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 9דצמבר 2102

פרוטוקול אסיפה כללית שלא מן המניין שנערכה בתאריך  5דצמבר 6106
אסיפה הכללית שלא מן המניין נערכה ביום רביעי ,בתאריך  5דצמבר  ,2102בשעה ,01:05
בחדר הישיבות במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף ,רחוב שטרית  ,6תל אביב,
לאחר המתנה בת  55דקות (אף למעלה מן הזמן המתחייב בתקנון).
בישיבה נכחו נציגי האגודות הבאות :משה סמיה  -יו"ר ,איז'ו ווינר ,דרור פולק ,מאיר ליאני ,ק.ה .גבעתיים -
רמי ישונסקי ,הישגי כרמיאל  -איתן וידר ,הפועל קריית אונו והפועל רעננה  -גל שמואל ,הפועל באר שבע ,טנ"ש
באר שבע ו -א.ס.א .בן גוריון  -מנדל ניימן ,הפועל טירת הכרמל  -גנאדי סרף ,הפועל אשדוד ובית"ר אשדוד -
יוסי רוזנבלט ,הפועל ירושלים ,הפועל מעלה אדומים ומכבי ירושלים  -דודיק אלטרץ ,מכבי ת"א  -יעקב בוגן,
הפועל גליל תחתון  -שימי טננבוים ,מכבי שוהם  -מוטי רקוטש ,הפועל כפר סבא  -יואל שוהם ודרור קורן.
באמצעות יפויי כוח :בית"ר ב"ש  -דני בלנרו ,מכ .גבירול ב"ש  -דוד קופיטמן.
מוזמנים :עו"ד ציגי דיקשטיין ,מר דוד מנשה ,עו"ד איל חלד  -חברי וועדת הביקורת ,עו"ד איל יפה  -יועץ
משפטי.

================================================================
סדר היום:
 .0בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה
 .2דיווח יו"ר האיגוד
 .3דיון בהצעות לתיקונים ושינויים בתקנון
 .5שונות

החלטות:
 .0משה סמיה ואבי סגל נבחרו פה אחד כיו"ר האסיפה וכמזכיר האסיפה ,בהתאמה.
 .2כל השינויים והתיקונים בתקנון אושרו ,בהתאם למפורט להלן ובכפוף לסייגים המפורטים בצידם.
 .3על אף הודעתו על התפטרות לאלתר ,משה סמיה יסיים על פי בקשתו את תפקידו כיו"ר האיגוד
בתאריך  30ינואר ( 2103ראה הודעתו האישית של היו"ר).
 .5עד לתאריך זה ,תזומן אסיפה כללית שתיבחר הנהלה חדשה ויו"ר.
 .5אומץ הקוד האתי הגנרי מטעם משרד התרבות והספורט ואושר פה אחד ע"י כל הנוכחים.
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-2הודעת יו"ר איגוד הטניס שולחן:
משה סמיה הודיע בהודעה אישית לנוכחים על התפטרות לאלתר מתפקידו כ-יו"ר האיגוד ,כשהסיבה המרכזית
לצעד זה היא אי העברת הסיוע הכספי שהובטח לאיגוד ממשרד המדע ,התרבות והספורט.
היו"ר נקרא ע"י היוהמ"ש של האיגוד ומרביתם המכריע של הנוכחים לדחות את מימוש הודעתו על ההתפטרות,
לפחות עד לתאריך  30ינואר  ,2103אם בכלל ,על מנת לא לפגוע בהמשך פעילות האיגוד בטווח המיידי
ובתדמית האיגוד בקרב מקבלי ההחלטות בנושאים הקשורים לאיגוד ,דוגמת :וועדת לובצקי (שתכריע בנושא
סוגיית קטגוריית הספורט של האיגוד  -קבוצתי  /אישי) ומינהל הספורט ( המטפלת בסיוע הכספי לאיגוד).

תיקונים ושינויים בתקנון (הוצא ע"י עו"ד איל יפה  -היוהמ"ש):
סעיף ( 06ו') ( - )3הסעיף ישונה באופן שערעור יוגש תוך  3ימים לוועדת הערעורים במקום  01ימים -
השינוי אושר פה אחד.
סעיף ( 06ב') ( - )5תיקון דפוס :צ .ל" .ולקבל" במקום "וקבל"  -התיקון אושר פה אחד.
סעיף ( 03ג') ( - )4הסעיף יבוטל ,כך שיו"ר העמותה  /האיגוד ייבחר באסיפה הכללית  -הביטול אושר פה
אחד.
סעיף ( 03ה') ( - )0הנוסח הנוכחי ישונה לנוסח הבא" :ההנהלה תמנה וועדות משנה ולרבות יו"ר כל וועדה" -
הנוסח החדש אושר פה אחד.
סעיף ( 03ב') (( )8א')  -הסעיף יבוטל על מנת לאפשר לנציגי החברות בעמותה ולפעילים מרכזיים בענף
לשמש כחברי הנהלה ו/או חברי וועדות באיגוד .ביטול הסעיף אושר ברוב קולות ( 2מתנגדים).
סעיף ( 03ב') (( )8ו')  -ניסוח הסעיף ישונה לנוסח הבא" :שחקנים הפועלים במסגרת תחרותית ,למעט
שחקנים בני  51ומעלה שאינם משחקים בליגה הראשונה ואינם שחקני נבחרת".
ההסבר :לאפשר לשחקנים מעל גיל  51לשמש כחברי הנהלה וועדות משנה ,על מנת לתרום מניסיונם לאיגוד.
ההחלטה אושרה פה אחד (למעט מתנגד יחיד ו 2 -לא מצביעים :יוסי רוזנבלט ודודיק אלטרץ) ,בכפוף לאישור
מינהל הספורט ורשם העמותות ,מתוך כוונה שלא יהווה סתירה לקוד האתי שאומץ ע"י האסיפה הכללית.
איגוד הטניס שולחן הינו איגוד קטן ולכן הבקשה היא לאשר את בקשתו ,כחריג.

רשם :אבי סגל

על החתום:

_____________

_______________

_______________

משה סמיה

איזו ויינר

עו"ד אייל יפה
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