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  .1לסעיף 

 רון העלה את הצורך לקבוע דמי רישום לשחקנים ואיך לתמחר את דמי הרישום לשחקנים כאשר יש לתת הנחה לחברי עמותה.

 ישראל אמר שאין צורך להעלות את נושא חברי העמותה יש להדגיש שחקן ותיק ושחקן חדש.

במהלך העונה  רון ביקש להעלות את ההחזרים שמקבלים / יקבלו כל השחקנים עבור השתתפות בטורנירים התאחדות אימון וכד'

 קן.כהחזר על דמי הרישום שיחזור לשחקנים ע"י העמותה. ואיך קובעים כמה לכול שח

 חן וסיגל אמרו שיש לתת החזר יותר גדול בהתאם לתשלום לשחקנים הוותיקים.

  : החלטה

 .₪ 350שחקן חדש ישלם  ₪ 250דמי החבר לעונה הקרובה : שחקן ותיק ישלם דמי רישום 

 אימונים. מימון השתתפות בטורנירים ובל ₪ 200לכלל שחקן עד יוחזר 

 הוחלט פה אחד.

 . 2לסעיף 

 שייצגו את העמותה בגביעי המדינה השונים: בהצעת רון ולאחר התייעצות עם ישראל. רשימת השחקנים

 שחקניות + מאמן חורחה + רון . 5נשים : אין לנו מספיק שחקניות אנו מגייסים ממקומות עבודה ומעמותת ב"ש , נוסעים 

 קפטנית, אתי גוטליב, סמדר טויזר, ציונה מחשמל, ויקי מחשמל. –סיגל אמיתי 

 עמי סספורטס, משה נומה, דני שמש.קפטן, ישראל יעקובוביץ, דוד רובין,  –רים : רון ראובן סניו

 קפטן, ישראל יעקובוביץ, חן נגאוקר, רועי ראובן, רז ראובן, מיכאל כהן, דוד רובין. –מועדונים : רון ראובן 

 הרשימה של השחקנים נקבעה כך,



פניתי לפי הממוצעים לשחקנים הראשונים בטבלאות והצעתי להם להיות חלק מהנבחרות שייצגו את מועדון נגב בתחרויות השונות. 

ולאחר שקיבלתי את הסכמתם לייצג את המועדון דאגתי לכול מה שצריך על מנת לאשר את כול השחקנים בעוצמה ביטוחית 

 ובהתאחדות רישומית.

  : החלטה

 חברי ההנהלה לאשר את השתתפותם של השחקנים הרשומים מעלה בייצוג העמותה, פה אחד.אושר על ידי 

 . 3לסעיף 

התקבל מסמך מכיל על מדיניות למתן תשורה או מתנה לעובדי כיל, ) מסמך זה התקבל מאחר שאנו מקבלים כספים מכיל ויש עלינו 

 החובה כמו כל ספק של כיל(.

מך המורה באופן ברור ביותר שאין אנו נותנים דבר בתמורה למי מעובדי חברת כיל בתמורה אנו כל חברי ההנהלה חתומים על המס

 .לתרומתם הנדיבה לטובת קידום מטרות העמותה

 .  4 לסעיף

את הפירוט לתקציב לעונה הבאה,)ישלח במייל שוב לעיון והערות( לישיבה הבאה אנו נשב פרטני לכל כל חברי ההנהלה קיבלו 

 יבה תיסוב אך ורק על התקציב על כל סעיפיו.סעיף וסעיף והיש

 .5 לסעיף

 רון העלה בפני חברי ההנהלה שיש להיערך לעונה הבאה ובהתאם לכך יש להמשיך ולגייס שחקנים ,

 מהם פייסרים. 10 -שחקנים כש 70ליגות הקיבולת המקסימלית היא  2אם יהיו לנו 

 ולינג לליגות הבוגרים.שחקני בא 100אם נקבל מסלולים נוספים נוכל לקלוט עד 

 לגבי ליגות סניורים אין בעיה של מסלולים.

 לגבי ספיישל אולימפיקס כנ"ל.

 וכמובן לגבי ליגות לבתי ספר מועדוניות וכד' אין בעיה .

 .6 לסעיף

 רון העלה את הצורך להתחיל ולאמן את שחקני העמותה ע"י מאמן מוסמך.

 בעל תעודת אימון . –כרגע יש לנו את חורחה דה לה ווגה 

 (₪ 60ועלות שעת מסלול באולינג  ₪ 70)נסגר עם המאמן לעונה זו בלבד עלות שעת אימון ע"י מאמן 

ימומנו ע"י שני שחקנים שיתאמנו, הכסף יועבר לעמותה שתסגור את  2/3 -מעלות האימון ו 1/3רון הציע : שהעמותה תממן 

 ההתחשבנות עם המאמן והבאולינג.

ת הצורך המתמשך לאימוני השחקנים. ודרכי ההתמודדות עם האימון המתמשך , הציע לגבות מראש את עלות סך ישראל העלה א

 אימונים לעונה זו. 10האימונים שיקבעו על 

 חן אמר שיש בעיה לחייב את השחקנים להמשיך להתאמן כי אם שחקן נקלע לבעיה כספית כזו או אחרת צריך להתחשב.

  : החלטה

 על המסמך המצורף לישיבה זו לגבי התחייבות אימונים ותשלומים. השחקנים יחתמו

 אנו נפעל בכול דרך שהשחקנים ימשיכו להתאמן גם בעונה הבאה.



לכול שחקן במשרדי העמותה יהיה תיק אימון אישי שיבנה ע"י המאמן והשחקן וכך נוכל לעקוב אחר כל שחקן ושחקן והתקדמותו 

 ל להיות לעזר עבור כל השחקנים.בכול שלב ושלב במהלך האימון ונוכ

  : 7סעיף 

 רון פועל לכך שמסגרות שיוצאות לייצג את העמותה ייסעו בהסעה מרוכזת .

 .8סעיף 

חברת פורום ארט תרמה לנו פרסום בשלטי חוצות לפרסום גביע המדינה המתקיים בבאולינג ב"ש . על העיצוב רון עובד עם 

 .הגרפיקאים וכשיעלה הפרסום נשלח לכול החברים 

 .9סעיף 

 יוצאים ספורטאי שפיישל אולימפיקס ישראל למשחקי העולם בלוס אנג'לס ארה"ב. 2015אוגוסט   -ביולי 

מים את כל המסגרת שלנו לתחרות לקביעת השחקנים כולל השחקנים המלווים וכולי תקווה שלנו כמסגרת יהיו נציגים אנו רוש

 במשלחת זו.

 בנות + מלווה. – 1בנים + מלווה ,  -1מקומות  :  2למשלחת זו מוקצים 

 ההגרלה היא לפי קבוצות גיל והליווי הוא בהתאם לקריטריון שחקן ספיישל אולימפיקס.

אנו שולחים שחקנים הכול ללא עלות ואנו נפעל לשלוח עוד מלווים הורים אם יתאפשר ונשתדל לכסות חלק מהעלויות על חשבון  אם

 העמותה.

אני מבקש מכול השחקנים למלא בהקדם את טופסי ההרשמה ) אשלח לכם קובץ למילוי אנא הורידו והחזירו לי ממולא( על מנת 

 וכל לתקן בזמן.שנוכל להגישם ואם יהיו בעיות נ

 .10סעיף 

 .לעונה הבאה אנו נעמוד בכול ההוצאות אשלח לכם את התקציב המתוכנן  י.כ.תשלומים לה

 לתקציב נקדיש ישיבה מיוחדת ורק עליה נדבר בהרחבה כולל הסבר על כל סעיף וסעיף.

 .11סעיף 

 תחלית פעילות בעונה הבאה:

ליגות באותו יום ואנו צריכים להתחיל להתכונן ובמיוחד לגייס  3סגרות של משחקים מ 3אנו עוברים ליום ג' כמו כן אנו רוצים להחיל 

אתי , מור, כפיר שקורי, )הבן של רפי(אורן פחימה –פונים אלי המון שחקנים בשנה הבאה מצטרפים וודאי  –שחקנים, לידיעתכם 

 ,פאנל גרינברג, , דני שמש, נורברטו רמפלניצןרמוס חזי אברהם, , סילווה טייר ,  חורחה דה לה ווגה, סמדר טויזרגוטליב, 

 שהביע נכונות. שחקנים חדשים ואני לא מדבר כרגע עם אף שחקן עד לסיום העונה. , ומאיר גיסואשר ביטון אולי ו תמיר פיזיצקי,

 כולם פונים אלינו לבד!!!

 שחקנים והיד עוד נטויה קדימה קדימה וקדימה............ 14שימו לב 

 נו בדרך הנכונה של העשייה ושל גיוס שחקנים כולם שואלים וכולם רוצים להיות שותפים לפעילות במסגרות שלנו.שימו לב שא

 ח לכולכם על המאמץ להצלחה ולהרמת העמותה לשיאים שלא ידעו בעבר בב"ש ובדרום.ישר כ

 

 רון ראובן -רשם



 נוהל אימונים לשחקני עמותה שהינם חברי/שחקני עמותה.

 

   כנגזרת מתקנות התאגדות פרק ב' – מטרות העמותה

 מטרות העמותה. –פרק ב' 

מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין לקידום ליגות לנוער )בנים / בנות(  .1

אישי וצמוד  שבע והסביבה, ללוות ליווי-בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני הנוער בחיי הקהילה בבאר

מוגבלים במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, לייצג את הנגב 

 על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות במסגרות באולינג.

 עמותה כוללת גם את הפעולות הבאות:מטרת ה –לעיל  4בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

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

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

 יוכל לתרום לפעילות העמותה.

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

לקבוע כללי התנהגות מחייבים בכל הקשור לניהול משחקי הבאולינג במסגרת העמותה ולשנות כללים אלה מפעם  .ד

 לפעם. כללים אלה יפורסמו בלוח מודעות כל זמן תוקפם.

 פעם.לפקח על קיום הכללים שיקבעו מפעם ל .ה

כבודדים  להשתמש בכל האמצעים הדרושים כדי לקדם את ענף הבאולינג בקרב בני הנוער ואת שחקני הבאולינג .ו

 וכקבוצות במסגרות עליהן יוחלט מפעם לפעם.

לארגן ולערוך תחרויות, קורסים, כינוסים, השתלמויות, אימונים וכל היוצא באלה, בשיתוף עם מוסדות או ארגונים  .ז

 ב' לעיל.5לם או בלעדיהם וכן לקבוע פרסים כספיים או אחרים במטרה לקיים את סעיף אחרים בארץ ובעו

לגייס כספים למימון פעילותה השוטפת ולקידום מטרותיה הן מהמוסדות הממלכתיים והעירוניים, מגופים פרטיים  .ח

 ואחרים והן מתאגידים ויחידים.

 לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות העמותה. .ט

  3.4.14מתאריך  7המנהל מספר בישיבת וועד  

  . ה'5החלטה: לסעיף       
אושר פה אחד ע"י וועד המנהל לאפשר לשחקנים לקבל אימונים. העמותה תשתתף בעלות האימונים והמסלולים לשחקנים 

 ככל שיחפצו ובהתאם לנוהל כתוב אשר עליו יתחייבו השחקנים עוד בטרם תחילת האימונים.

 

 התחייבות:

 

חבר עמותה/שחקן עמותה מעוניין להתאמן במסגרת העמותה ע"י מאמן מוסמך ולהשתתף בחלק  _________________ אני

 יחסי כפי שיקבע מעת לעת ע"י וועד המנהל בהתאם לאילוצי התקציב.

קופת מתחייב להשתתף במסגרת האימונים עם מאמן מוסמך בהתאם למספר האימונים שנקבע מראש ואת העלות היחסית אשלם ל

 העמותה שתשלם את מלא העלות למאמן ועבור המסלולים.

 האימונים יהיו בכפוף לאילוצי מסלולים וזמינות המאמן/נים.

 _ ₪(60_עלות שעת מסלול  _ 70₪_)עלות מאמן  . ₪ _130_עלות לשעת אימון הכוללים מסלולים ומאמן : 

הנותרים  2/3-מהעלות ה 1/3)העמותה ממנת    ₪ _450לאימון. סה"כ _ ₪ _45_עלות ההשתתפות שישולם ע"י החבר/השחקן : 

  ימומנו ע"י השחקנים(

 האימון הוא לשעה ויהיו שני שחקנים באימון על מסלול אחד.)על מנת להפיק את המקסימום מהאימון(.

 

 ברית.גזאת התשלום יש להעביר בשני תשלומים ליו"ר או ל

 

 

 חתימה: ______________     פחה: _________________ שם ומש  תאריך : _____________ 


