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 . 4פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 
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                                                                                                                                                  י, יגאל קטבי, חן נגאוקר.נחסרים : עו"ד עמי נחמ

 על הפרק :

 על הצטרפות למרכז "עוצמה".החלטה  .1
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 החלטות :

 אושר פה אחד על הגשת מסמכים בקשה להצטרף למרכז "עוצמה".. 1לסעיף 

 אושר פה אחד על קבלת הקצבות מועצת ההימורים באמצעות מרכז "עוצמה".. 2לסעיף 

היו כמה וכמה תיקונים שהועלו בישיבה על התקנון. מצ"ב תקנון מתוקן על כל הסעיפים שהיו לגביהם תיקונים. אבקש  .3לסעיף 

להעיר שוב אם יש לכם הערות בכל מקרה על התקנון החדש והמתוקן ועם תיקונים נוספים אם יהיו אנו נשב לקראת אמצע החודש 

 מנת לעדכן את כל השחקנים בשיחת פתיחה על השינויים שהם לא רגילים אליהם.לפני תחילת הליגות הסדירות שלנו על 

 טופס רישום תוצאות למשחקים )מצורף קובץ( פה אחד. על טופס זה ימולאו כל תוצאות המשחקים.אושר  .4לסעיף 

 מחזור ועדכונו.אושר טופס טבלאות פרסום על לוח מודעות)מצורף קובץ( פה אחד. טופס זה יתלה לאחר סיום . 5לסעיף 

 כולנו נהיה שם,  23.1.14טורניר ספיישל אולימפיקס יערך בב"ש בתאריך .6לסעיף  

 !!!  כל השאר תפאורהשישחקו הדבר העיקרי הוא הספורטאים 

 אנא מכם עזרו לי לשמח את כל הספורטאים שיגיעו ושהכול יעבור בשלום כאן אני זקוק לכל אחד מכם.....

שרת הספורט לימור ליבנת, סילבן שלום השר לפיתוח הנגב, בוז'י הרצוג יו" מפלגת העבודה, ויוזמן גם שר  מוזמנים :

הרווחה. כל ראשי הרשויות הוזמנו כמעט כולם אישרו הגעה. יהיו נציגי ספיישל אולימפיקס בישראל נציגי הכי ועוד כל מי 

 שקשור לרווחה בב"ש נציגי אלו"ט וספונסרים רבים. 

הוצאה על הכול  ₪ 1500 -תהיה לנו עלות מינימלית לאירוח הטורניר אני מאמין שלא יותר מ:  ות ועלויותהוצא

לכיסוי החוב אני אדאג אישית לספונסר שישלם על כל העלות שתהיה ביום זה מכיבוד ועד הדבר האחרון שנצטרך 

ם אמר שיוותר אם ניקלע לבעיה למשחק וגם על זה שלו ₪ 3 -הבאולינג מקבל מהעמותה כ לתת לכל האורחים.

 לידיעתכם. את כל האוכל והכיבוד כבר סגרנו מתרומות 



 דגלים באמצע השבוע אביא אותם מת"א. 50 –פאצי'ם ו  125הוזמנו  .7לסעיף 

מהמחיר של  % 50 -לגבי החולצות אנו מזמינים חולצות מתוצרת ספידו. ספידו הורידו את עלות החולצה שאנו נקנה בכ

 ו. והכול בסיוע  גידיס שביקש שיאמצו אותנו רשמית בספידו כמו את נבחרת ישראל בשחיה.אנדר ראמ

 חולצות להתחלה. 100אנו מזמינים 

קבוצות בשלב ראשון הכל בשביל  8גיוס שחקנים צריך להמשיך לגייס שחקנים על מנת לפתוח לפחות עם . 8לסעיף 

 להניע את המשך העשייה גם במישור הליגות לבוגרים.

אשמח אם כולנו נמשיך לצרף חברים לדף הפייסבוק שלנו ולשתף עם כל החברים שלבם את דף העמותה אנו  .9לסעיף 

 חייבים להיות יותר ויותר חשופים לכולם .

 אושר להעלות אתר לאוויר פה אחד,  .10לסעיף 

ים והתורמים לעמותה כשאקבל אני מעקב את העלאת האתר וההתקשרות עד לאחר שאקבל את הכסף שהובטח לי ע"י הספונסר

 לידיעתכם. איידע אתכם ואז לא נצטרך לקבל אישור להרים אתר כי הכול מאושר

 . ממתינים לעו"ד עמי נחמני לאשר את נספח ד' מהראיה המשפטית של המסמך.) עו"ד עמי נחמני בחו"ל(.11לסעיף 

 לא עלה דבר נוסף ע"י חברי ההנהלה שהשתתפו בישיבה .21 עיףלס

 על שיתוף הפעולהתודה 

 

 רון ראובן -רשם


