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 . 6פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 

 חן נגאוקר. ., סיגל אמיתי, ישראל יעקובוביץנוכחים : רון ראובן

                                                                                                                                                 תומר רשף, פיני אלבז. .נורברטו רמפל, ניצן רמוס י, יגאל קטבי,נחסרים : עו"ד עמי נחמ

 על הפרק :

 דברים להעלות בישיבת הנהלה הבאה.

 היה !!!טורניר ספיישל אולימפיקס בב"ש הפקת לקחים ומה צריך לשפר..... ובכלל איך  .1

 הזמנת חולצות אילן גורליצקי נערכה שיחה בין רון לישראל לאישור הרכישה. .2

 נושאי כספים בעמותה. .3

 חברי ההנהלה.החזר כל ההוצאות שהוצאו ע"י  .1

 )אבדוק איך עושים זאת מול הרואה חשבון ואביא את תשובתו להנהלה(.

 .₪ 150חותמות לעמותה החותמות נמצאות אצל : רון, סיגל, ישראל.  3 .א

 .₪ 496תשלום עבור פתיחת העמותה ברשם העמותות.  .ב

 . ₪ 140עוגה לפתיחת הליגה , )הובאה לאסיפה כללית ראשונה(.  .ג

 .₪ 37.6משלוח דברי דואר רשום לעוצמה.  .ד

  ₪ 100)היה במבצע ולכן נרכש יזום ע"י רון( עלות לשנה רגילה  ₪ 89 –לשנתיים רכישת דומיין לעמותה  .ה

 . ₪ 60קני ספיישל אולימפיקס בטורניר באשדוד. תשלום עבור ארוחת לשח .ו

 .₪ 367.41תשלום עבור חולצות שנרכשו לאילן גורליצקי.  .ז

 .₪ 450=   ₪ 50ספורטאים *  9תשלום ביטוח ספורטאי ספיישל אולימפיקס.  .ח

 ₪ 161.8חן  ₪ 50תשלום על כל הדברים שנרכשו לטובת האירוע בב"ש.)כריות, בדים, חד פעמי, ועוד....(סיגל  .ט

 ₪ 512סל מכבי ת"א.)שתיה פופקורן וכריך( -תשלום עבור כלכלת ספיישל אולימפיקס במשחק כדור .י

 

 (₪ 330.)עלות 'יח 55הזמנת פאצ'ים דגלי ישראל נוספים  .2

 יח'. 70תשלום הזמנות לטורניר ספיישל אולימפיקס בב"ש לבית הדפוס  .3

 . ₪ 177תשלום לגרפיקאית עבור עיצוב ההזמנות  .4

 באולינג עבור ספיישל אולימפיקס וישיבות הנהלה.) איך שולם(.סגירת חובות ל .5

 נוהל תשלומים לבאולינג על שימוש במתקן.)מה שולם כרגע( .6

( על 46הגשת מסמכים לרשם העמותות בדבר התחלת פעילות ) לצורך הגשת בקשה למס הכנסה לאישור לפי סעיף  .4

ושני הצהרות  1יעקוקבוביץ. המסמכים כוללים פרוטוקול אסיפה כללית המסמכים חתומים היו"ר רון ראובן וסגנו ישראל 

 שהוכנו ע"י היועץ המשפטי של העמותה לפי דרישות רשם העמותות.

 העמותה לא קמה מהסיבות הבאות. .א

 הליכי מחיקה של עמותה אחרת. .1

 אי מתן אישור ניהול תקין לעמותה אחרת ע"י הרשם. .2

 אי סדרים בעמותה אחרת. .3

 

ת תביעות כנגד העמותה "באולינג נגב למחויבות ולמצוינות" )ע"ר(, או כנגד מי מחברי הוועד בתוקף כי לא קיימו .ב

 תפקידו כחבר וועד

 המשך התנהלות לגבי גיוס ליגות לבתי ספר למשחקי הבאולינג. .5

 פגישה עם בניית אתר לעמותה מי שיכול מוזמן להצטרף, .6

 מוכנים לפגישה. יש להכין רשימת רעיונות על מנת שנגיע כמה שיותר



 שיתוף פעולה ברום וכי"ל במיזם עבור הילדים בסיכון מבריאות הנפש. מה מצריך מאתנו ומתי המיזם יעלה לאוויר. .7

 תפירה על הסמלים שהוטבעו בחום . .8

 המתנות שניתנו ע"י העמותה לאור אבירם. .9

 הצעות לגביעים וסוף שנה מסיבה היכן ואת מי מזמינים....... .10

היכנס לעמותה בימים אלה. אמות, ביבי כבישים, קבלן שלא מוכן שיגידו את שמו, ענבר צלמים, )"ארזי" כספים שאמורים ל .11

 בעוד כחודשיים(.ועוד ישראל יעדכן מה מציידו.... וכל אחד יכול להמשיך להביא ולגייס ספונסרים ותורמים נוספים.

 הגשת מועמדות העמותה לפרס ראש הממשלה ליזמות ע"י רון ראובן. .12

 המשך גיוס שחקנים לליגות העמותה סניורים כעשוי בוגרים ונשים לעונה הבאה. .13

 מחיקת חברים באסיפה הכללית הבאה מי שלא ישלם את חובו לעמותה ומי שפרש. .14

 הכנת טופס ע"י היועץ המשפטי לאישורי חשיפה עבור העלאת תמונות לאתר. .15

 למנוע תביעות עתידיות(.)אנו מחתימים את כל החברים והשחקנים בעמותה על המסמך 

 החלטות :

לאחר קיום הטורניר לשחקני ספיישל אולימפיק נתבקשו כולם להביא לישיבה טובענות על מנת שבטורנירים הבאים נפיק  .1לסעיף 

 לקחים על ארגון יותר טוב אם צריך.

הפסקת המשחקים באמצע מה שלא יהיה הבהיר שהטורניר ארגונו וניהולו היה על שני גורמים ואילוצים שונים הביאו את  ישראל:

בטורנירים הבאים כי אנו כעמותה ננהל את הכול והכול יהיה באחריותנו בבאולינג ומחוצה לו. זהו טורניר ראשון ואחרון מסוגו כי זה 

 היה כולל טקס רשמי לפתיחת העמותה ע"י גורמים רשמיים. בסך הכול היה בסדר גמור .

 הבחינות וראו איך שכולם נהנו ופרגנו לעשיה.: היה טורניר מוצלח בכל  סיגל

: לגבי ההסעות הייתה תקלה בגלל אילוצי זמן של ההסעה ולכן הופסקו המשחקים באמצע על מנת שלא תהיה תקלת הובלה  חן

 לנהג שהיה אמור להסיע את הספורטאים חזרה לרכבת. חוץ מזה הכול היה נהדר ומוצלח.

ביותר הצטרפות הטורניר, ומקווה לראות את כול הוועד חברי העמותה ושחקני העמותה,  : מודה לכולם על העזרה בארגון רון

לעשיה הברוכה, אין מילים לתאר את העזרה שקיבלנו מכל העובדים בבאולינג משלום וגידי ועד אחרון הפקידים המלצרים וכמובן 

בטורנירים הבאים נעשה את מה שנכון לנו ולא נתפשר  רפי פחימה. לגבי כל ניהול הטורניר עצירתו באמצע והמשכו לאחר מכן , אנו

 על מנת שהכול יהיה יותר מוצלח וטוב לספורטאים לאורחים ולכול מי שיכבד אותנו במעמדים אלה.

חולצות לאילן גורליצקי ולא חולצה אחת, העלות הכוללת לשלושה חולצות יותר  3: סיפר לחברי ההנהלה למה נרכשו  רון. 2לסעיף 

ישראל , כמו כן הדבר נעשה בהתייעצות עם לעסקה ₪ 20 -ישת שני חולצות ובסך הכול הינו צריכים להוסיף פחות מזולה מרכ

 475עלות שני חולצות הייתה עולה לנו   ₪ 349.9בשיחה טלפונית לאישור המהלך. עלות חולצה אחת הייתה עולה לנו יעקובוביץ 

 חולצות שיהיו לנו לעונות הבאות. 3עדיף לנו כעמותה לרכוש לשחקן  ולכן היה ₪ 367.41עלות שלוש חולצות עלו לנו  ₪

  .3לסעיף 

העלה את כל נושאי הכספים שהוצאו במזומן על חשבון חברי הוועד לטובת קידומי מטרות העמותה , בהתייעצות עם  רון. 1סעיף 

 רון למה במזומן ע"ח התשלומים מהשחקנים.רואי החשבון של העמותה כל הכספים הללו יוחזרו כאילו הוצאו מקופה קטנה אשר שו

שילם מכיסו את כל הכספים לכל החברים ששילמו מכיסם ומזכה בהתאם לקבלות מצורפות על התשלומים שאמור לשלם על עצמו 

אישר שהכול אבי אלמקייס  רואה החשבון כשחקן בעמותה. על כל קבלה צורפה חשבונית שעליה פורט לאיזו מטרה נועד הכסף. 

 ומאושר בהתנהלות זו. תקין

 פירט מה היו ההוצאות מהישיבה הקודמת מחשבון העמותה. רון. 4-2סעיפים 

היה לי . וכד' ושתיה לישיבות הנהלה לגבי כל מה שאנו לוקחים מהבאולינג לטובת שחקני ספיישל אולימפיקס שתייה וקרטיב .5 סעיף

. החל מחודש ינואר אנו 2013סות את כל העלויות עד סוף חודש דצמבר השתמשנו בזיכוי זה לכ ₪ 270 -( זיכוי בבאולינג של כרון)

 נשלם עבור כל מה שניקח מהמזנון בבאולינג עבור המסגרת של ספיישל אולימפיקס וישיבות ההנהלה.

על חשבון עבור כל העונה ובסוף העונה  ₪ 25,000שולם לבאולינג עבור השימוש במתקן על משחקי העמותה בכל המסגרות  .6סעיף 

אנו נתחשבן מה נצטרך להוסיף ואו להישאר ביתרה. מהלך זה נועד לצורך הפעולה הבנקאית בכדי שלא נחרוג ממסגרת של יתרה 



דשה ) הלבנת הון ( ועל מנת שנוכל להמשיך להפקיד כספים של ספונסרים לניהול תקין בחשבונות בנק לעמותה ח ₪ 50,000

 בחשבון העמותה.

חתמנו בשם העמותה וחברי לצורך קבלת תרומות מספונסרים,  46העלו את הצורך בקבלת אישור לסעיף  וישראל רון .4לסעיף 

הוועד על מסמכים לקידום מטרה זו והמסמכים הללו הוחתמו אצל היועץ המשפטי. מסמכים אלה הועברו לרשם העמותות. באחת 

כי לא קיימות תביעות כנגד העמותה "באולינג נגב מהמסמכים חתמנו בשם כל חברי הוועד ולאחר אישור טלפוני מהם על המסמך הבא : 

 למצוינות" )ע"ר(, או כנגד מי מחברי הוועד בתוקף תפקידו כחבר וועד.למחויבות ו

 

בטורניר שערכנו אנו מתפנים לקידום הקמת ליגות לבתי ספר בבאולינג, אני נערך בימים אלה ולאחר התפנות מהעיסוק   .5לסעיף 

מחלקות החינוך והרווחה לקידום לסבב פגישות בבתי ספר על מנת להרים את הפרויקט ונפגש עם כל מנהלי בתי הספר בדרום 

 מטרה זו.

בחודש הבא אנו נערכים להרים אתר לאוויר אתר שישמש אותנו כעמותה לכל הצרכים לניהול מידע על העמותה פעילותה  .6לסעיף 

וקידומה ובכל מה שקשור לקדם ולמנף את העמותה עוד צעד אחד קדימה בעשיה. למטרה זו גויס ספונסר אשר טרם לנו את הקמת 

שידור ישיר של כל הפעילות שלנו בבאולינג וממצלמות אלה נעלה ליו טיוב את . אנו נרכוש מצלמות להאתר ותחזוקתו לשנים רבות

 החומרים הרלוונטיים לנו לקידום מטרות העמותה.

לקידום בני נוער בסיכון מכל הנגב ולמיזם זה אנו חוברים  שלום וגידיאנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם בעלי הבאולינג . 7לסעיף 

 ציבים להרמת ליגות למסגרות אלה אנו נקבע פגישה מסודרת עם קשרי קהילה כיל נעדכן בהמשך.לכיל על מנת לקבל סיוע בתק

לבדוק את האפשרות שכל החולצות הבאות שאנו מכינים לתפור את דגל ישראל למרות שיש הטבעה  מסיגלביקש  רון .8לסעיף 

 סיגלך לכבס כשהיא הפוכה וכך הסמל לא ירד, ציין שאת החולצה צרי ישראלשהדגלים מתנתקים מהחולצה בכביסה. בחום בגלל 

 הסכימה לקחת לתפירה את כל החולצות שיוכנו בעתיד ומה שיש במלאי כרגע.

המתנות שניתנו לאור אבירם "אלוף העולם" נרכשו ע"י רון גידיס ואת כל ההתחשבנות אנו מבצעים מול הספונסרים  .9לסעיף 

 בהתחשבנות פנימית שלהם . 

הציע את כל הגביעים לסיום העונה אנו נרכוש מגידיס ונשתמש בהנחה שגידיס מקבל מהספקים שלו לצורך העניין  רון  .10לסעיף 

הציע שניצמד לגביעים וצלחות  ישראלאנו נצטרך להחליט לאיזה כיוון אנו הולכים  יודאיקה פסלונים צלחות גביעים מדליות ועוד... 

הוסיף  חןיביא את ההצעה שלנו גידיס ויביא הצעות לכול העלות הכוללת.  רוןולמדליות, באופן קבוע שלא כל שנה נתחיל להשתגע. 

 שנצטרך לרכוש מדליות זהב כסף וארד.

,  אחים ₪ 10,000בים, אמות פירט את כל הכספים האמורים להיכנס לחשבון העמותה בחודש חודשיים הקרו רון .11 לסעיף

וצילמו לנו  ₪ 1,000)יפורט רק בקבלות העמותה בלבד(. ענבר צלמים  ₪ 3,000-, קבלן בעילום שם לא לפרסום כ₪ 6,000רחמה 

???? מי  -את האירוע במתנה ואמרו שיצלמו לנו את כל מה שנצטרך אם הם יהיו פנויים באותו יום של מה שנצטרך, ביבי כבישים 

 . ₪ 25,000-מים הם הגבול !!! רשויות : כיודע הש

הגשת מועמדות לפרס ראש הממשלה ליזמות, אנו נגיש בשנה הבאה על מנת לקבל את הפרס , הממליצים שלנו יהיו  .12לסעיף 

רמי דרג אנו כרגע מתעסקים בעשיה שלשמה כמה העמותה !!! המיזם שלנו יביא אותנו רחוק ומשם השמים הם הגבול, אנו לא 

שים השנה בגלל שניתן למיזם שלנו לרקום עור וגידים ונראה שהכול מתנהל קשורה שיהיה לנו על מה להסתמך בהגשת מגי

 מועמדותנו לפרס.

אני פונה אליכם חברי וועד לא לנוח על זרי הדפנה אנו חייבים להמשיך לגייס שחקנים נוספים לעמותה עוד בשנה זו על  .13לסעיף 

 ת השחקנים בעמותה. )יתכן ויצטרפו מספר שחקנים מחבל אשכול לעמותה במהלך החודש(מנת שנוכל להעצים את כמו

נמליץ הציע שכל מי שיפרוש בשנה זו מהעמותה אנו  רוןלגבי מחיקת חברים מרשימת החברים וקבלת חברים חדשים, . 14לסעיף 

.  החבר 2 ' ב – 13חברות  סעיף פקיעת '  הע אותו מרשימת החברים לפי הרשום לתקנון ההתאגדות בפרק וגרלאסיפה כללית ל

 לא קיים את הוראות התקנון או ההחלטה של האסיפה הכללית. כמו כן ניתנה לנו כוועד האפשרות הזו כקבלת חברים לעמותה

וכל שחקן חדש בעונה ה' לתקנון ההתאגדות.  8" בסעיף "ההחלטה בדבר אי קבלת המבקש להיות חבר בעמותה, נתונה בידי הוועד

 החלטה : התקבל פה אחד.. לגבי שחקנים בסניורים יוחלט לגביהם לקראת קיום האסיפה. זו יתקבל כחבר מין המניין 



היועץ המשפטי יכין לנו טופס לאישורי חשיפה על מנת שנוכל להעלות תמונות של השחקנים לאתר האינטרנט מבלי  .15לסעיף 

שיועלו תמונות שלו לאתר. כל חברי העמותה ושחקני העמותה יחתמו על להיות חשופים לתביעה משפטית כזו או אחרת ע"י מי 

 הטופס ללא יוצא מהכלל.

 

 רון ראובן -רשם

 


