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 .18פרוטוקול 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

 , סיגל אמיתי, פיני אלבז חבר וועדת ביקורת.רון ראובן, ישראל יעקובוביץ, חן נגאוקרנוכחים : 

                                                                                                                                              חברי וועדת ביקורת. תומר רשףחסרים : 

 על הפרק :

 , )מצבת שחקנים ובעיות(תחילת פעילות מסגרות העמותה .1

 אימוני שחקנים. .2

 .אישור תוכנית משחקים לעונה הבאה .3

 , ורכישת מגנים שלא הוזמנו עבור תרומות.ומדליות לעונה הבאהגביעים  .4

 , פודיום לחלוקת מדליות/גביעים לזוכים.ארון גביעים למסגרות העמותה .5

 .מחשב נייד רכישה .6

 אמות מידה. .7

 להקים וועד ספורט בעמותה. .8

 נבחרת ליגה ארצית א'. .9

 חולצות נבחרות. .10

 שחקנים חדשים וחברי עמותה שעזבו. .11

 החלטות :

 (ובעיות שחקנים מצבת, )העמותה מסגרות פעילות תחילת. 1 לסעיף

 מעדכן, רון

 . 13.10.15התחלנו את ליגות הבוגרים והסניורים בתאריך שנקבע 

 בשבוע הבאה :

 מתחילים ליגת תיכון טוביהו. 25.10.15

 מתחילים ליגת ספיישל אולימפיקס בית אלו"ט. 26.10.15

 אולימפיקס בית אגודת עמי.מתחילים ליגת ספיישל  27.10.15

 

 שחקנים רמי ברכה ופיני גנון פיני גנון עובר לליגת סניורים. 2בליגות הבוגרים פרשו 

ההנדיקפ יהיה זהה לרמי ברכה ולארח מכן ישחק  7במקום רמי ברכה יוצב רז ראובן כשחקן רגיל ולא ישמש יותר פייסר. עד מחזור 

 רגיל בלי הנדיקפ חיובי ואו שלילי.

 פחימה מתקשה להגיע לליגה בגלל אימוני קבוצת הכדור רגל אולי כשיתחלף שעון לשעון חורף יהיה יותר סביר בהגעה. מאור

על כל המשתמע כשחקן בקבוצה, בעקבות המצב שנוצר וברצון להתחיל את הליגה כמו שצריך נתבקש חן להחליף את מאור 

 הסברתי למה זה חשוב ומה היה בשנה שעברה.

 להיות שחקן פייסר וחן יכנס במקום מאור בדיוק לפי הסעיף של רז עם ההנדיקפ. מאור יעבור 

 

 אימוני שחקנים.. 2לסעיף 

 עדכן את הוועד על הסגירה עם גדי אבירם והאימונים מופיעים בתוכנית המשחקים שהופצה לכולם. רון :
 סיגל אמיתי תהיה אחראית על האימונים מול גדי אבירם ומול השחקנים.

 14:00ועד השעה  10:00האימונים יהיו בימי שישי בין השעות ימי 
 )התשלום יהיה מראש לעשרה אימונים(. ומי שלא מגיע לאימון שנרשם אליו הכסף לא יוחזר!!! ₪ 60עלות אימון לשחקן 



 סדר סיגל לאימונים.אימון יתבצע כך ששני שחקנים יגיעו לאימון לשעת אימון ויהיו עם גדי על המסלול שעה שלמה ולפי תוכנית שת
עבור  ₪ 240עלות האימונים היא גבוהה ואנו עושים הכל למען השחקנים ולקידומם העמותה על כל שעת אימון משלמת העמותה 

 מאמן ועבור המסלולים.
 כך יוצא שהעמותה מממנת מחצית מהאימון לכלל הפעילות.

 
 .הבאה לעונה משחקים תוכנית אישור. 3לסעיף 

 , רון

 לכולכם תוכנית המשחקים אבקש להעיר הערות ולתקן אם צריך לפני הפצה והדפסה.הועברו 

 בתוכנית המשחקים ישנה הפעילות לטורניר נגב וכמובן את כלל הפעילות.

 

 .תרומות עבור הוזמנו שלא מגנים ורכישת, הבאה לעונה ומדליות גביעים .4לסעיף 

 , רון

 למקומות ראשון שני ושלישי למדליות.)יהיה לנו חיסכון ניכר בעלויות(מביא הצעה לאישור מבקש להחליף את כל הגביעים 

 גביעים יחולקו רק לשיאים תוצאה גבוהה ושיא לשלושה משחקים.

  ישראל,

 מבקש לפני שמחליטים להביא דוגמאות ועלויות ורק לאחר מכן נקבל החלטה. 

 

 מגני תודה, 3זמין עוד מבקש אישור לה רון

 זר פור יו 

 חפצי זוהר 

 חיה גולן 

 

 אושר להזמין פה אחד:  החלטה

 

 .לזוכים גביעים/מדליות לחלוקת פודיום, העמותה למסגרות גביעים ארון .5 עיףס

 עדכן שאנו לקראת סיום הכנת כל דברי הדפוס לארון גביעים , רון

 לפני ההדפסה אנו נעביר ביננו את הארון בסקיצה להתרשמות ולהערות 

 כאשר נגיע לשלב ההתקנה אנו נצטרך עזרה של מספר שחקנים 

 הארון של דורון אסולין יוסר הלוט ביום הגמר של הטורניר בנוכחות כל השחקנים .

 (הפתעה לכולם... על ביצועי העמותה גם כאן !!!ולפני מועד הגמר שתהיה  רק בשבוע האחרוןאלה )הכל יוכן מראש ולא יותקן 

 

 רון מעדכן שפנה לאחד מהספונסרים שלנו על מנת שיעזור לנו בהכנה של פודיום לחלוקת גביעים.

 הספונסר נענה בחיוב ועד חלוקה גביעים נקווה שעמוד במשימה.

 ם.מטר אורך כאורך נותני החסות בשלט שהוכל למסיבת הסיו 2.4גודל הפודיום הוא 

 

 

 

 .רכישה נייד מחשב .6 סעיף

 במהלך החודש בסבב טלפוני הוחלט על רכישת מחשב נייד למסגרות העמותה.

 מאיבורי. 700לאחר בדיקה מעמיקה של רועי וחן הוחלט לרכוש מחשב נייד יוגה 

 נרכש ע"י רון בכרטיס אשראי והוצא כנגד צ'ק של העמותה לפקודת רון. ₪ 5188עלות המחשב 

 רואה החשבון של העמותה. מאושר ע"י

 

 

 

 

 

 



 .מידה אמות . 7 יףסע

 ,רון

 אנו חייבים לסיים את תו תקן אמות מידה,

 ישנם ספונסרים אשר בלי תו תקן זה לא יוכלו להעביר לנו את התמיכה המבוקשת.

 המיוחל. אבקש מכם לעזור בעניין, ישראל וחן לקחו את המשימה על עצמם ויטפלו בכל הנדרש עד שנשיג את תו התקן

 

 .בעמותה ספורט תוועד הקמת .8סעיף 

 

 רון,

 יש צורך להקים את וועדת הספורט בעמותה.

 וועדה זו תהיה אחראית על התקנונים לטורנירים ולתקנון המשחקים לכל עונה מחדש.

 באחריות הוועדה להביא לוועד את החלטותיה ולקבל אישור לכל דבר ועניין.

 דבר הקמת הוועדה ונבקש משחקנים ליטול יוזמה ולהקים את הוועדה במהרה וברצינות.יפורסם במייל לכלל השחקנים 

 

 '.א ארצית ליגה נבחרת .9 סעיף

 

 רון,

 התחלנו את המסגרות בליגות ההתאחדות.

 שחקנים המאושרים לשחק בליגה. 15במחזור הראשון לליגה ארצית א' רשומים 

 שחקנים. 6האחרון הצלחנו להעמיד למחזור זה הייתה בעיה לגייס שחקנים ורק ברגע 

כל השחקנים יוזמנו לשיחת הבהרה על מנת לגבש מתוך כל השחקנים נבחרת שהיא הבסיס ואם תהיה בעיה יוזמנו 

 שחקנים שנמצאים בסגל בהתאם לצורך.

 . 19:30ביום ג' ולפני הליגה כל השחקנים יוזמנו לשיחה בשעה 

 

 .נבחרות חולצות .10 סעיף

 

 זבו את העמותה ושיחקו במסגרת ההתאחדות נתבקשו להחזיר את חולצות הנבחרת,כל השחקנים שע

 חורחה, דוד רובין, ניצן רמוס, מיכאל כהן, 

 כל שחקנים החזירו את החולצות.

 

 .שעזבו עמותה וחברי חדשים שחקנים .11 סעיף

 

 מבקש לאשר את כל השחקנים שהצטרפו כשחקני עמותה ,

 שחקנים. 12נוספו עוד שחקני ספיישל אולימפיקס 

 תלמידים. 15שחקני תיכון טוביהו נוספו עוד 

 שחקנים. 17שחקנים למסגרות הבוגרים והסניורים נוספו עוד 

 

 חברי עמותה שפרשו ממשחקים לעונה זו,

 על מנת שיוכל לשמור את חברותו בעמותה. ₪ 350הוצא מכתב לכל אחד מהשחקנים על תשלום דמי החבר בסך 

  1.1.2016את חובו עד לתאריך מי שלא ישלם 

 באסיפה הכללית הקרובה תידרש האסיפה הכללית להוציאו מרשימת החברים בעמותה.

 

 .: אושר פה אחד החלטה

 רון ראובן רשם:


