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 22פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

                                                                                                                 (לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה/למעט הדברים שמאושרים.)על הכתב יםבישיבות ההנהלה לא עולועולים כל נושאי הכספים אשר מדוברים 

                                                           , על הכספיםואו הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר מי מבין החברים שמעוניין לקבל פרטים יפנה אל יו"ר העמותה 

 .כמו כן אחת לשנה אנו מאשרים באסיפה כללית את כל הנושא הכספי כולל הדוח המילולי לכול עניין ודבר במסגרת העמותה

 ._7בסעיף _חן נגאוקר, ישראל הצטרף סיגל אמיתי,  רון ראובן,נוכחים : 

 רון עזב בגלל קריאת חרום מהבית.            

 .ביקורת : פיני אלבזחברי וועדת             

                                        

 עמי נחמני יועץ משפטי, תומר רשף. חסרים :

 על הפרק :

 מורשי חתימה עבור משרד המשפטים ובכלל. .1

 אישור פרסים לטורניר האישי. .2

 לשחקני העמותה. 2-אישור קיזוז דמי השתתפות מטורניר נגב ה .3

 שהסתיימה כפי שהיה נהוג בעונה הקודמת.אישור זיכויים לעונה  .4

 קביעת דמי החבר ודמי הרישום לעונה הבאה. .5

 עלויות רישום למסגרות עמי ואלו"ט בהתאם לתקציב. .6

 גיוס שחקנים לעונה הבאה בהתאם להמלצות וועדת הספורט למתכונת המשחקים. .7

 גיוס כספים. .8

 לסעיף.זיכויים לעונה הבאה מקסימום תיקרה לזיכוי לשחקן ומקסימום  .9

 נוהלי עמותה ומינוי מקבלי תלונות בנוהל הטרדה מינית. .10

 תקן מידות. .11

 חידוש 46סעיף  .12

 מסיבת הסיום לעומתה. .13

 סרט תדמית ע"י תלמידי תיכון עמית. .14

 גביע המדינה למועדונים בב"ש. .15

 עדכונים ה.כ.י .16

 ליגה מחוזית. .17

 וועדת ספורט. .18

 מגני תודה לספונסרים. .19

 עמותה.הזמנת מדליות וצלחות לשחקנים  .20

 אימונים בעונה הבאה. .21

 ישיבה עם הבאולינג על סגירה של מה שקורה בשנה הבאה במסגרות העמותה. .22

 חילופי משלחות דרום קוריאה סאול. .23

 כתבה לעיתון ידיעות נגב סיכום עונה. .24

 סיכום ישיבה:

הועבר וואט סאפ בין חברי ההנהלה לאישור רון וישראל כמורשי  6.6.12אישור מורשי חתימה למשרד המשפטים, בתאריך  .1

 חתימה למשרד המשפטים. 

 המינוי אושר פה אחד.

פרסים לזיכוי בגין מיקום בטורניר האישי : הועבר וואט סאפ בין חברי ההנהלה סכום כספי זיכוי לזוכים ובתנאי להצטרפות  .2

 עונה הבאה.ל

 ₪ 250זיכוי  1מקום  .א

 ₪ 200זיכוי  2מקום  .ב



 ₪  150זיכוי  3מקום  .ג

 ₪ 100זיכוי  4מקום  .ד

 ₪ 75זיכוי  7מקום  .ה

 ₪  75זיכוי  10מקום  .ו

 ₪ 50זיכוי  18מקום  .ז

 הפרסים אושרו פה אחד לזיכוי השחקנים מדמי הרישום לעונה הבאה.

למשתתפים  150מציע לזכות ₪  230 1-זוכה בטורניר נגב הין. לאשר את קיזוז העלויות בגין טורניר נגב ע"ש דורון אסול .3

 למי שמצטרף בעונה הבאה.

 אושר פה אחד.

 אישור בהתאם לעונה הקודמת בזיכויים : .4

 ליגה מחוזית זיכוי על תשלום המשחקים. )היה תשלום בגין עלויות המשחקים ודמי הרישום שולמו ע"י העמותה( .א

 ₪.  000המלצה  ( ₪ 000טורניר נגב לקבוע כמה. )היה  .ב

 ₪ ( 000ג. טורניר בחו"ל למי שמשתתף מה החזר מהעמותה. )היה  .ג

 ₪( 000מי שמלווה יוניפייד מה ההחזר מהעמותה על טורניר חו"ל. )היה  .ד

 אושר פה אחד.

 לקבוע את דמי החבר דמי הרישום לשחקן ותיק ודמי הרישום לשחקן חדש. .5

 ₪ . 150כל בן משפחה נוסף ₪  250. 1דמי החבר היו :  .א

 ₪. 100:  נוער דמי החבר לחייל סטודנט .ב

 ₪  350 –דמי רישום שחקן חדש  .ג

 ₪. 300 –דמי רישום שחקן וותיק  .ד

 אושר פה אחד.

 לשחקן.₪  000-כ –ואגודת עמי ₪ .  000 –עלויות רישום ספיישל לעונה הבאה אלו"ט  .6

 .אחד פה אושר

 

את כל הרשימות הזיכויים והחיובים לשחקנים כולל להכין ראובן רון סיגל אמיתי ויו"ר העמותה  באחריות הגזברית

למצטרפים לעונה הבאה ועד לישיבה הבאה הכול יועלה ויאושר בוועד כולל רשימת שחקנים חדשים להצטרפות 

בקובץ בספרי העמותה מצוינים המספרים  000 -בקובץ זה שונו כל המספרים ל סופית למסגרות העמותה.

 הרלוונטים, לכל זיכוי כנגזרת מפעילות השחקן.

  ,ישראל יעקובוביץ מצטרף לישיבה 

 אישור לגיוס שחקנים ולפי המלצת וועדת ספורט לפי כמות קבוצות בליגות העמותה,  .7

 .אושר פה אחד לא לעצור את גיוס השחקנים לליגת הסניורים שיצטרפו כל מי שרוצה. .א

לליגות העמותה לגייס שחקנים ולאשרם בוועד מנהל לפי נוהלי העמותה, לפני העברת האישור לשחקן על אישורו ואו  .ב

 אושר פה אחד לקבל המלצת וועדת הספורט.שחקנים למסגרות העמותה.  50מקסימום  רו.אי אישו

 אושר פה אחד. לליגות נוער ללא הגבלה. .ג

 אושר פה אחד. לליגות ספיישל להגביל ולפי כמות המתנדבים על המסלולים. .ד

 רון מעדכן מצב גיוס כספים מספונסרים: .8

 .2016ונת הכספים גיוס כספים מספונסרים לעונה הבאה ועד לסיום ע

 ₪  00,000אמות השקעות  .א

 ₪  00,000רם הנדסה  .ב

 ₪  00,000קרניה  .ג

 יועבר בסוך החודש לבאולינג מצורף מסמך מאשר העברה.₪  0,000כיוונים  .ד

 ₪  0,000מימד סקודה  .ה

 עד סיום העונה יוזרם לעמותה החל מיולי.₪  0,000טוטו מספיישל   .ו

 ש בחשבו העמותהשלי₪  0,000 -טוטו על חשבון ההתאחדות כ .ז

 מחציתו כבר בחשבון העמותה.₪  0,000עיריית ב"ש וועדת תמיכות  .ח

 ₪.( 000כל הסכומים מופיעים בדוחות השנתיים ובתיק סיכומי הישיבות במשרדי העמותה.) ולכן הסכומים בגדר 

 



 יש לדאוג להמשך גיוס

 ₪  00,000עופר בוסטן רשות הספורט  .א

 ₪ 00,000ברום  .ב

 ₪  00,000אדמה מכתשים לקראת סוף שנה נדבר ונראה מה עושים יתכן  .ג

 ₪  00,000 -שטיחי שמחון, מתכת הדור, בית העוף, אסולין גבי נגר, גידי'ס, המוביל הדרומי, אביעם, כסף צבוע בסך כ .ד

 ₪  00,000כיוונים כסף צבוע  .ה

 ₪  00,000אחים רחמה  .ו

 ₪  00,000 -תרומה מחו"ל כ .ז

 טפחות .ח

 ישראל ורון וחברי ההנהלה ....ים תורמים נוספ .ט

 הגבלת סכום תיקרה לזיכוי לעונה הבאה: .9

 הגבלת זיכוי לחברי ושחקני העמותה במהלך העונה ובזיכוי לעונה הבאה: .א

 ₪  850מקסימום לחבר עמותה 

 ₪. 750מקסימום לשחקן עמותה 

 ₪  250 לחבר עמותה מקסימום לסעיף

 ₪ 200 עמותה שחקןל מקסימום לסעיף

 אושר פה אחד

 לעמותה מינוי מקבלי תלונות הטרדה מינית: והלייםנ .10

 סיגל. .א

 ישראל  .ב

 יועץ משפטי. .ג

 עם היועץ המשפטי לגבי מינוי זה עבורו(. ייבדק) אושר פה אחד מינוי למקבלי תלונות

 

 סוף חודש יולי נסיים את כל הפעולות ועד קבלת התקן.תקן מידות לאחר חזרה מחו"ל של הסניורים ועד  .11

 באחריות רון.

 יש לחדשו בתאום עם רואה החשבון ורשויות המס. 46אישור לסעיף  .12

 באחריות רון.

 יש להיערך לעניין ברצינות יתרה ולהציב אחראיים לכל פעולה כולל מנחה לערב. 4.8.16מסיבת הסיום  .13

 תוקם וועדת תרבות:

 ברוניה סמדי ועוד מצטרפים חדשים שיהיו מעוניינים. המלצה : חן סיגל

 אושר פה אחד.

 וועדת תרבות תתכנס ותכין את כל הקשור למסיבה ובכלל אירועים למסגרות העמותה.

 סרט תדמית עמותה ע"י תלמידי תיכון עמית מגישים את הסרט לתחרות ארצית. .14

 יזכה במקום הראשון ולתפארת העמותה.רון עדכן מה הולך להיות בסרט ומאחל לתלמידים שסרט זה 

 גביע המדינה למועדונים בבאר שבע. .15

 רון עדכן את הוועד לגבי רשימת השחקנים המצטרפים העונה.

 בהצלחה למועדון נגב.

 .התאחדות הכדורת בישראל .16

 עדכון כללי מה קורה בהתאחדות ומה אנו עושים,

 מתרות העמותה בלבד בהתאחדות.בשלב זה אנו לא פועלים כנגד ההתאחדות ופועלים לקידום 

 ממוקמים גבוה בטבלאות נאחל להם בהצלחה. 2שחקני עמותה לאחר מחזור  14ליגה מחוזית : נרשמו  .17

 וועדת ספורט :  .18

 רון העביר בקצרה מה היו הדגשים לוועדה בישיבה האחרונה שבה השתתף.

 הנחיות לעונה הבאה תקנונים ניהול ליגות העמותה טבלאות ועוד.ומה ה

 ועדת ספורט תגיש את התקנונים לוועד מנהל לאישור לעונה הבאה.ו

 

 



 

 

 .הזמנת מגני תודה לספונסרים צריך לחשוב על משהוא כמו הפעם הקודמת .19

 הנוסח שהתקבל למגן הוא :

 רוצים שזה יקרה, מסוימים"אנשים 

 מתפללים שזה יקרה, מסוימיםאנשים 

 אחרים גורמים שזה יקרה"

 רה.בלעדיכם זזה לא היה קו

 בתודה, בהוקרה ובהערכה מכל הלב.

 

 ספיישל וצלחות לשיאים לכלל השחקנים בליגות שיא למשחק ושיא לשלושה.מדליות לספורטאים  .20

 בסיום העונה ולזכאים. ההישגיםיוזמנו לזוכים לפי 

 אושר פה אחד.

 עמי.אימונים לעונה הבאה אפשרות עם קוס לליגות בתי ספר ולליגות ספיישל אולימפיקס אגודת  .21

 אנו נדרוש מההתאחדות את המאמן עבור קוס למסגרת ספיישל אולימפיקס אגודת עמי וליגות לבתי ספר.

 ימי פעילות מסגרות לעונה הבאה: .22

 עמותה סניורים ספיישל בתי ספר  -סגירה עם בעל הבאולינג כלל מסגרתי. שעות לתחילת חימום: .א

 עלויות. לכל ליגה ותמחור. .ב

 שימון. .ג

 ידי ישיבה ונצרף לישיבה את וועדת הספורט לעניין.יתואם עם שלום וג

 באחריות ישראל כולל הכנה של כל מה שנדרש עלויות שימון ועוד.

 כתבה לעיתון ידיעות נגב יבצע לאחר חזרתנו מחו"ל. .23

 לאחר המסיבה אנו נתארגן לכתבה בעיתון כולל ההישגים לשחקנים והאלופים.

 

 ם קוריאה.משלחת חילופי משלחות עוצמה לסיאול דרו .24

 מתנדבים למשלחת : טל ממן ניסים זנזורי ורז ראובן. 3אנו מגישים 

 נאחל להם בהצלחה.

 

 

 רון ראובן רשם:


