
 

 

 

 

 

 

4.5.2015 

 _3.5.15_  מיום : _3אסיפה כללית מספר : _
 

אירועים )אולם  באולינג ב"ש_:  ב_ 19:30_:  בשעה_ 3.5.15: _ תאריךב_ 'א: _ ביום

 .התקיימה אסיפה כללית_ (גדול

 

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

 
_ מכלל חברי העמותה הרשומים בפועל 46.66%שהם: __חברי העמותה, 30_ מתוך _14נוכחים _

 בפנקס החברים.
"עמותת באולינג נגב  - לשלישית במספר סך זה מהווה מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית ה

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

חן נגאוקר, סיגל אמיתי, ניצן רמוס,  ישראל יעקובוביץ,רשימת החברים הנוכחים: רון ראובן, 
פיני אלבז, יוסי ניפרבסקי, גידי סולימני, מוריס איטח, עמי סספורטס, תומר רשף, ניסים 

זנזורי, טל ממן, תומר כהן. )החבר נורברטו רמפל הגיע לקראת סוף הישיבה לא הצביע 
 בהחלטות(.

לום שקורי, ראובן יגאל קטבי, רועי ראובן, רז ראובן, מיכאל כהן, שרשימת החברים שחסרים: 
כהן זאדה, חזי אברהם, שחר רמפל, דורון אתרוג יפרח, דוד רובין, סאן בן שיטרית, יובל לוי, 

 אילן גורליצקי, קובי פופליקר, משה נומה.
 

 ניהול האסיפה:
 :על הפרק

האופציה לשלם את דמי ו את דמי החבר לאחר שניתנה ל םחבר שלא שילההוצאת  .1
 .במסגרות העמותה 2014/15קים ולא שיחק בעונת המשח החבר
 .יגאל קטבי :החבר

ותרמו עמותה במסגרות ה 2014/15ששיחקו בעונת המשחקים שחקנים הכנסת  .2
ובהתאם להמלצת הנהלת  מין המניין,חברים להיות לקידום מטרות העמותה 
 השחקנים:  :23/3/15בתאריך  15העמותה בישיבה מספר 

 .דני שמש: מלווה שחקן ספיישל אולימפיקס .א

 דוד פרץ : מלווה שחקן ספיישל אולימפיקס. .ב

 חורחה דה לה ווגה : מאמן מסגרות העמותה. .ג

אתי גוטליב : פעולת בנמרצות מקדמת את כל מה שקשור לעמותה בכול  .ד
 המסגרות.

 .2014לשנת והכספי אישור דוח מילולי  .3

 עדכון היו"ר וסגן היו"ר לגבי הפעילות השוטפת ומה שמצפה לנו בשנה הבאה. .4
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות :
 

הוצאת החבר שלא שילם את דמי החבר לאחר שניתנה לו האופציה : 1לסעיף 

 במסגרות העמותה. 2014/15לשלם את דמי החבר ולא שיחק בעונת המשחקים 
 החבר: יגאל קטבי.

 _, 00 _ , נמנעים:_1_ , נגד הוצאת החבר: _13בעד הוצאת החבר: _      

  .מרשימת החברים אושרה  51313310ת.ז יגאל קטבי  הוצאת החבר      
 

במסגרות  2014/15הכנסת שחקנים ששיחקו בעונת המשחקים : 2לסעיף 

העמותה ותרמו לקידום מטרות העמותה להיות חברים מין המניין, ובהתאם 
 .23/3/15בתאריך  15להמלצת הנהלת העמותה בישיבה מספר 

  השחקנים :

  

 51049070השחקן דני שמש ת.ז  .א
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 14: _אישור החברבעד       

 . 3.5.15מתאריך  השחקן דני שמש אושר להיות חבר עמותה           
 

 12031373השחקן דוד פרץ ת.ז  .ב
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 14בעד אישור החבר: _      

  .3.5.15מתאריך  ות חבר עמותההשחקן דוד פרץ  אושר להי           
 

 322081670השחקן חורחה דה לה ווגה ת.ז  .ג
 _, 00_ , נמנעים:_00החבר: _ אישור_ , נגד 14בעד אישור החבר: _      

 . 3.5.15מתאריך  השחקן חורחה דה לה ווגה  אושר להיות חבר עמותה          
 

 58058751השחקנית אתי גוטליב ת.ז  .ד
 _, 00_ , נמנעים:_00: _ההחבר אישור_ , נגד 14: _הרבעד אישור החב      

  .3.5.15מתאריך  עמותה תהשחקנית אתי גוטליב  אושרה להיות חבר           
 

 .2014אישור דוח מילולי והכספי לשנת : 3לסעיף 

 

 ,אלמקייס אבי העמותה של החשבון רואה י"ע הוכן הכספי והדוח המילולי הדוח:  רון
 ביקורת וועדת כן וכמו בדוח שרשומים הסעיפים כל על חתומים מנהלה 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
 .2014 לשנת הכספי והדוח המילולי

 
 _, 00_ , נמנעים:_00_ , נגד אישור הדוח: _14בעד אישור הדוח: _

 אושר באסיפה זו . 4201הדוח המילולי והכספי לשנת 
 

עדכון היו"ר וסגן היו"ר לגבי הפעילות השוטפת ומה שמצפה לנו : 4לסעיף 

 בשנה הבאה.
 

 
 ישראל סגן יו"ר:

 
 העמותה ומה הולך להיות במהלך הפעילות ועד העונה הבאה.עדכון שוטף על 

 (15.5.15יש להגיש תוך שבועיים )עד  –הצעות לשינוי תקנון המשחקים  .1

  עם ההנהלה והמציעים. 31.5.15ישיבה להבהרות ההצעות בתאריך 

 .כל הצעה לשיפור עבור כלל שחקני העמותה והצעות לקידום מטרותיה 

 . 5.6.15 –ץ ויועלה לאתר העמותה עד תקנון המשחקים המעודכן יופ .2

 8שחקנים ועוד  48שחקנים  56ועד  15.6.15רישום לעונה הבאה עד לתאריך  .3
) עדיפות ראשונית לחברי עמותה, שחקני עמותה ששיחקו  שחקני פייסר.

 והנרשמים הראשונים לעונה זו(. 2014/15בעונת המשחקים 

עונה הבאה, תשלומים לעונה רשימות תפוצה לעונה הבאה, בדיקות תקופתיות ל .4
 הבאה.

 מחזורים.  24בעונה הבאה יהיו  .5
 מחזורי השלמה. 3מחזורי ליגה בשלוש סבבים, ועוד  21

 ימי המשחקים, כרגע באותה המתכונת , ובשאיפה ליום אחד לשני הליגות. .6

 
 
 

 רשם: רון ראובן
 


