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פרוטוקול אסיפה כללית  1-17מיום 19.1.2017
אסיפה כללית לבחירת יו"ר הנהלת האיגוד ולבחירת חברי הנהלת האיגוד
האסיפה התקיימה ברח' שטרית  10תל אביב באצטדיון האתלטיקה
שעת כינוס האסיפה 17:00
בשעה היעודה  17:00נכחו  25אגודות מתוך  52אגודות החברות באיגוד.
סך המנדטים באיגוד עומד על  2611קולות הצבעה  ,נכחו באסיפה  1838קולות המהווים  70.4%מסך כל
קולות ההצבעה באיגוד.
על פי תקנון האיגוד די ב 50% -מקולות ההצבעה ולפיכך יש קוורום.
רשימת הנוכחים ומספר המנדטים מצ"ב
על סדר היום :
בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה
דיווח ההנהלה
הנחיות להליך הבחירות
הצבעה בדבר מספר חברי ההנהלה שייבחרו
הליך הבחירות
פרסום תוצאות הבחירות
ליו"ר האסיפה נבחר פה אחד יוסי רוזנבלט – יו"ר
למזכיר האסיפה נבחר פה אחד ישראלי משה – מזכ"ל
יוסי רוזנבלט יו"ר היוצא של האיגוד מדווח לאסיפה מה הוביל את ההנהלה להחלטה לכינוס האסיפה הכללית הנוכחית
כמו כן יוסי מסכם את תקופת היותו יו"ר ההנהלה בדיווח לאסיפה
עו"ד ברוך פליקר היועמ"ש של האיגוד מסביר לחברי האסיפה את נוהל הבחירות ונוהל ההצבעות ליו"ר ההנהלה ולחברי
ההנהלה.
אלי לוי נציג הפועל אילת מציע כי בהנהלה הנבחרת יבחרו  11חברי הנהלה – הוחלט פה אחד כי בהנהלה שתיבחר יכהנו 11
חברי הנהלה.
האסיפה הכללית מתחילה לבצע את הליך הבחירות שהינו בחירה אישית וחשאית בחברי ההנהלה והיו"ר.
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Israel Table Tennis Association
איגוד הטניס שולחן בישראל
רחוב שטרית  ,10תל אביב 69482
Address: 10, Shitrit St., Hadar Yosef, Tel - Aviv, Zip 69482
Phone: +972 -3-6442503 // Fax: +972-3-6448501

פרסום תוצאות הבחירות :
להנהלה הנוכחית נבחרו החברים הבאים :
לירון כרמל כיו"ר וחבר הנהלה –  1681קולות
.1
חן פרץ –  1632קולות
.2
גדי דיולד –  1611קולות
.3
מיכאל קידר –  1610קולות
.4
איציק כה –  1597קולות
.5
יוסי וידה –  1549קולות
.6
אמנון בן שחר –  1485קולות
.7
יוסף דרוסקין –  1449קולות
.8
לימור גיבשטיין –  1437קולות
.9
אלי לוי –  1214קולות
.10
יהודית חליפה –  1096קולות
.11
חברים שהציגו את המועמדות שלהם להנהלה ולא ניכנסו להנהלה :
שלמה אברמוביץ –  713קולות
ולריה זסלבסקי –  288קולות
איתן וידר –  133קולות
מזכיר האסיפה הכריז על תוצאות הבחירות בפני חברי האסיפה.
בזאת ננעלת האסיפה הכללית.
כתב – ישראלי משה

----------------------לירון כרמל – יו"ר האיגוד

-------------חבר הנהלה
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