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 .10פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

                                                                                                                 .)אנו לא מפרטים מצב כספי גיוסי כספים וכד'(על הכתב יםבישיבות ההנהלה לא עולועולים כל נושאי הכספים אשר מדוברים 

                                                           , ואו הגזברית ויקבל את מלוא ההסבר על הכספיםמי 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

 הרכב מלא של הצוות הניהולי והביקורתי בישיבה זו.נוכחים : 

 חן נגאוקר., סיגל אמיתי, , ישראל יעקובוביץרון ראובןחברי וועד :

 .עמי נחמני עו"דהיועץ המשפטי :

                                                                                                                                              .ועדת ביקורת : תומר רשף, פיני אלבז

 על הפרק :

 המשחקים.ליגת סניורים אי עמידה בסף המשחקים ומה שרשום בתקנון  .1

 ניירת ספיישל אולימפיקס מילוי וגמר משימות לכולם. .2

 לגבי רישום שחקניות בליגות העמותה והוצאתם בנוסף גם לטבלת ליגת נשים. .3

 גיוס שחקנים. .4

 עלות לעונה הבאה והצעת היו"ר. .5

 תקציב לעונה הבאה. תגמול לשחקנים מתנדבים . .6

 עלויות ועוד.רישום קבוצות למסגרות ליגות ההתאחדות. נסיעות  .7

 יח'. 50 -הזמנה חוברות הדרכה לשחקנים בדפוס כ .8

 מסיבת סיום לעמותה. .9

 ליגת יוניפייד. .10

 הזמנת חותמות. .11

 מימון חלקי למסגרת של הסוכנות היהודית שמגיעה מחו"ל ולקיום יום באולינג בבאולינג ב"ש. .12

 החלטות :

 גביעים בסוף עונה ליגת סניורים.. 1לסעיף 

מתאריך  9ת העניין לגבי זכיה בגביעים ואת ההחלטות הסופיות אשר התקבלו בישיבה הנהלה מספר הציג את השתלשלו רון

לאחר יצא מייל ע"י יו"ר העמותה לליגת הסניורים  3.7.14כמו כן בתאריך  ואת דרך קבלת ההחלטות לגבי הזוכים. 24.6.14

 לתה.שנשמעו כל מיני הסגות מצד גורמים שונים ובהשמצת העמותה ובדרכי פעו

 להשאיר על קנה את החלטת ההנהלה לפי מה שאושר בישיבה הקודמת.:  ההחלט

 ניירת ספיישל אולימפיקס.. 2לסעיף 

 , הציג את מה שכול השחקנים אמורים עדיין למלא ולהביא על מנת שנוכל לרשום אותם להגרלה במסגרת ספיישל אולימפיקס.רון

 תמונות. 2: חידוש דרכון + ישראל 

 תמונות. 2:  סיגל

 את כל החומר הנושא בטיפול של נעמה ומור אחראיות מטעם המסגרת. : עדיין לא קיבלתי אלו"ט

חידוש דרכון רותם מלכה : כנראה שאבא של רותם לא מעוניין לממן את חידוש הדרכון ) אנו נצטרך לקחת את עלות חידוש הדרכון 

 הוחלט פה אחד לאשר את עלות חידוש הדרכון של רותם ע"ח העמותה. : החלטהעל חשבון העמותה(. 



 רישום נשים לטבלה נוספת.. 3לסעיף 

 . נשים ליגת לטבלת גם בנוסף והוצאתם העמותה בליגות שחקניות רישום לגבי, רון

להוציא את התוצאות של השחקניות לטבלה ליגת נשים בנוסף לטבלאות שחקניות ויותר לליגות העמותה  8הצעתי היא אם ירשמו 

 אשר בהם הם משחקות. 

                   . ייתן יותר מוטיבציה לשחקניות להיות חלק משמעותי בליגה.                                                                       1

מצד השחקניות.                                                                                                       . תחרותיות ומחויבות אישית כאחד2

 ועל תוצאה גבוהה ושלושה משחקים בנוסף ליגה בו משחקות. 1-3. תתחרה בנוסף גם על הפרסים בליגה זו על מקומות 3

 : אושר פה אחד. החלטה

 קנים.גיוס שח .4לסעיף 

 , לגבי גיוס שחקנים חדשים לעמותה.רון

אז חייבנו את השחקנים המצטרפים להישאר בשני עמותות  2סעיף   23.11.13מתאריך  3אני מזכיר לכולם בישיבת הנהלה מספר 

                                                                                                                                    כי אנו התחלנו באמצע העונה. 

 ולא משנה יכולתו של השחקן. נכון לעכשיו אין ביכולתנו לחייב אבל גם אין ביכולתנו לסרב לקבל שחקנים למסגרות העמותה.

                                                                                 אני מבקש מכולם לא לפנות לשחקנים ולשכנעם להצטרף לעמותה, 

,              בסיום העונה הופץ מייל ע"י יו"ר העמותה לכלל השחקנים ובמייל נרשם שהחלה ההרשמה לליגות במסגרת העמותה

                                                                                               במייל זה נרשמו העלויות למסגרות העמותה בעונה הבאה. 

מי מבין השחקנים שיהיה מעוניין להצטרף לעמותה יעשה זאת על דעתו האישית כי כולם רואים את העשייה בעמותה וכולם יודעים 

                                                                                    למסגרות העמותה.  ףצטרלה להם ההחלטה היא שלהם בלבדטוב 

                         כל מי שרוצה לקבל פרטים אנו נותנים לו והוא יחליט לבד להיכן יצטרף.                                                             

אבל אין לנו היכולת לומר לשחקנים אנו לא מקבלים אתכם!!!           ים עמותת כדורת ב"שמשהוא שקיאין אנו מעוניינים להרוס 

 אנו בשלבים סופיים של קליטת שחקנים עד למילוי מכסת כמות השחקנים הנדרשת להרמת שני ליגות למסגרות העמותה.

 .ר"היו והצעת הבאה לעונה עלות  .5 לסעיף 

, 7הציג לכולם את מה שיש לנו נכון להיום בחשבון העמותה ואת מה שיש לנו כמסגרת יתרה בנותני השירותים שלנו.)באולינג  רון

 וגידי'ס(. מצב עכשווי ומצב עתידי עם כל מה שידוע בשלב זה מגיוס כספים והוצאת כספים.

שתתפותם בשני ליגות במסגרת העמותה ובליווי , פירט את מה שהוא מציע לעונה הבאה ומה לתת לשחקנים כגמול על הרון 

 למסגרות ספיישל אולימפיקס וליגת בתי ספר.

 , ביקש להכין תקציב על מנת שראה שנוכל לעמוד בכול מה שאנו מתכננים ולא לעמוד מול גירעון שלא נוכל לעמוד בו. ישראל

הנוגעים בדבר תתקיים ישיבת הנהלה לנושא התקציב  : יו"ר העמותה והגזברית יכינו תקציב ולאחר שהתקציב יועבר לכול החלטה

 בלבד. 

 .תקציב לעונה הבאה. תגמול לשחקנים מתנדבים .6 לסעיף

 ראה לעיל. 5: כמו סעיף  החלטה

 .ועוד עלויות נסיעות. ההתאחדות ליגות למסגרות קבוצות רישום .7 לסעיף

 . ליגה ארצית ב' סניורים.2. ליגת ארצית ב' בוגרים. 1קבוצות למסגרות התאחדות הכדורת בישראל .  2. אנו רושמים רון

הנסיעות למסגרות אלה יעשו בהסעות סגרנו את הכול מול ספונסר שמממן לנו את הנסיעות לכלל המסגרות שלנו לפעילות מחוץ 

 לב"ש. מסגרת ספיישל אולימפיקס ליגה בוגרים ליגת סניורים וגביעי המדינה בסוף העונה.

 לעיל. 5גרו בישיבה הבאה בהתאם למה מנרשם בסעיף העלויות בגדול יס



 : אושר פה אחד לרשום את שני הקבוצות למסגרות ה.כ.י.. החלטה

 '.יח 50 -כ בדפוס לשחקנים הדרכה חוברות הזמנה .8 לסעיף

ביקש לאשר הוצאת לדפוס את כל נושא החוברות לשחקנים אשר מתאמנים במסגרת העמותה. הכנת חוברת אישית לשחקן  רון,

 בשיתוף המאמן חורחה דה לה ווגה .

 , ביקש לדעת עלויות .וכמה חוברותישראל 

 ₪ 500 -לבאולינג כ שולם ₪ 1,000העלויות הם ההפרש שנשאר מהתרומה מיום המעשים הטובים נכנס לחשבון העמותה  רון,

 חוברות , אבדוק עם הדפוס עלויות ואעדכן את כולם טלפונית לאישור. 50 -ביתרה אנו נשתמש. עבור כ

: יש לבדוק עלויות לכמות חוברות לעדכן את ההנהלה ולקבל אישור לפני ביצוע ההדפסה. כמו כן יש לשבת עם חורחה  החלטה

 המאמן ולראות מה צריך להיות בחוברת על מנת לה להגיע לשלמות לפני הדפסה.

 מסיבת סיום לעמותה. .9 לסעיף

 , פירט את העלויות למסיבת הסיום של העמותה . רון

 ₪ 150 –ות עלות הזמנ .1

  ₪ 200עלות גרפיקאית  .2

למנה                                                                                                           ₪ 40 –עלות ארוחת ערב מלאה  .3

 ה.סוגי בשר כלים חד פעמי לחמניות. השתייה על חשבון העמות 2סוגי פחמימות  3סוגי סלט  8הכוללת 

אנו נצטרך לרכוש עוגות וכד' למנה אחרונה.)אשתדל לסגור גם את זה( כמו כן אשתדל להוריד עוד בעלויות ואפילו שיתנו  .4

 לנו את זה בתרומה.

 גביעים שעדין לא ידוע עלות כוללת כי עדין לא ידוע לכמה ולמי מהספונסרים להזמין. .5

 .יוניפייד ליגת .10 לסעיף

 לכלל השחקנים להצטרפות לליווי שחקני ספיישל אולימפיקס .עדכן על הוצאת מייל  רון,

 אנא דברו עם השחקנים והציעו להם להצטרף לפעילות זו.

 .חותמות הזמנת .11 לסעיף

 ביקש לאשר להזמין חותמות.. רון

                 א' לצורכי מס הכנסה. )ברגע שיאושר לנו סעיף זה כרגע נמצא בוועדת הכספים לאישור(         46מוכר לסעיף  .1

 על מנת שנוכל להחתים את פנקסי הקבלות ולא נצטרך להזמין קבלות חדשות.

 פרטי העמותה כולל חשבון בנק להחתים את כל ההפקדות שמופקדים בבנק בתיבת שירות. ואת השיקים מאחור. .2

 א' יוזמן לאחר קבלת האישור ממס הכנסה. 46את החותמת לגבי סעיף  אושר פה אחד, החלטה :

 .ש"ב בבאולינג באולינג יום ולקיום ל"מחו שמגיעה היהודית הסוכנות של למסגרת חלקי מימון .12 לסעיף

 , ביקשו לאשר לממן בעלות חלקית מסגרת של הסוכנות היהודית חילופי משלחות ביום כייף בבאולינג. רון וסיגל

למלא להם יום פעילות בבאולינג לקידום מטרות סיגל , ישנה מסגרת שמגיעה לישראל במסגרת של חילופי משלחות וחשבנו 

 העמותה.

                ברגע שיהיה רלוונטי יעבור אישור טלפוני לאישור                                                                                 החלטה : 

 .₪ 500ולמימון חלקי לפעילות עבור המסגרת כמו כן הסכום המאושר עד 

 אושר פה אחד.

 רון ראובן -רשם


