
 

 

 

 

 

 

17.5.2016 

 _17.5.16_  מיום : _4אסיפה כללית מספר : _
 

_ (V.I.Pהקטן אירועים )אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 24:00 – 22:30_:  בשעה_ 17.5.16: _ תאריךב_ 'ג: _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית

 

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

 
 _ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים.45.45%_חברי העמותה, שהם: _33__ מתוך 15נוכחים _

"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות". לפי פרק  - לשלישית במספר סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית ה
 לתקנות העמותה. .א' .25ט' 

 
סיגל אמיתי, רועי ראובן, רז ראובן, פיני אלבז, יוסי ניפרבסקי,  וביץ,ישראל יעקוב: רון ראובן, רשימת החברים הנוכחים

 מיכאל כהן, חזי אברהם, עמי סספורטס, תומר רשף, ניסים זנזורי, טל ממן, תומר כהן, דוד פרץ.
בן כהן חורחה דה לה ווגה, ניצן רמוס, נורברטו רמפל, חן נגאוקר, גידי סולימני, שלום שקורי, ראו :רשימת החברים שחסרים

זאדה, שחר רמפל, מוריס איטח, דורון אתרוג יפרח, דוד רובין, סאן בן שיטרית, יובל לוי, אילן גורליצקי, קובי פופליקר, נומה 
 משה, אתי גוטליב, דני שמש.

 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

א שיחק ול האופציה לשלם את דמי החברו את דמי החבר לאחר שניתנה ל מושלא שיל ים/חברותחברההוצאת  .1
 .במסגרות העמותה 2015/16בעונת המשחקים 

חורחה דה לה ווגה, ניצן רמוס, נורברטו רמפל, שלום שקורי, שחר רמפל, סאן בן שיטרית, אילן  :החבר
 .גורליצקי, אתי גוטליב

להיות ותרמו לקידום מטרות העמותה עמותה במסגרות ה 2015/16ששיחקו בעונת המשחקים שחקנים הכנסת  .2
 השחקנים:  :3/5/16תאריך מ 21ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר  המניין, מיןחברים 

 ספיישל אולימפיקס. עוזר בכל הקשור לשחקני: יובל עזר .א

 .מתנדב באופן קבוע לעזור בכל פעילות שנדרשים מתנדבים:  בנימין צמח .ב

 .מתנדבים שנדרשים פעילות בכל לעזור קבוע באופן מתנדב:  גבי לוין .ג

 חבר פעיל בוועדת הספורט ושחקן נבחרות המועדון והסניורים ועוזר בהסעות לצרכי העמותה.:  אלקזולד  .ד

 גנאדי זמנסקי : שחקן עמותה הפעיל בוועדת הספורט ואחראי על כל הטבלאות מהעונה הבאה. .ה

 .2015לשנת והכספי אישור דוח מילולי  .3

 ותה.פעילות התנדבותית במסגרות העמעונת המשחקים לעונה הבאה:  .4

 .הבאה בשנה לנו שמצפה ומה השוטפת הפעילות לגבי ר"היו וסגן ר"היו עדכון .5

 
 



 

 
 
 
 

 :וניהול האסיפההחלטות 
 

 האסיפה נפתחה ע"י מזכיר האסיפה סגן היו"ר ישראל יעקובוביץ.
 

  :4סעיף ל
 

 הציג את מטרות העמותה ומה העומד לפתחנו בעונה הבאה. ישראל
 ב'. -מי א' וליגות בית ספיישל אולימפיקס בי

 בתי ספר תיכוניים. 8 -שחקנים מ 64 –ליגות בית לבתי ספר תיכונים 
 תלמידים ליגה זו היא בכפוף לאישור משרד החינוך בעירית ב"ש. 16ליגת תיכון טוביהו 

 
 הדגיש בפני כולם את החשיבות להיות נוכחים ולתמוך במסגרות העמותה.: ישראל

יהיו נוכחים שחקני העמותה  ספיישל אולימפיקס ושחקני הנוער המטרה שבכול מסלול שמשחקים מסגרות
 מתחילת הפעילות ועד סופה במהלך כל העונה. שירתמו בתחילת העונה ללוות ולהדריך את הנוער

 
, המטרה היא לתת ולהעניק לכלל המסגרות כמה שנוכל ובהתאם לתקציבי ישראלהוסיף לדבריו של  :רון

 את המסגרות יתוגמל בזיכוי לעונה הבאה בסכום סמלי לכל מחזור פעילות.העמותה. כל שחקן בוגר שילווה 
 והפירוט יובא בהמשך השיחה / האסיפה.

 

  :5סעיף ל
 

שחקני העמותה  20 -חברי עמותה ועוד כ 18 : מעדכן את חברי העמותה ושחקני העמותה הנמצאים באולםרון 
  ()במהלך האסיפה עזבו מספר חברים בגלל אילוצים משפחתיים

 .וועד חדש בהתאחדות 
חצי שנה התפטר בגלל איי שיתוף פעולה מצד הוועד היוצא ובכל מהלך היו  -כ לפניועד בהתאחדות שנבחר  

מערימים קשיים על מנת להכשיל את הוועד הנבחר, רון וישראל היו הנציגים בהתאחדות רון גזבר וישראל 
חילוקי דעות ואי ניהול נכון של סיכומי הישיבות חבר וועד רון התפטר בגלל בעיות בריאות וישראל בגלל 

 בוועד המנהל.
וועד העמותה החליט לא להיות שותף במהלך של החלפת הוועד הנוכחי לאחר התפטרותו של יו"ר 

 ההתאחדות. לא נשלח נציג לבחירות ולאסיפה הכללית.
 

 העמותה ולא יותר מזה.אנו מאחלים לוועד הנכנס בהצלחה אך שיתוף הפעולה יהיה למען קידום מטרות 

 

 .גביע המדינה לסניורים ומועדונים ואם יהיה לנשים 
אנו נשלח קבוצות להשתתף בגביעי המדינה, למועדונים, לסניורים ואם יהיה גביע מדינה לנשים גם לזה 

 נשלח קבוצה שתייצג אותנו במפעל.

 

 .נוהלי העמותה 
 מידות לאפקטיביות.לעמותה הוכנו נוהליים כמתחייב מניהול תקין, לתו תקן 

ועל כך מודה אני בשם כל חברי ושחקני העמותה על  –הנהלים הוכנו ע"י ישראל יעקובוביץ וחן נגאוקר 
 העבודה הקשה בעניין הנוהליים.

 נהלים אלה אושרו בישיבת הנהלה והועלו לאתר העמותה.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

כבד את כולם במתן הערות אם יש למי מכם הערות נשמח לתקן את הדרוש תיקון על מנת שנוכל ל
 ודגשים נוספים תוך דגש על קידום מטרות העמותה.

בימים אלה אנו עמלים להכין את הנהלים שחסרים לעמותה ועל כך תצא לכולם הודעה כשכל הנהלים 
 יועלו לאתר לאחר אישורם.

 

 .תו תקן מידות 
 העמותה פועלת זה מספר חודשים לקבל את תו התקן לעמותות.

 ו כאחת הדרישות לקבלת תו התקן.הנהלים נכתב
כאשר נקבל את תו התקן נהיה מחויבים כמתחייב מהתקן לשלם עבור ישיבות הוועד וועדות המשנה 

בעמותה סכום כספי )אנו נשלם סכום סמלי ונגביל את הסכום למקסימום ורק לזיכוי למי שימשיך 
 ויפעל בשנה הבאה במסגרות העמותה(

 לישיבה ויישאר עד סופה. )כפי שמחויב בנוהל( הזיכוי יהיה למי שיגיע בזמן
בקבלת תו התקן יהיה לעמותה יותר קל לגייס כספים למען קידום מטרות העמותה. הכסף יכנס באופן 

 אשר מקציבים כסף לעמותות מהסוג שלנו.שוטף ועל בסיס חודשי מגופים 
ד מכם וגם אם נצטרך הוועד ישמח לקבל הערות הצעות וכל מה שיקדם את מטרות העמותה מכל אח

 להרים עוד מספר וועדות משנה.

 

 .תחילת רישום והצטרפות לעונה הבאה 
ולקראת סיום העונה אנו מבקשים לדעת מי מבין החברים השחקנים מעוניין להמשיך כמו בכל שנה 

 ולשחק במסגרות העמותה.
יין להמשיך ואו במהלך המחזור הקרוב יחולק לכל שחקן טופס אשר הוא יחויב למלא אם הוא מעונ

 מעוניין לעזוב את מסגרות העמותה.
בטופס יהיו מספר שורות לפעילות התנדבותית וכל מי שמעוניין להתנדב למסגרות העמותה יציין זאת 

 בנוסף בטופס.
חלוקה לקבוצות ולליגות יתבצע לפי תקנוני העמותה ולפי החלטת וועדת ספורט בישיבה שיסוכם עליה 

 עם הוועד המנהל.

 

 בפארק האוסטרלי. 16.6.16לות מוטורית לצרכים מיוחדים. פעי 
בתי  2העמותה מקיימת יום הפנינג לצרכים מיוחדים בפארק האוסטרלי ביום זה יגיעו  16.6.16בתאריך 

ילדים עם כיסאות גלגלים. הם יופעלו ע"י מתנדבי ספיישל  30 -תלמידים ומתוכם כ 200 -ספר כ
 אולימפיקס בתחנות הפעלה המותאמים גם למוגבלים עם כסאות גלגלים.

לק בפעילות למען המסגרות לצרכים מיוחדים וכל מי שמגיע לפעילות אשמח לראות את כולכם נוטלים ח
 זו מתבקש להגיע עם חולצת מועדון .

 אנו נמשיך לערוך גם בשנה הבאה ובכל רבעון פעילות כזו למען צרכים מיוחדים.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 ילות שנשארה עם ספיישל אולימפיקס.עדכון היו"ר לגבי פע 
 מו השבוע את הפעילות בליגות הבית.יימסגרות ספיישל אולימפיקס ס

 תחרויות ארציות: 2למסגרות אלה יש עוד 

 26.5.16שתתקיים בנתניה בתאריך  9 -אולימפיאדת הילדים ה .1

טורניר גמר קובע לכלל הספורטאים וחלוקת מדליות למקומות הראשונים ומדליות השתתפות  .2
 .1-3לשאר למי שלא הגיע למקומות 

 עילות שיודיע לי אנו יוצאים בהסעות מסודרות כל מי שמעוניין להצטרף לפ
 

 תחילתה של האסיפה הכללית:
 

 : 1 לסעיף
 .2015ים שלא שילמו את דמי החבר לשנת הוצאת החבר

במסגרות העמותה ולא שילמו את דמי החבר כמתחייב  2015/16הוצאת שחקנים שלא שיחקו בעונת המשחקים 
 . 3/5/16מתאריך  21 -תה המתקנוני העמותה, בהמלצת הוועד המנהל מישיב

  החברים:

  במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  חורחה דה לה ווגההחבר 
לא שילם החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ו

 .את דמי החבר
  תה.הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמו

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   322081670ת.ז  חורחה דה לה ווגה הוצאת החבר     
 

  במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  ניצן רמוסהחבר 
לאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ו

 את דמי החבר.
 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      
 

 .אושרהמרשימת החברים   011542115ת.ז  ניצן רמוסהוצאת החבר     
 

  במסגרות העמותה. 2014/15שיחק בעונת המשחקים  לא נורברטו רמפלהחבר 
החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם 

 את דמי החבר.
 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 

 _, 00 מנעים:__ , נ00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   016499550ת.ז  נורברטו רמפלהוצאת החבר      
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  שלום שקוריהחבר 
החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם 

 את דמי החבר.
 וועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. ה

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   054490511ת.ז  שלום שקוריהוצאת החבר      
 

  במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  שחר רמפלהחבר 
לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם החבר נדרש 

 את דמי החבר.
 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 

 _, 00 _ , נמנעים:_01_ , נגד הוצאת החבר: _14בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהרשימת החברים  מ 032501751ת.ז  שחר רמפלהוצאת החבר      
 

  במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  טריתסאן בן שהחבר 
החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם 

 את דמי החבר.
 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15וצאת החבר: _בעד ה      

 .אושרהמרשימת החברים   316341346ת.ז סאן בן שטרית הוצאת החבר      
 

 במסגרות העמותה. 2014/15לא שיחק בעונת המשחקים  אילן גורליצקיחבר ה 
אופציה לשלם ולא שילם החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו ה

 את דמי החבר.
 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      
 

 .אושרהמרשימת החברים   023702012ת.ז  אילן גורליצקיהוצאת החבר      

 
  במסגרות העמותה. 2014/15המשחקים לא שיחק בעונת  אתי גוטליבהחברה 

החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם 
 את דמי החבר.

 הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציאו מרשימת החברים בעמותה. 
  _,00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _15בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   580587751ת.ז  אתי גוטליב ההוצאת החבר     

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 : 2לסעיף 
במסגרות העמותה ותרמו לקידום מטרות העמותה להיות  2014/15הכנסת שחקנים ששיחקו בעונת המשחקים 

 .3/5/16מתאריך  21חברים מין המניין, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 

  ם :השחקני

  

 01574439ת.ז  גבי לויןהשחקן  .א
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 15: _אישור החברבעד       

 . 17.5.16מתאריך  אושר להיות חבר עמותהגבי לוין השחקן            
 

 302727805ת.ז  השחקן יובל עזר .ב
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 15בעד אישור החבר: _      

  .17.5.16מתאריך  אושר להיות חבר עמותהיובל עזר השחקן            
 

 034056895ת.ז  בנימין צמחהשחקן  .ג
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 15בעד אישור החבר: _      

 . 17.5.16מתאריך  אושר להיות חבר עמותה יובל עזרהשחקן           
 

 306754912ת.ז  השחקן גנאדי זמנסקי .ד
 _, 00_ , נמנעים:_00: _ההחבר אישור_ , נגד 15: _הבעד אישור החבר      

  .17.5.16מתאריך  עמותה תלהיות חבר השחקן גנאדי זמנסקי אושר           
 

 017872250השחקן ולד אלקז ת.ז  .ה
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החברה: _15בעד אישור החברה: _      

  .17.5.16חקן ולד אלקז אושר להיות חברת עמותה מתאריך הש           
 

 .5201אישור דוח מילולי והכספי לשנת : 3לסעיף 

 

 ,אלמקייס אבי העמותה של החשבון רואה י"ע הוכן הכספי והדוח המילולי הדוח:  רון
 .הדוחות תא אישרה ביקורת וועדת כן וכמו בדוח שרשומים הסעיפים כל על חתומים המנהל הוועד חברי אנו
 פיני ביקורת וועדת חבר, רשף תומר ביקורת ועדת ר"יו, הביקורת וועדת חברי מצד הערות וללא סייג ללא אושר חהדו

 .אלבז
 לשנת הכספי והדוח המילולי הדוח את לאשר הקרובה הכללית לאסיפה ממליצים ביקורת וועדת חברי: החלטה

2015. 
 

 _, 00_ , נמנעים:_00_ _ , נגד אישור הדוח:15בעד אישור הדוח: _

 
 אושר באסיפה זו . 5201הדוח המילולי והכספי לשנת 

 
 

 רשם: רון ראובן


