
לכבוד
הריני מתכבד לצרף בזאת הזמנה לאסיפה הכללית שלא מן המניין של ההתאחדות לכדורגל בישראל, אשר תתקיים ביום ראשון, 
יד’ בשבט תשפ”ב, 16.1.2022, בשעה 16:00, לאור הנחיות משרד הבריאות ורשם העמותות, האסיפה תתקיים באמצעים 

אלקטרוניים בהתאם לנוהל המצורף להזמנה זו.

להלן הוראות תקנון היסוד של ההתאחדות בדבר האסיפה הכללית:

זכות הצבעה:
קבוצת בוגרים/בוגרות אשר השתתפה באופן מלא במשחקי הליגות המצוינות להלן, לפחות במשך שתי עונות המשחקים שקדמו 
לאסיפה הכללית, תהיה זכאית להצביע במספר הקולות בהתאם לליגה אשר אליה היא תשתייך ביום האסיפה )תשתייך בעונת 

המשחקים 2021/22(, לפי הפירוט דלהלן:
20 קולות  - ליגת העל 
20 קולות  - ליגה לאומית 
10 קולות  - ליגה א’ 

2 קולות  - ליגה ב’ 
1 קול  - ליגה ג’ 

10 קולות*  - ליגת העל נשים )הליגה הראשונה( 
קולות  2  - ליגה לאומית נשים )הליגה השנייה( 

*על אף האמור לעיל, לקבוצת נשים אשר שיחקה בליגת הנשים הראשונה לפחות 3 עונות משחקים רצופות, יוסף, החל מעונת 
המשחקים הרביעית, קול אחד לערך קולות ההצבעה שלה ובכל שנה נוספת בה שיחקה בליגה זו ברציפות, יוסף עוד קול אחד 

עד למקסימום של 15 קולות הצבעה )מניין 3 עונות המשחקים הינו מעונת 2008/2009(.

חוקיות האסיפה:
האסיפה תהא חוקית כשיהיו נוכחים בה באי כוח של 2/3 )שני שליש( מהקבוצות החברות בהתאחדות. בהיעדר נוכחות, כאמור, 
תידחה האסיפה בחצי שעה באותו היום ולאחריה תהיה האסיפה חוקית בכל מספר משתתפים שהוא והחלטותיה תחייבנה את 

ההתאחדות והקבוצות בכפוף לאמור בתקנון היסוד לעניין הרוב והקוורום הדרוש לשינוי תקנון. 

סדר היום:
דברי פתיחה - יו”ר הנהלת ההתאחדות.  )1

בחירת יו”ר או מזכיר האסיפה.  )2(
אישור דו”ח ועדת מנדטים.  )3(

תיקונים לתקנון היסוד )מצ”ב(  )4(
דיון מחודש בתיקון לסעיף 6 )ב( לתקנון בית הדין העליון )מצ”ב(   )5(

הצעות לסדר היום:
הצעות בקשר לסדר היום, או הצעות לתוספת לסדר היום, חייבות להגיע למשרדי ההתאחדות לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני 
המועד הקבוע לאסיפה הכללית. הצעות כנ”ל חייבות להיות נתמכות ע”י קבוצות אשר להן לפחות 20% ממספר הקולות של 

בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית.  

הוראות נוספות בדבר האסיפה הכללית מפורטות בתקנון היסוד של ההתאחדות.

לבירורים ניתן לפנות לסמנכ”ל ההתאחדות, עו”ד אמיר נבון, בטל’: 03-6171516.

הזמנה. לוטה:  
נוסח כתב מינוי/ייפוי כוח.  

תיקונים לתקנון היסוד  
סעיף 6 )ב( לתקנון בית הדין העליון  

בכבוד רב,
 יוסי שרעבי, מנכ”ל


