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 .12פרוטוקול 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, ישראל יעקובוביץ רון ראובן,נוכחים : 

                                        ועדת ביקורת : תומר רשף.                                                                                                      

  .חסרים : חן נגאוקר, עו"ד עמי נחמני, פיני אלבז חבר ועדת ביקורת

 על הפרק :

 .קן עמותה, ונוהל אישור שחקני ספיישל אולימפיקס כשחקני העמותהאישור רמי ברכה לשח .1

 .בטורנירים בין לאומיים בעלות חלקית )פעילים לאותה שנה של השתתפות רלוונטית ( השתתפות העמותה לשחקנים .2

 פיילוטגיוס שחקנים חדשים לליגה לאומית / איחוד קבוצות במידה ולא יצורפו שחקנים / הצבות שחקנים בליגה זו  .3

 .על מנת לא לפגוע בקבוצות   90%לעונה הבאה / הנדיקפ לשחקנים מתחת לממוצע הליגה לכול מחזור עד 

 .רכישות, ארון מפתחות, מצלמה מסרטה לעמותה, אר דיסק חיצוני לגיבוי כל החומר של העמותה .4

לל הספורטאים במסגרות ביטוח ספורטאים עד לסוף העונה ולאחר מכן חידוש לשנה מינואר עד דצמבר, ביטוח לכ .5

 העמותה.

 . ות העמותהבסיום העונה עלית שחקנים לליגת העל והשלמת שחקנים לליג .6

7. . 

 החלטות :

 .העמותה כשחקני אולימפיקס ספיישל שחקני אישור ונוהל, עמותה לשחקן ברכה רמי אישור .1לסעיף 

וסיגל קבוצת כיל, יוצא מכתב על הצטרפות השחקן רמי ברכה הצטרף למסגרת העמותה כשחקן חדש מצטרף לקבוצתו של נומה 

 לשחקני וחברי העמותה לאחר אישורו כשחקן מין המניין.

רמי ברכה אושר בישיבה זו להיות שחקן מין המניין, רמי ברכה עבר ניתוח מעקפים כשיבריא יצטרף לקבוצתו של :  ההחלט

 נומה משה וישלים את מכסת המשחקים החסרים עד סיום העונה.

 שר פה אחדאו

את כל הניירת והאישורים  שיגישו , ולאחריאושרו בסבב טלפוני בין חברי ההנהלהלגבי שחקני ספיישל אולימפיקס שמצטרפים 

 .להצטרפות לעמותה הכוללים בין היתר אישור הצטרפות אישור חשיפה אישור רפואי ותשלום עבור הצטרפות לעמותההרלוונטיים 

 .אושר פה אחד:  החלטה

 

 .השתתפות העמותה לשחקנים בטורנירים בין לאומיים בעלות חלקית. 2 לסעיף

טלו חלק חברי ושחקני רון הציג את המתכונת והשתתפות העמותה לכלל שחקני העמותה בעלות לטורנירים בין לאומיים אשר יי

 ₪ 5,000 -יותר מ ולא העמותה, ובהתאם לתקציב העמותה מפעם לפעם.)יפורסם לפני כל טורניר סכום בהשתתפות העמותה

 (.לטורניר 

  ₪ 1,800יהיה לא יותר משני טורנירים בחו"ל בעונה ומקסימום עד  קפנדריתמקסימום השתתפות לחבר ואו שחקן עמותה בעונה 

 



 

חבר  סטטוס
 עמותה
 פעיל

שחקן 
עמותה 

 ותיק

שחקן 
עמותה 

 חדש

חבר עמותה  
 משחק

 בשני ליגות

שחקן עמותה  
ותיק משחק 
 בשני ליגות

שחקן עמותה  
חדש משחק 
 בשני ליגות

 סכום
 השתתפות

400 200 100  450  300  200 

 

 ובנוסף למי שמתנדב בפעילות עם ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים.

סטטוס / סכום 
 השתתפות

שחקן עמותה  חבר עמותה
 ותיק

שחקן עמותה 
 חדש

 350 400 450 יוניפייד ותיק

 250 300 350 יוניפייד חדש

 

 ,דיוןקיום 

 ישראל הציג את הצעתו להפריד את הטבלה כמו שהיא מוצגת עכשיו , אושר ובוצע.

יש צורך להגביל את המימון לטורניר ולא משנה כמה שחקנים יוצאים לטורניר הסכום המרבי להשתתפות העמותה בטורניר הוא לא 

 לשחקן. ₪ 900 -ועד ל ₪ 5,000 -יותר מ

 לטורניר יחולק הסכום באחוזים יחסית לכמות השחקנים הנרשמים לטורניר חו"ל.במידה ויהיו שחקנים רבים שיוצאים 

 : אושר פה אחד.החלטה

 
לוט לעונה יגיוס שחקנים חדשים לליגה לאומית / איחוד קבוצות במידה ולא יצורפו שחקנים / הצבות שחקנים בליגה זו פי. 3לסעיף 

 .על מנת לא לפגוע בקבוצות  90%מחזור עד הבאה / הנדיקפ לשחקנים מתחת לממוצע הליגה לכול 

מבקש את עזרת כל שחקני העמותה לגיוס שחקנים חדשים לעמותה , רון

 .שחקנים 3-2קבוצות לפחות עוד  9-ולהשלמה ל

 קבוצות בליגה לאומית. 8יאוחדו קבוצות ויהיו  1.11.14במידה ולא נצליח לגייס שחקנים עד תאריך 

נם פערים משמעותיים לחלק התחתון של הטבלה על מנת לתת לכלל הקבוצות אפשרות להתמודד : בליגה לאומית יש קיום דיון

אחת מול השנייה מבלי לאבד עניין בליגה ולתת את האפשרות לקבוצות עם השחקנים בעלי הממוצע הנמוך להתמודד ולעזור 

, נכון שיש פערים וצריך  סיגל, פנה לסיגל ולתומר שמשחקים בליגה זו ושאל אותם לגבי האמור, ישראלבהתמודדות, לקבוצתם 

 , אין התנגדות וזה רק ידרבן את השחקנים. תומרלתת אפשרות לכולם לעזור לקבוצה שבהם הם משחקים, 

 .לא יכול להזיק זה רק יכול לעזור כולם בעד זה והפיילוטלגבי הצבות 

  : החלטה

 נסות לגייס ועדיף לא לאחד קבוצות.וס שחקנים נמשיך ללגבי גי .1

ממחזור הבא יבוצע פיילוט בליגה זו לגבי הצבת שחקנים כך שכל שחקן ישחק מול כל שחקן בקבוצה היריבה במשחק  .2

 הראשון יוצבו לפי הדירוג מתחילת העונה ולאחר מכן לא לפי הרשום בטופס.)הפיילוט יתבצע גם בליגת סניורים(

ממוצע הליגה לכלל השחקנים העונים  90%שחקנים בעלי ממוצע נמוך ממוצע הליגה, יינתן הנדיקפ הנדיקפ ל .3

 לקריטריון בהתאם לטבלה העדכנית לפני המחזור.

 



 הצבת שחקנים בטופס המשחק.

 יילוט לעונות הבאות בליגה לאומית והסניורים,מציע שנקיים פרון, 

 ימולא מראש ויוכן כך שכל שחקן ישחק מול כל שחקן בקבוצה השנייה.כל שחקן בליגה ישחק מול כל שחקן , הטופס  .1

ירשם באופן אוטומט בטופס הרישום לכול שחקן  90% -( ועד ליעודכן לכל יינתן הנדיקפ לשחקנים מתחת לממוצע הליגה ) .2

 רלוונטי, זאת במטרה לצמצם את הפער בקבוצות לתחרות הוגנת בין הקבוצות.

 )האופציה של איחוד קבוצות תהיה אם יהיו יותר משלוש קבוצות עם שני שחקנים(. .חדאושר פה א 1החלטה לסעיף 

 )יוכנו טפסים עם ההנדיקפ לכל מחזור ליגה כולל ההצבות בטופס המשחק(. אושר פה אחד. 2החלטה לסעיף 

 ק(.אושר פה אחד. )יוכנו טפסים עם ההנדיקפ לכל מחזור ליגה כולל ההצבות בטופס המשח 3החלטה לסעיף 

 .רכישות, ארון מפתחות, מצלמה מסרטה לעמותה, אר דיסק חיצוני לגיבוי כל החומר של העמותה .4לסעיף 

 מבקש אישור לרכוש מכספי העמותה:, רון

 ארון מפתחות למשרדי העמותה : על מנת שלכול שחקן בעמותה שיש ארון בבאולינג יהיה מפתח חרום במשרדי העמותה. .1

 מנת שתהיה מצלמה לתעד את פעילות העמותה במהלך העונה השוטפת. מצלמה מסרטה לעמותה : על .2

המצוי במחשבי העמותה,)שלא נאבד את כל החומר במידה ויקרה משהוא לרכוש אר דיסק חיצוני לגיבוי כל החומר  .3

 במחשב(.

 אושר פה אחד.:  החלטה 1לסעיף 

 אושר פה אחד.:  החלטה 2לסעיף 

 אושר פה אחד.:  החלטה 3לסעיף 

מציע שנרכוש גם איפד עבור תיעוד אימוני השחקנים על מנת לתת כלי עזר למאמן ולשחקנים לראות את מהלך  ישראל .4

 האימון ולנתח אותו .

 : אושר פה אחד. החלטה 4לסעיף 

 

 , יבצע השוואות מחירים למצלמה לאייפד ואר דיסק חיצוני ויביא הצעות מחיר לרכישה. חן נגאוקר

עד לסוף העונה ולאחר מכן חידוש לשנה מינואר עד דצמבר, ביטוח לכלל הספורטאים במסגרות  ביטוח ספורטאים  .5 לסעיף

 .העמותה

 .₪ 1900 -עדכן את חברי העמותה לגבי העלויות לחידוש השחקנים, עד סוף העונה כ רון

 . ₪ 4500 -לגבי חידוש לעונה הבאה מינואר עד דצמבר ביטוח כלל השחקנים כולל ספיישל וליגות נוספות עוד כ

 נדאג לסגור ממקורות שונים את הגירעון בתקציב. ₪ 2000תהיה לנו חריגה מול התקציב של 

 אושר פה אחד. החלטה :

 .בסיום העונה עלית שחקנים לליגת העל והשלמת שחקנים לליגות העמותה .6 לסעיף

 הציג את הצעתו לגבי עליית שחקנים לליגת על בעונה הבאה,, רון

 10קבוצות לפי הממוצע, באם יצטרף שחקן חדש לעמותה עם ממוצע גבוה יהיה חייב להיות מעל  10 -ל השלמת ליגת על עד

 נקודות בממוצע מהשחקנים העולים לליגת על ,

נקודות )באחת מהליגות שמשחק בהם מקומות עבודה ועוד( אם  180לדוגמה : השחקן בליגה לאומית סיים עונה עם ממוצע קובע 

 יהיה בליגה השנייה. 189ם ממוצע ויצטרף שחקן חדש ע

 המטרה היא להשלים עוד במהלך העונה עוד שחקנים ולמלא את מכסת הליגות כך שלא תיפתח הרשמה לעונה הבאה.

 אושר פה אחד :החלטה 

 רון ראובן -רשם


