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 '.דנילוביץ רוביק מר ש"ב העיר ראש אצל 28.12.14 בתאריך מפגש.1 .1לסעיף 

מוזמנים כל חברי ההנהלה כולל וועדת ביקורת והיועץ המשפטי בפגישה זו יהיו נוכחים כיוונים מחלקת הספורט מחלקת למפגש זה 

 .הרווחה מחלקת החינוך וכמובן ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים המשחקים במסגרת העמותה

 .רת הסרט להקמת העמותהבמעמד זה אנו נעניק לראש העיר את השעון קיר ותמונה מהטורניר הראשון במעמד גזי

אנו נכין חוברת עבודה על פעילות העמותה ומה אנו מתכננים בעתיד עם שיתוף הפעולה של מסגרות בתי הספר הספורטאים בעלי 

צרכים מיוחדים והסטודנטים מעמותת איילים והכול למען המעגל הסופי קידום הנוער חינוכו והבאת ערכים של נתינה לקהילה 

 במסגרת העמותה.

 .החוברת תופץ במייל לחברי ההנהלה לתיקונים והערות במהלך השבוע הקרוב 

 .החוברת תצא לדהן דיגיטל שופ להדפסה רק לארח שתאושר סופית ע"י כלל חברי ההנהלה וועדת ביקורת והיועץ המשפטי

 .השחקנים י"ע שהועלו הצעות לפי שינוי העמותה לליגות המשחקים תקנוני. 2לסעיף 

 והעלה את הצעות השחקנים בעמותה לשינוי תקנוני המשחקים :הציג  רון

 ניקוד לשחקן ליגה נעדר וזכאות לנקודות ניצחון. .1

 .70% -הורדה ל 1-3אחוז משחקים לגביעים אישיים מקומות  .2

 הצבת שחקן פייסר בקבוצה שחסר בה שחקן. .3

 הצעות והערות לשינוי תקנוני המשחקים לעונה הבאה. .4



  : החלטות

 קבע ששחקן ליגה אשר יעדר ממחזור משחקים יחולו עליו החלטות אלה :לאחר דיון נ .1

 לא יוכל לזכות בנקודות על ניצחון. .א

 השחקן שמשחק מול שחקן שלא הופיע חייב יהיה לנצח על מנת לזכות בנקודה. .ב

 כאשר מוצב שחקן שלא הופיע מול שחקן מהקבוצה השנייה שלא הופיע כלל יזכו כל אחד מהם בחצי נקודה . .ג

 . 1-3בי אחוז המשחקים לזכאות בגביעים אישיים מקומות לג .2

 התקיים דיון ע"י חברי הנהלה.בפניו ה לאחר הצגת הבקשות ע"י רון ממה שהעל

של עמידה  בקריטריון: מתנגד להורדת אחוז המשחקים בגלל הסיבה שלקראת סוף עונה כל השחקנים שיעמדו  ישראל

 באחוז משחקים נמוך ויהיו זכאים לגביע לא יופיעו וכך במחזורים האחרונים יהיו פחות ופחות שחקנים במחזור המשחקים,

 ומה עוד שיש מחזורי השלמה על מנת לעמוד ביעד של האחוזים.

 שבע בעונה האחרונה ששיחקנו בה.-מצדיק את ישראל ולראיה זה מה שהיה בפועל בעמותת באר :חן 

 זכאות לפרסים. 90%אחוז המשחקים יישאר על כנו  :החלטה 

 הצבת שחקן פייסר במקום שחקן שנעדר. .3

 נכון לעכשיו אין בעמותה שחקני פייסר.

 אם יצטרפו שחקנים חדשים למסגרות העמותה הם יהיו שחקני פייסר.

 בממוצע.פינים  5 -שחקן פייסר יזכה להנדיקפ חיובי ושלילי כאשר הממוצע גבוה ואו נמוך ב

במידה ויחסרו שחקנים לקבוצות יוצב שחקן פייסר במקום אחד השחקנים החסרים הקרוב ביותר לממוצע של שחקן הפייסר 

 בעדיפות ראשונה. 

פייסר בליגות העמותה יזכה להנדיקפ בהתאם לתקנון ויתכן גם להנדיקפ שלילי בהתאם לממוצע של  בכול מקרה שחקן

 השחקן החסר.

 הם רעיונות ובקשות לשינוי תקנון מוזמנים לעשות כן ולהגיש את בקשתם ליו"ר העמותה. כל השחקנים אשר ל .4

השחקן יוזמן לישיבת ההנהלה להציג את עמדתו ובאם תתקבל הצעתו ישונה התקנון בהתאם ויופץ הנושא לכלל שחקני 

 העמותה.

 חלוקת משימות ואחריות לחברי הנהלה בניהול הליגות.. 3לסעיף 

 ביר את האחריות על ליגות העמותה לחברי ההנהלה החל ממחזור המשחקים הבא.מבקש להע רון

 יהיו אחראים על ליגה לאומית. סיגל ותומר

 יהיו אחראים על ליגת על. ישראל וחן

 האחריות תהיה גם בהרשמה לעונה הבאה ובגיוס שחקנים חדשים לכלל מסגרות העמותה. 

ההחלטה היא שכול שחקן שירשם לעונה הבאה יצטרך לשלם מראש על הפעילות כמו כן חייב יהיה להמציא אישור רפואי תקף 

 לעונת המשחקים הבאה. 

 כל שחקן חדש יהיה חייב למלא טופס אישור חשיפה + טופס בקשה להצטרף למסגרות העמותה.

 ני הבאולינג על העלויות לעונה הבאה .עד אמצע חודש מרץ יופץ חוזר לכלל שחק לגבי העונה הבאה

 ידברו עם שלום שקורי ומיכאל כהן על עונה זו . ישראל וחן

 יהיה אחראי לגביית כל הכספיים עד לסיום השנה על מנת שנוכל לעמוד בדרישות לניהול תקין ובקבלת האישור המיוחל. רון

  

 .ותאריך המסיבהתאריכי יעד  2015-2014הערכות למסיבת הסיום לעונת  .4לסעיף 

 בשבוע האחרון של חודש מאי.גרות העמותה מסתימות מספעילות כלל 

 פעילות ליגת יוניפייד במסגרת ההתאחדות מסתיימת בתחילת חודש יוני.



 .19-27/6/2014בחודש יוני יוצאים לאליפות אירופה לסניורים בבולוניה מספר שחקנים מהעמותה בתאריכים 

  5/8/2014 - 15/7/2014בחודש יולי יוצאים ספורטאי שפיישל אולימפיקס לאליפות העולם בארה"ב 

 יום ג' באולמי ארגמן . 30/6/2014התאריך המוצע למסיבת הסיום של מסגרת העמותה  

 כל ההכנות למסיבת הסיום יהיו באחריות חברי ההנהלה חן וסיגל ולאחר הסגירה של יו"ר העמותה.

 .העמותה אתר  .5 לסעיף

כאשר שודרגה התוכנה לעיצוב האתר, ואת הבעיות שנתקלנו  אתר העמותה ואת הבעיות באתר שנוצרומה שקורה ב: סקר את רון 

 במהלך הליגות עם השחקנים אשר נגשו לאתר לתקנונים ולא הצליחו לראות כלום ולכן צפה הבעיה.

 (....מה שאני זוכרמת החומר )שוחזר ולא ניתן לשחזר א ,ונוהלייםנעלם כל התוכן בתקנונים 

יתי בהדרכה בקידום נט. נותרו מס' עיצובים שצריך יהיו המון בעיות בעיצובים , נכון לעכשיו סודר והכול מתנהל תקין לאחר שה

 למצוא להם פתרון של מחיקה מהרשימות.

תר על כל התוכן. הרי כל חברה שמקימה חסון והשמירה של האחוזה סעיף של מי האחריות לגבי הא: אם יש ב עו"ד עמי נחמני

 אתרים יש לה שרתים ומקומות אכסון לאתרים שברשותה ושם הכול אמור להיות מגובה ושמור לבעיות כמו שהוצגו כאן.

יש באפשרות העמותה לתבוע את החברה המחזיקה ושומרת את כל החומר קידום נט בבית משפט על אי יכולת לשחזר חומר 

 ל ידינו. שנמחק מהאתר ולא ע

 מבקש לראות את ההסכם עליו העמותה חתומה כאשר .

 : יעביר מחר בבוקר את כל החומר ליועץ המשפטי לראות על מה חתמנו. רון 

קידום נט אבהיר להם במה מדובר על מנת שלא יחזור על עצמו הסיפור גם בעדכון תוכנה מבקש מההנהלה לא לפעול משפטית נגד 

 מה שיש באתר וגיבוי למקרה של צורך בשחזור.וגם באחסון ושמירה על כל 

 .אבל להבהיר לקידום נט מה ההשלכות שאמורות להיות להבא במקרה דומה לא לפעול משפטית אושר פה אחד החלטה :

 .בהתאם והיערכות ספר לבתי ליגה .6 לסעיף

 : סקר בפני ההנהלה על הקשיים בהקמת הליגות לבתי ספר. רון

בפעילות עם בתי ספר שנרשמו לפרויקט כמו כן נמשיך לנסות לצרף את כל בתי הספר בב"ש בשיתוף לאחר חג חנוכה נתחיל 

 מחלקת החינוך והספורט בעיר.

ישארו למחויבות אישית עם שחקני ספיישל אולימפיקס ולאחר יאנו נתחיל בפעיות בתי ספר בימי שלישי מהבוקר כאשר התלמידים 

 בתחומי הבאולינג על בסיס דו או תלת שבועי.בית ויעשירו את ידע התלמידים והכול מכן הסטודנטים יעזרו בהכנת שיעורי 

כל תלמידי בתי הספר שירשמו לפרויקט זה יקבלו במסגרת העמותה את המיטב להכשרתם כשחקני באולינג על מנת שנוכל לשלבם 

 במסגרות ההתאחדות הן בליגות והן בתחרויות לקביעת נבחרות ישראל בכול רמת גיל.

 .קליטת ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים למסגרות העמותה וספיישל אולימפיקס:  7לסעיף 

 2ספורטאים )  14. מסגרת של אלו"ט 1מסגרות של ספיישל אולימפיקס אשר מחולקים לשני ליגות.  3נכון להיום יש בעמותה 

 חינוך מיוחד(. 4 -אגודת עמי ו מהם 7ספורטאים  11. מסגרת של אגודת עמי, ושחקנים מחינוך מיוחד )2בתים(. 

 ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים. 25סה"כ בעמותה יש 

ת למחויבות אישית נקלוט עוד ועוד ספורטאים והמקומי ויותכאשר נתחיל את ליגות לבתי ספר ונפעל בשיתוף פעולה עם כל מסגרות ברש

על דיגלה את חינוך דור המחר לנתינה ולעזרה למען האחר  בעלי צרכים מיוחדים ונמשיך לפעול ולקדם את מטרות העמותה אשר חרתה

 והשונה בחברתנו.



 .המשך גיוס כספים לקידום מטרות העמותה:  8לסעיף 

 סקר בפני ההנהלה את הפעולות והמאמצים לגיוס כספיים בכול דרך אפשרית למען קידום מטרות העמותה. רון

 לגייס כספים באופן שוטף וקבוע על בסיס חודשי. אנו פועלים מול הגופים הגדולים במשק על מנת שנוכל

אנו חייבים לעבור מספר אבחונים וועדות על מנת לקבל את תו המאשר לקבל כספים ואנו פועלים בקשר הדוק עם כל הגורמים 

 הרלוונטיים בנושא החומר יועבר מחר במייל לכול אחד מחברי הוועד לעיונו.

ם נעמוד בכול נקבל את התו המיוחל ונוכל לקבל כספים על בסיס חודשי מהגופים בסופו של תהליך הנמשך מעל לחצי שנה א

מאיר שמגר משפטן ישראלי, היועץ המשפטי הגדולים ביותר במשק.) הוועדה הסופית היא וועדה שהעומד בראש הוועדה הוא 

 ( 1995–1983לממשלה ונשיא בית המשפט העליון בין השנים 

ט בעיות בגיוס כספים והכול בגלל המלחמה אנו פועלים במרץ על מנת שנוכל לסיים את העונה נכון להיום אנו נתקלים בלא מע

 הנוכחית ולעמוד בכול המשימות והמטרות שהצבנו לעצמנו בתקציב לעונה זו.

 .ביטוח ספורטאים : 9לסעיף 

  31.12.2015: כל ספורטאי העמותה בוטחו עד  מעדכןרון 

 .2015מליגות העמותה בליגות בית מבוטחים בעוצמה עד לסוף  ספורטאים בוגרים וסניורים .א

על פעילות במסגרת העמותה, ובנוסף  2015ספורטאי ספיישל אולימפיקס מבוטחים בשני ביטוחים שונים בעוצמה עד סוף  .ב

 .2015מבוטחים בספיישל אולימפיקס עבור פעילות במסגרת ספיישל אולימפיקס עד סוף 

עמותה עבור כל הספורטאים.                                                                                       כל התשלומים שולמו ע"י ה

 הפוליסות מופיעות באתר העמותה בדף תקנונים ונוהלים תחת ביטוחי ספורטאים.

 .רכישת שי חנוכה לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים:  10לסעיף 

 ספורטאים חבילות שי אשר יחולקו ביום שלישי במסגרת הליגת הבית לספיישל אולימפיקס.העמותה רוכשת עבור ה

 כלכלה לספורטאי ספיישל אולימפיקס. 8052ומסעיף העלות עבור השי תהיה מתקציב שאושר 

 פועל לגייס תורם אשר יממן את העלות עבור השי.  רון

 .אושר פה אחד :החלטה 

 .שטרם קיבלורכישת מכנס לשחקנים :  11לסעיף 

 נרכשו מכנסיים לשאר השחקנים שלא קיבלו מכנסיים בתחילת העונה ,

המכנסיים בעיקרם מיועדים לשחקני שפיישל אולימפיקס שטרם קיבלו ולחברי העמותה שלא משחקים ששילמו את חובם וטרם 

 קיבלו מכנס.

 רכישת חולצות וציוד עבור הספורטאים. 8030סעיף העלות עבור הרכישה לפי 

 כך שאין גירעון  ואו חוסר לסיום העונה בתקציב הנוכחי. 2014-2015ל העלות מאושרת בתקציב לעונת המשחקים כ
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