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 31פרוטוקול 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

 דן שמש, יוסי ניפרבסקי.אמיל דין,  רון ראובן,חברי וועד: נוכחים : 

 ., עופרה כהן: פיני אלבזביקורתוועדת  חבר            

 גנאדי זמנסקי, תומר רשף.סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץ, : חסרים            

                    

 על הפרק :

 ברכות ותודות על ארגון המסיבה. העברת המסרים מכל המכובדים לכלל שחקני ומתנדבי העמותה .1

 עדכון לגבי מה שמתרחש בהתאחדות. .2

 עדכון לגבי מרכז חוגים. .3

 ספורט.אישור תוכנית משחקים שהוכנה ע"י וועדת  .4

 והנחיות לעדכון תקנונים. 7אישור פרוטוקול וועדת ספורט מס'  .5

 התקנונים יאושרו כשבוע לפני האסיפה ולאחר תיקון הערות שהתקבלו. •

 קבלת החלטה לגבי העלויות לעונה הבאה. .6

 תשלום על בני משפחה •

על תשלום  50%הנחה למי שנרשם לשני הליגות סניורים ועמותה ולפי הנהוג בשנים קודמות  •

 ליגת הסניורים

 מימון העלויות על ארוחת הבוקר לסניורים •

 על כמה מחזורי ליגה נחייב בעונה הבאה מתוך כל מחזורי הליגות בפועל. •

 שחקני ליגה. 50אישור שחקנים חדשים לעמותה ולמילוי עד  .7

 חברי עמותה ששמרו על הזכות מצטרפים העונה: •

 מיכאל כהן. .א

 חזי אברהם .ב

 החליט לא להצטרף ומוותר גם על הזכות לשמור את מקומו כחבר עמותה. –יובל עזר  .ג

 צרוף שחקנים חדשים: •

 שחקן קמ"ג. –יעקוב וינברג  .א

 בית הלוחם. – טיצחק טימסי .ב

 בליין ומשחק קבוע בטורניר דורון אסולין. –רון בן נעים  .ג

 שיחק בעבר בליגות העמותה ושחקן טבע טק. –אלכס קרבט  .ד

 תאריכי יעד: .8

 רפואיים תאריכי ייעד.אישורי  .א

 תשלום והסדרת התשלום לעונה הקרובה. .ב

 אסיפה כללית לחלוקה הליגה לקבוצות ולקבוע פייסרים עוד בטרם נתחיל את החלוקה. .ג

 שיחה לכל שחקני הייצוג של העמותה לקביעת הנבחרות בכל ליגה וליגה. .ד

 נות.וש .ה

 החלטות :

 המסרים מכל המכובדים לכלל שחקני ומתנדבי העמותהברכות ותודות על ארגון המסיבה. העברת  .1לסעיף 

 ברצוני להודות לכל אחד ואחת מכם על העזרה בארגון המסיבה שעברה ללא תקלות מיוחדות ועל כך תבוא הברכה, רון:

ות וכמו כן מעביר אליכם את חלק מהברכות שהועבר אלי ע"י המכובדים ראש העיר אגף הספורט כיוונים בתי הספר ההורים המסגר

 ושחקנים והאורחים. הפרגון היה מכולם אל העשייה הנתינה הפעילות ההישגים ובכלל על העמותה המדהימה שיש לנו.



בקשתו להעביר לכולם את תודתו העמוקה על העשייה  17:00והגעתי אליו בסביבות השעה  ,נקראתי לראש העיר ביום שלמחרת

 מתנדבי העמותה.ועלה של העמותה לכל אחד ואחת מכם חברי שחקני ופו

 כמו כן ביקש מהמזכיר צביקה לפעול ולערב את שלומי מנכ"ל כיוונים לזרז את כל מה שצריך לגבי המרכז לחוגים שאנו מתכננים.

בירכתי את ראש העיר על הצעד המחייב לבאות וכמו כן על הישארותו בערב המדהים מראשיתו ועד סופו דבר שהוא לא ברור 

 .מאליו

 

על מנת לתאם את כל הפגישות בנדון ולפי בקשת ראש העיר ובעזרתו של המזכיר צביקה נפעל לכנס צוות חשיבה ני אפנה הלאה א

 בעניין ומה אנו מבקשים בתוכניות למרכז החוגים.

 

 עדכון לגבי מה שמתרחש בהתאחדות. .2לסעיף 

 מעדכן את כולם שעד שאני, רון וישראל לא ידונו בפרטיות על העניין, : רון

 ושנקבל החלטה איך אנו מתכוונים לפעול, נביא אותה אליכם ונקבל את אישורכם לפעול בנדון.

 

 עדכון לגבי מרכז חוגים. .3לסעיף 

 ראש העיר החליט לזרז את ההליכים ולפעול להקים את מרכז החוגים בשילוב מרכז תעסוקה לצרכים מיוחדים, :עדכןרון 

על מנת שנוכל להעמיד את מרכז החוגים הראוי לב"ש ולמען הקהילה ולמען המון עמותות אנו נפעל בשיתוף פעולה עם כל הגורמים 

 ספורט בכל ענפי הספורט האולימפיים והלא  אולימפיים ובשילוב צרכים מיוחדים בכל ענף וענף.

 

 אישור תוכנית משחקים שהוכנה ע"י וועדת ספורט.. 4לסעיף 

 מובאת כאן לעיונכם תוכנית המשחקים לעונה הבאה אשר הוכנה ע"י וועדת הספורט. מעדכן: רון

 תוכנית זו כוללת שינוי מהותי לתוכנית הליגות.

 התוכנית כוללת:

 טורניר טרום עונה. .1

 טורניר גביע אישי על בסיס אישי וזוגות:  .2

 מחזורים יהיו על בסיס אישי. 2 .א

 יילקחו גם לאישי. מחזורים יהיו על בסיס זוגות, שהתוצאות 2 .ב

 העונה כמו תמיד יהיה על בסיס טורניר זוגות שהתוצאות יילקחו גם לאישי. םומחזור סיו .ג

מחזורי ליגה בכול סיבוב  18מחזורי ליגה )בפועל לכל שחקן  21ליגת העמותה תהיה על בסיס המתכונת מעונה קודמת  .3

 קבוצה חופשית(

 היו הפסקות בכל סיבוב למעט אילוצי חגים.המחזורים יהיו ברצף על מנת ליצור עניין ולא י .א

לאחר הסיבוב הראשון יש את הספורטיאדה וחופשת חנוכה ולאחר חנוכה יש רק מחזור השלמה אחד שיילקח בחשבון  .ב

 עד סיום הליגה לכל מי שחסר לו מחזור ליגה.

 בין הסיבוב השני והסיבוב השלישי יתקיים טורניר נגב ע"ש דורון אסולין. .ג

 השני יש את חופשת פסח יום השואה ועצמאות.לאחר הסיבוב  .ד

 סה"כ מחזורים לשחקן : 

 .1מחזור טרום עונה 

 . 5מחזורי טורניר גביע אישי 

 מחזורים. 18ומתוכם מחושבים לעלויות  21מחזורי ליגה 

 .1מחזור השלמה 

 מחזורי משחק. 28מחזורי ליגה ובפועל יש  25סה"כ לחיוב השחקנים 

                                                   

  אושר פה אחד.: חלטהה

 לאשר את תוכנית המשחקים במתכונת הנוכחית. .1

ובסך הכל משחקים  75משחקים למחזור =  3מחזורי ליגה * 25לאשר לחייב את השחקנים בעלות מלאה על כל המחזורים  .2

 שיקבעו בישיבה זו.ש"ח על המשחקים. ובנוסף כל אחד ישלם את דמי החבר והרישום  1,500

 

 

 והנחיות לעדכון תקנונים. 7אישור פרוטוקול וועדת ספורט מס' . 5לסעיף 

 התקנונים יאושרו כשבוע לפני האסיפה ולאחר תיקון הערות שהתקבלו.



 

 מובאים כאן אליכם סיכום ישיבת וועד ספורט וכפי שהועבר אליכם מבעוד מועד. רון

 עדת הספורט והוחלט על :הוועד אישר את כל פרוטוקול ישיבת וו

 יכנס את וועדת הספורט לעניין הפייסרים ויביא לאישור הוועד. יוסי .1

 יש לקחת בחשבון את ההשלכות לגבי חוסר שחקן בקבוצה מה עושים. .2

 לאחר הבאת האישור לוועד מנהל וועדת הספורט תשב על התקנון ותביא את התקנון מתוקן ולפי ההחלטות שהתקבלו.

 :בדגש על

 )תקדים מאור פחימה ואי בהירות עם חן נגאוקר( המשחקים ולמי מחשיבים את המחלה וכד'. אחוזי .1

 פייסרים. .2

 מחזור השלמה. .3

 ונוהלי הליגות וכד'. .4

 

 ובמתכונת שאושרה בישיבה זו. כמו כן יבנה תקנון לטורניר גביע אישי,

 

  אושר פה אחד.: חלטהה

 

 קבלת החלטה לגבי העלויות לעונה הבאה.. 6סעיף ל

 שני ושלישי. תשלום על בני משפחה .1

 תשלום על ליגת הסניורים 50%הנחה למי שנרשם לשני הליגות סניורים ועמותה ולפי הנהוג בשנים קודמות  .2

 .מימון העלויות על ארוחת הבוקר לסניורים .3

 על כמה מחזורי ליגה נחייב בעונה הבאה מתוך כל מחזורי הליגות בפועל. .4

 ם על מנת שנוכל להמשיך בפעילותנו ולהראות את חוסננו לרשות על הפעלת פרויקטים,לכולם את הצורך לשמור כספי גישמד רון

 אני פונה אליכם להשאיר על כנו את כל העלויות בגביה כמו בשנה שעברה.

 דמי החבר לחברים ודמי הרישום לשחקנים. .1

 לאשר את ההנחה למי שמשחק בשני ליגות בוקר וערב. .2

 על כנו את המימון לארוחת הבוקר לשחקני הסניורים.להשאיר  .3

 ולחייב את מלא העלויות על כל מחזורי הליגה והטורנירים. .4

  אושר פה אחד.: החלטה

 

 שחקני ליגה. 50אישור שחקנים חדשים לעמותה ולמילוי עד . 7סעיף ל

 חברי עמותה ששמרו על הזכות מצטרפים העונה: •

 מיכאל כהן. .ד

 חזי אברהם .ה

 החליט לא להצטרף ומוותר גם על הזכות לשמור את מקומו כחבר עמותה. –יובל עזר  .ו

 צרוף שחקנים חדשים: •

 שחקן קמ"ג. –ב וינברג יעק .ה

 בית הלוחם. – טיצחק טימסי .ו

 בליין ומשחק קבוע בטורניר דורון אסולין. –רון בן נעים  .ז

 שיחק בעבר בליגות העמותה ושחקן טבע טק. –אלכס קרבט  .ח

 

 

ה של פרישת שחקנים ומי שלא מילא את טופסי ההצטרפות לעונה הבאה ומשך פנינו לשחקנים אשר הביעו מעלה את הסוגי - רון

 תם להצטרף לעונה הבאה.ואת נכונ



 עובר שם שם ומסביר מי האדם על מנת שכולם יוכלו להתרשם ולאשר את השחקנים לשחק בעמותה בעונה הבאה. – רון

התנגדות השחקן לא יוכל ליטול חלק בפעילות חובה עלינו כמתחייב מהתקנונים של העמותה לאשר את  למישהומדגיש אני שאם יש 

 קבלת השחקנים פה אחד, ועל מנת שאותו שחקן יוכל ליטול חלק בפעילות העמותה.

 

  אושר פה אחד.: החלטה

 בעמותה. לשחקאברהם וחזי  כהן מיכאלאשר שמרו על זכותם כחברים, לאשר את חזרתם של החברים  .1

, רון בן נעים ואלכס קרבט. לשחק בעמותה כשחקני העמותה בליגות טלאשר את השחקנים יעקב וינברג, יצחק טימסי .2

 העמותה.

 

 תאריכי יעד: .8לסעיף 

 אישורי רפואיים תאריכי ייעד. .1

 תשלום והסדרת התשלום לעונה הקרובה. .2

 נתחיל את החלוקה. אסיפה כללית לחלוקה הליגה לקבוצות ולקבוע פייסרים עוד בטרם .3

 שיחה לכל שחקני הייצוג של העמותה לקביעת הנבחרות בכל ליגה וליגה. .4

 שונות. .5

 

  להלן תאריכי יעד לכלל הסעיפים:: החלטה

 

  תשלום והסדרת התשלום לעונה הקרובה. .א

 יש להסדיר את התשלומים לעונה הקרובה עוד בטרם נתכנס לאסיפה ולחלוקה השחקנים לקבוצות.

 .8/2017/23 –עד לתאריך וגמר הסדרת התשלומים עבור העונה הבאה 

 2017/18ישלח לכל שחקן בוואט סאפ את יתרת התשלום לכל שחקן ושחקן לעונת המשחקים  רון 15/8עד לתאריך 

 יפורסמו תאריכים בוואט סאפ הקבוצתי אשר על כולם להגיע ולהסדיר את התשלומים לעונה הקרובה.

 שונים ועל כולם להגיע במועדים אלה. מועדים 4יפורסמו 

 

 .(לקבוע פייסרים עוד בטרם נתחיל את החלוקה)   .אסיפה כללית לחלוקה הליגה לקבוצות .ב

 .8/2017/24אסיפה כללית 

 באסיפה זו נחלק את השחקנים לליגות ולקבוצות, וועדת ספורט תיתן את הדגשים לעונה הקרובה תקנון וניהול הליגות, 

 לשחקנים ואיסוף חולצות ישנות מכלל השחקנים.חדשות חלוקת חולצות 

 

 

 רפואיים. םאישורי .ג

 .31/8/2017 –עד לתאריך על כל השחקנים להעביר את האישורים הרפואיים 

 17:00-19:00במכון קפוסטה בשעות  9/8נקבעה בדיקה לכלל שחקני העמותה בתאריך 

 סרגי מקפוסטה. 054-4786788בטלפון ומי שלא יכול להגיע בשעות אלה יוכל לתאם באופן פרטי 

 

 .8/2017/72 שיחה לכל שחקני הייצוג של העמותה לקביעת הנבחרות בכל ליגה וליגה. .ד

 

 .5/9/2017תחילת פעילות עונה, טורניר טרום עונה :  .ה

 

 נדגיש לכולם.

 

 עמותה ללא :מסגרות הלא ישחק שחקן ב

 

 הבאת אישור רפואי. .1

 גמר התחשבנות. .2

 הישנות.החזרת החולצות  .3



התקיימה ישיבת המשך לישיבה זו על מנת שוועדת ספורט וביחד עם וועד מנהל יקבלו החלטות בעניין  3/8/2017בתאריך 

הפייסרים ותדון בכובד ראש בכל הקשור להערות השחקנים בעונה החולפת ועל מנת שנצא לדרך לאחר מחשבה מעמיקה 

 ים והשחקנים.ופרטנית על כל תענה שאלה ובקשה שהועלו ע"י החבר

 על הסרתו מרשימת השחקנים לעונה הבאה. חןובנוסף בישיבה זו תידון בקשת ערעורו של 

מציין דבר נוסף שלא ידענו שדוד רובין לא היה ברשימות התפוצה ולכן לא קיבל את ההודעות ועל כך ניתן את הדעת  – רון

 מחו"ל. דוד רוביןלאחר שובו של 

 

 בן, אמיל דין, דן שמש, יוסי ניפרבסקי, ישראל יעקובוביץ, גנאדי זמנסקי.נוכחים : חברי וועד: רון ראו

 חבר וועדת ספורט: וולד אלקז.            

 חבר וועדת ביקורת: עופרה כהן.            

 חסרים: סיגל אמיתי, פיני אלבז, תומר רשף.            

 

 בישיבה זו הוחלט:

 :חןערעורו של 

 על אי שיבוצו בשל אי הבנה. חןוצאתם מהעמותה נתקבל ערעור של לאחר הודעה לשחקנים על ה

 על ההצטרפות לעונה הקרובה. לגנאדיוהוגש טופס ע"י חן 

 .חןהציג בפני כל הנוכחים את השתלשלות האירועים בהתנהלות מול  – רון

 שיחה של כמעט חצי שעה שלא נסובה כלל וכלל בענייני העמותה רק    חןברצוני לציין שאפילו אתמול דיברתי עם         

 בקשר לדברים אישיים. חןבדברים אישיים ביני ובין         

 בוואט סאפ ואף הקריא המלל מתוך הוואט סאפ.חן הסביר לכולם שהיה בקשר מול  – גנאדי

 ובהתנהלות מולו. חןהסביר לכולם שגם היה בקשר עם  – ישראל

 עמותה במילוי טפסים ובקשות.ב ולענייניניש אחריות מינימלית לשחקנים במילוי כל הנדרש ובהתייחסות  – יוסי

להצטרף לעונה  לחןולאחר שכולם הציגו את הטענות בדיון ובחשיבה מעמיקה הוחלט להצביע ולקבל החלטה האם לאפשר 

 הקרובה למסגרות העמותה.

 להצטרף לעונה הבאה. לחןהצבעה: לאפשר 

 דני., אמיל, גנאדי:  בעד

 .רוןנמנע : 

 סי : מתנגד.יו

 ישראל.לא הצביע : 

אישית ולאחר מכן ישיבו לקבוצות בוואט סאפ  חןיעדכן את רון  יצטרף למסגרות העמותה בעונה הקרובה,חן החלטה 

 וברשימות התפוצה בוואט סאפ.

 

 דיון פתוח בעניין פייסרים:

 

 הסביר לכולם את מה המשמעות הפייסרים לעונה הבאה, גנאדי

 ביקש לתת מספר דגשים לגבי הפייסרים והמחויבות  יוסי

 הסביר הצורך שישחקו פייסרים ועל מנת ששחקנים לא ישחקו מול צגי מחשב. ישראל

 ביקש שתימנע הפגיעה בקבוצות בגלל פייסרים. נתן דוגמאות מהעונה האחרונה.דני 

 פייסר מושווה לשחקן נעדר במאת האחוזים ובכך נמנעת הפגיעה בקבוצות.הדגיש ש ישראל

 

 התקבלו מספר החלטות לגבי הפייסרים:

 אשר יפורסם באתר העמותה  2017/18כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה זו יפורסמו בתקנון המשחקים לעונת 

 

 

 

 רון ראובן רשם:


