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 .17פרוטוקול 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

  .רון ראובן, ישראל יעקובוביץ, חן נגאוקרנוכחים : 

                                                                                                                                              .ופיני אלבז חברי וועדת ביקורת. תומר רשףחסרים :סיגל אמיתי )בטורניר ספיישל בארה"ב( 

 על הפרק :

 בקנס בהתאחדות. מאור פחימהעינינו של  .1

 .2014/15אישור הפרסים לזוכים בסיום עונת המשחקים  .2

 ו מסמכים רפואיים בגין מחלה.זיכוי לשחקנים שהמציא .3

 דפוס : .4

 .מסיבת סיום הדפסת הזמנות 

 .הדפסת דפי מכתבים 

 .הדפסת דפי רישום תוצאות למשחקי הליגות בעמותה 

 הזמנת גביעים לזוכים בליגות העמותה. .5

 ומילוי כל המטלות בעניין. 2015-16גמר קליטת שחקנים לעונת המשחקים  .6

 בחירות למסגרות ההתאחדות. .7

 החלטות :

 בקנס בהתאחדות. מאור פחימהעינינו של . 1לסעיף 

 מעדכן, רון

 לרשימת השחקנים שהשתתפו בטורניר.הוכנס בטעות  מאור פחימהשמו של 

אין תיעוד על רישום מאור לטורניר לא במייל ולא בהודעה ולכן פעלו על מנת לא לקנוס את מאור על אי ההשתתפות ולשלם קנס 

 בגין אי השתתפות.

 על ביטול הקנס. מאור פחימהלאחר דין ודברים יבוטל תשלום הקנס שהוטל על מאור , עדכנתי את השחקן 

 

 .2014/15אישור הפרסים לזוכים בסיום עונת המשחקים . 2לסעיף 

 רון :
 הוצגו להנהלה כל הזוכים בפרסים בליגות העמותה.

ולאחר שהמציא אישור רפואי על כך ששבר את הייד הוא עומד  הגיע לאחוז משחקים המזכה אותו בגביעים מאור פחימהבליגת על 
 .1-3מכמות המשחקים על מנת לזכות בפרס על המקומות  70% -בסעיף המקנה לו אפשרות להגיע ל

 מבקש לאשר את כל הרשימות לזוכים בפרסים בליגות ובקטגוריות השונות.
 .אושר פה אחד:  החלטה

 
 מסמכים רפואיים בגין מחלה.זיכוי לשחקנים שהמציאו . 3לסעיף 

 , רון

 .1.6.15ועד חזרתו לפעילות משחק  28.2.15הגיש לעמותה אישור על השבר בידו מתאריך  מאור פחימה

 על משחקי הליגה שלא שוחקו. ₪ 108להחזר של  מאורבגין אישור זה זכאי 

 בס וסיום טיפולי פיזוטרפיה.הורדת ג 1.7.15ועד  5.3.15הגישה אישור רפואי על השבר ברגל מתאריך  מזל ממן

 על משחקי הליגה שלא שוחקו. ₪ 162להחזר של  מזלבגין אישור זה זכאית 

 .אושר פה אחד:  החלטה

 

 



 דפוס : .4לסעיף 

 .מסיבת סיום הדפסת הזמנות 

 .הדפסת דפי מכתבים 

 .הדפסת דפי רישום תוצאות למשחקי הליגות בעמותה 

 . ₪ 616עלות כל החומר שאנו אמורים להדפיס הוא , רון

 .אושר פה אחד:  החלטה

 

 הזמנת גביעים לזוכים בליגות העמותה.  .5 עיףס

מצורפים הזוכים בכול הליגות לעיונכם , יש לאשר בהקדם את כל הזוכים בכול הקטגוריות על מנת שנוכל להזמין גביעים מבעוד , רון

 הסיום למסגרות העמותהמועד וללא לחץ לקראת מסיבת 

 ש" ללא עלות לספונסרים ולנכבדים. 4,000 -עלות הגביעים היא כ

 אני פועל מול עוצמה על מנת שנוכל לקבל מימון חלקי בהזמנת הגביעים.

פרספורט מילמן בע"מ הסברתי לגידי'ס למה אנו מזמינים משם ולא ממנו הוא הבין את המשמעות עבור השנה אנו נרכוש גביעים 

 ,על הגביעיםותה במימון ע"י עוצמה בחלק מהעלות העמ

 .פה אחד אושר :חלטה ה

 

 

 

 ומילוי כל המטלות בעניין. 16-2015גמר קליטת שחקנים לעונת המשחקים  .6 סעיף

להתחיל בהכנות למסיבת סיום של אנו חייבים להמשיך במרץ ולדבר עם השחקנים לגבי מילוי הטפסים וגמר התשלום על מנת , וןר

 העמותה יש לצלצל לכול השחקנים ולדרבן לגבי הבדיקות הרפואיות וגמר התשלום.

שחקנים ליגת סניורים שחלקם משחקים גם  12שחקנים לליגת בוגרים  46נכון להוצאת מכתב זה רשומים בפועל לעונה הבאה 

 בליגות בוגרים.

 שחקנים  42שילמו 

 שחקנים  11בדיקות רפואיות 

 

 .אלי כנפו, איתן הרוש, רינה אוזן, שמחה יעקוב, רמי ברכה, עופרה כהןות של עוד שחקנים :ממתינים לתשובות סופי

 בחירות למסגרות ההתאחדות. .5 יףסע

 מעדכן :רון 

 הגשתי את מועמדותי להיות חבר בהנהלת ההתאחדות כמו כן את מועמדותי לגזבר ההתאחדות.

 המכהנת והקבוצה שרוצה לקדם את ענף הבאולינג.קבוצות מובהקות לעניין הבחירות הקבוצה  2ישנם 

נדון על אני לא נתתי תשובה לאף מועמד על תמיכתי בו ואני כאן רוצה לגבש עמדה יחד אתכם על מנת שאם יש לכם משהוא לומר 

 ולא נתחרט על דרכי הפעולה של העמותה. עכשיו כך

ביר להנהלה של הכי ואני הפתעתי את ישראל שגם אני מגיש בגביע המדינה לסניורים פנה אלי ישראל והציע שנתמוך בשמעון ד

 (צחוק ובלי כוונה משמעותיתמועמדות )וזה היה ב

 י לו שאני אעלה זאת בהנהלת העמותה וכשנקבל החלטה אעדכן אותו.תפנה אלי דוד בן נון מראשונים וביקש את תמיכתנו ואמר

 אלי להגיש מועמדות לתפקידים שהגשתי מועמדות.אני התחברתי לקבוצה שרוצה לקדם את ענף הבאולינג ופנו 

 , ואם יש לכם הצעות נוספות שנדון עליהם כאן במועמדים, מצורפים ברשימה.האם יש למישהו מכם סייג בהחלטתי זו 

 אני אדבר עם דוד בן נון ואנסה להסביר לו שעדיף לו שיחבור אלינו  וכמובן למועדון הרצליה שכבר אני בקשרים איתם.

 מאחל לך בהצלחה ואני סומך על שיקולך מסכים עם כל החלטה שלך. חן:

: אנו פועלים משיקולים של קידום הענף ואין לנו אופק אם נמשיך במצב הזה ועדיף לנו שינוי שיבוא כמה שיותר מהר לקידום ישראל 

 הענף.

 החלטת הוועד לתמוך בקבוצה החדשה 

 ומאחלים לך רון בהצלחה 

 רון ראובן רשם:


