
 

 

 

 

 

 

22.3.2017 

 _21.3.2017_  מיום : _5אסיפה כללית מספר : _
 

_ (V.I.Pהקטן אירועים )אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 21:15 – 20:00_:  בשעה_ 21.3.2017: _ תאריךב_ 'ג: _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית

 

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

 
 _ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים.60%_חברי העמותה, שהם: _30תוך __ מ18נוכחים _

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

 
סיגל אמיתי, רז ראובן, פיני אלבז, יוסי ניפרבסקי, מיכאל כהן,  בוביץ,ישראל יעקו: רון ראובן, רשימת החברים הנוכחים

, דני שמש, בנימין צמח, גבי לוין, ולד אלקז, ניסים זנזורי, טל ממןמשה נומה, עמי סספורטס, תומר רשף, מוריס איטח, 
 גנאדי זמנסקי.

זאדה, חזי אברהם, דורון אתרוג יפרח, דוד רובין, חן נגאוקר, רועי ראובן, גידי סולימני, ראובן כהן  :רשימת החברים שחסרים
 יובל לוי, קובי פופליקר, תומר כהן, דוד פרץ, יובל עזר.

 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

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

 דורון אתרוג יפרח. :החבר .א

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  מין המניין,חברים 

 מתנדב פעיל ויו"ר ורכז מתנדבים בעמותה. –אמיל דין  .א

 דב פעיל עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה.מתנ –אבי זוהר  .ב

 מתנדב פעיל עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. –אברהם אליעזר  .ג

 מתנדב פעיל עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. -ארמונד שוקרון  .ד

 גרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה.מתנדב פעיל עם מס -הילל אליעזר  .ה

 מתנדב פעיל עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. -שמעון לוי  .ו

 מתנדב פעיל עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. -שמעון הרבט  .ז

 דים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה.מתנדבת פעילה עם מסגרות לצרכים מיוח -כרמלה אסולין  .ח

 מתנדבת פעילה עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. -עופרה כהן  .ט

 מתנדבת פעילה עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצרכים מיוחדים בעמותה. -ברוניה אליעזר  .י

 כים מיוחדים בעמותה.מתנדבת פעילה עם מסגרות לצרכים מיוחדים בליגות לצר -מזל ממן  .יא



 

 
 
 
 
 
 

 

 .2016לשנת והכספי אישור דוח מילולי  .3

 .בהמשך העונה לנו שמצפה ומה השוטפת הפעילות לגבי ר"היו וסגן ר"היו עדכון .4

 

 :וניהול האסיפההחלטות 
 

 יו"ר העמותה רון ראובן שהוא יו"ר האסיפה.האסיפה נפתחה ע"י 
 

תקנוני העמותה והמשמעות על קבלת חברים חדשים לעמותה הסביר לחברים ולשחקנים שנכחו באולם את : רון
ומי זכאי להיות מומלץ להיות חבר בעמותה וממי שוללים את הזכאות, כל ההמלצות וההחלטות מתקבלות בוועד 

 לפעול ליישום תקנוני העמותה.הכללית לאסיפה בסיום תהליך מנהל שהוא הממליץ 
בפני הוועד את פועלם של המומלצים במסגרת ההתנדבותית  הבאתי 13.3.17מתאריך  27בישיבת וועד מספר 

בעמותה וביקשתי לאשרם בהמלצה ולקבלם כחברים מין המניין בעמותה לאור פועלם לקידום מטרות העמותה 
 לאישור האסיפה ולקבלם כחברי עמותה.ולהביאם לאסיפה הכללית 

יפרח אשר ויתר על הזכאות לחברות בעמותה כמו כן באותה ישיבה עדכנתי את הוועד בעינינו של דורון אתרוג 
, דורון נתבקש לשם את דמי החבר ומשלא מימש זכות זו 2016/17באם לא ישלם את דמי החבר לשנת פעילות 

 המלצתי בפני הוועד להמליץ לאסיפה הכללית להוציאו מרשימת החברים בעמותה.
 

 : 1 לסעיף
 .2016הוצאת החברים שלא שילמו את דמי החבר לשנת 

במסגרות העמותה ולא שילמו את דמי החבר כמתחייב  2016/17הוצאת שחקנים שלא שיחקו בעונת המשחקים 
 . 13/3/2017מתאריך  27 -מתקנוני העמותה, בהמלצת הוועד המנהל מישיבתה ה

  החבר:

 במסגרות העמותה. 2016/17לא שיחק בעונת המשחקים  דורון אתרוג יפרח                    
ש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם החבר נדר

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

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _18בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   349647910ת.ז  דורון אתרוג יפרחהוצאת החבר      
 
 

 : 2לסעיף 
במסגרות העמותה ותרמו לקידום מטרות העמותה  2016/17הכנסת שחקנים שמשחקים בעונת המשחקים 

 .13/3/2017מתאריך  27להיות חברים מין המניין, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 
 

  השחקנים :

  

 68447929השחקן אמיל דיין ת.ז  .א
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך אמיל דיין השחקן            



 

 
 
 
 
 

 026899120השחקן אבי זוהר ת.ז  .ב
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך אבי זוהר השחקן            

 74290735השחקן אברהם אליעזר ת.ז  .ג
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך אברהם אליעזר השחקן            

 62051842ת.ז ארמונד שוקרון השחקן  .ד
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18_ בעד אישור החבר:      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך ארמונד שוקרון השחקן            

 063972053ת.ז הילל אליעזר השחקן  .ה
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17מותה מתאריך אושר להיות חבר עהילל אליעזר השחקן            

 064570955ת.ז שמעון לוי השחקן  .ו
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך שמעון לוי השחקן            

 30068647ת.ז שמעון הרבט השחקן  .ז
 _, 00_ , נמנעים:_00__ , נגד אישור החבר: 18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17אושר להיות חבר עמותה מתאריך שמעון הרבט השחקן            

 52032265השחקנית כרמלה אסולין ת.ז  .ח
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17להיות חבר עמותה מתאריך  האושרכרמלה אסולין  ניתהשחק           

 9497728השחקנית עופרה כהן ת.ז  .ט
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17להיות חבר עמותה מתאריך  האושרעופרה כהן  ניתהשחק           

 64518798השחקנית ברוניה אליעזר ת.ז  .י
 _, 00:__ , נמנעים00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17להיות חבר עמותה מתאריך  האושרברוניה אליעזר  ניתהשחק           

 67732420השחקנית מזל ממן ת.ז  .יא
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור החבר: _18בעד אישור החבר: _      

 .21.3.17להיות חבר עמותה מתאריך  האושר נית מזל ממןהשחק           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 .2016אישור דוח מילולי והכספי לשנת : 3לסעיף           

  י"ע הוכן הכספי והדוח המילולי הדוח: ראובן יו"ר העמותה רון
 .אלמקייס אבי העמותה של החשבון רואה                                               

 .בדוח שרשומים הסעיפים כל על חתומים המנהל הוועד חברי אנו
 יקה המעמיקה והמקיפה של חברי וועדת ביקורת ולאחר שקיבלו מענה לשאלותיהם מיו"ר העמותהלאחר הבד

לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי  26/2/2017ממליצה הוועדה לחברי האסיפה הכללית במכתבם מתאריך 
 שהוכן ע"י רואה החשבון אבי אלמקייס. )מצורף מכתב המלצה וועדת הביקורת לפרוטוקול זה(

 והדוח המילולי הדוח את לאשר הקרובה הכללית לאסיפה ממליצים ביקורת וועדת חברי הוועדה במכתבה, לטההח
 .2016 לשנת הכספי

: לאחר בדיקה מעמקיה ולאחר שקיבלו את כל ההסברים שהתבקשנו מיו"ר תומר רשף יו"ר וועדת ביקורת
 הנוכחית. במתכונתוהעמותה ממליץ לחברי העמותה לאשר את הדוח 

 
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור הדוח: _18בעד אישור הדוח: _

 
 אושר באסיפה זו . 6201הדוח המילולי והכספי לשנת 

 

 : 4לסעיף            
 .בהמשך העונה לנו שמצפה ומה השוטפת הפעילות לגבי ר"היו וסגן ר"היו עדכון               

 פעילות להמשך ועד סיום העונה:רון יו"ר העמותה מעדכן על ה               

 נבחרת העמותה שהעפילה לליגה לאומית נוסעת למשחק חוץ בחיפה. 23.3.17ביום חמישי הקרוב  .1

 10:00לליגת יוניפייד מחזור זה מתקיים בבאר שבע בשעה  5מתקיים מחזור מספר  24.3.17ביום שישי הקרוב  .2
 בבוקר. 

 זוגות בליגה זו. 7סגרת ההתאחדות בתחרות זוגות לנו יש בליגה זו אנו מלווים שחקני צרכים מיוחדים במ

אליפות ישראל לנערים ונערות עד גיל  10:00מתקיימת בבאר שבע החל מהשעה  25.3.17ביום שבת הקרובה  .3
שחקנים שמתמודדים באליפות זו נאחל להם בהצלחה, מבקש מכולם להגיע לפרגן ולתמוך  4, לעמותה יש 16

 ותה.בשחקנים הצעירים של העמ

לליגה מחוזית נגיע לחזק את כל השחקים  2מתקיים מחזור מספר  31.3.17ביום שישי בסוף החודש בתאריך  .4
 שמייצגים את העמותה בליגה זו.

לקראת סוף העונה אנו מקדימים את הבחירות למוסדות העמותה אנו ניתן לחברים החדשים שהצטרפו  .5
 וכלו לבחור ולהיבחר לפי תקנוני העמותה.כחברים מין המניין את פרק הזמן הדרוש על מנת שי

הבחירות יתקיימו לקראת סוף חודש יוני מצפה אנוכי מכולם להירתם לעשייה המרובה שיש לנו במסגרות 
 העמותה ולתת כתף להרים את קרנה של העמותה בעשייה, בוועדות ובתרומה לקהילה.

לכם לשיפור בכל תחום בו אנו עוסקים כאן ההזדמנות שלנו כשחקנים וכחברים להציע את כל הצעות שיש  .6
החל מהליגות לטורנירים לפגרות ועוד אבקש מכולם להעלות את הכול על הכתב ולהגישו לוועד על מנת 

 שלעונה הבאה אנו נגיע מסודרים וללא תקלות. 
 

 : סגן יו"ר העמותה מוסיף הערה חשובה לגבי הבחירות.ץיעקובוביישראל                 

  מועד הגשה סופי הוא מועד שלא  את תשומת ליבכם ללוח הזמנים לגבי הבחירות הקרובות,אנא מכולם
 נחרוג ממנו 

  בכול תחום אשר תוכלו להיות מעורבים ולשפר את העשייה ורוח ההתנדבות מבקש מכולם לפעול ולהירתם
 בעמותה.

 
 רשם: רון ראובן


