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 16פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 .45:20ועד השעה  19:30באולינג ב"ש במשרדי ההנהלה הישיבה התקיימה ב

                                                                                                                 (לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה/שמאושריםלמעט הדברים .)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

 ישראל יעקובוביץ, סיגל אמיתי, חן נגאוקר. רון ראובן,נוכחים : 

                                                                                                                                              עדת ביקורת.תומר רשף יו"ר וו ועדת ביקורת :

 .לא נוכח )הכנות לחתונת הבת(: יועץ משפטי

 על הפרק :

 .ע"ש דורון אסולין ז"ל 1-ה בטורניר נג ןר והנוהל שנדרשנו ע"י רואה החשבוכספי הטורני .1

 .2015/16, תקנון המשחקים לעונת הפעילות םשינוי תקנון לפי מה שנשלח אליכ .2

 .2015/16, לעונת המשחקים קביעת דמי החבר ודמי הרישום לעונה הבאה .3

 .2015/16, לעונת המשחקים מתכונת המשחקים לעונה הבאה .4

יעד לפעולות נדרשות אישור רפואי, גביית כספים, רישום חלוקת הכנות לעונה הבאה רשימות שחקנים, קביעת תאריכי  .5

 . 2015/16לעונת המשחקים  .קבוצות ועוד

 .תחרויות גביעי המדינה לעונה זו נשים , סניורים , מועדונים .6

 .... שונות .7

 .ברכות ליועץ המשפטי על נישואי הבת 

 .אימוני שחקנים במסגרת העמותה 

 החלטות :

 .החשבון רואה י"ע שנדרשנו והנוהל הטורניר כספי .1לסעיף 

 רון : בפגישה שלי אצל רואה החשבון נתבקשנו לפעול כך,

 נמנה אחראי לטורניר אשר יהיה אחראי לגביה.

 אחראי זה יעביר את כל הכסף הנאסף לגזברית ואו ליו"ר ויחתום על כל העברה של כסף מזומן בהתאם לרשימות.

 חבר הנהלה ואו וועדת ביקורת()אחראי זה לא יכול להיות בן משפחה 

 .וכסף זה יופקד לחשבון העמותה 1-על כל הסכום הנאסף נמלא קבלה על טורניר נגב ה

 כל זכיה בפרס יינתן שייק על סכום הזכייה ולפני הכול כל שחקן המקבל פרס חייב לחתום על טופס מצורף על קבלת הפרס. 

 

 re-enterשחקני  42נט לפי הרשימות ועוד  חיילים/סטוד 8שחקנים מתוחם  87בטורניר השתתפו 

 אשר יופקדו בחשבון העמותה ₪ 18,700סה"כ גביה 

 אשר ימסרו לזוכים בהמחאות מהעמותה. ₪ 18,600סה"כ פרסים 

 מצורפים  

 רשימות השחקנים, רשימת פרסים. 

 

 .אושר פה אחד החלטה :

 

 

 



 .אליכם שנשלח מה לפי תקנון שינוי  .2לסעיף 

 על התקנון על כל סעיפיו ומשנים בהתאם והתרחשויות ולמה שהיה לנו ללמוד ממנו במהלך העונה.אנו עוברים 

רון מקריא ועובר על כל התקנון ואם יש סעיף שצריכים לשנותו אנו דנים ומחליטים על פרטי הסעיף אשר יאושר בישיבה זו ואשר 

 .ן ע"י הנוכחים לאחר תיקוניםואישור התקנויעלה לאתר העמותה לאחר אישור פרוטוקול ישיבה זו 

בין השאר אנו דנים על דמי החבר ודמי השחקן לעונה הבאה והנגזרות הכספיות לעונה הבאה אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהתקנון 

 לעונה הבאה.

 התקנון אשר אושר בישיבה זו אושר כתקנון המשחקים לעונה הבאה.

 .2015/16לעיון כל המצטרפים לעונת המשחקים הבאה  14:00בשעה  25.5.15התקנון הועלה לאתר העמותה בתאריך 

 .)נתקבל אישור טלפוני ואו בהודעה על כל התיקונים שנשו בתקנון בהתאם לישיבת ההנהלה( אושר פה אחד החלטה :

 

 .הבאה לעונה הרישום ודמי החבר דמי קביעת. 3לסעיף 

 2015/16ושחקני העמותה. להל"ן לעלויות לעונת המשחקים כנגזרת מתקנון המשחקים לעונה הבאה והעלויות לחברי עמותה 

 ₪ 250יעמוד על  2015/16דמי החבר לחברי העמותה אשר משחקים בעונת המשחקים  .א

אשר ירצו לשמור על חברותם בעמותה יעמוד על  2015/16דמי החבר לחברי העמותה שלא יהיו פעילים בעונת המשחקים  .ב

350 ₪  

 ₪ 300יעמוד על  2015/16הרישום לשחקן ותיק בעונת המשחקים  דמי  .ג

  ₪ 350יעמוד על  2015/16דמי הרישום לשחקן חדש בעונת המשחקים  .ד

 ₪ 150יעמוד על  2015/16עלות לבן משפחה נוסף כאשר הראשון חבר עמותה בעונת המשחקים  .ה

  ₪ 200יעמוד על  2015/16עלות לבן משפחה ראשון לשחקן עמותה בעונת המשחקים  .ו

 ₪ 100יעמוד על  2015/16עלות לכול בן משפחה נוסף לשחקן עמותה בעונת המשחקים  .ז

  ₪ 1,260מחזורי השלמה  3מחזורים +  21מחזורי ליגה :  24עלות משחקים לליגות בוגרים  .ח

 .יופץ במהלך העונהמהשחקנים תקנון  ללא עלות נוספתשחקני העמותה  בסוף הליגה יערך טורניר אישי לכלל .ט

 העלות כוללת ארוחת בוקר מפנקת בסיום הליגה. ₪ 1,300מחזורי ליגה יעמוד על   24עלות לליגה סניורים בבוקר  .י

תה מכספי דמי . )השאר ימומן ע"י העמו₪ 600עלות לליגת סניורים ושחקן שמשחק בשני ליגות בוגרים וסניורים יעמוד על  .יא

 החבר והרישום(.

 .אושר פה אחד. החלטה :

 

 .הבאה לעונה המשחקים מתכונת. 4לסעיף 

  :הצעה

 . מחזורי ליגה 24מחזורי השלמה סה"כ  3מחזורי ליגה +  21סבבים  3קבוצות  8ליגות בוגרים 

  מחזורי ליגה עלות ההשלמות על חשבון העמותה. 21עלות תהיה רק על 

 מחזורי ליגה . 24ליגת סניורים 

 מחזורי ליגה. 21-24ליגות ספיישל אולימפיקס 

 מחזורי ליגה . 20ליגות לבתי ספר עד 

 .אושר פה אחד החלטה :



 

 

 

 חלוקת רישום, כספים גביית, רפואי אישור נדרשות לפעולות יעד תאריכי קביעת, שחקנים רשימות הבאה לעונה הכנות .5לסעיף 

 .ועוד קבוצות

 נתנו לישראל חן וסיגל .ייו"ר העמותה וייוכנו רשימות ע"י 

הרשימות יכילו רשימות שמיות ודרכי התקשרות לשחקני העמותה בפועל ולכול השחקנים אשר הביעו את רצונם להצטרף למסגרות 

 .העמותה

 ישראל סיגל וחן יחלקו בניהם את רשימות השחקנים וידברו עם השחקנים על העונה הבאה :

 א .מעוניין להצטרף כן או ל .1

 יפה וטופס בקשה להצטרף למסגרות העמותה.שחתימה על טפסים רלוונטיים. שחקן חדש, על אישור ח .2

 תשלומים ,  10גביית התשלום מהשחקן ועד  .3

 תשלומים בהמחאות. 10 -באופן הבא : א. ב 

 תשלומים. 10ב. בתשלום בדלפק הבאולינג בכרטיס אשראי ועד                   

 ג. העברה בנקאית לחשבון העמותה.                  

 ד. תשלום במזומן.                  

 . לעדכן את השחקן על הצורך להעביר עוד בטרם תחילת העונה אישור רפואי מרופא ספורט, יבוצעו מספר פעמים במרוכז  4      

 ימות שיתקבלו.לשחקני העמותה. יפורסם במייל לכלל השחקנים ולפי הרש          

 

 .ר פה אחדשאו החלטה :

 

 .מועדונים,  סניורים,  נשים זו לעונה המדינה גביעי תחרויות .6לסעיף 

 להלן רשימות השחקנים שנשלחו להתאחדות עבור גביעי המדינה השונים.

 . דה לה ווגה קפטן חורחה: סיגל אמיתי, אתי גוטליב, סמדי טויזר, גבי ריגוב גרימברג. גביע המדינה לנשים

 סבא-בכפר 18:45בשעה  28.5.15מתקיים בתאריך 

גביע המדינה לסניורים: חורחה דה לה ווגה, דוד פרץ, ישראל יעקובוביץ, דני שמש, ניצן רמוס, עמי סספורטס, נומה משה, רון 

 .קפטן רון ראובןראובן. 

 שבע.-בבאולינג באר 09:30בשעה  22.5.15מתקיים בתאריך 

מועדונים: חורחה דה לה ווגה, דוד פרץ, ישראל יעקובוביץ, דני שמש, ניצן רמוס, חן נגאוקר, רועי ראובן, רז ראובן, גביע המדינה ל

 .קפטן רון ראובןמאור פחימה, שחר רמפל, סילווה טייר, מיכאל כהן, רון ראובן. 

 בבאולינג חוצות. 09:30בשעה  29.5.15מתקיים בתאריך 

 ות: פרשו מסיבות בריאותיות ואישי

 : שחר רמפל , דוד פרץ, וחורחה דה לה ווגה.מגביע המדינה למועדונים

 ניצן רמוס. גביע המדינה לסניורים :

 יהיה הקפטן בנסיעה זו. שירן בן ישעיהו וגבי לוין:אתי גוטליב, וחורחה דה לה ווגה. מנסים לצרף את  מגביע המדינה לנשים

 

 מתקציב הסעות .לגביע המדינה נשים ומועדונים הוזמנה הסעה 



 וכמו כן את הארוחות לשחקנים בסיום התחרות . 6העמותה תממן את הקפה והמאפה בנסיעות צפונה בעצירה בכביש 

 .אושר פה אחד החלטה :

 .... שונות

 .ברכות ליועץ המשפטי על נישואי הבת 

 .אימוני שחקנים במסגרת העמותה 

אימוני השחקנים בשבועיים הקרובים בוטלו בעקבות אי יכולתו של המאמן להגיע לאימונים, אורז את ביתו  –סיגל 

 ומכין את התכולה למעבר לבית החדש.

 מציע להמתין לשמוע מחורחה לגבי המשך האימונים לפי פרסום משהוא מטעה לשחקנים שמתאמנים. –ישראל 

קם בביתו החדש ובמקביל  יודיע על האפשרות להמשך אימוני כרגע אין אימונים עד שחורחה יתמ – החלטה

 השחקנים.

 

 

 רון ראובן -רשם


