
 ההתאחדות לכדורגל בישראל             

 שנתית רגילה כללית אסיפה
 16:00בשעה  30.8.2020

 אלקטרוניים באמצעים כללית אסיפה קיום נוהל
 

רשם  להנחיות ובהתאם משתתפים רבות ישיבות לכינוס הבריאות משרד והגבלות הקורונה מגפת התפשטות לאור
 .אלקטרוניים אמצעים באמצעות לכדורגל בהתאחדות השנתית הכללית האסיפה כינוס נוהל להלן ,בעניין העמותות
 .פיו על ולפעול בעיון הנוהל את לקרוא נבקשכם

 

נלווה  אנו לשם כך,  .עתידיות טכניות תקלות למנוע ובכדי יעילה בצורה תתקיים האסיפה כי לוודא היא הנוהל מטרת
 .המתוכננת האסיפה לקראת מכם, ואחד אחת כל ונתדרך ההתחברות בשלבי אתכם

 

 חתום כח ייפוי שליחת
 בעלי ידי על חתום ב"המצ כח ייפוי נוסח את לשלוח הכללית באסיפה המשתתפות החברות הקבוצות כל על .1

 לאגפי בהתאם, 12:00בשעה  26.8.2020, רביעיליום  עד וזאת בהתאחדות החברה של זכות חתימה
כח לאסיפה הכללית שתוכננה להתקיים ביום  יייפו)במידה וכבר נשלח על ידכם  הרלוונטיים הליגות

 כח נוסף(: יייפוואין שינוי בזהות מיופה הכח מטעמכם, אין צורך לשלוח  10.8.2020
 

 marcelb@football.org.il -ליש לשלוח  - קבוצות ליגת העל וליגה לאומית
 dafnad@football.org.il  -יש לשלוח ל -  ג'-קבוצות ליגות א', ב' ו

 idanb@football.org.il  -ח ללשלו יש -   קבוצות ליגות נשים  
 

ההכנה  לישיבת לכניסה הקישור יישלח אליה האימייל כתובת את הכח ייפוי גבי על לציין יש כי ליבכם תשומת .2
 .הכח מיופה של הנייד הטלפון מספר ואת ולאסיפה

 

 ולאסיפה לאסיפה להכנה לכניסה קישור הכח ייפוי גבי על המצוין לאימייל יישלח ,הכח ייפוי לאחר שיאושר .3
 .עצמה

 
 האסיפה טרם הכנה ישיבת

 תעשה אשר ניסיון לשיחת להצטרף נדרשים הנכם ,זום לשיחת להתחבר מצליחים אכן שאתם לוודא מנת על .4
 ,ההצבעה דרך ,הדיבור זכות לקבלת דרך ,הדיון ניהול דרך דגשים יינתנו בה ההתאחדות נציגי ידי על מולכם
 .'וכו הצילום זוויות

 .וחשובה הכרחית ההכנה בישיבת השתתפות
 
 :להלן למועדים בהתאם לאסיפה הכנה לישיבות הקישור באמצעות להיכנס הקבוצות על .5

 10:00 בשעה   27.8.2020   יום  חמישי - ליגת העל
 10:30 בשעה   27.8.2020   חמישייום   - ליגה לאומית

 11:00 בשעה   27.8.2020   חמישייום   - ליגות נשים
 11:30 בשעה  27.8.2020   חמישייום   -  ליגה א'
 12:00 בשעה   27.8.2020   חמישייום   -  ליגה ב'
 12:30 בשעה   27.8.2020   חמישייום   -  ליגה ג'

 
 בלית (יותר טובה צפייה מאיכות ליהנות ניתן יהיה כך שכן האישי המחשב דרך להתחבר השתדלו אנא .6

 כמטר של מרחק על וכן המצלמה מול אל ישרה זווית על להקפיד נא. )הנייד במכשיר להשתמש ניתן ברירה
 .היטב ולשמוע לראות יהיה שניתן כדי וזאת מהמכשיר אחד

 
 הכללית באסיפה השתתפות

 תחילת לפני 15:00 השעה עד האלקטרונית לישיבה להתחבר הקבוצות כלל יתבקשו, האסיפה ביום .7
 .הקולות כמות לגבי מדויקת ספירה שתתבצע בכדי האסיפה

 
  .הרלוונטיים הליגות לאגפי לפנות רשאים הנכם ,הבהרה או/ו שאלה לכל  .8
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