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1.7.2021  
 

 )ע"ר(בישראל  האופניים איגוד - 2021לשנת  כללית אסיפה פרוטוקול
 09:30 בשעה 1202.7.1 ביום שהתכנסה

 נוכחות בעלי מחצית מקולות ההצבעה-אי עקב 09:00 משעה דחייה לאחר
 

 .האסיפה התקיימה במבנה הוולודרום הלאומי בתל אביב וכן באמצעות אפליקציית זום
 

 :נוכחים
 

 : האסיפה הכללית חברי
כרמי שביט בשם , TACC  (6.21%)בשם מועדוןנמרוד דובינסקי CCC (11.77% ,)אילן אידלסון בשם מועדון 

, , צור חלמיש בשם מועדון(5.65%מנשה ליבשטיין בשם מועדון נקודת מפגש )X-Team (6.05% ,)מועדון המסלול 
  (,3.34%(, ויקטור קיטייב ואלעד פלטין בשם מועדון דינמו רייסינג )5.25%) NCCליאור ביטון בשם מועדון 

Velocity (1.91%) , (, 0.32%(, אשר טסה בשם בייקרס מועדון אופניים )0.95%וואט ) 500בן איינהורן בשם מועדון
 .Drops (0.32%)(, אור דיין וניר לוי בשם מועדון דרופס 0.32%) WMTעטאף שלבי בשם מועדון 

 מסך קולות ההצבעה. %80.42סה"כ: 
 

 : נוכחים נוספים
 שני בלוך, בתאל גרבי, (ד"ר איל קישון )יו"ר –חברי ועד מנהל

 איריס נווה, דורון אמיץ –ואורחים נוספים נציגי מועדונים ללא זכות הצבעה 
 רו"ח ומשפטן ליעד ברזילאיעו"ד רפי ויגל, –ועדת ביקורת  יחבר

 ערן כדורי –רו"ח מבקר 
 ירדן גזית וגדי רדום –מנכ"לים משותפים 

  יובל בן מרדכיו, עידו עין דור -צוות איגוד האופניים 
 

 :הישיבה מהלך
 

 ההחלטה אושרה ללא מתנגדיםנבחר ליו"ר האסיפה.  ד"ר איל קישון. 

 ההחלטה אושרה ללא מתנגדים. האסיפהלמזכיר  נבחר גדי רדום. 

  31.12.2020-, הגב' שני דוידוב, שנכנסה לתפקידה בשהצטרפו השנה ת הוועד המנהלוחבראיל ברך את 
 .15.6.2021-והגב' בתאל גרבי שנכנסה לתפקידה ב

  2020 לשנת הכספי הדוחרוה"ח כדור נתן דגשים לגבי. 

  2020לשנת  המילולי הדוחגדי התייחס לתכולת. 

 המילולי הדוחאת ו הכספי הדוח את לאשר המליצה הוועדה. הביקורת ועדת דוחליעד ברזילאי התייחס ל . 

 2020 לשנת הכספי הדוח את אחד פה אישרה הכללית האסיפה . 

 2020 לשנת המילולי הדוח את אחד פה אישרה הכללית האסיפה . 

 הקרובה לשנהגם  האיגוד של ערן כדורי לרו"ח המבקר מר את למנות אחד פה החליטה הכללית האסיפה. 

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

 לאור השפעת  2022-הצבעה לאסיפות כלליות ב את הנוסח שלהלן בנוגע לחישוב זכויות האסיפה אישרה
 בנוסח שלהלן: 2021משבר הקורונה על נפח הפעילות בעונת 

קולות הצבעה  -נספח לתקנון האיגוד יחושבו בהתאם ל' 2202"זכויות ההצבעה לאסיפות כלליות בשנת 
. מועדון שלא צבר ניקוד ה האחרונה עליה דווח למינהל הספורט, על בסיס הפעילות בעונכללית' באסיפה

, אך חבר באיגוד 1202חברותו באיגוד בשנת  או שלא חידש את ה האחרונה שדווחה למינהל הספורטבעונ
בנספח קולות הצבעה יקבל נקודת הצבעה אחת, כאמור  2202נכון ליום זימון אסיפה כללית בשנת 

 ."כללית באסיפה

 ננעלה האסיפה. 

 
 

https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
https://israelcycling.org.il/%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%97-%d7%9c%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%94/
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 :החתום על
 
 _______________________   ויו"ר האסיפה,  יו"ר ועד מנהל 056197676ת.ז: , איל קישון ר"ד
 

 _______________________    מנהלחבר ועד גזבר ו, 022644553ת.ז: , נני מעוז
 

 _______________________ מזכיר האסיפה  מנכ"ל משותף ו,  038362745: , ת.זגדי רדום

 

 

 : הערה

ועסקה  29/4/2021מצ"ב גם פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין שהתקיימה ביום לצורך דיווח לרשם העמותות, 

 בהמלצת הוועד המנהל לאסיפה הכללית בנוגע למינוי נשיא כבוד לעמותה.

 


