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 על סדר היום

 ומילוליים  דוחות כספיים . אישור1

 אישור רו"ח . 2

 6.8.20. שימוע לעמותת מסלול בהתאם לזימון במכתבו של יו"ר ההתאחדות מתאריך 3

 

 מהלך הישיבה 

 טל זהבי נבחר ליו"ר האסיפה   – בחירת יו"ר לאסיפה

   ברוה נבחרה למזכירת האסיפההדס עו"ד  – מזכירה לאסיפהבחירת 

 

 . אישור דוחות כספיים 1

ההתאחדות   .1 הכספיים  - רו"ח  הדוחות  את  הציג  שברצטוך,  על    2019לשנת    אבי  והשיב 

 שאלות המשתתפים באסיפה.

 רו"ח אודי שניג, בדק את הדוחות הכספיים וממליץ לאשורם.  -הגוף המבקר  .2



 .  מנהלה עד ו וה  אושרו הדוחות הכספיים ע"י 13.8-ביום חמישי ה .3

 .  2019לשנת  והמילוליים  מתקיימת הצבעה על אישור הדוחות הכספיים .4

 הצבעה:

 בעד.  –ומתן  נתיטל, 

 החלטה:

 .  2019לשנת  והמילוליים לאשר את הדוחות הכספיים 

 

 רו"ח . אישור 2

 מתקיימת הצבעה על אישור רו"ח אבי שברצטוך כרו"ח ההתאחדות לשנה הקרובה.   .5

 הצבעה:

 בעד.  –טל, נתי ומתן 

 החלטה:

 . כרו"ח ההתאחדות לשנה הקרובהאבי שוורצטוך רו"ח לאשר את 

 

 הגוף המבקר . אישור  2

 מתקיימת הצבעה על אישור רו"ח אודי שניג כגוף מבקר לשנה הקרובה.   .6

 הצבעה:

 בעד.  –טל, נתי ומתן 

 החלטה:

 .  2020לשנת   כמבקר פנים לאשר את אודי שניג 

 

 עמותת מסלול  - שימוע. 3 

שלח יו"ר ההתאחדות מכתב לשון בן יקר, נציג עמותת מסלול, שבו התייחסות    6.8.20ביום   .7

עמותת מסלול לשימוע במסגרת אסיפה כללית  נציג  לטענותיו של שון וכן זימון של שון ו

בנושא התכנסות לא חוקית של אספה, קבלת החלטות לא    16.8.20שלא מן המניין ביום  

מחברי האספה, צרוף של נציג לא מאושר לאספה שהינו מעשה רמייה,    50%חוקית בהעדר  

 ע"ג נייר ההתאחדות לרשם העמותות.  התחזות ומשלוח פרוטוקול לא חוקי

לשימוע אך למרות הזימון והתזכורות בחרה שלא לשלוח נציג  כאמור  עמותת מסלול זומנה   .8

 לשימוע, לפיכך השימוע מתקיים ללא נוכחותה. 



ביום .9 חוקית  לא  באסיפה  השתתפה  מסלול  אזהר 9.7.20  עמותת  למרות  של    ות,  מראש 

אלמוג    – ההתאחדות. בין היתר, באסיפה לא היה קוורום, הם שיתפו בה גורם בלתי מוסמך  

רישום כוזב    – מנגד, השתתפו בהוצאת "פרוטוקול" לא חוקי על דף לוגו של ההתאחדות  

תאגיד,   לנהיגה    ניסובמסמכי  לרשות  ולהעבירה  ההתאחדות  פעילות  כל  את  לעצור 

ולזמן את המנכ"ל לשימוע. המסמך הכוזב הופץ בתפוצה  ספורטיבית, להדיח את היו"ר  

יש בכך חבלה    רחבה לגורמים שונים כולל רשם העמותות, משרד הספורט ומבקר המדינה.

יצאה בעניין חוו"ד של יועמ"ש ההתאחדות והתייחסות מאת יו"ר  בפעילות ההתאחדות.  

 ההתאחדות.  

דברים חמורים נגד בעלי  כולל  ה  לחשב המלוו מכתבו האחרון של נציג מסלול שון בן יקר   .10

תפקידים בהתאחדות שעשויים להוות לשון הרע, ללא כל תימוכין. נשלחה בעניין זה תגובת  

 יו"ר ההתאחדות.  

במטרה    שום מסמךשון בן יקר הוא מורשה חתימה בהתאחדות, והודיע שלא יחתום על   .11

פגמים כספיים קונקרטיים. כמו כן  באופן גורף ומבלי שהצביע על  להקפיא את הפעילות,  

פנה לשון בבקשה להתייחסות ללוח תחרויות שלא זכתה למענה כלשהו,    מנכ"ל ההתאחדות

 יש ניסיון חבלה בפעילות ההתאחדות.    אלובכל  כמו גם פניות אחרות אליו לא נענות.

,  ע"י חברי האסיפה  ורףגופן  האפשרות להסתפק בסנקציה קלה יותר נשקלה ונשללה בא .12

חתירה תחת ההתאחדות, השתתפות באסיפה בלתי    –  לאור חומרת הדברים המתוארים

ולרוכבים.  להתאחדות  נזק  ויצירת  חוקי,  בלתי  בפרוטוקול  והפצתה  ההתאחדות    חוקית 

ובוודאי שלא להפר את החלטותיה ולפעול  ,  עובדת לפי רוב חוקי ויש לכבד את החלטותיה

 . ותיהלמטר בניגוד 

להוסיף   .13 יש  זאת  ביום  לכל  להתאחדות  מסלול  עמותת  מחזרת  העמותה    15.3.20שהחל 

ניכרהקש באופן  להסכמות  הפעל,  הפעילותקידום  על    תה  פועלת    ואינה,  קודמות  בניגוד 

, נציג  היחידה שלא קיימה מרוץ לפני הפגרה )עמותת מסלול היא לטובת רוכבי הסופרבייק 

   . בקשה להתייחסותו ללוח תחרויות ועוד(העמותה לא משתף פעולה עם 

הפסקת חברותה של עמותת מסלול בהתאחדות בהתאם לאור כל זאת מתקיימת הצבעה על   .14

 לתקנון.   7.7.2לסעיף  

 הצבעה:

 בעד.  –ומתן  נתיטל, 

 החלטה:

 על הפסקת חברותה של עמותת מסלול בהתאחדות לאלתר, מהטעמים הבאים: הוחלט פה אחד 

העמותה פעלה בניגוד    קיימה את הוראות תקנון ההתאחדות, החלטותיה והנחיותיה; העמותה לא  
 .למטרות ההתאחדות והפרה חובת אמון כלפי ההתאחדות

של   המנהל  בוועד  חבר  אינו  ונציגה  בהתאחדות  חברה  אינה  העמותה  ההחלטה,  קבלת  מעת 
   ההתאחדות. 

 



על   .15 ההחלטה  על  בעקבות  הצבעה  מתקיימת  מההתאחדות,  מסלול  עמותת  של  הוצאתה 
לציבור רוכבי הסופרבייק, בהצעה כי יתאגדו ויקימו עמותה שתעמוד  הוצאת קול קורא  

 בתנאים הנדרשים ותגיש בקשה לקבלתה להתאחדות.  
 

 הצבעה:

 בעד.  –טל, גיא ומתן 

 החלטה:

לציבור רוכבי הסופרבייק, בהצעה כי יתאגדו ויקימו קול    ההתאחדות תוציאכי  הוחלט פה אחד  
 שתעמוד בתנאים הנדרשים ותגיש בקשה לקבלתה להתאחדות. בתחום הסופרבייק  עמותה 

 

    

 __________________________    

                                             טל זהבי                              

       האסיפה יו"ר       


