
 

 

 

 

 

 

 

8.4.14 

 _7.4.14_  מיום : _2אסיפה כללית מספר : _
 

אירועים )אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 19:30_:  בשעה_ 7.4.14: _ תאריךב_ ב': _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית_ (גדול

 

 ._ישראל יעקובוביץ_:  מזכיר האסיפה _ רון ראובן_:  יו"ר האסיפה

 
_ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל 50%הם: __חברי העמותה, ש30_ מתוך _15נוכחים _

 בפנקס החברים.
סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית הראשונה ל: "עמותת באולינג נגב למחויבות 

 לתקנות העמותה. .א' .25ולמצוינות". לפי פרק ט' 
 

רועי ראובן,  ישראל יעקובוביץ, חן נגאוקר, סיגל אמיתי,רשימת החברים הנוכחים: רון ראובן, 
יוסי ניפרבסקי, מיכאל כהן, חזי אברהם, שחר רמפל, דורון יפרח אתרוג, מוריס איטח, דוד 

 רובין, קובי פופליקר, עמי סספורטס, תומר רשף.
יגאל קטבי, ניצן רמוס, נורברטו רמפל, רז ראובן, פיני אלבז, גידי רשימת החברים שחסרים: 

, אורן פחימה, סאן בן שיטרית, יובל לוי, יעקב נומה, סולימני, שלום שקורי, ראובן כהן זאדה
 אילן גורליצקי. אלכס קרבט,נומה משה.

 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

הוצאת חברים שלא שילמו את דמי החבר לאחר שניתנה להם האופציה לשלם את  .1
 דמי החבר. החברים, אורן פחימה, יעקוב נומה, אלכס קרבט.

מותה ומשחקים בליגה. השחקנים: טל ממן, הכנסת חברים חדשים שהצטרפו לע .2
 ניסים זנזורי, תומר כהן.

 .2013אישור דוח מילולי ודוח כספי לשנת  .3

 הארכת כהונת לארבע שנים לחברי הוועד. .4

, אינן קובעות מהי תקופת כהונתו של ועד 1980 –, התש"מ חוק העמותותהוראות 

כי, כדי להבטיח את ניהולה  נקבע הניהול התקיןכללי העמותה. עם זאת, במסגרת 

 27התקין של עמותה, ואת פעולתם של חברי הועד לטובת העמותה, כנדרש בסעיף 

לחוק, לא ניתן לאפשר מצב של בחירת ועד לתקופה בלתי מוגבלת. לפיכך נקבע כי, 

כעקרון על עמותה לערוך בחירות לוועד העמותה אחת לארבע שנים לפחות. יחד עם 

 העמותה תאפשר בחירת אותם חברים לקדנציות נוספות.זאת, אין מניעה כי 

 

 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamAmutot/ChapesMeyda/ChokHaamutot.htm
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamAmutot/ChapesMeyda/ChokHaamutot.htm
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/E1A901DE-274C-4BB1-B321-50DB9091B723/18773/nihultakinnew4.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

משך כהונת הוועד יהיה לשנתיים ) . ג'.  36הוועד סעיף  -בתקנון התאגדות פרק י'  .א

חודשים( מיום היבחרו ע"י האסיפה הכללית. אין מניעה לבחירת חבר ועד יוצא  24

 פות.לרבות יו"ר וסגן יו"ר וועד להיבחר לקדנציה/לקדנציות נוס
 

 . 4מטרות העמותה סעיף  –תקנון התאגדות פרק ב'  .ב
מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין 

לקידום ליגות לנוער )בנים / בנות( בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני 

במסגרת  מוגבלים שבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד-הנוער בחיי הקהילה בבאר

ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, 

לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות 

 ובין לאומיות במסגרות באולינג.

 וחדים""לספורטאים בעלי צרכים מילמילים  "מוגבלים"לשנות את המילה 

 

 

 קיום בחירות למוסדות העמותה. .5
 הגישו את מועמדותם :

 

 לוועד המנהל :
 058228099ת.ז  רון ראובן. .א

 055850200ת.ז  ישראל יעקובוביץ. .ב

 039636220ת.ז  חן נגאוקר. .ג

 039636220ת.ז  סיגל אמיתי. .ד

 

 לגזברות:
 039636220ת.ז  סיגל אמיתי. .א

  
 וועדת ביקורת:

 0337466777ת.ז  תומר רשף.  .א

 068159227ת.ז  פיני אלבז. .ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 החלטות :
 

 לגבי הוצאת החברים שלא שילמו את דמי החבר, .1
 החלטות :

 032940520ת.ז ,  אורן פחימהלגבי החבר : 
_ , 0_ , נגד הוצאתו מרשימת החברים: _14בעד הוצאתו מרשימת החברים: _

 אושרה.להוצאת החבר מרשימת החברים _, החלטה 1נמנעים:_
 

 307896050ת.ז   יעקוב נומה,לגבי החבר :              
 _ ,                                                                                            0_ , נגד הוצאתו מרשימת החברים: _14בעד הוצאתו מרשימת החברים: _

 ה.בר מרשימת החברים אושרהחלטה להוצאת הח_, 1נמנעים:_
 

 011405354ת.ז ,  אלכס קרבטלגבי החבר : 
_ , 0_ , נגד הוצאתו מרשימת החברים: _12בעד הוצאתו מרשימת החברים: _

 החלטה להוצאת החבר מרשימת החברים אושרה._, 3נמנעים:_
 

 לגבי צירוף החברים שהצטרפו העונה ושילמו את דמי החבר, .2
 החלטות :

 740021514ת.ז , ניסים זנזורילגבי החבר : 
_, 0_ , נמנעים:_0_ , נגד צירופו לרשימת החברים: _15בעד צירופו לרשימת החברים: _

החלטה לקבלת החבר אושרה פה אחד ותחילת החברות החל מישיבה זו מתאריך 
7.4.14. 

 

 034593830ת.ז  ,תומר כהןלגבי החבר :              
_, 0_ , נמנעים:_0חברים: __ , נגד צירופו לרשימת ה15בעד צירופו לרשימת החברים: _

החלטה לקבלת החבר אושרה פה אחד ותחילת החברות החל מישיבה זו מתאריך 
7.4.14. 

 

 066746108ת.ז ,  טל ממןלגבי החבר : 
_, 0:_נמנעים_ , 0: _החברים לרשימת צירופו נגד_ , 15: _החברים לרשימת צירופו בעד

חל מישיבה זו מתאריך החלטה לקבלת החבר אושרה פה אחד ותחילת החברות ה
7.4.14. 

 

 ,אלמקייס אבי העמותה של החשבון רואה י"ע הוכן הכספי והדוח המילולי הדוח:  רון .3
 ביקורת וועדת כן וכמו בדוח שרשומים הסעיפים כל על חתומים המנהל הוועד חברי אנו

 .הדוחות את אישרה
 תומר ביקורת ועדת ר"יו, הביקורת וועדת חברי מצד הערות וללא סייג ללא אושר הדוח
 .אלבז פיני ביקורת וועדת חבר, רשף

 הדוח את לאשר הקרובה הכללית לאסיפה ממליצים ביקורת וועדת חברי: החלטה
 .2013 לשנת הכספי והדוח המילולי

הדוח המילולי _, 0_ , נמנעים:_0_ , נגד אישור הדוח: _15בעד אישור הדוח: _
 אושר באסיפה זו . 2013והכספי לשנת 

 
 



 

 
 
 
 
 

 .הוועד לחברי שנים לארבע כהונת הארכתא.  .4

רון : הסביר לחברי העמותה את הצורך של עשיה מתמשכת לגבי כל  פעילותה של  
העמותה ולגבי כל הצרכים של הפעולות לוועד העמותה ולכן מבקש מאסיפה הכללית 

 שנים כפי שמתיר החוק, 4 -לאשר את הארכת הכהונה לוועד העמותה ל

 _, 0_ , נמנעים:_0_ , נגד הארכת הכהונה: _15ונה: _בעד הארכת הכה

  .ארכת הכהונה אושרה לארבע שניםה
 

 ולפי החלטה זו ישונה בתקנון ההתאגדות הסעיף הרלוונטי.
  הוועד -' י פרק התאגדות בתקנון

 '.  ג. 36 סעיף
 האסיפה י"ע היבחרו מיום( חודשים 24)  לשנתיים יהיה הוועד כהונת משך

 וועד ר"יו וסגן ר"יו לרבות יוצא ועד חבר לבחירת מניעה אין. הכללית
 .נוספות לקדנציות/לקדנציה להיבחר
 -ישונה ל

 י"ע היבחרו מיום( חודשים 48)  לארבע שנים יהיה הוועד כהונת משך
 ר"יו וסגן ר"יו לרבות יוצא ועד חבר לבחירת מניעה אין. הכללית האסיפה

 .נוספות לקדנציות/לקדנציה להיבחר וועד
 

 .שינוי המילה מוגבלים  .ב
 . 4 סעיף העמותה מטרות –' ב פרק התאגדות בתקנון

מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין 

לקידום ליגות לנוער )בנים / בנות( בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני 

במסגרת  מוגבליםוות ליווי אישי וצמוד שבע והסביבה, לל-הנוער בחיי הקהילה בבאר

ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג תחרותיות במסגרת העמותה, 

לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות 

 ובין לאומיות במסגרות באולינג.

לשנות את המילה ן הוועד ממליץ לא נשמעת טוב ולכרון : המילה מוגבלים 

 "לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים"למילים  "מוגבלים"

 

 השינוי אושר._, 0_ , נמנעים:_0_ , נגד השינוי: _15בעד השינוי : _
 ולפי החלטה זו ישונה בתקנון ההתאגדות הסעיף הרלוונטי.

  מטרות העמותה –' פרק ב התאגדות בתקנון
 .  4 סעיף

לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין  מטרת העמותה היא

לקידום ליגות לנוער )בנים / בנות( בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני 

במסגרת  מוגבליםשבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד -הנוער בחיי הקהילה בבאר

 תחרותיות במסגרת העמותה, ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד קטן מי בערים ומי בפריפריה בתחרויות ארציות 

 ובין לאומיות במסגרות באולינג.

 

 ישונה ל :
מטרת העמותה היא לפעול בכל דרך שהעמותה תמצא לנכון, במישרין או בעקיפין 

בבאולינג, להפעיל במסגרת מחויבות אישית את בני לקידום ליגות לנוער )בנים / בנות( 

"לספורטאים בעלי שבע והסביבה, ללוות ליווי אישי וצמוד  -הנוער בחיי הקהילה בבאר

 במסגרת ספישל אולימפיק בענף הבאולינג, להקים ליגות באולינג  צרכים מיוחדים"

קטן מי בערים תחרותיות במסגרת העמותה, לייצג את הנגב על כל יישוביו מגדול ועד 

 ומי בפריפריה בתחרויות ארציות ובין לאומיות במסגרות באולינג.

 

 ,קיום בחירות למוסדות העמותה .5
 שיהיו וועדת בחירות  יםמבקש מתנדביו"ר העמותה רון ראובן פונה לחברי האסיפה 

  032501751ושחר רמפל ת.ז  014232821התנדבו החברים חזי אברהם ת.ז 
יות וועדת בחירות: חזי אברהם יו"ר וועדה. שחר רמפל חבר התנדבו שני חברים לה

 וועדה.
 חזי אברהם.מעביר אני את רשות הדיבור ליו"ר וועדת הבחירות 

 חזי אברהם:
 תודה לכולם, 

 מכוון שאין מתמודדים רבים שהגישו את מועמדותם להיות בוועד המנהל,
 גות.לפי דעתי אין צורך לקיים בחירות נעשה הצבעה לגבי ההסתיי

 שחר רמפל:
הצעתו של יו"ר הוועדה חזי אברהם מקובלת עלי בתור חבר וועדה ואני חושב שאין 

 מניעה להצביע בהסתייגות לגבי חברי הוועד שהציגו את מועמדותם.
 חזי אברהם:

 פונה לחברי האסיפה ושואל 
 של המועמדים שהגישו את מועמדותם אם יש מי מבין חברי האסיפה מתנגד לבחירתם

 ן בוועד המנהל.לכה
 אין הסתייגות . – 058228099הסתייגות לגבי החבר רון ראובן ת.ז 

 אין הסתייגות. – 055850200הסתייגות לגבי החבר ישראל יעקובוביץ ת.ז 
 אין הסתייגות. - 039636220הסתייגות לגבי החבר חן נגאוקר ת.ז 

 גות.אין הסתיי  – 024633299הסתייגות לגבי החברה סיגל אמיתי ת.ז 
 

 החברים : רון, ישראל, סיגל, וחן. נבחרו לכהן בוועד העמותה פה אחד ללא סייגים.
 

 אין הסתייגות.  –לכהן כגזברית  024633299הסתייגות לגבי החברה סיגל אמיתי ת.ז 
 

 החברה : סיגל. נבחרה לכהן כגזברית פה אחד ללא סייגים.
 

אין  –ן כיו"ר וועדת הביקורת לכה 033746777תומר רשף ת.ז  הסתייגות לגבי החבר
 הסתייגות.

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

אין  –לכהן כחבר וועדת ביקורת  068159227הסתייגות לגבי החבר פיני אלבז ת.ז 
 הסתייגות.

 
 החברים : תומר, ופיני. נבחרו לכהן כחברי וועדת ביקורת פה אחד וללא סייגים.

 
שיך לפעול לקידום לפיכך החברים שהציגו את מועמדותם לוועד המנהל נבחרו להמ

 מטרות העמותה. 
 כמו כן סיגל אמיתי תמשיך לכהן כגזברית.

חברי וועדת ביקורת קיבלו את ברכתה של האסיפה הכללית להמשיך לכהן כחברי וועדת 
 ביקורת.

 
 בחירות וועדת חברי מכתב  מצורף תוצאות הבחירות כפי שהועבר ע"י וועדת הבחירות

 docx.8.4.2014 מתאריך
 

 לוועד העמותה אושרו החברים:
 רון ראובן , ישראל יעקובוביץ,  חן נגאוקר, סיגל אמיתי.

 לגזברות:
 סיגל אמיתי.

 לוועדת ביקורת:
 תומר רשף, פיני אלבז.

 
 רשם: רון ראובן
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