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 29/09/2022פרוטוקול אסיפה כללית של האיגוד מיום תמצית 
 

נוכחים: נציגי האגודות כמצורף וכן משה פונטי )יו"ר האיגוד(, נאור עטיה, נועם גרינברג )מנכ"ל האיגוד(, רו"ח  

 ממשרד היועמ"ש.  טל שוורץ, רו"ח דן רבין )גוף מבקר( עו"ד חן פייביש

 

 קולות ההצבעה שנכחו באסיפה הכללית, ונציגם. כלל נציגי התאגידים הציגו כתב הסמכה כנדרש.  

 אגודה
קולות  

 הצבעה 

 4 איזי גודו הרצליה

 13 אלוף הגודו בבאר שבע

 97 ה.ל.ה.ב

 7 הפועל בני ברק

 3 הפועל סמוראי דו רמלה 

 3 מיטב אור עקיבא

 2 מיטב אילת

 10 מיטב אשדוד מרכז

 2 מיטב באר שבע 

 47 מיטב בת ים

 72 מיטב ירושלים 

 21 מיטב מודיעין 

 160 מיטב נתניה

 17 מיטב רחובות 

 33 מיטב תל אביב

 11 מכבי הרצליה

 19 מכבי חיפה כרמל 

 6 מכבי רפאל תל אביב 

 67 עוצמת יפרח 

 3 עמ.לק. הספורט אשכול

 32 עמותת פיסגה

 5 רעננהעצ. 

 30 עצמה האתלט ראשלצ 

 32 עצמה כפר סבא

 13 פייטינג ספיריט 

 709 סה"כ 
 

  -קולות הצבעה שאושרו לאסיפה הכללית, המהווים כ   867קולות הצבעה מתוך  709בתחילת האסיפה נוכחים 

 האסיפה נפתחת.   - מקולות ההצבעה 81.77%

נועם גרינברג: אני מציע לבחור יו"ר לאסיפה. מציע לבחור את משה פונטי, יו"ר האיגוד כיו"ר האסיפה . יש  

 מועמדים נוספים?   



 

 משה פונטי נבחר פה אחד כיו"ר האסיפה. 

 משה פונטי: מציע לבחור את נועם גרינברג כמזכיר האסיפה.  

 אין מועמדים אחרים. 

 כמזכיר  האסיפה. נועם גרינברג נבחר פה אחד  

 

  :יו"ר האיגוד, משה פונטי

איגוד הגודו קיבל השנה ממנהל הספורט תקציב נמוך יותר בגלל שהייתה שנת קורונה בה קיימנו פחות תחרויות,  

הייתה שנה קשה. מנהל הספורט עשה רפורמה חדשה שמתקצבת יותר הישגים ופחות כמות פעילים. שהאיגוד קם  

השנים האחרונות. מנהל    8-אחוז הישגים. האיגוד עשה הרבה הישגים ב 50- ילים ואחוז פע 50החלוקה הייתה 

 הספורט החליט שרק מי שמביא הישגים מקבל כסף, לכן שינינו את קולות האגודות בהתאם למנהל הספורט.  

נותן    ספורטאים הישגיים ממומנים על ידי האיגוד. כל אגודה שרוצה להצליח צריכה לעבוד על הישגים כיוון שזה

 תקציב גדול יותר מאשר פעילים. 

 

לא מתעסק בפוליטיקה, ראיתי את התיקון שהולכים לעביר ואני חושב שזה קטסטרופלי. לא    מעיין אלחייאני:

חושב שהישגים צריכים לבוא על חשבון פעילים מבחינת תקציב. אגודה צריכה תקציב כדי להביא ספורטאים  

 להישגים.

   מתקיים דיון בנושא. 

 

  :ל האיגוד, נועם גרינברגמנכ"

 

 דין וחשבון על פעילות הועד

 

 רו"ח טל שוורץ:
 

 . 2021שמח שוב להציג בפניכם את הדוחות הכספיים של 
. הוצאות הפעילויות הישירות גדלו בצורה  24,356,774-ל   22,034,419כמה דגשים: מחזור הפעילות לכאורה גדל 

ירדו וסה"כ יש   2021-היא לא שנה מייצגת. ההוצאות הכלליות ב  הייתה שנת קורונה, לכן 2020- מהותית, מזכיר ש
עודף של כחצי מיליון שקל אבל רוצה להדגיש שזה תוצאה של הכנסה חד פעמית. ללא חישוב התרומה קיים גרעון  

 של מיליון ש"ח. 
 

 : מבקש לקבל את הדוח הכספי לפני האסיפה. מעיין אלחייאני
 
 

 עיקרי הדגשים בדו"ח הכספי. רו"ח טל שוורץ מציג את 

 

 נועם גרינברג מנכ"ל האיגוד מציג את עיקרי הדוח מילולי.

 

 מציג את הערותיו.   :הגוף המבקררו"ח דן רבין, 

   מצ"ב  דו"ח המבקר בנספח.
 

 
   להלן המלצותיי:

 .2021הנני ממליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת 
 
 



 

 דיון ומענה לשאלות באשר לנתוני הדו"ח. מתקיים 
כי הוגשה בקשה לתיקון    שהוזכרה על ידי רו"ח רבין  לתביעת גב' שלזינגרעו"ד פייביש, נציג היועמ"ש מציין ביחס  

 . שעדיין לא הוכרעה סכום התביעההפחתת תוך  התביעה 
 

 הצבעה לגבי הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי. 
 

 אין מתנגדים. הדו"ח הכספי מאושר פה אחד. 
 

 דיון בדו"ח המילולי ואישורו.
 

 הדו"ח המילולי מאושר פה אחד. אין מתנגדים. 
 
 

 נציג רו"ח האיגוד ונציג הגוף המבקר יוצאים מהחדר: 
 
 

 ₪ + מע"מ.  14,500: רו"ח העמותה, טל שוורץ מקבל שכר של נועם גרינברג, מנכ"ל האיגוד
 לשנה כגוף המבקר.  ₪ + מע"מ 17,500הגוף המבקר, דן רבין, מקבל 

 
 בחירת רואה החשבון של העמותה וקביעת שכרו  

 מאושר פה אחד המשך העסקת רו"ח העמותה טל שוורץ. 
 

 בחירת הגוף המבקר 
 מאושר פה אחד המשך העסקת רו"ח דן רבין.

 
 

 יו"ר האיגוד, משה פונטי, יוצא מהחדר: 
אישור ואשרור תשלום גמול ליו"ר ועד העמותה בהתאם לתקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד, לחבר 

 . 2022, לשנת 2009-ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה(, תשס"ט
 מאושר פה אחד. אין מתנגדים.

 
 .ההצבעה  סיום לאחר לחדר חזר, פונטי  משה האיגוד"ר  יו
 

 ההשבחה של הספורטאים. נעלה את דמי משה פונטי: 
 

האגודות הקטנות לא יכולות לגדול בגלל שלא יכולות לממן את הספורטאים ההישגיים. חושב איך   ערן רחמני:
כאיגוד אפשר לטפח את הספורטאים באגודות הקטנות כדי שלא יצטרכו לשלוח את הספורטאים לאגודת החזקות  

 בעלות התקציבים.  
 

  :יו"ר ועדת שיפוט, ליאון קוטלר
 

תחרויות כולל פסטיבל אילת. וועדת    26ועדת השיפוט הייתה שותפה לארגון ושיפוט מעל    2021/22במהלך עונת  
בגרנד סלאם ודאגה למתנדבים בשעונים, במצלמות ובהכנסת המתחרים. ועדת   הארגוןהשיפוט הייתה חלק מוועדת  

ואני רוצה   Aדרג  בשיפוט במכבייה. במהלך השנה הוועדה הכינה שופט למבחן  הו  מהארגוןהשיפוט הייתה חלק  
וף בס שיתקיים    Bדרג  בשני שופטים בדרך למבחן בינלאומי    ברגע זהלברך את עמית לאופולד על הצטיינות במבחן.  

השבוע הקרוב ונאחל להם בהצלחה לאריאל אביגדור ומקסים גושין. הוועדה העבירה שתי השתלמויות מעשיות  
שופטים ומאמנים, בהשתלמויות הוטמעו שינויי החוקים החדשים. בנוסף, נערך   250ושתי השתלמויות זום למעל  

ש על תהליך אישור מסודר של תחרויות שופטים ונערכו מבחני מעבר דרגות. הוועדה שמה דג  40קורס שיפוט למעל  
טוהר התחרויות. בשל ההצטיינות של השופטים שלנו בתחרויות בחו"ל על  פעילים בניהול האגודות באופן שישמר  

 קבוצתי וכן לאליפות עולם ג'וניור. ו  ולבוגרים אישי 23פות אירופה קדטים, ג'וניור, עד לינבחרו נציגים שלנו לא
 
 
 

  ערן רחמני:יו"ר ועדה מקצועית, 
 מתכננים לעשות השתלמויות מקצועיות השנה.  

 
   משה פונטי: לא עשינו מספיק השתלמויות מאמנים מחו"ל או מהארץ.

 
  



 

 בחירת מוסדות השיפוט של האיגוד:הצבעה חשאית של 
 תוצאות הספירה:

 בעד:

 קולות.  560קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  56

 קולות. 40קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  8

 קולות. 24קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  8

 קולות  25פתקים בעל קול הצבעה בודד:  25

 קולות בעד. 649סה"כ : 

 

 נגד:

 קולות. 20קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  2

 קולות. 10קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  2

 קולות.  3קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  1

 ולות ק 0פתקים בעל קול הצבעה בודד:  0

 קולות נגד.  33סה"כ : 

 

 נמנע: 

 קולות. 10קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  1

 קולות. 10קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  2

 קולות.  0קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  0

 קולות.  1פתקים בעל קול הצבעה בודד:  1

 קולות נמנע.   21סה"כ : 

  709קולות בעד מתוך  649ון יונוביץ' אושרו עם מוסדות השיפוט של האיגוד, עו"ד רקפת קופרמן ועו"ד שר

 מהקולות. 91.53%קולות מצביעים, רוב של 

 

 : אישור כהונת וועדת הבחירות הנוכחיתהצבעה חשאית להמשך 

 בעד:

 קולות.  540קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  54

 קולות. 40קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  8

 .קולות 24קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  8

 קולות  24פתקים בעל קול הצבעה בודד:  24

 קולות בעד. 628סה"כ : 

 

 נגד:

 קולות. 30קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  3

 קולות. 10קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  2

 קולות.  3קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  1

 קולות  0פתקים בעל קול הצבעה בודד:  0

 קולות נגד.  43סה"כ : 



 

 

 נמנע: 

 קולות. 20קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  2

 קולות.  10קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  2

 קולות.  0קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  0

 קולות  2פתקים בעל קול הצבעה בודד:  2

 קולות נמנע.   32סה"כ : 

 

עם   לכהן  נבחרה להמשיך  "בעד" מתוך    628ועדת הבחירות  רוב של    709קולות   ולות. מהק  88.57%מצביעים, 
 
 

 :.ב. לתקנון האיגוד2.ה.11תיקון סעיף הצבעה חשאית של 
 תוצאות הספירה:

 בעד:

 קולות.  490קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  49

 קולות. 35קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  7

 קולות. 15קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  5

 קולות  19פתקים בעל קול הצבעה בודד:  19

 קולות בעד. 559סה"כ : 

 

 נגד:

 קולות. 90קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  9

 קולות. 20קולות הצבעה:  5פתקים בעלי  4

 קולות.  9קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  3

 קולות  5פתקים בעל קול הצבעה בודד:  5

 קולות נגד.  124סה"כ : 

 

 נמנע: 

 קולות. 10קולות הצבעה:  10פתקים בעלי  1

 קולות.  5הצבעה: קולות   5פתקים בעלי  1

 קולות.  3קולות הצבעה:  3פתקים בעלי  1

 קולות  2פתקים בעל קול הצבעה בודד:  2

 קולות נמנע.   20סה"כ : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

קולות   709 קולות בעד מתוך 559עם ברוב מיוחס בהתאם לתקנון, אושר  .ב. לתקנון האיגוד2.ה.11תיקון סעיף 

ואשר המהווים רוב )רגיל( מקולות ההצבעה  המשתתפים בהצבעה  מהקולות 78.84%מצביעים, רוב של 

 . המאושרים לאסיפה

 
 

               ______________________________                     _____________ 

 נועם גרינברג  –מזכיר האסיפה            משה פונטי  -יו"ר האסיפה     


