
 

 

 

 

 

 

 

8.1.14 

 _6.1.14_  מיום : _1אסיפה כללית מספר : _
 

 .V.I.P)אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 20:00_:  בשעה_ 6.1.14: _ תאריךב_ ב': _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית_ (הקטן

 

 ._ישראל יעקובוביץ_:  מזכיר האסיפה _ רון ראובן_:  יו"ר האסיפה

 
 ה לא יוכל להגיע בגלל מחלה מבקש להתנצל בשמו.עו"ד עמי נחמני היועץ המשפטי של העמות

 
עמותה מיום  שהם חברי )שרשומים בפנקס החברים(,מייסדי העמותה_7__ מתוך 5נוכחים _

 א'. .8לפי פרק ד' וסדה היו
 _ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים.71.42%לתקנות העמותה, שהם: _

ל: "עמותת באולינג נגב למחויבות  ,הכללית סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה
 א' לתקנות העמותה. .25ולמצוינות". לפי פרק ט' 

 
_ החברים החדשים כחברי העמותה ולאחר קיום סעיף 23_מייסדי העמותה התבקשו לאשר את 

 .1 ב'. .8
"עמותת  -החברים שמילאו את נספח א', כמתחייב מתקנוני העמותה וביקשו להיות חברים ב

 נג נגב למחויבות ולמצוינות"באולי
 

רועי ראובן, אורן פחימה, שחר רמפל, פיני אלבז, מיכאל כהן, יובל לוי, אילן גורליצקי, רז ראובן, 
אלכס קרבט, דוד רובין, יוסי ניפרבסקי, קובי פופליקר, חזי אברהם, גידי סולימני, דורון אתרוג 

ן שיטרית, יעקב נומה, מוריס איטח, יפרח, שלום שוקרי, עמי סספורטס, ראובן כהן זאדה, סא
 משה נומה, תומר רשף.

  
לא הועלה סייג בקבלת החברים החדשים כחברי עמותה, ולכן אושרו חברותם של החברים 

 כחברי עמותה החל מתחילת אסיפה זו.

 חברי עמותה. 30"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות" מונה החל מעכשיו 
 

_ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל 73.33%ברי העמותה, שהם: __ח30_ מתוך _22נוכחים _
 בפנקס החברים.

סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית הראשונה ל: "עמותת באולינג נגב למחויבות 
 לתקנות העמותה. .א' .25ולמצוינות". לפי פרק ט' 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

 זונה.להדגיש את מטרות העמותה וח .1

לעבור על דגשים מחייבים כנגזרת מתקנוני העמותה, תקנון התאגדות שאושר ע"י רשם  .2
 ה'.ד'. . 5העמותות, ותקנון הליגות כפי שהוכן ע"י המייסדים ומכוח פרק ב' 

 .₪ 100דמי החבר לשנה זו  .3

 אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה. .4

 אישור על מורשי החתימה בחשבון העמותה. .5

 רי הוועד הנוכחי עד לקיום בחירות חדשות.אישור מינוי לחב .6

 אישור מינוי לרואה החשבון של העמותה, רואה החשבון אבי אלמקייס. .7

 אישור למינוי החבר תומר רשף לוועדת ביקורת. .8

 .2014בלבד לשנת  חתימה על כתב ויתור תביעה בגין פציעה לשנת הפעילות הראשונה .9

 דום מטרותיה.קס שעורכת העמותה לקיטורניר ספיישל אולימפי .10

 
 החלטות:

 רון ראובן יו"ר העמותה הסביר לכולם למה קמה העמותה ומה מטרתה, .1
מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין לקידום ליגות לנוער 

שבע -)בנים / בנות( בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני הנוער בחיי הקהילה בבאר

להקים ליגות והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד מוגבלים במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, 

, לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי באולינג תחרותיות במסגרת העמותה

 בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות במסגרות באולינג.

תתף בהפעלה, לנהל, להחזיק קבוצות ו/או שחקנים ו/או ליגות למשחק להקים, לייסד, להפעיל, להש .א

 באולינג.

לעודד ולקדם את שחקני הבאולינג המשחקים במסגרת העמותה תוך שיתוף פעולה עם כל ארגון או  .ב

 גוף, אשר יוכל לתרום לפעילות העמותה.

קים במסגרות לתת הדרכה מקצועית בתחום הבאולינג לחברי ושחקני העמותה המאוגדים והמשח .ג

 העמותה.

 

מתקנון, נוהלים, רון ראובן יו"ר העמותה הקריא והסביר לכולם דגשים מחייבים  .2
אשר דגשים לתקנון ההתאגדות על כל סעיפיו   5חוקים וכללי התנהגות, מכוח סעיף 

 אלה מחייבים את כל השחקנים הפעילים ללא יוצא מהכלל.

 

 . ₪ 100דמי החבר שנקבעו לשנה זו הם  .3
 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22_בעד: 

תאריך קיום בחירות להנהלה  31.3.14על השחקנים לשלם את דמי החבר עד ליום 
 החדשה שתיבחר בבחירות חשאיות.

חבר שלא ישלם את דמי החבר לא יוכל להיות חבר עמותה ולא יהיה זכאי לכל 
 .12סעיף  עמותה פרק ד'.השירותים המוענקים לחבר עמותה מכוח תקנון ה

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 , אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה .4
 חשבון העמותה נפתח בבנק אוצר החייל ב"ש.

 363סניף  14בבנק  409-104880מספר חשבון העמותה 
 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _

 

 .אישור על מורשי החתימה בחשבון העמותה .5
גזברית, -יו"ר העמותה, סיגל אמיתי-חשבון העמותה, רון ראובןמורשי החתימה ב
 חבר וועד .-סגן יו"ר, וחן נגאוקר -ישראל יעקובוביץ

אין לעמותה ומי מטעמה כולל מורשי החתימה, אישור לפעול בבנק באחת 
 מהמקרים הבאים,

 העברה בנקאית לחשבון אחר מחשבון העמותה. .א

 הוראות קבע או חתימה על הוראת קבע. .ב

 עולה שתתבצע ע"י אחד ממורשה החתימה לבדו.פ .ג
כל פעולה שמתבצעת בחשבון העמותה היא בחתימת שני מורשי חתימה + חותמת 

. אצל סגן 3. אצל הגזברית, 2. אצל יו"ר העמותה, 1חותמות לעמותה,  3העמותה, יש 
 יו"ר העמותה. 

 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _

 

 מינוי לחברי הוועד הנוכחי עד לקיום בחירות חדשות. אישור .6
כהונתם של חברי הוועד הנוכחים עד חברי העמותה מתבקשים לאשר את המשך 

 . ב'.36לקיום בחירות חדשות מכוח תקנון העמותה פרק י'. סעיף 
לפני מחזור ליגה במסגרת פעילות  31.3.14הבחירות לוועד חדש יתקיימו בתאריך 

 העמותה.
 יו"ר העמותה. 058228099ת.ז  –ראובן רון 

 סגן יו"ר העמותה. 55850200ת.ז  –ישראל יעקובוביץ 
 גזברית. 24633299ת.ז  –סיגל אמיתי 

 חבר וועד. 39636220ת.ז  –חן נגאוקר 
 חבר וועד. 11542115ת.ז  –ניצן רמוס 

 חבר וועד. 16499550ת.ז  -נורברטו רמפל 
 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _

 

 אישור מינוי לרואה החשבון של העמותה, רואה החשבון אבי אלמקייס. .7
כרואה  _068374065_ת.ז  חברי העמותה מתבקשים לאשר את, מר אבי אלמקייס

במסגרת החוק לקידום החשבון של העמותה, ולאפשר למר אבי אלמקייס לפעול 
 ף המכס והמע"מ בשם העמותה.פעולות מטרת העמותה מול רשות המיסים ואג

רואה החשבון יהיה אחראי לדוח המילולי ולדוח הכספי כמתחייב מהחוק וממינוי 
 יםלחבר ושמונפיני אלבז ותומר רשף  יםלעזר גם החבר ו, לרואה החשבון יהיזה

 בוועדת ביקורת.
 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 מינוי החבר תומר רשף לוועדת ביקורת.אישור ל .8
לחבר  _33746777 _–חברי העמותה מתבקשים לאשר את, החבר תומר רשף ת.ז 

 וועדת ביקורת של העמותה.
להצטרף  ממנווביקש   _68159227_ –ת.ז  פיני אלבזיו"ר העמותה פנה אישית לחבר 

תקנון בנוסף לחבר תומר רשף. על מנת שנקיים את הכתוב ב לוועדת ביקורת
 . א'.  52ההתאגדות  לפי פרק יד'.

עם החבר תומר רשף בוועדת  נעתר לבקשתו של יו"ר העמותה ויכהן יחד פיני אלבז
 ביקורת.

 תומר רשף יכהן כיו"ר. פיני אלבז חבר בוועדה.
לחברי וועדת ביקורת יוזמנו שניהם  פיניעם אישור המינוי של החברים תומר ו

 חל מישיבת הנהלה הבאה.ליטול חלק בישיבות ההנהלה, ה
 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _

 

נשמח לראות עוד חברים מצטרפים לוועדה על מנת שנוכל להראות 
 . שקיפות מלאה בכל מה שקשור לניהול העמותה ולכספי העמותה

 

.  חתימה על כתב ויתור תביעה בגין פציעה לשנת הפעילות הראשונה בלבד לשנת .9
2014 . 

העמותה נתבקשו לחתום על כתב ויתור תביעה בגין פציעה לשנת הפעילות חברי 
בלבד. הבקשה באה בעקבות העלויות הגבוהות בגין ביטוח ספורטאים ואין אנו  2014

משתתפים השנה בשום מסגרת מחייבת ולכן אנו מנסים לחסוך בהוצאות על מנת  
 ייסים לקופת העמותה.שנוכל לפעול בתבונה בכל הכספים שאנו מג

 _, החלטה אושרה פה אחד.0_ , נמנעים:_0_ , נגד: _22בעד: _
 

כל השחקנים החל ממחזור הבא לא יוכלו לשחק ללא 
 .הוויתורחתימה על כתב 

 

 טורניר ספיישל אולימפיקס שעורכת העמותה לקידום מטרותיה. .10
מפאת חוסר לספר לכל החברים שנכחו באסיפה על הטורניר הקרב ובא  לא הספקנו

 זמן לכן את כל מה שקשור לטורניר אנו נפיץ במייל לכל החברים לידיעה,
מכאן אני מבקש מכולם להירתם ולעזור במה שיוכלו לקידום הטורניר הנפלא שאנו 

 עורכים לשחקני ספיישל אולימפיקס.
 

 כללי:
 החבר אילן גורליצקי שאל שני שאלות במהלך הישיבה,

 ידים שמקבל שכר או תגמול מהעמותה.האם יש משהוא מנושאי התפק .1

 מי הסמכות לגבי כל מה שיש לגביו מחלוקת במהלך פעילות העמותה. .2

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 תשובות:

בהתנדבות וללא קבלת כל נושאי התפקידים בעמותה מבצעים את תפקידם  .1
הקשורה בפעילות העמותה, כנ"ל גם היועץ המשפטי  ואו טובת הנאה שכר

 דו בהתנדבות מלאה.של העמותה המבצע את תפקי
התשלום היחיד שהעמותה משלמת היא לרואה החשבון, וגם לרואה החשבון 

לכל  ₪ 1500-1800בגלל שהוא חבר וידיד קרוב אנו משלמים מינימום על פועלו 
 אחת משלושת השנים הראשונות.

 

 לגבי כל המחלוקות שיתגלעו במהלך משחקי העמותה הסמכות לפי הסדר .2
 .יו"ר העמותה

 ."ר העמותהסגן יו
 , תומר רשף ודוד רובין.חברי וועדת ביקורת, כל אחד לחוד ושניהם ביחד

 חברי וועד מנהל.

 והכל לפי הרשום בתקנוני העמותה.
כל דבר שלא נצפה מראש יובא לשולחן ההנהלה שתדון ותחליט מה יהיה 

 בעקבות כל מקרה לגופו אך לא רטרואקטיבית.
 

, חברי העמותהמכאן פונה אני אליכם 
ולתרום  לקדם את כל מטרות העמותה

 כמה שתוכלו לקידום מטרות אלה.
בריאות והמון סטרייקים המון וכמובן 

 ותחרות הוגנת ומפרגנת בין החברים.
 

 
 

 בכבוד רב ובתודה מראש,
 רון ראובן יו"ר העמותה

 מיתר 663ת.ד 
054-4311065 

 רשם : רון ראובן

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ללית.חברי העמותה שאושרו באסיפה הכ 30

 

 משפחה שם פרטי מס"ד
  

 ת.ז.
 ראובן מיסד -רון   1

  
058228099 

 יעקובוביץ מיסד -ישראל  2

  
055850200 

 051313310     קתבי מיסד -יגאל  3

 011542115     רמוס מיסד -ניצן  4

 016499550     רמפל מיסד -נורברטו  5

 נגאוקר מיסד -חן  6

  
039636220 

 אמיתי מיסדת -סיגל  7

  
024633299 

 ראובן רועי 8

  
305431512 

 ראובן רז 9

  
316187897 

 אלבז פיני  10

  
068159227 

 ניפרבסקי יוסי 11

  
057694689 

 כהן מיכאל 12

  
027724301 

 סולימני גידי  13

  
055117204 

 שוקרי שלום  14

  
054490511 

 כהן זאדה ראובן 15

  
057124547 

 אברהם חזי 16

  
014232821 

 רמפל שחר 17

  
032501751 

 איטח מוריס 18

  
068308246 

 פחימה אורן 19

  
032940520 

 אתרוג יפרח דורון 20

  
034964791 

 רובין דוד 21

  
531832281 

 בן שיטרית סאן 22

  
316341346 

 לוי יובל 23

  
024540445 

 נומה יעקב 24

  
307896050 

 גורליצקי אילן  25

  
023702012 

 פופליקר קובי  26

  
034048900 

 קרבט אלכס 27

  
011405354 

 סספורטס עמי 28

  
067853192 

 רשף תומר 29

  
033746777 

 נומה משה 30

  
052035078 

 


