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 עמי נחמני יועץ משפטי, תומר רשף חסרים :

 על הפרק :

 לאחר העברתו מוועדת הספורט. 2016/17אישור תקנון המשחקים לעונת המשחקים  .1

 אישור שחקנים לפי רשימה מצורפת. .2

 תשלום לעונה הבאה והבאת אישור רפואי. .3
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 בית ספר אורים לצרכים מיוחדים עדכון פגישה. .8

 מינוי ולד לקשרי חוץ טורנירים וכל מה שקשור בחו"ל. .9

 כנס תוכנית לאומית למתקני ספורט. .10

 הנחה לרישום שחקנים בקשיים. .11
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 החלטות :

 .הספורט מוועדת העברתו לאחר 2016/17 המשחקים לעונת המשחקים תקנון אישור .1לסעיף 

תקנון לליגות העמותה  תוקןוועדת ספורט קיבלה את המנדט על תקנוני הליגות והטורנירים בעמותה, ובמהלך עבודתה של הוועדה 

 במספר סעיפים שנויים במחלוקת.

מנהל לאישור לאחר בחינה של כל השינויים שבוצעו הוועד אישר את תקנון המשחקים לעונה הבאה והוא יועלה תקנון הובא לוועד 

 ויאוגד בתיק תקנונים לעמותה. 2016/17לאתר העמותה ויהיה תקף לעונת המשחקים הבאה 

 סאפ על העלאת תקנון המשחקים לאתר לאחר העלאתו.  הודעת וואטכל השחקנים יקבלו 

כל הכבוד לוועדת הספורט על שימת הלב לנקודות שנדרשו לשנותם במסגרת הפקת הלקחים מהעונות ו נומר תודה ובהזדמנות ז

 הקודמות. 

 פה אחד. התקנון אושר

 .מצורפת רשימה לפי שחקנים אישור .2לסעיף 

 למסגרות העמותה הצטרפו מספר שחקנים חדשים:

  אושר פה אחד. -שחקן נוער  –אופיר פרץ 

  השחקן יוזמן לבירור עם רון וישראל ולאחר תתקבל תשובה. –אמיל דיין 

בוואט  אושר פה אחדלאחר שיחה שהתקיימה עם אמיל וברור על מה שהיה והופץ בשמו ולאחר שקיבלנו הבהרות מאמיל אמיל 

 סאפ בוועד מנהל. 

 )הוסף לסיכום ישיבה זה עוד בטרם פורסם באתר(

 אושרה פה אחד. –בת שבע דהן 

 אושר פה אחד. –דן אלבוטיאנו 



 אושר פה אחד. –יוסי דיין 

 אושר פה אחד. –ליאור דמרי 

 אושר פה אחד.-שחקן נוער  -רביד אליהו 

 אושר פה אחד. –רחמים לוי 

 אושר פה אחד. –רן ארצי 

 

 .רפואי אישור והבאת הבאה לעונה . תשלום3לסעיף 

 מספרי טלפון עלויות לעונה הבאה ואישור רפואי.הוכנה רשימה של כל השחקנים לעונה הבאה הכוללת 

 מטפל בדיוור ישיר לכל אחד מהשחקנים להגיע ולשלם את החובות לעמותה. ישראל

 18:30ועד  17:30החל מהשעה  24/8ו  24/7 תיאם עבור מסגרות העמותה שני מועדים לבדיקות מרוכזות במכון קפוסטה . רון

 יר את התשלום.כל השחקנים יוזמנו לפני האסיפה להסד

ולדאוג לשלם את החוב לעונה הקרובה עוד בטרם תתחיל כל השחקנים צריכים לדאוג לבצע בדיקה רפואית אצל רופא ספורט 

 העונה. לא ישחק שחקן ללא קיום הסעיפים לעיל.

 

 .נוספים מגנים 4 הזמנת. 4לסעיף 

 מגנים נוספים לספונסרים ולעוזרים לעמותה: 4הוזמנו 

 .בוואט סאפ ואושר פה אחדהאישור הועבר 

 המגנים הוזמנו ל:

 עידן הצילום. .1

 זר פור יו. .2

 עופר בוסתן. .3

 גדי אבירם. .4

 
 אין חריגה מהתקציב. (8032)הוצא מסעיף תקציבי ₪  3,500מגנים בעלות כוללת של  35סה"כ הוזמנו 

 

 .אולימפיקס ספישל לשחקני ומדליות צלחות הזמנת.  5לסעיף 

 

 לשחקני ספיישל אולימפיקס עם מדבקות ובועות בנוסף למלאי שהיה בעמותה. מדליות נוספות 15הוזמנו 

 .'יח 6יח' ושיא לשלושה משחקים  6צלחות לשחקנים בליגות העמותה שהשיגו תוצאה גבוהה  12הוזמנו 

 
 אין חריגה מהתקציב. (8032)הוצא מסעיף תקציבי ₪  1,000סך כל העלות להזמנה זו 

 

 .מסיבת סיום.  6לסעיף 

 

 ברוניה ביחד עם סמדי ודבורה ובעזרת סיגל עד כמה שתוכל )יוצאת לחו"ל( יארגנו את הסדר במסיבה. .א

 רון וישראל יהיו בקבלת פנים. .ב

 .31/7/16חזרה גנרלית למסיבה נערוך בבאולינג בנוכחות כולם כולל נציגי אלו"ט ואגודת עמי. התאריך שנקבע  .ג

 מסכים עם יאיר וחן לראות שהכול עובד.יש חזרה גנרלית בהינומה על ה 2/8/16בתאריך  .ד

 

 .ציוד לשחקנים חדשים.  7לסעיף 

 

 אושר פה אחד.כל שחקן חדש שמצטרף מקבל חולצת מועדון כחולה.  .א

 .אושר פה אחדכל שחקן חדש שמצטרף מקבל חולצת אימון שחורה.  .ב

 ת במסגרות העמותה, לגבי מכנס שחור נערך דיון, ישראל הציע שמכנס נחלק רק למי שימשיך שנתיים ברציפו .ג

 אושר פה אחד.במסגרות העמותה יקבל מכנס.  השנייההוחלט כל שחקן בשנתו 

 

 

 



 .פגישה עדכון מיוחדים לצרכים אורים ספר בית.  8לסעיף 

 

 רון עדכן בפגישה שהתקיימה בבית ספר אורים לצירופם למסגרת ספיישל אולימפיקס.

 לחניכה ומחויבות אישית.יעשה מאמץ לצרף ביחד איתם את תיכון עמית 

 תלמידים מתיכון עמית. 12 תלמידים צרכים מיוחדים ו 12המנהלת דורית תעשה מאמץ עילאי לקיום ליגה זו של 

  בית הספר. תמצורף סיכום מפגש עם מנהל

 

 

 



 .ל"בחו שקשור מה וכל טורנירים חוץ לקשרי ולד מינוי  .9לסעיף 

 שקשור בניהול קשרי חוץ בעמותה. לד לקחת על עצמו את כל מהוהציע לו רון

 טורנירים בין לאומיים. .א

 הזמנות רכש מחו"ל. .ב

 ניהול מעקב ודיווח מול הוועד בכל עניין רלוונטי. .ג

 רישום שחקנים לתחרויות בחו"ל. .ד

 ולד נענה לבקשה זו של יו"ר העמותה ומסרתי לוולד לאני חייב להעביר את הצעתי זו בוועד מנהל על מנת שיקבל תוקף.

פונה אל הוועד לאשר לוולד את המינוי על מנת שוולד יוכל להתחיל לפעול מרגע זה משימתו הראשונה היא רישום שחקנים אני 

 לאליפות אירופה לסניורים באירלנד בשנה הבאה.

 לשמש בתפקיד זה, הוועד מאחל לוולד הצלחה בתפקידו בנוסף להיותו חבר וועדת הספורט בעמותה. וולד אושר פה אחד

 

 כנס תוכנית לאומית למתקני ספורט..  10ף לסעי

 

 בווינגיט מתקיים כנס למתקני ספורט ברמה הלאומית,

אני מציע שאנו נהיה שם לגשש ולראות איך נוכל לשלב את מה שנאמר בכנס זה לטובת מטרות העמותה בהרמת מתקן עירוני 

 לחוגים.

 אני אהיה בכנס זה אשמח אם משהוא יצטרף אלי.

 ונסו להצטרף לכנס זה בהתאם ליכולות.ישראל וסיגל 

 

 

 הנחה לרישום שחקנים בקשיים..  11לסעיף 

 

רון מבקש להעלות בקשה של מספר שחקנים להנחה על מנת שיוכלו להמשיך לשחק בעמותה כמו כן לשחקנים חדשים שמצטרפים 

 עם בעיות כלכליות.

 

 התקיים דיון פתוח אשר בסופו הוחלט:

 חר הגשת מכתב לוועד העמותה.כל בקשה תיבדק לגופה לא .1

 לא תינתן הנחה לאף אחד בגלל ההוצאה הגדולה בפתח ליגות לבתי ספר. 2016/17לעונת המשחקים  .2

 

 

 

 זיכוי לעונה הבאה לשחקני וחברי העמותה.  .12לסעיף 

 

 

 רון מציע שהזיכויים לעונה הבאה יהיו כדלהלן:

 לשחקן.₪  200לחבר ₪  250 -כל סעיף בזיכוי יהיה לא יותר מ

 לשחקן.₪  700לחבר ₪  800 -הזיכוי הכולל יהיה לא יותר מ

 לשחקן.₪  100לחבר עמותה ₪  200בנוסף לאמור כל שחקן שמלווה שחקן בליגת יוניפייד יהיה זכאי לזיכוי של 

 נוסף לכספי הזכייה בטורניר האישי אם יהיה כזה לכל שחקן.ב

 

 : אושר פה אחד.החלטה

 

 כל הסעיפים בגינם ישנו החזר שתופץ לכלל השחקנים בתחילת העונה.בנוסף תוכן טבלה עבור 

 

 

 רון ראובן רשם:


