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 20פרוטוקול 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

 עקובוביץ, סיגל אמיתי, פיני אלבז.ישראל י רון ראובן,נוכחים : 

 גבי לוין, חיים זווילי וולד  חסריםבאמצע הישיבה  הצטרףיוסי ניפרבסקי, גנדי זמנסקי. יוסי ניפרבסקי חברי וועדת ספורט:             

 אלקז.                                       

                                        

                                                  חן נגאוקר, עמי נחמני יועץ משפטי, תומר רשף.חסרים :

 על הפרק :

 וועדת ספורט.סיכום ישיבת  .1

 )תקנון מתוקן(.המלצת וועדת ספורט ע"ש דורון אסולין ז"ל 2017לשנת  3 –אישור תקנון נגב ה  .2

 חוסר משחק בטורניר האישי. –ערעור קובי פופליקר  .3

 ן שמעון הרבט לליגת הסניורים.שחקהקבלת  .4

 אישור דוח מילולי ודוח כספי הכנה כל הסעיפים לאסיפה הכללית. .5

 י העמותה.נוהל .6

 רועי פרץ, עדכון מה נעשה ומה בהמשך. .7

 ישראל מוועד מנהל התאחדות הכדורת. התפטרות .8

 אימונים בעמותה. רישום ותחילת גבייה. כולל משנה שעברה. .9

 השתתפות שחקני העמותה בתחרויות במסגרת ההתאחדות. .10

 בפארק האוסטרלי. 16.6.16יום הפנינג  .11

 וועדת תמיכות עיריית ב"ש. .12

 

 החלטות :

וועדת הספורט התכנסה לישיבתה הראשונה לאחר הטורניר לגבש המלצות לגבי כל ההערות שהועלו במהלך הטורניר, . 1לסעיף 

במקביל לטורניר אנו מקדמים את ההכנות לעונה הבאה וישנם סעיפים הנוגעים לעונה הבאה לוח פעילות מתכונת ליגה מספר 

 מחזורים ועוד.

 בכל הרשום מכיוון שלא ראה את הסיכום של הוועדה ולתת עוד זמן לעניין. מבקש לעיין – ישראל יעקובוביץ

 אמר שיסביר ככל שיתבקש ויגיד למה הוחלט מה שהוחלט.  – גנאדי

לכל חברי הוועד, בנוסף ישלח הטורניר המתוקן לכולם, נקיים דיון במייל בהשתתפות וועדת  וישלחהפרוטוקול נמצא באתר העמותה 

 הספורט על מנת שנגיע מוכנים לישיבת וועד הבאה.

 וועדת הספורט לטורניר הבא. -בישיבה הקרובה נדון על הסעיפים ונגבש את תשובתנו לשחקנים ובהמלצת הוועד ו 

 

 יוסי ניפרבסקי.בהתאם להמלצות וועדת ספורט ע"י יו"ר הוועדה  תוקן נגב תקנון אישור. 2לסעיף 

 .1התקנון ישלח לכולם ובהתאם לסעיף 

 
 .האישי בטורניר משחק חוסר – פופליקר קובי ערעור. 3לסעיף 

את הטורניר ולא הספיק להשלים את  בעבודה הוא נאלץ לעזו שבגללהוזמן לומר את דברו בישיבה זו , קובי עדכן  פופליקר קובי

 משחקו השלישי באחד המחזורים. 

, כמו כן באותו מחזור מדובר התקיים טורניר שהוא שילם עליו כסף ולא חינתו אם להצטרף לעמותהמבבעיה זו היא הגורם המכריע 

 דרש את כספו חזרה בגלל שהיה צריך ללכת לעבודה.

 שאלו שאלה: - ישראל ויוסי



 לא יצליח כמו שהיה עכשיו להשלים את שני המחזורים הבאים כי שם אין מחזורי השלמות.מה עושים אם 

 ביקש לדעת את המועדים, – קובי

 (31.5.16 –ו  24.5.16הם מפורסמים באתר. וימסרו לקובי עם מסמך זה. ) – תשובה

כל לא ישתתף אבל יש לתת לי הזדמנות הוא אמר שישתדל לנסות להחליף משמרות ואולי ייפול בימים שהוא עובד בוקר אם לא יו

 להשתתף בטורניר.

 ערעורו של קובי התקבל והוא יוכל להשתתף בטורניר. –החלטה 

 לאפשר לקובי להשלים משחק בודד אשר יושלם היום במשחקו הראשון למרות שהוא קבוצה חופשית.

 תוצאה זו תוזן למשחקים שכבר השיג השחקן במהלך הטורניר ובהמשך לתקנון.

 תוצאה זו תיצבע בצבע שונה ותודגש עם הסבר בחלק העליון של הטבלה.

 בהצלחה."..... 265העפיל על כולם "תעשה תוצאה של  וישראלבהצלחה בטורניר.  לקובי כל הנוכחים מאחלים

 

 לליגת הסניורים., רשמית שמעון הרבטן שחקה קבלת .4לסעיף 

 מילא את כל האישורים הנדרשים והביא אישור מרופא ספורט. שמעון

 מבקש להצטרף לליגת סניורים.

 השחקן. מיהולדעת ביקש  – שראלי

 השחקן הוא גמלאי של ברום לא עובד בבקרים ולכן ביקש להצטרף לליגה זו כי ישנם מספר חברים שמשחקים במסגרת זו. – רון

אנו מקבלים לעמותה לא מהיום רק שחקנים שיהיו מוכנים להתנדב ולעזור בפעילות עם צרכים מיוחדים ובכלל לליגת נוער  – ישראל

 שתקום בשנה הבאה.

 הפנינגיום  16.6.16ונבקש את עזרתו בתאריך ידרש יבוא ניתן לשמעון את ההזדמנות ונראה האם הוא יוכל לעזור ככול ש – רון

 לצרכים מיוחדים.

 לקבל את שמעון הרבט כשחקן עמותה ובליגת סניורים. – ההחלט

 החלטה זו תימסר לשמעון ע"י יו"ר העמותה במעמד ליגת סניורים במחזור הבא.

 

 .הכללית לאסיפה הסעיפים כל הכנה כספי ודוח מילולי דוח אישור .5 עיףס

סגן יו"ר העמותה יחתמו על כל המסמכים  וישראליו"ר העמותה  רוןכל הניירת מרואה החשבון נמצאת במשרד לחתימות  – רון

 הנדרשים.

וועדת ביקורת עברה על כל החומר והגישה את מסכנותיה לדוח בכספי אשר הוגש לרואה החשבון. והמסקנות נמצאות באתר 

 העמותה. תחת סעיף אסיפות כלליות בלשונית עמותה.

 .שיועלופים תצא הודעה לכלל השחקנים על קיום האסיפה הכללית כולל הסעי

כל חבר בוועד מנהל אם ברצונו להעלות הצעה לקבל שחקן עמותה כחבר יעלה זו לפני האסיפה לוועד בדיון פתוח בוואט סאפ וינמק 

 מדוע כן לקבל את השחקן כחבר עמותה.

 ( ולאחר סיום הליגה.10.5.16האסיפה תתקיים במחזור הראשון לאחר חופשת פסח.)

 ה הכללית :נכון לעכשיו הסעיפים באסיפ

 .2015אישור דוח מילולי לשנת  .1

 .2015אישור דוח כספי לשנת  .2

 הוצאת החברים שלא שילמו את חובם )דמי החבר( לעמותה מחברותם בעמותה. .3

 קבלת שחקני עמותה להיות חברים בעמותה ובהמלצת הוועד )ראה בסעיף זה הנחיות לדיון( .4

 .16.6.16לצרכים מיוחדים  הפנינגיום  .5

 בהרמת ליגה לבתי ספר .עזרה מכולם  .6

 הכנות לעונה הבאה רישום ועוד. .7

 ועד בהתאם להתפתחויות. .8

 

 נוהלי העמותה. .6 עיףס

 .הנוהלייםהכינו לעמותה לאחר אין ספור של חודשים בעבודה על  ישראל וחן

 ,נוהלייםתיק מסודר של 

 ישלחו לכול הנוגעים בדבר לעיון והערות אם יש לכל נוהל ונוהל. הנוהליים

 ל לאתר העמותה.ולאחר קבלת כל ההערות והתיקונים הנדרשים אם יהיו כאלה, יועלה הכ

 יהיה אוגדן של כל הנהלים והתקנונים במשרד העמותה.



 בהתאם לצרכים של העמותה. לשנותאשר נוכל  דינמיים נוהלייםאלה הם  נוהליים

 תו התקן של מידות,אלה הם חלק מהדברים שהעמותה חייבת על מנת שנוכל לקבל את  נוהליים

 תו תקן אפקטיביות לעמותה,

 תקן זה מאפשר לעמותה לגייס תרומות מגופים גדולים ועל בסיס חודשי,

 כל עוד נעמוד לנו בתקן זה. קדימהולאחר הבדיקה הראשונית של אותו גוף יועבו הכספים על בסיס חודשי לעמותה להמון שנים 

 לעמותה.  הנוהלייםעל עזרתם לעניין כתיבת כל  לישראל וחןברצוני להודות בשם כל שחקני וחברי העמותה 

 

 

 .בהמשך ומה נעשה מה עדכון, פרץ רועי. 7 יףסע

 לאחר אין ספור בדיקות בקשות רועי לא אושר להגיע לבית כהן,

 הסוגיות הכרוכות בדבר.זו החלטה של בית כהן עצמו ועל ידי בעלי המקצוע אשר בחנו את כל 

 רועי עבר את כל הוועדות כולל אבחונים המראים את התקדמותו מאז היה לשחקן ספיישל אולימפיקס בעמותה.

מרועי  ליהנותאנו נמשיך לעמוד איתן ולנסות למצוא לרועי יחד עם המשפחה מסגרת חלופית קרוב לב"ש על מנת שנוכל 

 יקס של העמותה.ימשיך להיות שחקן ספיישל אולימפ ושרועי

 אני אישית לקחתי על עצמי את הטיפול ברועי וביחד עם המשפחה.

 אנו כעמותה נעשה הכל על מנת לרועי תמצה מסגרת מתאימה וקרובה.

 

 .הכדורת התאחדות מנהל מוועד ישראל התפטרות .8סעיף 

 ההתאחדות.והגיש שאת התפטרות במכתב ליו"ר התפטר מוועד מנהל בהתאחדות,  ישראל יעקובוביץ

 הסביר לכל הנוכחים למה הוא התפטר מהוועד ומה עומד מאחורי התפטרות זו. ישראל

 באותה הזדמנות ישראל מאחל לוועד שנשאר הצלחה להמשיך להצעיד את הענף הבאולינג קדימה.

 

 .שעברה משנה כולל. גבייה ותחילת רישום. בעמותה אימונים .9 סעיף

 השחקנים את חובם על האימונים.נכון להיום טרם שילמו כל 

 יסגרו את כל הרשימות ויוציאו לכל שחקן כמה צריך לשלם עד סוף השבוע. סיגל ורון

 צריך לשבת על כל מי שהתאמן עד היום מאז שהתחלנו עם האימונים

 נכון להיום אנו רק משלמים וטרם התחלנו לגבות בעבור האימונים מהשחקנים.

 

 .ההתאחדות במסגרת בתחרויות העמותה שחקני השתתפות .10 סעיף

 : רון מעדכן

 ברצוני להודות לכל השחקנים אשר מייצגים את העמותה בכבוד בכל התחרויות במסגרת ההתאחדות.

עלה שלב נוסף והפסיד  יוסיעל השתתפותם בטורניר אלוף האלופים על ההישג של  – ליוסי ניפרבסקי ולסמדי טויזר

 .הנוקאאוטבשלב 

 שהשתתפו באליפות ישראל לסניורים. יעקובוביץ ורון ראובןלישראל 

 הגיע למקום רביע המזכה בפרס כספי. ישראל

 הגיע למקום שמיני. רון

 על השתתפותה בליגה על נשים במסגרת ההתאחדות. לסיגל

 יוניפייד.ו לסניוריםבליגות הכי לבוגרים  ולכל השחקנים המשתתפים

 

ולפרגון על המאמץ הנכונות וההקרבה על מנת שלעמותה יהיה ייצוג בכל המפעלים כל השחקנים ראויים לתודות 

 במסגרת ההתאחדות.

 תודה תודה תודה בשם כל חברי הוועד הוועדות החברים והשחקנים.

 

 

 .האוסטרלי בפארק 16.6.16 הפנינג יום .11 סעיף

 הפנינג לצרכים מיוחדים בפארק האוסטרלי.בתאריך זה יתקיים באחריות העמותה ובשיתוף ספיישל אולימפיקס יום 



אשר יאורגנו ע"י ספיישל  הפנינגתלמידים מבתי ספר לצרכים מיוחדים ליום כייף לתחנות  200 -ביום זה יגיעו כ

 אולימפיקס.

 ליום זה הוזמנו מתנדבים מאלקטרה לקחת חלק בפעילות. ולהפעיל את התלמידים.

ות שותפים פעילם ביום זה ולהראות את המחויבות של העמותה לצרכים אנו מבקשים מכל חברי ושחקני העמותה להי

 מיוחדים בעיר ב"ש.

בסיום הפעילות כל  12:00ועד השעה  09:00כולנו נגיע עם חולצות העמותה להפגין נוכחות הפעילות החל מהשעה 

 התלמידים יקבלו מדליות ויכול להיות שראש העיר יגיע להפגין נוכחות בפעילות זו.

 ן שיגיעו כל האחראיים על החינוך והרווחה בעיר והכול כבר מתואם וסגור.כמוב

 

 

 .ש"ב עיריית תמיכות וועדת. 21 סעיף

 העמותה אושרה סוף וסוף לתמיכות מעריית ב"ש.

ואנו פועלים על מנת שנוכל להמשיך לקבל )חלק ראשון ונכבד הועבר לחשבון העמותה( התמיכה שקיבלנו לא מספיקה 

 רותו של ניסים סספורטס מכיוונים.טפתשהובטחו טרם האת ההקצבות 

 אנו מזומנים לפגישה בכיוונים ושם נעלה את כל מה שהובטח לנו.

 למחליפו. שסוכםניסים יעביר במקביל את מה 

 כולי תקווה שנוכל לקבל את מה שהובטח.

 לטורניר דורון אסולין. .1

 להרמת ליגות לבתי ספר. .2

 והעמותה.עזרה בהסעות למסגרות ספיישל  .3

 

 

 

 

 רון ראובן רשם:


