
אסיפה כללית 

2017סיכום 

(ר"ע)פארקור ישראל 



סדר היום
מינוי וועד מנהל1.

מינוי וועדת ביקורת2.

מטרות עמותה\שינוי תקנון3.

2017אישור דוחות כספיים ומילוליים לשנת 4.

2017סיכום שנת העבודה 5.

2018הצגת שנת העבודה 6.

הצבעה על הצטרפות העמותה לארגון בינלאומי7.

התייחסות משתתפים8.



2017ח הכספי "עיקרי הדו



פעילות העמותה על ציר הזמן
יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

סיכום חציון-

"הארץ"-

הרצאה  -

למכינה  

קדם צבאית

סדנת  -

פארקור  

בקריית גת

מפת  -

הספוטים

-WJTW

ת תקן  "ת-

פארקור  

ישראלי

ת הכשרת  "ת-

מדריכי פארקור

פתח  אם'ג-

תקווה

השקת אתר  -

העמותה

אירוע פורים  -

א  "ת

תחילת  -

עבודה עם 

המרכז לניהול  '

עמותות

-.

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי

-Move 

2017

-

FIG\IPF\PKE

ת מתקן  "ת-

ש"פארקור ב

פ  "שת-

עיריית  

אשדוד

סוכות  אם'ג-

ש"ב

מאגר חוגים  -

ארצי

אירוע  -

אשדוד

סגירת  אם'ג-

ס"קיץ כפ

אם'ג-

פתיחת קיץ 

יפו



סקירה ולקחים



פעילות העמותה במספרים

הערות 2017 2016 תחום

(ידידים5)+ 20 7 חברי עמותה 

8 5 אירועים

4 3 הסברתייםפים"שת

תקן ישראלי למתקני פארקור 0(4 ) 0(2) מתקנים

9 4 חוגים

5 3 מאמנים

315 ? מתאמנים



לקחים-מתקנים 

.הנדסאי נוף כידיד עמותה לטובת תכנונים עתידיים\אדריכל•

.צורך בשליטה במאגר חברות וספקים בארץ ובחול לציוד•

.פ בנייה"עדיפות להרכבת מתקנים ע•

.צורך בתכנית אב אדריכלית להצעה לרשויות•

.צבירת ציוד לעמותה\רכש•

.לציוד העמותהואיחסוןפתרון הובלה •



לקחים-אירועים 

.  אורחים< תוכן •

.סיקור תקשורתי•

.חלוקת הקהילה למוקדים•

?שילוט? שמשונית. רכש תפאורה•

תכנית אירועים שנתית מובנית•



לקחים-הדרכה 

.צבירת מסה לעמותה על מנת לקבל הכרה•

התחלת תהליך ההכשרה בצורה עצמאית ללא תלות במנהל •

.הספורט

.פיתוח מאמנים וחוגים•



לקחים-הסברה 
מוכיחים עצמם כאמצעי הסברה איכותי יותר מאשר  פים"שת•

.כתבות

.  בעברית לנושאי פארקורWIKIמאגר ידע •

.הסברה באנגלית וערבית•

,  בתי ספר, חיזוק שיתוף הפעולה עם תנועות נוער וגופי חינוך•

.פנימיות, מכינות

.תקצוב חולצות וקידום האתר בגוגל•



לקחים-מנהלות 

!לא מוטמע–מדיה חברתית •

.ארגון מבנה העמותה כגוף היררכי•

.צורך במנהל אתר ומדיה חברתית•

.לפי יכולותלסווג חברי עמותה •



מדדים לניהול תקין

סטטוס מדד

V ר"אישור מלכ

V פתיחת תיקים

V ח כספי"דו

V ח מילולי"דו

O אישור ניהול תקין

O 46סעיף 



2017יעדים ומשימות ל

בביצוע-מתקן פארקור ציבורי בארץ •

בביצוע-2017מאי -סילבוס הכשרת מאמנים  •

3בוצע –הסברתיים ים"שתפ6•

לא בוצע–חברי עמותה 50•

בוצע-עמידה במדדי ניהול תקין •



2018יעדים ומשימות ל

.ציבורי בארץפארקורמתקן •

.2018מאי -סילבוס הכשרת מאמנים  •

(מתוכם סדנאות בתשלום2)אירועים יזומים 7•

הסברתייםים"שתפ6•

.חברי עמותה50•

.עמידה במדדי ניהול תקין•



2018תכנית אירועים 
יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

שבועות  -

בירושלים

קמפינג בטבע- פוריםאם'ג-

פ "שת-

'  אחריי'

אופקים

-.

דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי

-Move 

2018

סוכות בבאר -

שבע

חיפה -Speedrun

יפו



2018תקציב לשנת 

8,125: יתרת פתיחה•

10,405: כ הכנסות צפויות"סה•

4,113: תקציב הנהלה וכללי•

3,000: תקציב אירועים•

1,000: תקציב הסברה•

8,113: כ הוצאות צפויות"סה•



?רעיונות


