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 35פרוטוקול 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

 דני שמש, סיגל אמיתי, יוסי ניפרבסקי. ,אמיל דייןגנאדי זמנסקי,  רון ראובן,חברי וועד: נוכחים : 

 יעקובוביץ.ף במהלך הישיבה ישראל הצטר            

 ., פיני אלבזעופרה כהן: ביקורתוועדת  חבר            

 נעדרים מהישיבה : יו"ר וועדת ביקורת תומר רשף.

 השמות המודגשים הגיעו בזמן ונשארו עד למועד סיום הישיבות.

 .חבר עמותה עמי סספורטסלישיבה זו זומן 
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 החלטות :

 פרויקט תלמידים במעורבות חברתית : .1לסעיף 

  רון:

 יב'. אושר לעמותה ע"י משרד החינוך.-מעורבות חברתית לתלמידי תיכון מכיתות יא'פרויקט 

חברתית, ובסיום שנה ולחתום על תעודת בגרות חברתית לתלמידים המבצעים את אנו רשאים להנפיק תעודות בגרות למעורבות 

 פעילות ההתנדבות אצלנו בעמותה וביחד עם מסגרות לצרכים מיוחדים.

תלמידים אלה מחויבים לעבור הכשרה, אנו נתאם בחופשת הפסח יום להכשרתם וביום זה נכשיר את התלמידים מה מטרת שילובם 

 תה.בפרויקט במסגרת העמו

לתאם יום בחופשת הפסח לתלמידים בשעות הבוקר ומכאן אני פונה אל כולכם לקחת חלק בפעילות זו שתימשך  רוןבאחריות 

 כשעתיים.

 

 בוגרים בפארק המרמלדה גנים בפארק הילדים מתחת ללונדע. 17/4/2018-16ימי הפנינג לצרכים מיוחדים  .2לסעיף 

 רון:

 לצרכים מיוחדים.פנינג למסגרות על ימי המעדכן 

 ילדים( 200)נקיים בפארק המרמלדה יום הפנינג לבתי ספר לצרכים מיוחדים. 16/4/18בתאריך 

 ליום זה יש את מתנדבי העמותה לספורט מיוחד ומתנדבי העמותה.



 ילדים( 288)הפנינג לכל גני הילדים לצרכים מיוחדים בפארק הילדים מתחת ללונדע. םנקיים יו 17/4/18בתאריך 

 ניעזר במתנדבי העמותה ובתלמידים מהמעורבות החברתית. ום זה יש לנו מנדבים ממכתשים ומברוםלי

 אשמח שכל אחד מאתנו יגיע לפעילות ויעזור גם בניהול וגם בפעילות.

 

 .2017וועדת ביקורת אישרה את בדוח הכספי והמילולי לשנת  –דוחות כספיים  .3לסעיף 

 רון:

 הוגשו לעמותה ע"י רואה החשבון, םהדוחות הכספיים והמילוליי

 דוחות אלה הועברו אל וועדת הביקורת אשר חייבת לבדוק ולאשר את הדוחות ולהביא את המלצה לוועד ולאסיפה הכללית.

וממליצים לוועד  םלאחר בדיקה קיבלתי לידי מכתב מיו"ר וועדת ביקורת אשר בו הם מאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליי

 הכללית לאשרם. להמליץ לאסיפה

 מצורף מכתב וועדת ביקורת אשר חתומים עליו יו"ר הוועדה תומר רשף ושני חברי הוועדה פיני אלבז ועופרה כהן.

 מועלה להצבעה להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות בהתאם להמלצת וועדת הביקורת.

  אושר פה אחד.: חלטהה

 .םוהמילולייים יועלה באסיפה הכללית מחר לאישור הדוחות הכספי

 

 .2017אי תשלום דמי חבר לשנת  –הוצאת החברים יובל עזר, ודוד רובין מרשימת החברים . 4לסעיף 

 : רון

 2017/18החברים דוד רובין ויובל עזר לא נרשמו לעונת המשחקים 

 פניתי לחברים דוד רובין ויובל עזר לשלם את דמי החבר בתחילת העונה,

ישלמו את דמי החבר ושני החברים החליטו לוותר על זכותם להיות חברי עמותה על כל הסברתי מה המשמעות אם לא 

 המשמעויות.

 מבקש את אישורכם להמליץ לאסיפה הכללית להוציא את החברים מרשימת החברים בעמותה.

  אושר פה אחד.: חלטהה

 חברים.יועלה לאישור באסיפה הכללית מחר להוצאת החברים דוד רובין ויובל עזר מרשימת ה

 

 הכנסת השחקן מאיר אסולין לאור פעילותו והתנדבותו במסגרות העמותה. .5לסעיף 

 : רון

 שחקן העמותה מאיר אסולין המשחק בליגת הסניורים מתנדב במסגרת ליגות בתי ספר.

 לאחר שמאיר אסולין התחייב להמשיך ולהתנדב ולקחת חלק פעיל בפעילויות ההתנדבות בעמותה,

 וועד מנהל לאשר לקבלו כחבר בעמותה ולבקש את אישור האסיפה הכללית מחר.ממליץ בפניכם 

  אושר פה אחד.: חלטהה

 יועלה לאישור באסיפה הכללית מחר לקבל את מאיר אסולין לחבר בעמותה.

 

 ישראל עדכון התאחדות.. 6לסעיף 

 : ישראל

 מעדכן את כל מה שמתנהל אל מול ההתאחדות.

 חתו הטלפונית עם סגן יו"ר ההתאחדות.ונתן מספר דוגמאות כולל בשי

 כרגע יש נתק מול ההתאחדות, 

 אנו מטפלים מול גורמים נוספים לקבל תשובות אשר נוגעים לעניין העמותה, )הכשרת מדריכים, ניהול תקין(

 מול ההתאחדות.בל תשובות בהקדם ולפעול בהתאם נקווה שנק

  

 סיגל עדכון אימונים.. 7לסעיף 

 סיגל:

 מעדכנת איך מתבצעים האימונים בעמותה.סיגל 

 ומי זכאי להיות באימונים אלה.

 ישנה בעיה שנוצרה באימוני פרחי ספורט:



הילדים שלי לא יכולים להגיע בשעות הפעילות לפרחי הספורט ואני משלמת באופן עצמאי על האימונים מפני שהם לא מאושרים 

 בתקציב העמותה.

 יין.מבקשת לשקול מחדש את ההחלטה בענ

 רון:

מבהיר לכולם שמסגרת תקציב שאושרה לא מתבצעת שום פעולה ללא אישור וועד ולכן לא שולם על הפעילות עבור הילדים של 

 כי אין הנחייה כזו בתקציב ואו בהחלטות וועד. סיגל

 .םגוד ענייניאין זכות להצבעה בעניין מפני שיש ני ולסיגלהעלתה כאן בעיה שצריך לתת עליה את הדעת,  סיגלכמו כן 

 ₪. 500 -העלות הנדרשת ועד סוף העונה היא כ

 לגבי המימון והתקציב אין לנו בעיה לעמוד בעניין אבל צריך את אישור הוועד לאשר את התשלומים.

 .מסיגל ומרוןמתקיים דיון פתוח בעניין בין כל חברי הוועד בנוכחות סיגל, וכל חברי הוועד מקבלים תשובות 

  אחד.אושר פה : חלטהה

 העלויות שהיא שילמה עבור האימונים והעמותה תשלם את האימונים ועד לסוף העונה. לסיגליוחזרו 

 

 אמיל עדכון מתנדבים. .8לסעיף 

 אמיל:

 מעדכן לגבי פעילויות המתנדבים במסגרות העמותה.

גם כשלא כולם יכולים להגיע  ומדגיש שיש צורך להוסיף למעגל המתנדבים עוד מתנדבים לפעילויות על מנת שנוכל לתת פיתרו

 לפעילויות ההתנדבות.

 

 גיוס כספים. .9לסעיף 

 : רון

מעדכן את חברי הוועד מכיוון שאין לי זמן הנושא מעט תקוע ולא הגשנו עדיין לשום ספונסר שלנו בקשה לתרומה לעונת המשחקים 

2017/18. 

 לסוף ותמיד יש דברים שדוחים את הגעתי לטפל בעניין הזה.מכיוון שאני עסוק בהמון דברים השארתי את עניין גיוס הכספים 

כולי תקווה שלאחר החג אני אתפנה מעט לעניין ואצליח לעמוד בייעד שהצבנו לעצמנו בגיוס כספים על מנת שנוכל לעמוד בתקציב 

 שאושר.

 הכספים שגייסנו עד עכשיו לא יתנו לנו פתרון למסגרת תקציב מאושרת.

 

 לקה נוספת לעמותה באחריות של עמי סספורטס )פטאנק(.להוסיף מח. 10לסעיף 

 לעניין הפטאנק. עמי סספורטסלישיבה זו זומן מר 

 בהדרכה והכשרת שחקנים לענף. עמי סספורטסיש בכוונת העמותה להתרחב לענף הפטאנק אשר ינוהל ע"י מר 

 והסברתי מה אני חושב בעניין. לעמיפניתי 

 פטאנק הם מינימליות )אין את עלות המסלולים(מדגיש לכולם כאן שהעלויות לענף ה

מציע לנו לשבת ולחשוב איך אנו מקדמים ענף זה בעמותה, ובדרך זו נתרחב לענפים נוספים על מנת שנוכל להגיע למצב בו אנו 

 מראים יכולות לרשות על מנת שנוכל לפעול ולקדם את מרכז החוגים העירוני.

 רכה וליווי.עמי מוכן לקחת על עצמו את העניין בהד

 אנו ננסה להכשיר גם את הנוער שיש בידי העמותה לענף זה.

 לאחר שנראה שהכל מתקדם כשורה ואנו מסוגלים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמו:

 נצא לפגישות בעניין עם התאחדות הפטאנק.

 כמו כן אנו ניידע את אגף הספורט וכיוונים על מנת שיכירו בנו בפעילות הנוספת.

 לתת את משנתו לעניין. עמיבישיבה הבאה יוזמן 

 ויוחלטו דרכי הפעולה לקידום העניין.

 

 

 

 

 

 



 .עמותה מעכשיו ולאן .11לסעיף 

 : רון

 על מה שעובר עליו במהלך השנה באופן אישי.מעדכן את כולם 

 אתם להרגיש אשמים.אני מודע לזה שלקחתי על עצמי יותר מידי ורצתי קדימה אין באמירה זו שום דבר אשר אמורים 

 אני לוקח על עצמי את מלא האחריות למעשי ועד לסוף העונה.

לעונה הבאה, אני מבקש לסיים לטפל בכל הנושאים השוטפים והתאומים לכל מסגרת ומסגרת ובכול המסגרות בעמותה, מסגרת 

 מתנדבים תפסיק את פעילותה. 4-6שלא תנוהל ע"י 

 אף חופפות אחת לשנייה.מסגרות שחלקם  10 -יש לנו לא פחות מ

 יש עלי יותר מידי עומס ודבר זה הגיע גם עד לבעיות במשפחה, )אין בכוונתי לפרק את המשפחה(.

 הכספיים ולכל הנושא אל מול כל הגורמים למעט התאחדות הכדורת. םאמשיך להיות חלק מהעמותה ולדאוג לכל הענייני

 ולמנות את אחד מחברי הוועד לכהן כיו"ר העמותה. מבקש לפנות את תפקידי כיו"ר העמותה

ובהזדמנות זו רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על העזרה הרבה והתמיכה שהענקתם לי לעשות את מה שעשיתי באהבה וללא 

 תנאים.

 לאחר החגים נתכנס לישיבת וועד מנהל, 

 בישיבה זו יועלה לדיון איך אנו רוצים לראות את העמותה וניהולה.

 וחלט בישיבה זו מי יכהן כיו"ר העמותה ונחלק תפקידים לכל חבר וועד בעמותה.י

 נגדיר את המשמעות לכל תפקיד ותפקיד ומה נדרש מהמתנדבים בכל מסגרת ומסגרת.

 ומשם נתקדם הלאה יחד ולמען מטרה משותפת אחת, 

 קידום מטרות העמותה על כל המשתמע !!!

 

 

 

 

 

 

 רון ראובן רשם:


