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 29פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

                                                                                                                 (לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה/למעט הדברים שמאושרים.)על הכתב יםבישיבות ההנהלה לא עולועולים כל נושאי הכספים אשר מדוברים 

                                                           , על הכספיםואו הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר מי מבין החברים שמעוניין לקבל פרטים יפנה אל יו"ר העמותה 

 .כמו כן אחת לשנה אנו מאשרים באסיפה כללית את כל הנושא הכספי כולל הדוח המילולי לכול עניין ודבר במסגרת העמותה

 .יעקובוביץישראל  רון ראובן,חברי וועד: נוכחים : 

 .: פיני אלבזביקורתוועדת  חבר            

 גנאדי זמנסקי.וועדת ספורט: חברי לישיבה:  פיםצטרמ            

                                        

 תומר רשף יו"ר וועדת ביקורת.סיגל אמיתי, , חן נגאוקר חבר וועד, משפטי של העמותה: עו"ד עמי נחמנייועץ  חסרים :

 על הפרק :

 ערעור השחקן חן נגאוקר לגבי אחוז משחקים, וזכאות לגביע. .1

 החלטות :

 ערעור השחקן חן נגאוקר לגבי אחוז משחקים, וזכאות לגביע. .1לסעיף 

  

 : דיון פתוח

ההשתלשלות באירועים לערעור של חן, כמו כן רון הציג את אישורי מחלה שחן העביר לרון לגבי העלה בפני המשתתפים  רון

 הסעיפים בתקנון.

פתח לדיון גם בשיתוף חברי וועדת ביקורת וגם גנאדי מכיוון שיש לרון ולישראל נגיעה אישית בעניין ובמיקום בטבלה העניין נ

 שהשתתף בישיבה זו.

 התקנון בסעיף נתון לפירושים שונים, והכוונה הייתה לתקן לגבי שנים קודמות מקרה מאור פחימה. ישראל

 כה בפרס.הסביר את המשמעות של מחזורי ההשלמה ולמה הם נועדו, ועל מנת שמצב בו שחקן יוכל להגיע לאחוז משחקים המז

 שחקן שלא השלים את מלא מחזורי ההשלמה ובא בטענות של אי עמידה למרות שישנם אישורים זה לא מתקבל על הדעת.

 וכאן לא צריך לתת פרס בעניין לשום שחקן,

 התקנון לא ברור מספיק בכדי לקבל החלטה בעניין,

לעמוד על הפודיום בטקס חלוקת המדליות ושיהיו שני אלופי ומציע להשאיר את הטבלה על כנה ולהוסיף את חן לפני משורת הדין 

 ליגה.

 לנושא הייצוג חן לא יוכל לייצג בתחרויות כאלוף הליגה.

 מה שנמצא כרגע בתקנון יש לו שני פירושים וכל אחד יכול לקחת את הפירוש הנכון מבחינתו, גנאדי

 ייצוג העמותה באלוף האלופים.המדליה בטקס ובהחלטה לממליץ לקבל את הצעתו של ישראל לעניין 

 כמו שאני רואה חייבים לקבל החלטה מה עוד, מי שנמצא בדיון ובישיבה כאן הם חברי וועד שיש להם נגיעה אישית בעניין. פיני

את מה שנצטרך לתקן נבצע על מנת שלא תהיה בעיה גם להבא וועדת הספורט תתייחס לעניין ותביא את הצעתה לעניין בתקנון 

 לעונה הבאה. המשחקים

על כולנו . רון  מקובלתעל פניו לי אין בעיה לקבל כל החלטה שתתקבל היום ובכך לסיים את העניין בצורה הכי מכובדת ושתהיה  רון

 ישראל גנאדי ופיני.

 החלטה שהתקבלה פה אחד על ידי כולנו:

 אחד ברור לאישורי מחלה וכד'.תקנון המשחקים יתוקן ויופקו המסקנות ממקרה זה, על מנת שיהיה פירוש  .1

 .2016/17חן נגאוקר ורון יהיו אלופי הליגה לעונת המשחקים  .2

 .בייצוג העמותה ייצג רון ולאחריו רן ולאחריו ישראל .3

 .ע"י רון בשיחה אישית לחן כל העניין ומה שהיה בדיון יועבר .4

 

 אושר פה אחד. החלטה :

 רון ראובן רשם:


