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 15פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 .22:00ועד השעה  19:30החל מהשעה  ב"ש אמות מקסהישיבה התקיימה בקפה לנדוור ב

                                                                                                                 (לא מאושרים ואו נדחים לישיבה הבאה/הדברים שמאושריםלמעט .)על הכתב יםבישיבות ההנהלה לא עולועולים כל נושאי הכספים אשר מדוברים 

                                                           , יםעל הכספואו 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

  .הגיע מאוחר , חן נגאוקרסיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץ רון ראובן,נוכחים : 

                                                                                                                                              תומר רשף, פיני אלבז.ועדת ביקורת : 

 נחמני.: עו"ד עמי יועץ משפטי

 על הפרק :

 .ידום מטרותיה של העמותהעדכון שוטף ע"י יו"ר על מה שנעשה עד היום בנושאי העמותה וק .1

 .2015לשנת  1 -טורניר נגב ה .2

 הכנות לאסיפה הכללית שתיערך לאחר חג הפסח. .3

 החלטות :

 עדכון ע"י היו"ר. .1לסעיף 

 עדכן בנושא הכספי מה יש בחשבון העמותה יתרות ובכלל מה הצפי להמשך ועד סוף העונה הנוכחית. .א

 אולימפיקס לגבי התחרויות ומה צפוי לנו בהמשך:עדכון שוטף בכול הנוגע לספורטאי שפיישל  .ב

 טורניר קובע במאי, .1

 אולימפיאדה לצרכים מיוחדים בחודש מאי. .2

 המשך פעילות עד סוף חודש מאי. .3

 ,עדכון לגבי התמיכות מהטוטו  .ג

 אנו נקבל סיוע שלא דרך ההתאחדות הכדורת למען ספורטאי ספיישל אולימפיקס. 

 ול הקשור לפעילות ליגה לבתי ספר ולמחויבות אישית למען הקהילה.המשך ההתנהלות מול עריית ב"ש בכ .ד

וחברי  קורס נושאי משרה למען בקלת הקצבות מהטוטו, נרשמנו רון וישראל ויש בכוונתנו להוציא את שאר חברי ההנהלה .ה

שור לרשום )קיבלנו איעל מנת שכולם יבינו טוב יותר את ההתנהלות הכספית והמעקב אחריה.לקורס זה  וועדת ביקורת

 לקורס יתכן ונצטרך לשלם עלות חלקית ומינימלית(וחברי וועדת ביקורת הנהלה חברי האת כל 

יש הענות מעוצמה לעזור לנו כעמותה למען הפעילות הנרחבת שלנו תואמה פגישה עם פגישה בעוצמה לקבלת עזרה,  .ו

 (15/427/)הפגישה מתוכננת לתאריך היו"ר והמנכ"ל של עוצמה עדין לא יצא לפועל.

והשאר תרומה של ארזי. השידור הישיר באתר  ₪ 6,000 -מצלמות בבאולינג, הותקנו מצלמות עלות ע"ח העמותה כ .ז

 העמותה יהיה לאחר שילוט מתאים מצד בעלי הבאולינג בכניסה לבאולינג.

 ביום א' הראשון של כל חודש . קיום ישיבה על בסיס קבוע בתחילת כל חודש .ח

 הליגה תוארך עד לאמצע חודש יוני. 1 -העונה בגלל טורניר נגב השינוי בתאריכים לסיום  .ט

 הערכות למסיבת סיום לגבי תאריכים הוצע שהמסיבה תהיה לקראת תחילת העונה . .י

 .₪ 200תמונות נוספות לחלוקה לספונסרים. אושר ע"י ישראל וסיגל טלפונית. עלות נוספת של  10הזמנת  .יא

 תקנונים יגיש את הצעותיו להנהלה ואנו נתייחס לכול הצעה בקשב רב,כל שחקן אשר ירצה להעלות הצעה לגבי ה .יב

השחקן יוזמן לישיבת הנהלה ויעלה את הצעותיו וכול החלטה תפורסם לכול חברי ושחקני העמותה, כל ההחלטות תקבלה 

 תוקף לאחר אישור הנהלה ובתקנונים הבאים אשר יפורסמו לקראת העונה הבאה.

לעונה הבאה לאחר אסיפה כללית אנו מתחיל ברישום שחקנים לעונה הבאה עדיפות חקנים תחילת עונה הבאה ורישום ש .יג

לשחקנים ששיחקו בעונה זו וכל השחקנים שירשמו הוא על בסיס של הקודם זוכה )ולאחר אישור פה אחד של חברי 

 ההנהלה( 



 

 .2015לשנת  1 -טורניר נגב ה  .2לסעיף 

-באר 7ת סוף כל עונה טורניר אשר יהיה פתוח לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג סקירה : היו"ר הציע לקיים טורניר לקרא

 שבע שחקני העמותות המשחקות בבאולינג ושחקני ליגה למקומות עבודה,

 ים באופן מלא לטובת פרסים לזוכים.ספהטורניר יהיה באחריות העמותה ובמתכונת של חלוקת הכ

 

 ועדים לטורניר,אושר תקנון הטורניר והתאריכים המי .א

 בהתאם לכך ישונו תאריכי מחזורי הליגות עד לסיום העונה  והעונה תתארך בשנה זו עד לאמצע חודש יוני.

 כל הפרסים אושרו במתכונת המפורסמת בתקנון המשחקים ולפי אחוזים לכול פרס בהתאם למספר המשתתפים. .ב

 בטורניר. לטורניר יש לגייס את כלל שחקני העמותה לגיוס שחקנים להשתתף .ג

 כל התקנונים ההרשמה והתוצאות יפורסמו באתר העמותה תחת ליגות העמותה טורניר נגב .ד

 ( מדמי הרישום לעונה הבאה.₪ 200כל שחקן עמותה שירשם לטורניר יזוכה בדמי הרישום ) .ה
 

 אושר פה אחד. החלטה :

 

 אסיפה כללית.. 3לסעיף 

 מאשרים את הדוח המילוי והדוח הכספי. לאחר החגים אנו נקיים אסיפה כללית אשר במהלכה אנו

 וועדת ביקורת עברה על כל הנושא הכספי והדוחות והגישה את המלצותיה לאסיפה הכללית.

 פיני אלבז אישרו והמליצו לאסיפה הכללית לאשר את הדוח במתכונתו הנוכחית. הוועדה ברשות תומר רשף והחבר בוועדה

 בישיבה זו אנו נדון בנושאים הבאים:

 ר הדוח הכספי.אישו .1

 אישור הדוח המילולי. .2

 ( לעמותה.2014-2015הוצאת חברים שלא שילמו את חובם )דמי החבר לעונת  .3

 קבלת חברים  לרשימת החברים )משחקני העמותה( אשר פועלים לקידום מטרות העמותה. .4

 תחילת רישום שחקנים לעונה הבאה. .5

 רון ראובן -רשם


