
לכבוד
ראשון,  ביום  תתקיים  אשר  בישראל,  לכדורגל  ההתאחדות  של  השנתית  הרגילה  הכללית  לאסיפה  הזמנה  בזאת  לצרף  מתכבד  הריני 

4.8.2019, ג' באב תשע"ט, בשעה 16:00, באולם קבלת הפנים באצטדיון ר"ג (הכניסה דרך תא כבוד).

להלן הוראות תקנון היסוד של ההתאחדות בדבר האסיפה הכללית:

נציגות וזיהוי:
נציג אחד בלבד מטעם קבוצה רשאי להשתתף באסיפה הכללית. יודגש כי בהתאם לאמור בתקנון היסוד קבוצה תהיה מיוצגת על ידי בעל 
תפקיד פנימי שהוא עובד בכיר או נושא משרה, ששמו יצוין כנציג הקבוצה בכתב המינוי המצורף להזמנה זו. נציג קבוצה בעל כתב הסמכה 
כאמור יהיה רשאי ומוסמך להצביע בשם שתי קבוצות לכל היותר ובלבד שיוגשו על ידי שתי הקבוצות, כתבי הסמכה נפרדים למקרה זה.
על הנציג להתייצב באולם הנ"ל החל משעה 14:00. על הנציג להציג בעת ההתייצבות כתב מינוי/ייפוי כח בנוסח המצ"ב, חתום על ידי 
הקבוצה כדין (חתימות + חותמת) וכן תעודה מזהה. את כתב המינוי/ייפוי כח ניתן להציג, לצורך קבלת זכות הצבעה, עד למועד פתיחת 
האסיפה הכללית. לאחר מועד זה לא יתקבלו כתבי מינוי/ייפוי כוח. בחלוף המועד הנקוב לעיל תכין ועדת המנדטים את הדו"ח מטעמה 

ותגישו לאישור האסיפה הכללית.

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

2019/20), 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) 
2 קולות  - 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:
תידחה  כאמור,  נוכחות,  בהיעדר  בהתאחדות.  החברות  מהקבוצות  שליש)  (שני   2/3 של  כוח  באי  בה  נוכחים  כשיהיו  חוקית  תהא  האסיפה 
האסיפה בחצי שעה באותו היום ולאחריה תהיה האסיפה חוקית בכל מספר משתתפים שהוא והחלטותיה תחייבנה את ההתאחדות והקבוצות.

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

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

דו"ח היו"ר.   (4)
המלצות ועדת ביקורת לעניין אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2018.  (5)

מסירת דו"ח כספי ומילולי לשנת 2018. דיון ואישור הדו"ח הכספי והמילולי.  (6)
מסירת דו"ח מנהלתי.  (7)

בחירת רו"ח מבקר וקביעת שכרו.  (8)
בחירת יו"ר ועדת ביקורת.  (9)

מינוי חברי הנהלה, משקיפים ונציגי ציבור.  (10)

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.

ניתן לעיין בדו“ח הכספי, בדו“ח המילולי וכן בחומרים נוספים שיובאו לאישור, בהתאם לסדר היום כאמור,
 www.football.org.il  :באתר הרשמי של ההתאחדות לכדורגל

כמו כן, ניתן לעיין בדו"ח הכספי ובדו"ח המילולי במשרדי ההתאחדות.

לבירורים ניתן לפנות למנהל האגף המשפטי, עו"ד אמיר נבון, בטל': 03-6171516.
        

בכבוד רב,  
רתם קמר, מנכ"ל הזמנה  לוטה: 

נוסח כתב מינוי/ייפוי כוח.  

 

אסיפה כללית רגילה שנתית
4.8.2019


