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 ה,ניהול ישיב

 היום מתכנסת אסיפה כללית של העמותה כל החברים והשחקנים נדרשו להגיע ולשלם את העלויות לעונה הבאה. .1

 כל לערוך את ההגרלה לקבוצות.נואם יגיעו מרבית שחקנים וכולם ישלמו  1.1

אנו נערוך חלוקה לקבוצות רק לאחר שכולם  ישולמו על ידי כולם,אם לא יגיעו מרבית השחקנים והתשלומים לא  1.2

לאחר מכן וועדת הספורט תחלק את השחקנים לקבוצות ו 22/9ועד לתאריך את העלויות לעונה הבאה ישלמו 

 (2/10/18)מחזור ראשון  והדבר יפורסם לקראת המחזור הראשון.

 

 תמחור ועלויות לעונה הקרובה. .2
כל השחקנים קיבלו הודעה מהגזברית על העלות האישית לתשלום וכולם התבקשו להגיע היום לשלם את העלויות 

מחזורי ליגה וזאת על מנת להקל על השחקנים בעלויות  18הנדרשות לעונה הקרובה, העונה התמחור הוא על 

 על פגרות במהלך העונה. הנדרשות ובדגש

 

 יכויים לעונה הבאה:ז .3
 הצעה לאשר את הזיכויים כפי שהיה השנה. 3.1

 בהצבעה אושר פה אחד.

לעונה הבאה ולא נתחשב בשאר  ₪ 500רון הציע שמתנדב שהגיע והחזיק מסגרת במהלך העונה ישלם רק  3.2

  וכנ"ל  לגבי הזיכויים ₪ 750ל שני ליגות הזיכויים ומי שיתנדב ליותר ממסגרת ישלם ע

 בהצבעה אושר פה אחד.

 

רון מעדכן במצב הכספי של העמותה: על היתרות בבאולינג מצב כספי בחשבון הבנק ומה שאמור להיות עוד בטרם  .4

 תחילת העונה.
 

 , ההחזרים ליו"ר העמותה רון בילג .5

פגשתי עם רואה החשבון והוא אמר שיש טופס שחייבים למלא לגבי ההחזרים ועל הטופס יהיו חייבים לחתום נ 5.1

 חברי וועד שלא מקבלים את ההחזר הרלוונטי. 2
של ישראל וגנאדי מחו"ל מבקש שתתכנסו לקבל  םחר חזרתאאני מנוע להשתתף בדיון ל שזה קשור אלי יווןמכ

 החלטה בעניין

 החזר נסיעות עם רכבים פרטיים אושר כפי שאושר בשנה שעברה.לגבי  5.2

 למי שידרוש נחזיר ובהתאם להצהרה על הנסיעה והתשלום ששולם.  6עות בכביש לגבי תשלום על נסי 5.3
 בהצבעה אושר פה אחד.

 



         חוגים ואיך מתקדם העניין, עדכון יו"ר: רון מספר מה צופן לנו העתיד בהקשר למרכז ה .6
התוכניות במרכז החוגים ואיך על  בוועדהלהציג  נדרשאני בא  3מספר י תתקיים וועדת היגו 17/12בתאריך  6.1

 אולמות ספורט. 3-אמור להיראות מרכז זה בדגש על מרכז באולינג ו
   יערכו מחקרים  במרכז זה אמורים להיות שילוב של צרכים מיוחדים החל מהגנים ועד אחרון הצרכים המיוחדים      

 ובכלל לצרכים מיוחדים בפרט.אחיות מה זה עושה למשפחה לאחים ול                  

  ן השאר יאשר יהיה זה מקום תעסוקה והעסקה הכוללים בכזה יועסקו המון בעלי צרכים מיוחדים במרכז       

 למשפחה מסעדות מרכז קניות ועוד. מקומות בילוי      

  ן גוריון ועל מנת שבמקום ימוקם קמפוס בו יוכשרו המטפלים לדור המחרקט הוא בשילוב אוניברסיטת בהפרוי      

  ובמסגרת זו אף יערכו מחקרים מעמקים על השיפור וההתקדמות של אותם בעלי צרכים מיוחדים שיהיו במקום.      

 אנו כעמותה אמורים לקבל חלק פעיל בתפעול ואחזקת מספר מתקנים וכאן אנו נבקש מכולם ולמי שרוצה  6.2

 להיות שותף במפעל חיים זה. ובשכרלהיות פעיל 

 מגה פרויקטים  2שיש הדגיש דנילוביץ' רוביק ראש העיר מר בכנס הבחירות  15/9ביום שבת בתאריך  6.3

 בשנתיים הקרובות.שאמורים להתחיל 

 לגיל השלישי והרביעי בעיר.והתייחסות תרון מתן פ .1
 חוגים לצרכים מיוחדים אשר ישנה וועדת היגוי לעניין ואנו חברים בה.מרכז  .2

 הגיל השלישי והרביעי ישולבו בחוגים בשעות הבוקר ולאחר מכן גם יתנדבו עם המסגרות במרכז החוגים

 

 עיר מר רוביק דנילוביץ' אשר הושמעה מעל הבמה בכנס הבחירות.של ראש ההצהרה  זו

 

 והחזון של העמותה קורם עור וגידים ואנו על המפה !!!החלום 

 

 :יום כייף למתנדבים .7
 לקראת סוף אוקטובר תחילת נובמבר אנו נערוך יום גיבוש והוקרה למתנדבים בים המלח.

 ₪ 100 -למתנדבים ובני בנות הזוג העלות לא יותר מ 7.1

 למשתתף. ₪ 100לכל מי שמעוניין להצטרף מכל חברי ושחקני העמותה העלות תהיה  7.2
 ות ולהיות יחד כקבוצה.אנו נרד בהסעה מסודרת על מנת שנוכל להעביר חווי 7.3

 בהצבעה אושר פה אחד.                  

 

 פרישת חברים מפעילות בעמותה: )הועבר ואושר בוואט סאפ( .8
 ₪ 500העלות שישלם חבר שפרש מהעמותה ומעוניין לשמור על חברותו הצעתי:  8.1

  ₪ 250ט סאפ הוחלט על אבהצבעה בוו

 ת לשמור על חברות: הצעתי לשנה אחת.לגבי מספר השנים שיש אפשרו 8.2

 שהזכאות לשמירה תהיה לשנה אחת בלבד. 3בהצבעה בוואט סאפ הוחלט ברוב של 

 רון יוציא הודעה מסודרת לחברים שפרשו על העניין. 8.3

חולצה  מי שלא יחזיר שעזבו להחזיר חולצות לעמותה.והחברים כמו כן רון יוציא הודעה מסודרת לכל השחקנים  8.4

 לעמותה. ₪ 150יחוייב בתשלום של 

 

            

 


