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 . 5פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 חן נגאוקר. ., סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץנוכחים : רון ראובן

                                                                                                                                                  .נורברטו רמפל, ניצן רמוס י, יגאל קטבי,נחסרים : עו"ד עמי נחמ

 על הפרק :

 התחלת פעילות מסגרות לליגות בוגרים סניורים לעמותה. .1

 .תקנון הליגות.ו' ל7.2חלוקת שחקנים שנרשמו מראש לקבוצות לפי סעיף  .2

 החלטה על קבלת השחקנים כחברי עמותה. .3

 6.1.14אישור הסעיפים לאסיפה כללית למחר  .4

 .2014חתימה על וויתור תביעות בגין פציעה במהלך פעילות העמותה לעונה זו בלבד לשנה  .א

 אישור על פתיחת חשבון בנק לעמותה. .ב

 אישור מורשי החתימה בחשבון. .ג

 יום עד לקיום בחירות מחדש להנהלת העמותה. 90 –מינוי חברי הנהלה הקיימת ל  .ד

 מינוי וועדת ביקורת. .ה

 מינוי רואה חשבון לעמותה. .ו

 ואם יש סעיפים נוספים להעלות נדבר עליהם עוד בטרם נתחיל בליגה. .ז

 החלטות :

 6.1.14מחר ים מתחילה לאחר קיום אסיפה כללית ראשונה, ליגת בוגר 6.2.14ליגות העמותה מתחילות מחר בערב . 1לסעיף 

 קבוצות ועוד מספר שחקנים פייסרים. 8שחקנים  3, הליגה תהיה על בסיס של 20:15בשעה 

תחילת גלגול כדורים. לאחר המשחקים כל  10:00ביום ב' הבא מתחילה הליגה הנוספת ליגת סניורים המתקיימת בשעות הבוקר,  

זוגות של  5שחקנים לליגת סניורים,  10 -מים כש לנו רשוהשחקנים המשחקים במסגרת הליגה אוכלים יחד ארוחת בוקר כרגע י

 שחקנים הליגה תשוחק על בסיס זוגות

בישיבת הנהלה. בגלל הפערים  15.12.13חלוקת השחקנים מתבצעת לפי הרשום בתקנון המשחקים שאושר בתאריך . 2לסעיף 

 וצע.לשחקן הראשון בהפרש הממ 85%הגדולים בין השחקנים בדרג השלישי הוחלט לתת 

 : תוצאות החלוקה

 הנדיקפ.  28חן נגאוקר, דוד רובין, סיגל אמיתי. סיגל  .1

 הנדיקפ. 21רון ראובן, חזי אברהם, סאן בן שיטרית. סאן  .2

 הנדיקפ. 41רועי ראובן, קובי פופליקר, יעקוב נומה. יעקוב  .3

 הנדיקפ. 14,  עמי סספורטס. עמי ניפרבסקיאורן פחימה, יוסי  .4

 הנדיקפ. 7ורון יפרח. דורון שחר רמפל, רז ראובן, ד .5

 הנדיקפ. 1פיני אלבז, אלכס קרבט, גידי סולימני. גידי  .6

 הנדיקפ. 17מיכאל כהן, אילן גורליצקי, ראובן כהן זאדה. ראובן  .7

 הנדיקפ. 10יובל לוי, ישראל יעקובוביץ, שלום שוקרי. שלום  .8

 השאלה היא האם לקבל את כל השחקנים לחברי עמותה,יש לעמותה שחקנים שנרשמו לליגות בוגרים ולליגות סניורים  .3לסעיף 

ישראל הציע לקבל את השחקנים בליגה בוגרים לשחקני עמותה ואת שחקני הסניורים כשחקני עמותה מהסיבה, שיותר קל להעביר 

 שחקן מקטגורית שחקן לחבר עמותה ולא להפך .

 עמותה ושחקני הסניורים יחשבו לשחקני עמותה.הצעתו של ישראל אושרה פה אחד שחקני ליגת הבוגרים יתקבלו כחברי 



 כל שחקני ספיישל אולימפיקס ושחקני ליגות לנוער יהיו שחקני עמותה.

 .אושרו כל הסעיפים שיעלו לאסיפה כללית פה אחד .4לסעיף 

 נוספו מס דברים נוספים:

 לספר על מטרות העמותה וחזונה. .1

 לשחקני ספיישל אולימפיקס. לספר על טורניר ספיישל אולימפיקס שהעמודה מקיימת .2

 

 רון ראובן -רשם


