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 )ע"ר(בישראל   האופניים   איגוד   2020  כללית   אסיפה   פרוטוקול 
 3009:  בשעה   2020.7.16  ביום   שהתכנסה 

   נוכחות בעלי מחצית מקולות ההצבעה   אי   עקב   0009:  משעה   דחייה  לאחר 
 

 :נוכחים 
 

   TACCמועדוןבשם נמרוד דובינסקי CCC (11.35% ,)אילן אידלסון בשם מועדון חברי האסיפה הכללית: 
( וצור חלמיש בשם מועדון 2.38%)  WCR(, אלון לרר בשם מועדון 4.29%)  CSCליאור שרר בשם מועדון , (5.98%)

Velocity (1.84% .) 
 מסך קולות ההצבעה.  25.84%סה"כ: 

 
 : נוכחים נוספים

 טייכהולץ יים וח  רויטל שואן פנקס, ד"ר איל קישון )יו"ר(, אלחנן )נני( מעוז )גזבר( –חברי ועד מנהל 
 רו"ח ומשפטן ליעד ברזילאיו רו"ח יוסי טנדלר –חברי ועדת ביקורת  

 דורון בן ארצי  – יועמ"ש 
 ערן כדורי  –רו"ח מבקר 

 ירדן גזית וגדי רדום  –מנכ"לים משותפים 
  

 
 

 :הישיבה   מהלך 
 

 .ללא מתנגדים ועם נמנע יחידנבחר ליו"ר האסיפה. ההחלטה אושרה  אייל קישון ד"ר •

 . ללא מתנגדים ועם נמנע יחיד. ההחלטה אושרה האסיפהלמזכיר  נבחר רדוםגדי  •

 .9201 לשנת הכספי הדוחוצג ה •

 . 2019לשנת   המילולי הדוח גצוה •

 . המילולי  הדוחאת ו הכספי הדוח את לאשר המליצה  הוועדה. הביקורת ועדת  דוח גצוה •

   .2019  לשנת הכספי הדוח את אחד  פה  אישרה הכללית האסיפה •

 .  2019 לשנת המילולי הדוח את אחד  פה  אישרה הכללית האסיפה •

.  הקרובה לשנהגם  האיגוד של לרו"ח המבקרערן כדורי  מר את למנות אחד פה החליטה הכללית האסיפה •
 בעלי זכות ההצבעה באסיפה.על ידי פה אחד ההחלטה אושרה 

ליעד  ומשפטן רואה חשבון יוסי טנדלר, רואה חשבון : את למנות אחד פה החליטה הכללית האסיפה •
 . הקרובה  לשנהגם לחברי ועדת הביקורת של איגוד האופניים ברזילאי, ועורך דין רפי ויגל  

 .הוצגה למשתתפי האסיפה 2019באוגוסט , שנכנסה לתפקידה הגב' רויטל שואן פנקס חברת הוועד המנהל, •

לאור השפעת משבר הקורונה על נפח הפעילות   2021-כלליות ב שיטת הצבעה לאסיפות  האסיפה אישרה •
 בנוסח שלהלן:  2020בעונת 

קולות הצבעה   -נספח לתקנון האיגוד יחושבו בהתאם ל' 2021"זכויות ההצבעה לאסיפות כלליות בשנת 
או שלא חידש את   2019. מועדון שלא צבר ניקוד בעונת 2019, על בסיס הפעילות בעונת  כללית' באסיפה

יקבל נקודת   2021וד נכון ליום זימון אסיפה כללית בשנת , אך חבר באיג2020חברותו באיגוד בשנת 
 ." כללית באסיפהבנספח קולות הצבעה הצבעה אחת, כאמור 

 .ננעלה האסיפה •

 : החתום על
 
 _______________________   יו"ר ועד מנהל ,   056197676ת.ז:  , איל קישון ר"ד
 

 __ ____________________      ועד מנהלחבר  ,022644553  ת.ז:, מעוז)נני( אלחנן 
 

 ,  מזכיר האסיפה  _______________________ 038362745: , ת.ז גדי רדום
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