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 . 3פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 ., ישראל יעקובוביץנוכחים : רון ראובן

                                                                                                                                                 י, נורברטו רמפל, סיגל אמיתי, יגאל קטבי, ניצן רמוס, חן נגאוקר.נחסרים : עו"ד עמי נחמ

בעיות רגלים ולא זז מהמיטה כל השבת, סיגל רצתה להגיע ושוחררה ע"י החתום מטה. כל השאר לא הגיבו לבקשה  –חן נגאוקר 

 זימון הישיבה. על

 על הפרק :

 החלטה על מורשי חתימה בבנק. .1

 התארגנות לגבי פתיחת הליגות לבוגרים, נוהל גיוס שחקנים לעמותה לליגות. .2

 .פתיחת פייסבוק ומייל לעמותה .3

 .העלאת אתר לעמותה כולל תחזוקה וכד' .4

 .ברהתארגנות לטורניר ספיישל אולימפיקס בב"ש וקביעת תאריך להעביר לכל הנוגעים בד .5

 .אימון שחקנים בוגרים במסגרת העמותה .6

 .עדכון על הוצאות עתידיות בהקמת עמותה .7

 .בחירת חולצות לשחקני העמותה .8

 .( כולל דגל ישראל לתפירה על החולצות'פאץהזמנת סמלים )על  .9

 ספונסרים. .10

 .דברי דפוס שהוזמנו והתקבלו ומה שצריך להזמין עדיין .11

 בסעיף נוסף שלא על הפרק(. שונות, ) אם יביא חבר הנהלה בקשה לדון .12

 החלטות :

דות על מנת להמשיך בהקמת העמותה, לצורך כך חייבים לאשר אנו חייבים להגיש מסמכים במהירות האפשרית למוס  . 1לסעיף 

                   יאושרו צקים.                                                        מבניהםחברים מורשי חתימה בבנק שבחתימת שניים  4

ניסיתי להשיג את ניצן ואת נורברטו שאושרו בישיבה הקודמת על מנת לקבל את אישורם להגיע לבנק ביום שני בערב  ולא הצלחתי, 

פניתי לחן על מנת לקבל אישור על הגעתו לבנק ביום שני בצהרים וקיבלתי אישור.) הדבר נעשה בגלל שמחר בבוקר אני מחתים 

טי על מסמכים שמועברים לבנק על מנת שנגיע ביום שני לפתיחת חשבון(  הצורך הדחוף הוא בגלל שאנו חייבים את היועץ המשפ

לפתוח חשבון במע"מ ובמס הכנסה עוד השבוע והזמן שעומד לרשותנו הוא קצר ולכן התקבל החלטה על ידי רון וישראל.         

   .חן נגאוקר, גזברית - , סיגל אמיתיסגן יו"ר ובוביץ, ישראל יעקיו"ר רון ראובן – מורשי חתימההחלטה על 

       מחר בבוקר אגש ליועץ המשפטי, לעו"ד עמי נחמני ואחתים אותו על המסמכים על מנת שאוכל להגישם לבנק.

                              אנו חייבים לגייס שחקנים, להתחיל על מנת  ם את ליגת בוגרים בתחילת ינואר,יאנו מתחיל. 2לסעיף 

                                                                           בקבלה יש תיקיה עם טופסי הצטרפות ועלויות לליגה החדשה.                                                                          גנבבאולי

.                                       רון ראובןוהחתימו אותו על המסמך ועדכנו את  אתורו אם יש שחקן שאתם חושבים שרצוי שהוא יצטרף אנו גשו אליו דב

שבע התנאי להצטרפותו הוא שהוא לא פורש מהליגה שלהם הוא יצטרך לשחק בשני הליגות -אם פונים לשחקן מעמותת באר

 במקביל. 

ניהול המייל , negavbo@gmail.comהמייל של העמותה  Gmail רים לאוויר מייל של העמותה דרך ה,  חן נגאוקר .3לסעיף 

                                                                                                                                           רון, ישראל, וחן. באחריות

                                               ,  רועי ראובןיחד עם חן נגאוקר ה באחריות בוק יהיהפייספתח פייסבוק לעמותה הניהול של  חן

 נשמח לקבל חברים נוספים לטפל בכל הנושא.

עלאת אתר לאוויר.                                                                       עדכן את העלויות הכרוכות בכל נושא ה רון  .4לסעיף 

ההחלטה לגבי התקשרות עם בונה אתרים נדחתה לישיבה הבאה על מנת לערב את כל ההנהלה בעלויות הצפויות בגין בניית 

 .ותחזוקוהאתר 



, התאריך לטורניר בב"ש נדחה בגלל תחרות ארצית התארגנות לגבי ספיישל אולימפיקסעדכן על  רון. 5לסעיף 

בט"ו  16.1.14המתקיימת באשדוד יום לפני התאריך שלנו לטורניר בב"ש. נקבע שאנו נעביר את הטורניר לתאריך 

בשבט תאריך זה הוא סופי כך עודכנו גם בספיישל אולימפיקס. לתאריך זה תצא הזמנה לכל הספונסרים ראשי רשויות 

 ו נודיע לבעלי הבאולינג ולכל התורמים על שינוי התאריך המיועד.שרים וח"כ. אנ

בשם העמותה אנו נממן אימונים לשחקנים אשר ירצו להתאמן עם מאמן  "מצוינות"המחויבות לבמסגרת . 6לסעיף  

 ישארי, האימונים יהיו לאחר אימון הילדים ובני הנוער ממסגרות ליגות לבתי ספר. המאמן )גדי אבירם( נבחרת ישראל

בלבד ורק לאחר שהדבר אושר ע"י ההנהלה  השחקנים שנרשמו לעמותה העונהלעוד שעה בבאולינג ויאמן את 

 .בישיבות מפעם לפעם

הזמנת חולצות,   ₪ 28.000כרגע על בערך  רבות, עומדיםההוצאות בשלב הראשון של הקמת העמותה הם . 7לסעיף 

תפירה על החולצות ועוד.  אין לנו בשלב זה בעיה של תזרים מזומנים , דברי דפוס, רואה חשבון, הוצאות לבנק, פאצ'ים

 וגם לא תהיה אבל חשוב שכולם ידעו לאן אנו מפנים את הכסף המתקבל מתרומות ספונסרים.

הוחלט שאנו הולכים על חולצות אנדר ראמו שחורות אשר ילוו אותנו לאורך כל הדרך. החולצות הם איכותיות . 8לסעיף 

ביותר והעלויות הם בהתאם. כל שחקן יקבל חולצה בכל שנה עד השנה השנייה כולל.                                              

מעלות החולצה לקופת העמותה.                                              80%כל מי שירצה חולצה נוספת לעונה יצטרך לשלם 

העמותה ולא יהיו ברשותם שני חולצות לפי הרישומים יקבלו חולצה נוספת ללא  ו אתגיציהכי ושחקנים שישחקו במסגרת 

 עלות.           

.      ₪ 2500. העלות הכוללת בכרך 50כמות של יח' ודגלי ישראל ב 125בכמות של  הפצי'םהוחלט להזמין את . 9לסעיף 

כל החברים שיש ברשותם חולצות של העמותה הקודמת ששיחקו בה ולא משתמשים בחולצות נשמח לקבל את דגלי 

 ישראל התפורים על החולצות על מנת להוריד בעלויות. )רון רז רועי ישראל כבר הורידו את הדגלים מהחולצות(

.          הספונסר הרשמי של העמותה הוא צ'מפיון מוטורסתה יש רק אחד לידיעת כולם !!!! .ספונסרים לעמו10לסעיף 

בנוסף לגיוס הכסף מהספונסר הראשי אנו מגייסים כספים מכל החברים המקרים וכל מי שפעילות העמותה יקרה לליבו, 

 ולכן יש לנו המון תורמים שאכפת להם ממה שאנו עושים בחיי הקהילה.

אישי ובשם כולם רוצה להודות לישראל ולסיגל על הבאת כספים לטובת העמותה מתורמים פוטנציאלים ישר  אני באופן

 כח ומכם מייסדי העמותה אנו המשיכו לגייס כספים .

 . דיגיטלדברי הדפוס הוזמנו מדהן   .11לסעיף 

 פנקסים.  20כמות  A5העתקים גודל  3פנקס קבלות  .1

 פנקסים. 10כמות  A5העתקים גודל  3פנקס קבלות/תרומות  .2

  לא הוזמן בגלל שצריך להוסיף את המייל והפייסבוק וכמובן את כתובת האתר.יח'  1000נייר מכתבים עם לוגו העמותה  .3

 לא הוזמן כנ"ל.יח'  1000מעטפות עם לוגו חבילה  .4

מגילת העצמאות את טופס  בסגנוןעמותה. אנו מכינים במקביל קיבלנו בתרומה קפא לוח מודעות בנוסף לקפא לרישום ל .5

 רישום העמותה כולנו נצטרך לחתום למטה כולל היועץ המשפטי של העמותה ואז נקבל גם קפא של זה לתלייה.

אנא מכם הגיבו בתשובה קצרה.... מגיע/לא  )וגם זה קורה( לישיבה הבאה אנא מכם חברים יקרים גם אם לא מתאפשר שונות:

הרבה על מנת להתחיל לפעול כמו שעון שוויצרי הירתמו למשימה לא א הראו טיפה אכפתיות ורצינות .   יש לנו לא עוד מגיע  אנ

  בשל כך אנו נקראים מייסדי העמותה !!!

 

 תודה על שיתוף הפעולה

 

 רון ראובן -רשם


