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 . 2פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 , ניצן רמוס, ישראל יעקובוביץ, חן נגאוקר.קטבינוכחים : רון ראובן, עו"ד עמי נחמי, נורברטו רמפל, סיגל אמיתי, יגאל 

 על הפרק :

 הנהלה עד לאחר כינוס אסיפה כללית הראשונה.תפקידים בבחירות פנימיות וחלוקת  .1

 עדכון פגישה עם רואי החשבון. .2

 הצעות מחיר לבניית אתר אינטרנט . .3

 כל נושאי הדפוס : הצעות מחיר לדפוס חשבוניות נייר מכתבים מעטפות קפא ועוד. .4

 ובכלל תחילת פעילות מסגרות העמותה. פעילות העמותה במסגרת הליגות , .5

 גות, עדכון מה נסגר מול בעלי הבאולינג.עלויות הלי .6

 הוצאת מסמכים לתרומות / ותמיכות ע"י העמותה. .7

 צירוף חברים / שחקנים לעמותה. .8

 תחילת גיוס בתי ספר לליגות נוער. .9

 ישיבה על תקנון הליגה עדכונו ואישורו. .10

 שונות, ) אם יביא חבר הנהלה בקשה לדון בסעיף נוסף שלא על הפרק(. .11

 החלטות :

 רון ראובן. -. ליו"ר העמותה 1לסעיף 

 ישראל יעקובוביץ. –למ"מ יו"ר ולסגנו              

    סיגל אמיתי. –גזבר העמותה              

 רון ראובן, ישראל יעקובוביץ, סיגל אמיתי, נורברטו רמפל, ניצן רמוס. –מורשי חתימה              

 , חן נגאוקר.קטביעו"ד עמי נחמני, יגאל  –ועדת ביקורת              

 הציג את מהות הפגישה עם רואי החשבון ומה צריך להיעשות בהמשך ועלויות, רון. 2לסעיף 

 לתרומות/תמיכות, והשני לפעילות שוטפת תקבולים מחברים עם סעיפים. קבלות אחדפנקסי יש להדפיס בבית דפוס שני סוגי 

דת העמותה יחתום על צילומים של התעודה לנאמן במקור על מנת שנוכל להגישה במע"מ לכשנקבל את תעו עו"ד עמי נחמני 

 ובמס הכנסה. 

+  ₪ 3000והשלישית  השנייה. ולאחר מכן לשנה  מע"מ+  ₪ 1000העלויות לרואי החשבון הם גבוהות מאוד לשנה הראשונה 

 מע"מ.

ואנו  נורברטוזלה אם מכירים משהוא חבר למשימה נרתם על מנת להוריד את העלויות נתבקשו המייסדים לבחון חלופות להו

 כמייסדים במקביל נמשיך לחפש חלופות זולות יותר.

 בתהליך האמור להיות בבניית האתר ובעלויות הכלליות בהתחלה ובהמשך, עדכןרון  .3לסעיף 

 עלות בנית אתר אינטרנט :

 ₪ 1982אחריות שירות ואחזקה לשנתיים  ₪ 1203לשנה  אחסון ₪ 230דומיין  ₪ 2832 -איט אתרים : בנית אתר-חברת דיג

 + מע"מ.( ₪ 195)דומיין נרכש לשנתיים ולאחר מכן יש לחדשו בעלות נכון לעכשיו 

 לשנה. ₪ 1033לשנה. שירות אחריות ואחזקה  ₪ 170דומיין  ₪ 2006 -אול מערכות בע"מ: בנית אתר 2חברת 



, יפתח   Gmailירים לאוויר מייל של העמותה דרך  , יבדוק אם אפשר להוריד עלויות דרך חברים בבניית  אתר אינטרנט, חן נגאוקר

בוק יהיה באחריות חן נגאוקר יחד עם רון , נשמח לקבל חברים נוספים רנט המייל והפייספייסבוק לעמותה הניהול של האתר באינט

 לטפל בכל הנושא.

 ויות לבניית אתר על כל המשתמע מההצעות למעלה.תבדוק על סיגל אמיתי

 עדכן את העלויות הכרוכות בכל נושא הדפוס, רון  .4לסעיף 

 על מנת לרשום ולהודיע על פתיחת העמותה ורישום לליגות. 90/60קיבלנו קפא בתרומה בגודל 

 עלות הדפסת דברי דפוס, 

 ₪ 250 10כמות  A5העתקים גודל  3פנקס קבלות  .1

  ₪ 177יח'  1000נייר מכתבים עם לוגו העמותה  .2

 ₪ 236יח'  1000מעטפות עם לוגו חבילה  .3

  .יבדוק אפשרות להוזיל את כל העלויות ישראל

 הרישום על הקפא להדפסה ולתלייה בבאולינג ליד הדלפק. כל הקפא יהיה סמל העמותה כרקע מתחת לכיתוב

 הכותרת בגדול ובצבעוני עם הסמל בצד ימין.

 ההרשמה לליגות החלה

 במסגרות העמותה 

 ליגות סניורים בשעות הבוקר 

 20:15ליגות בוגרים בימי שני בשעה 

 :פרטים והצטרפות

 ונייד –רון  ראובן

 ונייד –ישראל יעקובוביץ

 ונייד –חן נגאוקר

 ונייד –נורברטו רמפל 

עדכן על תחילת הפעילות במסגרות העמותה, ביום שישי האחרון התקיים המחזור הראשון עם המוגבלים  רון. 5לסעיף 

 במסגרת ספישל אולימפיקס כולם מוזמנים להיות חלק מהעשייה המבורכת לטובת הקהילה.

נת שיהיו לנו שחקנים על מ 40שחקנים אנו נצטרך למלא עד  29הליגות אמורות להתחיל בינואר עד כוו יש לנו רשומים 

 קבוצות. 10שחקנים רשומים בליגה לבוגרים לפתוח עונה עם  40

 ליגה לסניורים בבוקר הליגה על בסיס משחק זוגי הכוללת ארוחה בוקר משותפת לאחר כל מחזור במסגרת העמותה.

 ליגות לנוער עדיין תהליך ארוך וברישום בתי ספר לנושא.

 הבאולינג הוחלט.. רון עדכן , הפגישה עם בעלי 6לסעיף  

 ,₪ 18מחיר משחק לבוגרים יהיה זהה למחיר הרגיל 

 אולימפיקס הבאולינג סופג את מלוא העלות, כל המשחקים בתרומה. ספישלליגת 



)לימונדה( ש" ארוחת בוקר כוללת שתיה חמה וקרה 30וארוחת בוקר  ₪ 14ליגת סניורים , עלות משחק לליגה בבוקר 

 וסלט.אומלט גבינות לחם זיתים 

 . החלטות לתמחור העלויות

 .₪ 100כל שחקן שיצטרף לליגות העמותה ישלם פעם אחת דמי הצטרפות בסך 

  ₪ 100העלות הכוללת תהיה נגזרת של כמות משחקים )מחזורים(+ 

 מחזורים( 18.)₪ 1100שחקנים עלות  40בוגרים ליגת בת 

ואם  1080מחזורים = 18למחזור * ₪ 60התמחור הוא  שחקנים 40במידה וירשמו  ₪ 60ליגת סניורים עלות כל מחזור 

 ₪ 100ישחק רק בליגה זו ישלם תוספת 

העמותה בימים אלה מוציאה המון בקשות לתרומות תמיכות. כל הבקשות יהיו על מודל של מסמך אחיד . 7לסעיף 

 ותמיכה( והבקשה לתמיכה בסוף תשונה בהתאם לצורך אליה הופנתה. )מצורף הנוסח האחיד לבקשת תרומה

לעמותה ולרישום למסגרות העמותה, בדלפק . כל החברים מתבקשים להתחיל להחתים שחקנים להצטרפות 8לסעיף 

הבאולינג יהיה קלסר שכל אחד מאתנו שמצרף שחקן יוכל למלא אתו את כל הפרטים ולומר לו מה העלויות כפי שסיכמנו 

 יהיה גם דל עלויות והסבר לכל ליגה בנפרד בקלסר.

בימים אלה אנו פונים לבתי ספר דרך הרשויות על מנת לצרף שחקנים למסגרות הנוער, מהלך של רתימת . 9ף לסעי

 השחקנים למחויבות אישית במסגרת הפרויקט.

כולם מתבקשים בסביבה הקרובה לבדוק ולעניין את הילדים שייגשו למחנכים למנהלים ולהציע להם להצטרף למסגרות  

 ליגת בתי ספר.

 . 10לסעיף 

 לא דנו בסעיף זה מחוסר זמן , 

 כולם קיבלו העתק של התקנון המוצע  לליגות.

לישיבה הבאה שתיערך בעוד כשבועיים, אני מבקש מכל אחד שיעבור על כל התקנון המוצע להביא הערות ולאשר את 

 התקנון לפתיחת הליגות בזמן וכסדרם.

 

 רון ראובן -רשם

 

 

 

 


