שהסתיימה. )אחריות היו"ר והגזברית(
 

הבאה באחריות היו"ר והגזברית להביא מצב כספי עדכני על מנת הוועד בישיבת  3.10

שכל חברי הוועד יקבלו תמונה ברורה יותר על המצב ועל הכנת הדוח הכספי לעונת 

 .2018/19המשחקים 
 

 

 



      

 


