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 .14פרוטוקול 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

 )כל הסעיפים שהועלו אושרו בסבב טלפוני בין חברי ההנהלה( , חן נגאוקר.סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץ רון ראובן,נוכחים : 

 ועדת ביקורת : 

 : משפטייועץ 

 על הפרק :

 .שחקנים נוספים 2איחוד קבוצות ליגת על לאחר פרישת  .1

 . מימון לשחקנים הנרשמים לליגה מחוזית על חשבון העמותה כולל משחקים .2

 .תחילת אימונים לשחקני העמותה .3

 החלטות :

 אחת, שחקני עמותה מליגת על ועל הצורך באיחוד לקבוצה 2רון הודיע לחברי הנהלה על פרישת  .1לסעיף 

 השחקנים שפרשו : רן סרור, שלום שקורי.

 ניצן ותומר אוזן. -לקבוצת דהן דיגיטל שופ יתווספו השחקנים רועי ראובן + מיכאל כהן. נוספו ל

 שחקנים על כל המשתמע מכך גביעים וכד'. 4קבוצה זו תמנה 

 ( 7נג נקודות למחזור ) נגד קבוצת באולי 15כל קבוצה שתשחק נגד הקבוצה שפורקה תקבל 

קבוצה שלא  הנקודות שחקן שלא יופיע לא יזכה בניקוד !!! 15הקבוצה החופשית חייבת להופיע ולשחק על מנת לקבל את מלא 

 נקודות !!! 0הופיעה תקבל 

 

 ליגה מחוזית ,. 2לסעיף 

 רון ביקש את אישור ההנהלה לממן מימון מלא לעלויות המשתתפים לליגה מחוזית:

 העלות הכוללת לשחקן : 

  ₪ 20דמי רישום 

  ₪ 270=  ₪ 18משחקים *  15עלות משחקים 

כל שחקן שירצה להשתתף בליגה זו יוכל לממש את זכותו לקבל את מלא החזר על העלות בהתניה לרישום לעונת המשחקים  

 הבאה,

רישום לה.כ.י( על כל שחקן ישלם את העלויות באופן עצמאי למעט דמי הרישום )על העמותה להעביר במרוכז את תשלום דמי ה

 המשחקים העמותה תקזז את הסכום ששולם מכספי הרישום לעונה הבאה.

 על השחקנים לדאוג להסעה לליגה זו העמותה לא מממנת את ההסעות לליגה זו ולכן יש צורך להתארגן מראש.



לעדכן באופן לשחק  רוציםולבקש מכלל השחקנים ש 27.1.15רון ידבר אישית עם כל השחקנים לפני הליגה ביום שלישי הקרוב 

 10.2.15דחוף ההרשמה נסגרת בתאריך 

השחקנים שיכולים לשחק בליגה זו הם השחקנים שלא משחקים בשום מסגרת של ההתאחדות בליגות ה.כ.י. )ליגות בוגרים 

 וסניורים(.

 שחקן שלא ירשם לעונה הבאה לא יהיה זכאי לקבל החזר !!!

 ישנו ספונסר שלקח על עצמו לשלם את מלא העלות ..... את העלויות הנוספות על תקציב העמותה

 

 אימוני שחקני העמותה.. 3לסעיף 

 סוף סוף יש לנו מסלול מאושר לאימונים ע"י בעלי הבאולינג.

 .5.2.15אימון ראשון נקבע לתאריך  17:00ימי האימון נקבעו לימי חמישי החל מהשעה 

 לגזברית ואו ליו"ר. ₪ 350ן יעביר אימונים כולל עלות מסלול ומאמן,  כל שחק 10על 

 נרשמו לתוכנית האימונים השחקנים הבאים :

 פאנל, גבי גרימברג, עמי, אתי, פאביין, דבי, יוסי, הילל, ניסים, טל, תומר כהן.

 

 כל חברי ההנהלה אישרו פה אחד ואישרו את הרשום מעלה על כל המשתמע בפרוטוקול זה,

 יעקובוביץ.ישראל  

 אמיתי. סיגל

 .נגאוקר חן

 

 

 רון ראובן -רשם


