
 

 
 

 2.158.מיום  של איגוד הכדורעףשלא מן המניין  פרוטוקול אסיפה כללית

 אשר התקיימה בהדר יוסף בתל אביב

 :נוכחים

 יוע"מ של האיגוד –עו"ד אייל יפה 

 מנכ"ל האיגוד –מר יניב נוימן 

 מזכירת האיגוד –גב' רוני יפתח 

 רכז ליגה וגביע –מר יוסי חי 

 51 הפועל מטה אשר 408 מכבי הוד השרון

 252 מ.ס. רמת אביב 234 חדרהמכבי עירוני 

 135 מ.כ. מכבי רעננה 300 הפועל כפר סבא

 108 הפועל גנצ' ורבורג 408 מ.כ. חיפה נווה שאנן

 186 אסא בן גוריון באר שבע 39 מכבי בני נצרת

   303 הפועל ירושלים

 

 קולות ההצבעה. מכלל 52%מהווים  4653קולות מתוך  2424סה"כ 

   הקולות וחישובם היחסי נעשו על ידי יניב נוימן. ספירת

 להלן סדר היום:

 בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה. .1

 בתקנון 9שינוי סעיף  .2

 

 בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה – 1סעיף 

כיו"ר האסיפה )פה אחד(,  וגב' רוני  ד"ר אריה לוקרבהצבעה נבחרו המועמדים המוצעים :  – 1החלטה 

 ה אחד(.האסיפה )פ כמזכירתיפתח 

 

 



 

 
 

 לתקנון   9הצעה לתיקון סעיף  – 2סעיף 

 נוסחו הנוכחי יבוטל. במקומו יבוא: – 12סעיף קטן  –סעיף א' 

כתב הסמכה להפעלת זכות הצבעה של אגודת ספורט בבחירות למוסדות האיגוד הספורט  –א'  12

אגודת הספורט בלבד שהוא נושא משרה בה או עובד בכיר  –יינתן לבעל תפקיד פנימי בעמותה 

 שלה.

א' מכהן ביותר מאגודת ספורט אחת, ניתן יהיה  12אם בעל תפקיד כאמור בסעיף  –ב'  12

 להסמיכו להצביע בשם לא יותר משתי אגודות.

 

 בנוסחו החדש יהיה כדלקמן: –א'  15

זה יקוים גם ביחס ליתר הליכי  הבחירות למוסדות העמותה יהיו אישיות וחשאיות. עקרון

 הבחירות לרבות בשלב הגשת המועמדות.

על מנת להבטיח אל חשאיות הבחירות ועל מנת שישקפו נאמנה את עמדת האגודות החברות 

 באיגוד, בעלות זכויות ההצבעה, לא תותר הצבעה באמצעות ייפויי כח. 

לעיל על פי יחסי הכוחות בין  האסיפה הכללית בוחרת את חברי הנהלת העמותה בבחירות האמור

 הרשימות המתמודדות בלבד כפי שיקבעו במהלך ההצבעה ע"י החברות המצביעות.

 

 .מכלל קולות ההצבעה( 52%פה אחד על ידי כל הנוכחים ) – 2424בעד סה"כ  –בהצבעה 

 

 שינוי התקנון התקבל פה אחד.

 

 עו"ד אייל יפה: האסיפה ננעלה.

 

 

_____________   _____________  ___________ 

 מיכאל קישון   מזכירת האסיפה  ויו"ר האיגוד יו"ר האסיפה

 גזבר             רוני יפתח    ד"ר אריה לוקר

  

 


