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 _27/3/2018_  מיום : _7אסיפה כללית מספר : _
 

התקיימה _ (הבוקה)אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 19:15 – 20:30_:  בשעה_ 27.3.2018: _ תאריךב_ 'ג: _ ביום
 .אסיפה כללית

 

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

 
 _ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל בפנקס החברים.52.5%העמותה, שהם: __חברי 40_ מתוך _21נוכחים _

"עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות". לפי פרק  - לשלישית במספר סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית ה
 לתקנות העמותה. .א' .25ט' 
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הילל אליעזר, ולד אלקז, טל ממן, יוסי ניפרבסקי, ישראל יעקובוביץ, סיגל אמיתי, עופרה כהן, עמי סספורטס, פיני אלבז, 
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 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

 תומר רשף.ויו"ר וועדת ביקורת  ישראל יעקובוביץ היו"ר סגן רון ראובן, עדכון היו"ר .1

 . 2017הדוח המילולי לשנת ו 2017לשנת  הכספידוח האישור  .2

 בעונת ושלא שילמו את דמי החבר לאחר שניתנה לו האופציה לשלם את דמי החבר ולא שיחקהוצאת החברים  .3
מתאריך  35ישיבה מספר במסגרות העמותה, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה ב 2017/18המשחקים 
26/03/2018. 
 החברים.

 החבר: דוד רובין. 3.1

 החבר: יובל עזר 3.2

 לקידום מטרות העמותה להיות חבר במסגרות העמותה ותרם 2017/18הכנסת שחקן שמשחק בעונת המשחקים  .4
 .26/03/2018מתאריך  35מין המניין, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 

 השחקן.
 מתנדב פעיל במסגרות העמותה.שחקן ו –מאיר אסולין  4.1

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 :וניהול האסיפההחלטות 
 

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

 .1לסעיף 

 : )יו"ר העמותה( רון

 בעמותה.הפעילות ותה לשמור על כלל המסגרות סקר את פעילות העמותה וכמה חשוב לנו כעמ •

בפעילויות התנדבותיות ולהחזיק את שלל המסגרות ע"י מתנדבי חברי מבקש מכולם להירתם ולעזור  •
 ופעילי העמותה.

סקר את כל הנושא הכספי בעמותה, ואת העבודה הרבה הנדרשת לגיוס משאבים כספיים על מנת  •
 שנוכל להמשיך ולהתקיים ולהחזיק את המסגרות בפעילות הענפה של העמותה.

והדיווחים של ההתאחדות לטוטו, לאחר כל הפעולות סקר את התקציבים שאנו מקבלים מהטוטו  •
 שמחולק, שנעשו על ידינו לזכות בנתח גבוה יותר של תקציב

התוצאה בפועל יצא שהוצאנו יותר כספים משהכנסנו ע"י הקצבות ולא נוכל לעמוד בהתחייבויות 
 שהבטחנו כי לא קיבלנו כספים ברמה שאפשר להשיב על הפעילויות לשחקנים.

עילויות המתבצעות בעניין הכספי אל מול רואה החשבון ועמידה ביעדי התקציב שאושר ע"י סקר את הפ •
 הוועד על כל סעיפיו, ואת הניהול בדיווחים שוטפים לוועד המנהל בעניין.

הדגיש ועדכן את הנוכחים על המשמעויות של קבלת שחקנים חדשים לעמותה, ולפי תקנוני העמותה,  •
 התנדבות לא יוכל להצטרף למסגרות העמותה, על כל המשתמע.שחקן שלא ייטול חלק פעיל ב

עדכן שבמהלך החודש הקרוב יצא קול קורא )לאחר קיום ישיבת וועד מנהל בעניין( לחברי ושחקני  •
העמותה על לקיחת אחריות בפעילויות התנדבותיות המבוצעות במסגרות העמותה, מבקש מכולם 

את המעורבות בעשייה בין כולנו כחברים ושחקנים ולהקל  להירתם בפעילויות אלה על מנת מנוכל לחלק
עלי )יו"ר העמותה( בפעילויות ועל מנת שאוכל להתמקד בקידום העמותה בנושאים החשובים שעומדים 

 .לפתחנו

ולשחקנים שנכחו באולם את תקנוני העמותה והמשמעות על קבלת חברים חדשים  הסביר לחברים •
יות חבר בעמותה וממי שוללים את הזכאות, כל ההמלצות וההחלטות לעמותה ומי זכאי להיות מומלץ לה

 לפעול ליישום תקנוני העמותה.הכללית לאסיפה בסיום תהליך מתקבלות בוועד מנהל שהוא הממליץ 

)מאיר אסולין(  ץשל המומל והבאתי בפני הוועד את פועל 26/3/18מתאריך  35בישיבת וועד מספר  •
בהמלצה ולקבלם כחברים מין המניין בעמותה לאור  וקשתי לאשרבמסגרת ההתנדבותית בעמותה ובי

 לאישור האסיפה ולקבלם כחברי עמותה.פועלם לקידום מטרות העמותה ולהביאם לאסיפה הכללית 

על הזכאות  ואשר ויתר דוד רובין, ויובל עזר.של  בעניינםכמו כן באותה ישיבה עדכנתי את הוועד  •
לשם את דמי  ונתבקשדוד ויובל , 2017/18את דמי החבר לשנת פעילות  מולחברות בעמותה באם לא ישל

מרשימת החברים  םזכות זו המלצתי בפני הוועד להמליץ לאסיפה הכללית להוציא והחבר ומשלא מימש
 בעמותה.

התרחבות העמותה לענף הפטאנק, ביקשתי ממר עמי סספורטס לקחת על עצמו את הענף ולצרפו  •
ת הנדרשות, עמי נענה בחיוב לאתגר, אנו נתחיל את המהלך בעניין לאחר לעמותה על כל המשמעויו

ישיבה ודיון בעניין בוועד, בישיבה זו נחליט על דרכי הפעולה וגיוס שחקנים החל מנוער ועד הצטרפות 
 כל הנושא יועלה לאגף הספורט ברשות ולעומד בראש האגף מר מאיר אלפסי.לאיגוד הפטאנק. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 : גן יו"ר העמותה(ישראל )ס 

 סקר את כל ההתנהלות של העמותה אל מול התאחדות הכדורת בישראל. •

 נתן מספר דוגמאות איך ענף הבאולינג הולך אחורה ולא מתקדם קדימה. •

שיתף בתחושות על הנעשה בהתאחדות אל מול העמותה ועל הנתק המוחלט שיש בין ההתאחדות  •
 לעמותה.

 רשמיים נוספים בעניין.נעשים מספר דברים אל מול גורמים  •
 

 : תומר רשף )יו"ר וועדת ביקורת(

 שיתף את כולם בעניין בדיקת הדו"ח הכספי והמילולי. •

 מבקש לאשר את הדו"ח לאחר בדיקתו ע"י וועדת הביקורת. •

 סיפר לכולם על איך נראים הדברים והעמידה ביעדים התקציביים. •
 

 

 .2017והדוח המילולי לשנת  2017אישור הדוח הכספי לשנת : 2לסעיף           

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

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

לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי  12/3/2018ממליצה 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 חבריהוועדה במכתבה,  החלטה
 .2017 לשנת הכספי

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

 
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור הדוח: _21בעד אישור הדוח: _

 

 .פה אחדבאסיפה זו  אושר 7201והכספי לשנת  הדוח המילולי

 
 : 3לסעיף           

הוצאת החברים שלא שילמו את דמי החבר לאחר שניתנה לו האופציה לשלם את דמי החבר ולא שיחק בעונת 
מתאריך  35במסגרות העמותה, ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר  2017/18המשחקים 
26/03/2018. 

 החברים.

 ר: דוד רובין.החב .5

 .החבר: יובל עזר .6
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

  החבר:

 במסגרות העמותה. 81/7201בעונת המשחקים  משחקלא  דוד רובין                    
החבר נדרש לשלם את דמי החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם 

 את דמי החבר.
 ו מרשימת החברים בעמותה. הוועד ממליץ לחברי האסיפה להוציא

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _21בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהמרשימת החברים   53138281ת.ז  דוד רוביןהוצאת החבר      
 

  החבר:

 במסגרות העמותה. 2017/18לא משחק בעונת המשחקים  יובל עזר                    
י החבר כפי שרשום בתקנוני העמותה ולאחר שניתנה לו האופציה לשלם ולא שילם החבר נדרש לשלם את דמ

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

 _, 00 _ , נמנעים:_00_ , נגד הוצאת החבר: _21בעד הוצאת החבר: _      

 .אושרהים  מרשימת החבר 302727805ת.ז  יובל עזרהוצאת החבר      
 

 : 4לסעיף 
במסגרות העמותה ותרמו לקידום מטרות העמותה להיות חבר  2017/18בעונת המשחקים  המשחק ןהכנסת שחק
 .26/03/2018מתאריך  35ובהתאם להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר מין המניין, 

  : ןהשחק

  

 5080598ת.ז  מאיר אסוליןהשחקן  .א
 _, 00_ , נמנעים:_00גד אישור החבר: __ , נ21בעד אישור החבר: _      
 .27/3/2018אושר להיות חבר עמותה מתאריך  מאיר אסוליןהשחקן            

 
 
 

 מצורפים לפרוטוקול זה:

 רשימת חברים נוכחים באסיפה הכללית, .1
 וניהול ההצבעות ע"י מזכיר האסיפה ישראל יעקובוביץ.

 .2017ים והמילולים לשנת מכתב וועדת ביקורת והמלצה לאישור הדוחות הכספי .2
 

 
 
 
 

 רשם: רון ראובן


