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06/01/2020 
 

 – שלא מן המניין פרוטוקול אסיפה כללית
 החלפת ועדת ביקורת

 .%31.96דק' למאחרים, ברוב של  30לאחר המתנה של החלה  הכללית, האסיפה 0071:האסיפה נקבעה לשעה 
רי אואס"א ירושלים, , מעלות, )ייפוי כח( הוד השרוןהפועל חיפה )ייפוי כח(, נוכחים: נציגי האגודות כפר סבא, 

 מנכ"ל. –חרל"פ יו"ר ושלום כהן 
 

האגודהמס'

ניקוד 

כמותי

ניקוד 

איכות

 נוער

ניקוד 

איכות 

סה"כבוגרים
%

תאריך 

הצטרפות 

סה"כלאיגוד שנה
%

נוכחות - אסיפה כללית - החלפת 

ועדת ביקורת במבקר חיצוני - 

6/1/2020

1833243.77%1244.29%4.29%הפועל חיפה1

466449615.09%19617.14%17.14%כפר סבא2

30030.47%130.54%א.ל סיוף רחובות3

15015304.72%1305.36%א.ס. מודיעין4

50050.79%150.89%הפועל סייפי גלבוע5

1417223.46%1223.93%הפועל סייפי מגידו6

7176013821.70%113824.64%הפועל עירוני אשקלון7

20020.31%120.36%הפועל עמק יזרעאל8

10010.16%110.18%הפועל לכיש9

1000101.57%1101.79%מכבי אבשלום פ"ת10

50050.79%150.89%מכבי אשדוד11

1600162.52%1162.86%2.86%מכבי הוד השרון12

27412436.76%1437.68%7.68%מכבי מעלות13

50050.79%150.89%מכבי סייף ירושלים14

00000.00%100.00%מכבי ספורטיב-לי15

1003132.04%1132.32%סיוף לוד16

2200223.46%1223.93%ע. לקידום הסיוף ב"ש17

4437548.49%1549.64%קידום הסיוף תל אביב18

21040619.59%16110.89%רומח אבירים - עכו19

00000.00%000.00%קידום הספורט גבעתיים20

80081.26%181.43%מכבי חיפה21

20020.31%120.36%סייף חריש22

10010.16%000.00%מבשרת ציון23

3511192.99%000.00%לידר גני תקוה24

18726518.02%000.00%0.00%אס"א ירושלים25

00000.00%000.00%סייפי מודיעין26

50050.79%000.00%מכבי סייף חוות הנוער27

 37236228636100.00%560100.00%31.96%סה"כ
 

 בחירת מזכיר האסיפה:
 הוצע שלום כהן, מנכ"ל האיגוד

 אושר פה אחד
 

 האסיפה: יו"רבחירת 
 אורי חרל"פ, יו"רהוצע 

 אושר פה אחד
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 דיון בהצעות לשינויים:

 החלפת ועדת ביקורת במבקר חיצוני . 

 .25/11/19-שהתקיימה ב הגיעה לאיגוד בקשה לדיון באסיפה הכללית 5/11/19ביום 

 הבקשה לא נדונה באסיפה המוזכרת לעיל מטעמים טכניים )אי הגשה בזמן(.

 .6/1/2020נקבעה כחוק אסיפה כללית שלא מן המניין ליום 

 להלן נוסח הבקשה:

מזכויות ההצבעה באיגוד הסיוף,  10%-סבא )ע"ר(, המחזיקים בלמעלה מ-אנו, עמותת מועדון הסיוף הפועל כפר
יינים להעלות להחלטה באסיפה הכללית שלא מן המניין את נושא "החלפת ועדת הביקורת הנוכחית במבקר מעונ

 חיצוני".

 יוסי: חברי וועדת הביקורת הנוכחיים יורי ז'וקובסקי ויוסי בראל שניהם אשקלונים.

קיים טעם לפגם בזהות חברי הוועדה, מבלי להיכנס לעומקם של דברים, ולשניהם זיקה לעמותה החברה 
 הפועל עירוני אשקלון. -באיגוד 

 ללא הצלחה. –לאורך כל התקופה נעשו ניסיונות לצרף חברי וועדה נוספים 

 "מ.לא כולל מע ₪ 2500לחלופין, התקבלה הצעה למבקר חיצוני )רו"ח(, עלות הביקורת 

 

 החלטה:

 כל הנוכחים הצביעו בעד החלפת ועדת ביקורת במבקר חיצוני.
 
 
 
 
 
 

 ___________________________   נרשם ע"י שלום כהן מזכיר האסיפה   
 
 
 

 ___________________________    חבר ועד, מר חיים וייצמן
 
 
 

 ___________________________  יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פסיפה, יו"ר הא
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