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 . 9פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 .חן נגאוקר ., סיגל אמיתינוכחים : רון ראובן

 תומר רשף, פיני לבז, ישראל יעקובוביץ.חסרים : 

 על הפרק :

 2013-2014זכאות לגביעים בסוף עונת  .1

 המשחקים לזכאות בגביעים יגאל קטבי, ישראל יעקובוביץ.אי עמידה בסף  .2

 החלטות :

  .1לסעיף 

 רון העלה את כל נושאי הגביעים ומי זכאי לגביעים בסוף עונה בכול מסגרת ומסגרת.

 להלן הרשימה :

 ליגת סניורים.
 

            2כמות  442211-1גביע   .1

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי ראשון מקום        

 הליגה אלופת              

 סופרב –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי ראשון מקום        

 הליגה אלופת              

 סופרב –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 

    2כמות  442211-2גביע   .2

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי שני מקום           

 

 גולף –קבוצת         
 

 
סמל 

 העמותה



 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי שני מקום           

 

 גולף –קבוצת         
 

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

 

 

 

    2כמות  442211-3גביע   .3

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי שלישי מקום           

 

 פאסאט –קבוצת         
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
    קבוצתי שלישי מקום           

 

 פאסאט –קבוצת         
 

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-1גביע   .4

 2014-2013 עונת ניוריםס ליגת
 אישי ראשון מקום           

     הליגה אלוף                

           
   194.78 -ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-2גביע   .5

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
 אישי שני מקום             

                 

   
   185.47 –ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-3גביע   .6



 2014-2013 עונת סניורים ליגת
 אישי שלישי מקום           

                 

          
   167.35 –ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442214-1גביע   .7

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
 בודד למשחק שיא           

                 

     
 פינים    288                    

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

 

 

    1כמות  442214-2גביע   .8

 2014-2013 עונת סניורים ליגת
 משחקים לשני שיא           

                 

     
 פינים    512                    

 
סמל 

 העמותה

 

 

 ליגת ספיישל אולימפיקס.
 

 

    1כמות  442213-1גביע   .9

 אולימפיקס ספיישל גתלי    
 2014-2013 עונת          
 אישי ראשון מקום           

     הליגה אלוף               

        
 82  -ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-2גביע   .10



 אולימפיקס ספיישל ליגת    
 2014-2013 עונת          

 אישי שני מקום            
 

        
 80.8  -ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-3גביע   .11

  אולימפיקס ספיישל ליגת    
 2014-2013 עונת          
 אישי שלישי מקום          

 

        
 77.77  -ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

    1כמות  442214-1גביע   .12

  אולימפיקס ספיישל ליגת       
 2014-2013 עונת           
 בודד למשחק שיא           

                 

           
 פינים    113                    

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

    1כמות  442214-2גביע   .13

  אולימפיקס ספיישל ליגת       
 2014-2013 עונת           

 משחקים לשני שיא          
                 

           
 פינים    210                    

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

 ליגת על.
 



              3כמות  442211-1גביע   .14

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי ראשון מקום        

 הליגה אלופת              

 גולף –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי ראשון מקום        

 הליגה אלופת              

 גולף –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי ראשון מקום        

 הליגה אלופת              

 גולף –קבוצת       
  

 
סמל 

 העמותה

 

              3כמות  442211-2גביע   .15

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שני מקום        

               

 אמרוק –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שני מקום        

               

 אמרוק –קבוצת       
  

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שני מקום        

               

 אמרוק –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 

              3כמות  442211-3גביע   .16



 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שלישי מקום        

               

 פולו –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שלישי מקום        

               

 פולו –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 2014-2013 עונת על ליגת   
    קבוצתי שלישי מקום        

               

 פולו –קבוצת       
 

 
סמל 

 העמותה

 

 

 

    1כמות  442213-1גביע   .17

 2014-2013 עונת על ליגת    
 אישי ראשון מקום           

     הליגה אלוף                

          
 196.77  -ממוצע                

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-2גביע   .18

 2014-2013 עונת על ליגת    
 אישי שני מקום             

                 

          
 194.98  -ממוצע              

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442213-3גביע   .19



 2014-2013 עונת על ליגת    
 אישי שלישי מקום             

                 

   
 191.74  -ממוצע               

 
סמל 

 העמותה

 

 

    1כמות  442214-1גביע   .20

 2014-2013 עונת על ליגת    
 בודד למשחק שיא           

                 

        
 פינים    279                 

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442214-2גביע   .21

 2014-2013 עונת על ליגת    
 משחקים לשלושה שיא       

                 

  
 פינים     703                 

 
סמל 

 העמותה

 

 

    1כמות  442214-1גביע   .22

 2014-2013 עונת על ליגת    
 בודד למשחק שיא           

 שניה רמה                 

      
 פינים     226                 

 
סמל 

 העמותה

 

    1כמות  442214-2גביע   .23

 2014-2013 עונת על ליגת    
 משחקים לשלושה שיא       

 שניה רמה                

 
 פינים     594                 

 
סמל 

 העמותה

 

 

 



 החלטה : 

 הוחלט פה אחד לאשר את הזמנת הגביעים לפי הרשימה המצורפת.

 .2לסעיף 

 רון העלה את הבעיה שנוצרה לגבי אי עמידה בתנאים לקבל גביעים למקומות שני ושלישי. 

אשר מקנים את הזכאות לגביע  90% לגבי ליגת סניורים ישנה בעיה שהזוכים במקומות השני והשלישי לא עברו את מכסת האחוזים

 יגאל קטבי וישראל יעקובוביץ,

גביע אישי לכל אחד משלושת המקומות הראשונים בטבלת הממוצעים האישיים,  בתקנון ליגת סניורים,. 1ב'  16סעיף 

 מהמשחקים )כולל פליאוף אם יהיה כזה(. 90%ובלבד ששיחק לפחות 

: שחקן שימצא בשירות מילואים פעיל, ו/או מאושפז בבית חולים,)לא עלינו(, וימציא על כך אישורים, יהיה זכאי הערה

 מהמשחקים. 75%זה. ובתנאי ששיחק לפחות לפרס, למרות אי עמידתו בכלל 

 רטרואקטיבית.כמו כן ישנו סעיף הקובל את ידי ההנהלה על מנת שלא יעשו דברים בניגוד עניינים 

 

 .רטרואקטיבית ובתקנון ישנו סעיף המורה שאין לשנות דברים 

 ג'. 1סעיף 

ל בשום אופן אינו רשאי להחליט החלטות אבבסמכות הוועד המנהל לעדכן התקנון במהלך העונה השוטפת, לפי הצורך, 

 .רטרואקטיביות הנוגדות את התקנון

  : דיון

: אל לנו לשנות את התקנון אם רוצים לשנות צריך לחשוב לעונה הבאה בלבד ולא רטרואקטיבית, כמו כן מי שלא עבר את סיגל 

 זכאי לגביעים. מכסת המשחקים כמו בכל הליגות בהתאחדות בכדורת ב"ש ובמקומות עבודה .... לא

: אני מסכים עם סיגל , ומוסיף שאין לנו דבר נגד אדם זה או אחר כולנו כאן חברים אבל אל לנו כמשרתי העמותה ולמען קידום חן 

 מטרות העמותה לעשות משהוא שהוא נוגד את תקנוני העמותה.

להודיע זאת לחברים תהיה לי בעיה קשה אבל  : אני נמצא במצב של אי נוחות כי השתתפתי בליגה וכנ"ל גם ישראל שלא נוכחרון 

 מקבל אני את החלטת הוועד . 

אנו נצטרך להסביר שוב ושוב ואולי בשנה הבאה אנו נפעל להקל במעט באחוזים למרות שאנו נותנים השלמות להגיע ליעד כמות 

 המשחקים.

 סם בתקנון מעודכן תאתר העמותה.בישיבה הבאה אנו נדון על שינוי תקנון המשחקים לליגה הבאה ומה שיוחלט יפור

 : ותחלטה

 .התקבל פה אחד. לא לשנות את התקנון רטרואקטיבית 

 התקבל משחקים .  %85 -ימו לאמור בהקלה על אחוז המשחקים אך לא פחות מלשבת על התקנון לעונה הבאה ולהתא

 פה אחד.

  פה אחד.התקבל  אישי. 3-1מי שלא עמד באחוז המשחקים לא יהיה זכאי לפרסים מקום 

  התקבל פה אחד. במקום אריאל בן ישעיהו. –במקום השני יהיה ישראל יעקובוביץ 

  התקבל פה אחד. במקום יגאל קטבי. –במקום השלישי יהיה אמיל דיין 

 .התקבל פה אחד. כל שאר הפרסים יישארו אותו דבר 

 רון ראובן -רשם


