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 24פרוטוקול 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

 יעקובוביץ.ישראל סיגל אמיתי,  רון ראובן,נוכחים : 

 הצטרף בסעיף  . תומר רשף ,ביקורת : פיני אלבזחברי וועדת             

                                        

 חן נגאוקר.עמי נחמני יועץ משפטי,  חסרים :

 על הפרק :

 המשך גבייה לשחקנים שטרם שילמו ואישור רפואי למי שטרם ביצע / העביר את האישור. .1

 רכישת מחשב נייח כולל אר דיסק חיצוני אלחוטי לגיבוי. .2

 .העמותה צוגיי ל לשחקנירכישת חולצות מחו" .3

 עדכון. התקדמות בהקמת ליגה לבתי ספר תיכוניים .4

 תו תקן מידות. .5

 רכישת ארון לציוד העמותה למשרד. .6

 רכישת מגן נוסף לדניאל ארץ קדושה. .7

 ביטוח ספורטאים דני וולד ביטוח נוסף לליגה למקומות עבודה. .8

 ליגות ה.כ.י .9

 אישור שחקנים. .10

 שחקנים לליגת יוניפייד. .11

 .שלמחרת ביום יוניפייד ליגת מחזור בגלל כרמיאל מול ביתיות החלפת .12

 

 

 חלטות :ה

 .האישור את העביר/  ביצע שטרם למי רפואי ואישור שילמו שטרם לשחקנים גבייה המשך .1לסעיף 

 רפואי.שחקנים שטרם השלימו את החסר לגבי התשלום ואו האישור ה 14הוכנה רשימה של 

 רשימה זו הועברה לישראל לטיפול:

ישראל יזמן את כולם ליום חמישי הקרוב להשלים את מה שחסר על מנת שנוכל לפתוח את הליגות בזמן כולל ביטוח לכלל 

 הספורטאים גם החדשים.

 

 בטיפול ישראל.

 

 לגיבוי אלחוטי חיצוני דיסק אר כולל נייח מחשב רכישת .2לסעיף 

 במה שקרה במחשב הנייד,דכן את הנוכחים רון ע

שזה עדכון רגיל יה דלוק בבוקר כאשר ראיתי הודעה במחשב האם אתה מאשר עדכון זה חשבתי המחשב ביצע אתחול בלילה כשה

 ו ומחק את כל מה שהיה באר דיסק.מעצתחל את ואישרתי והמחשב א

לאיבוד כל החומר שנמחק והלך לאיבוד שוחזר מהמיילים  כל החומר היה מגובה באר דיסק החיצוני ומעט מאוד חומר הלך

 ומהקבצים שנשלחו במייל.

 כך שלא נפגענו ממהלך זה.

י מחשבים התברר שאין דרך מייקרוסופט ובדיקה של מספר אנשלשחזר את הקבצים והמחשב ולאחר פניות ל לאחר כל הניסיונות

 מחשב.חזור כל מה שהיה בחזרה לש



רון בדק והתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום מחשבים על מנת שדבר כזה לא ישנה  שוב במחשבי העמותה, לאחר בדיקה מעמיקה 

 התברר שיש אפשרות של גיבוי אלחוטי לאר דיסק חיצוני שיחובר למחשב חזק במשרדי העמותה.

 כולל האר דיסק החיצוני. ₪ 3,000העלות היא בערך של 

 

 לרכוש את הציוד למשרדי העמותה.אישור קש מברון 

 של הציוד בהתנדבות וללא עלות. הבכול מה שקשור בתוכנות ובתחזוקגיסו של רון יגיע למשרד ויטפל 

 מוטי גיסו של רון עובד בחברת מטריקס ומחזיק את כל כיל בדרום על כל השרתים והמחשבים ברשתות של החברה.

 

 לבצע רכישה זו למשרדי העמותה דאושר פה אח
 חריגה מהתקציב.אין  (8078שיוצאו מסעיף תקציבי  ₪ 3,000-העלות מוערכת בכ)

 

 .העמותה ייצוג לשחקני ל"מחו חולצות רכישת. 3לסעיף 

 ולד הביא הצעה לרכישת חולצות מחו"ל.

 עלות מיסים ומשלוח.כולל א יורו לחולצה ל 32-עלות מוערכת בכ

 .50%-הסבירות לקבלת הכסף מהספונסר הוא יותר מ  נקבל כסף מספונסר נוסף.יתכן שוהצעה זו הועלתה לוועד ולאחר 

הועלתה השאלה מדוע צריך עוד חולצות לעמותה, התשובה היא בזה שכרגע יש חוסר בחולצות בצבע שיש לעמותה בצבע תכלת 

 ניר לא יודע לתת לי תשובה מתי יהיו חולצות כאלה במלאי.ל ספידו "ומנכ

   XXL –ו   L   XLכמו כן אין במלאי מידות 

 חולצות  לכל חולצה מקבלים מגבת אישית עם שם. 65-70 -הוא לקנות כ התכנון

 לפני שמזמינים חולצות אלה יתקיים דיון נוסף על העלות הכללית לחולצות כולל משלוח ומיסים.

 מלאי אותו צבע ודגם.אנו צריכים תשובות ברורות מהספק בחו"ל שלא יקרה מצב בו אנו צריכים להזמין עוד כמה חולצות ולא יהיה ב

 השנים הבאות לשחקני ייצוג בלבד. 3-חולצות אלה אמורות לשמש את העמותה ב

 אנו נמתין בהחלטה אם לרכוש את החולצות לאחר קבלת אישור מהספק ומהספונסר הנוסף.

 ל יתבהר בתשובות מכל הגורמים.ויועלה בישיבה הבאה ואו בוואט סאפ לאישור כאשר הכ

 

 .עדכון תיכוניים ספר לבתי ליגה בהקמת התקדמות  . 4לסעיף 

 דכן את ההתקדמות בהקמת ליגות לבתי ספר.רון ע

  -נדרשת לקיום הליגה כה יוצאות לדרך הוכנה מסגרת תקציב ע"י כיוונים והעיריה העמותה תשלם את מחצית מהעלותהליגות 

 כסף זה הובטח לעמותה ע"י מספר ספונסרים וברובו הועבר כבר לחשבון העמותה. ₪ 75,000

 הליגה מתחילה בתחילת נובמבר.

 

 .מידות תקן תו.  5לסעיף 

 

 מול מידות בכל נושא האנליזה.דכן בהתקדמות רון ע

 כרגע עדין לא קיבלנו תשובה מה נדרשנו עוד להשלים.

 וחן טרם קיבלו טלפון ממידות ...ישראל 

 ל עוד לפני ההגשה לעיגול לטובה.ונמסר לי שאנו נסיים הכ( 30.8.16)בשיחה טלפונית שלי ביום לאחר הישיבה 

 עדין הם יושבים ובוחנים את כל החומר ומרכזים סיכומים עבורם לסיכום האנליזה.

 

 .למשרד העמותה לציוד ארון רכישת.  6לסעיף 

 

 רון ביקש לרכוש ארון לאכסון ציוד במשרד העמותה.

 אה ואו בוואט סאפ לאישור.הבאג להביא הצעות מחיר לרכישת הארון ויועבר בישיבה רון יד

 

 .קדושה ארץ לדניאל נוסף מגן רכישת.  7לסעיף 

 

 .₪ 100 -הוזמן מגן נוסף עבור דניאל ארץ קדושה בעלות של כ

 אושר פה אחד. החלטה :



 

 

 .עבודה למקומות לליגה נוסף ביטוח וולד דני ספורטאים ביטוח.  8לסעיף 

 

 רון עדכן את הוועד בבקשתם של שחקני העמותה ולד ודני בצורך לביטוח עבור ליגה למקומות עבודה.

 .רוע פיצוי כספי לשחקניםימול עוצמה לא תהיה פגיעה בפרמיה על העמותה אם יהיה אבבדיקה 

 עוצמה צריכים לחזור אלי אם העלות הכספית שצריכים להוסיף לפרמיה על השחקנים.

 ה.מות עבודוח אותם בביטוח עבור ליגה למקטבתמותה והעמותה תוציא תשלום לעוצמה ועדני וולד ישלמו את העלות הזו לחשבון ה

 

 (.הטיפול בנושא הביטוח יטופל ע"י רון) אושר פה אחד. :החלטה

 

 .ליגות ה.כ.י  .9לסעיף 

 בשעה טובה אנו לפני תחילת פעילות למסגרות העמותה הן במישור הביתי והן במישור ההתאחדות.

 שחקני נוער בליגות נוער. 3קבוצות במסגרות הכי ועוד  3השנה יש לעמותה 

 יגה ארצית א'.שחקנים המשחקת בל 15ליגת בוגרים המונה 

 שחקנים בליגה לאומית. 5ליגת סניורים קבוצה אחת מונה 

 שחקנים. 7ב' והיא מונה  תה בליגה ארצינליגת סניורים קבוצה נוספת שמצטרפת העו

 שחקנים. 3ובליגת נוער השנה יש לעמותה 

 

 ....צוג העמותהיצמכם ביבהצלחה הביאו כבוד לעמותה ולעצות הוועד מאחד לשחקנים ולקבו

 

 .ההחולצה של העמותה בליגות החולצה הכחולשחקני ארצית ב' סניורים ישחקו עד לקבלת חולצות עם 

 

 .אישור שחקנים.  10ף לסעי

 

 50שחקנים לעמותה: שחקנים אלה השלימו את מכסת רישום השחקנים לליגות בוגרים לעמותה והיום אנו מונים  2 הצטרפו עוד

 שחקנים כפי שהוחלט בישיבות וועד קודמות.

 

 פה אחד.אושר  –יגאל נחמני  .1

 פה אחד.אושר  –רפאל בן שיטרית  .2

 

 פה אחדאושר  –ולימפיקס שמצטרפים לעמותה ואני מבקש לאשר את כולם כשחקני עמותה ישנם שחקני ספיישל א

 פה אחד.אושר  –מתבקש לאשרם כשחקני עמותה הוועד  –שחקני נוער בליגת נוער 

 

 

 רישום שחקנים לליגת יוניפייד..  11לסעיף 

 

 על מנת לצרפם לליגה זו כמלווי ספיישל., חוזר זה הופץ לשחקני העמותה הופץ חוזר הכי לגבי הצטרפות לליגת יוניפייד

 השחקנים המעוניינים להצטרף הם :

 נומה משה. .1

 שמעון לוי. .2

 פיני אלבז. .3

 אלי קמר. .4

 קובי פופליקר. .5

 

 .מול הכי ברישום השחקנים לליגה זו ישראל יעביר את רשימת השחקנים לה.כ.ימטפל ישראל 

 

 



 

 .החלפת ביתיות מול כרמיאל בגלל מחזור ליגת יוניפייד ביום שלמחרת  .12לסעיף 

 

 חקים מול כרמיאל בקריון.ביום שלמחרת אנו מש ליגת יוניפייד נופלפתיחת מחזור 

 צריך לפנות להתאחדות לבקש החלפת ביתיות מול כרמיאל.

 

 מול ההתאחדות. ישראל הנושא בטיפול

 

 

 רון ראובן רשם:


