
 2020.30.24ביום  בחירות להנהלת האיגודלו"ז 
 

2.02.2020 

יום לפני  30)יש לפרסם  גושן נפתלירכז הליגות ע"י  פרסום ספר בוחרים. 1

 .כינוס האסיפה(

לאיגוד כל המעוניין בקבלת ספר בוחרים יגיע - . קבלת ספר הבוחרים2

בוחרים ויחתום על מסמך שקיבל ספר  08:00-16:00ה' בין השעות -בימי א'

 [( לתקנון היסוד4א)ד()7סעיף ]( 24.02.2020לתאריך )עד  לפי מספור

0.02.2020 

 (16:00)עד השעה 

 ( לתקנון היסוד[4א)ד()7. ]סעיף שינוי זכויות חתימהמועד אחרון ל

11.02.2020 

 ה' -בימים א')

 (16:00עד השעה 

: 2020במזכירות האיגוד שיונפקו לצורך בחירות  טפסי הבחירות קבלת

 "נספח א' לתקנון היסוד "טופס תמיכה" ונספח ב' "תצהיר המועמד

( לתקנון 3)-( ו2א)ו()7]סעיפים  .בלבד המקוריתקבל מסמך  –נספח א' 

 היסוד[ 
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 ועדת הבדיקה

תתכנס בחדר הישיבות בקומה  12:00בשעה  15.03.2020ביום  .1

שני הכוללת שות מנהל הבחירות אבר ועדת הבדיקההשלישית באיגוד 

למנהל הבחירות . דייני בית הדין העליון שמונו ע"י נשיא ביה"ד העליון

 יהיה קול מכריע.

 .רכז הליגות והיועמ"ש יצטרפו כמשקיפים בלבד 

האגודות יגישו את רשימות המועמדים לוועדת הבדיקה ביום  .2

ירוף המסמכים המפורטים בצ 14:00עד  12:00בין השעות  15.03.2020

  א)ו( לתקנון היסוד[.7בתקנון. ]סעיף 

, תבצע ועדת הבדיקה 14:00לאחר שהסתיימה הגשת הרשימות בשעה  .3

את הבדיקות הבאות  16:00עד  14:00בין השעות  15.03.2020ביום 

 א)ו( לתקנון היסוד[: 7]סעיף 

 האגודה/קבוצה תומכת ברשימת מועמדים אחת בלבד.  .4

ממספר  10%נתמכת ע"י אגודות/קבוצות שלהן לפחות  כי כל רשימה .5

 ת.הקולות של בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללי

)=נספח ב' "טופס כתב הצטרפות מכי כל קבוצה/אגודה חתמה על  .6

, חתום על ידי אחד בלבד לטובת רשימת מועמדים אחת בלבדתמיכה"( 

 מורשה/יי החתימה מטעם הקבוצה/אגודה התומכת, בצירוף חותמת

כתבי ההצטרפות של פסול את תועדת הבדיקה  .הקבוצה

כתבי ) קבוצות/אגודות שהצביעו ליותר מרשימת מועמדים אחת

 . (ההצטרפות הכפולים

ים על הרשימה המעיד על ה/הנמנכי צורף תצהיר של המועמד/ים  .7

 .לבחירות /יםלשמש כמועמד ו/םהסכמת

דורסלניות או מאחוז הכ 30% -לא יפחת מ בכל רשימה מספר הנשים  .8

כפעילים  הרשומות באיגוד, ביחס לכלל הכדורסלנים/יות הרשומים

 .מכלל המועמדים/ות של אותה רשימה -באיגוד, לפי הגבוה 



 17:00בשעה  15.03.2020עד ליום - הגשת ועדת הבדיקה למזכירות .9 15.03.2020

מיהן רשימות  הודעה בכתבלמזכירות האיגוד תגיש ועדת הבדיקה 

  והרשאיות להשתתף בבחירות.  המועמדים שעמדו בתנאי הסף

24.03.2020 

  -10:00בין השעות 

16:00  

  הבחירותיום 

–ע"י נשיאות ביה"ד העליון  הועדה שמונהבראשות יו"ר  -קלפי הועדת 

ועד תום ספירת  09:30תתכנס במקום שיפורסם ע"י האיגוד החל משעה 

 )י( לתקנון היסוד[א 7 סעיף]הקולות. 

במקום שיפורסם  16:00ל  10:00עו בין השעות בעלי זכות ההצבעה יצבי

 .קלפיהועדת ע"י האיגוד בהתאם לסדרי ההצבעה בתקנון באולם בו יושבת 

, בתום ההצבעה, ועדת הקלפי תחל בספירת הקולות ותפרסם 16:00בשעה 

 בכתב את התוצאות. 

 



 תקנון היסוד בדברי הסבר והסעיפים 

 ספר בוחרים .א

מועד כינוס האסיפה שעל סדר יומה קיים יום לפני  30הליגות  ע"י רכז תפרסםיספר בוחרים  .1

 ; 2.2.20ינו עד ליום י, דההליך בחירות

ניתן יהיה לערוך שינוי ( 9.2.2020)היינו עד ליום יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית  34עד  .2

 בזכויות החתימה; ובנוסף, כל בא כוח של רשימת מועמדים יקבל עותק מספר הבוחרים עד

( 4א)ד()7]סעיף  (24.2.2020)היינו עד ליום   ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית 28

 לתקנון היסוד[.

 

 להנהלת האיגוד  מועמדים רשימות הגשת .ב

 2בדיקה שבה יכהנו  לוועדתהאגודות  על ידילהנהלת האיגוד תוגשנה רשימות המועמדים " .3

וודא כי התומכים בה, תמכו ברשימת תאשר נשיא ביה"ד,  על ידידייני ביה"ד העליון, שימונו 

מועמדים אחת ותשמור על חשאיות התומכים/קבוצות החברות באיגוד. ברשימות יצוינו 

באי כח הרשימה, מתוך המועמדים שברשימה, אשר ייצגו את הרשימה כלפי האיגוד.  2שמות 

הקולות של ממספר  10%אגודות/קבוצות אשר להן לפחות  על ידיכל רשימה חייבת להיתמך 

בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית הרגילה. אגודה/קבוצה רשאית להצטרף ולתמוך 

 .( לתקנון היסוד[1א)ו()7]סעיף  "ברשימת מועמדים אחת בלבד.

a. ולפיכך רשאית  אגודה/קבוצה רשאית להצטרף ולתמוך ברשימת מועמדים אחת בלבד

בטלים כל -ד( שאם לא כןלתקנון היסו 'לחתום על כתב הצטרפות אחד בלבד )נספח א

 כתבי ההצטרפות עליהם חתמה, בלי רלוונטיות לשאלה מי מהם נחתם ראשון.

האגודות/קבוצות  על ידילכל רשימת מועמדים יש לצרף מכתבי הצטרפות חתומים כחוק " .4

אך ורק על גבי טופס מיוחד בנוסח שיונפק על ידי  ,לעיל 1התומכות בה, כאמור בס"ק 

על ידי מורשה/יי החתימה מטעם הקבוצה/אגודה התומכת, בצירוף  האיגוד; ואשר ייחתם

( לתקנון 2א)ו()7]סעיף  "לתקנון זה(. נספח א'חותמת הקבוצה )נוסח טופס התמיכה מצ"ב כ

 .היסוד[

לרשימת המועמדים יש לצרף תצהיר )בנוסח שיונפק על האיגוד( של כל אחד מהמועמדים " .5

מש כמועמד לבחירות להנהלת האיגוד )נוסח הנמנים על הרשימה המעיד על הסכמתו לש

בקשה להתקבל כחבר  מהווה"ל הנ' ב נספחלתקנון זה(.  נספח ב'תצהיר ההסכמה מצ"ב כ

 .( לתקנון היסוד[3א)ו()7]סעיף " בעמותה )איגוד הכדורסל בישראל(.

 .( לתקנון היסוד[4א)ו()7]סעיף  "לכל רשימת מועמדים יינתן ע"י האיגוד אות היכר." .6

מועמדים להנהלת האיגוד, תהא הבטחת ייצוג לנשים באופן הבא: בכל רשימת  רשימת בכל" .7

; או מאחוז הכדורסלניות הרשומות 20% -מועמדים לא יפחת מספר הנשים שתיבחרנה מ

מכלל  -כפעילים באיגוד, לפי הגבוה  באיגוד, ביחס לכלל הכדורסלנים/יות הרשומים

 המועמדים/ות של אותה רשימה. 

רר כי בהנהלה שנבחרה אין ייצוג לנשים )באופן שיהיה זהה או גבוה מאחוז שחקניות היה ויתב

ושחקניות הכדורסל הרשומים כפעילים באיגוד(, ייבחרו להנהלה  שחקניהכדורסל מסך כל 

נשים שבכל ברשימה, גם אם מקומן ברשימה לא זיכה אותן להיבחר, באופן שיממש את עקרון 

היה ומספר החברות הדרושות לצורך שמירת עקרון ייצוג הנשים לא ייצוג הנשים, כאמור לעיל. 



]סעיף  "בחישוב מספר חברות ההנהלה שיתמנו, יעוגל שיעורן כלפי מעלה. -יהיה מספר שלם 

 ייצוג נשים. 30%הערה: משרד הספורט העלה את הדרישה ל .( לתקנון היסוד[5א)ו()7

למען  בלוק.-להצביע על הרשימה אן תוגש רשימת מועמדים מוסכמת, אפשר יהיהשידה במ" .8

 .( לתקנון היסוד[6א)ו()7]סעיף  "הסר ספק יובהר כי גם בחירה זו תהא חשאית.

מספר הקולות של כל אגודה/קבוצה יהיה כקבוע בתקנון היסוד של האיגוד. המועד הקובע  .9

יינו , דהפרסום ספר הבוחריםלצורך חישוב מספר הקולות המגיע לכל קבוצה/אגודה הינו יום 

מספר הקולות של כל קבוצה/אגודה יהיה בהתאם לליגה בה היא . להסרת ספק, 2.2.2020

 . 2019/2020משחקת בעונת המשחקים 

ליותר מרשימת  ועדת הבדיקה תפסול את כתבי ההצטרפות של קבוצות/אגודות שהצביעו .10

ום שעות מת 24לא יאוחר מתום  - בכתב הודעההאיגוד  מזכירותגיש לתמועמדים אחת ו

רשאיות להשתתף מיהן רשימות המועמדים ה - (16:00בשעה  16.3.2020עד ליום כינוסה )

  .2020 בבחירות

 

 ועדת קלפי  .ג

 .()ד( לתקנון היסוד[8א)יג()7]משתמע מסעיף  ועדת הקלפי תתכנס ביום הבחירות. .11

מנציגי כל רשימה שהוגשה לבחירות להנהלה ומיו"ר הוועדה שיהיה  תורכבועדת הקלפי " .12

ככל הניתן שופט בימ"ש בדימוס( ושאינו בעל תפקיד  ,יג ציבור בעל השכלה משפטיתנצ

 "באיגוד ו/או באגודה ו/או בקבוצה החברה באיגוד, אשר ייבחר ע"י נשיאות ביה"ד העליון.

 ( לתקנון היסוד[. 1א)י()7]סעיף 

מבקר ועדת הקלפי תבצע את הבחירות להנהלת האיגוד ו/או לוועדת הביקורת או הגוף ה" .13

ותפעל בתיאום עם היועמ"ש של האיגוד, מנכ"ל  ,בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין

 ( לתקנון היסוד[.2א)י()7]סעיף  "ומזכירות האיגוד.

 

 נציגי האגודות/הקבוצות זיהוי .ד

המופיע בפני ועדת  ,כל נציג קבוצה/אגודה הזכאית להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית" .14

התכנסותה, יידרש להציג בפני ועדת הקלפי כתב הסמכה להפעלת זכות הקלפי במקום ובשעת 

ההצבעה של האגודה/קבוצה, כשהוא חתום ומאומת כדין )בנוסח המצ"ב לתקנון היסוד 

( וכן תעודה מזהה )תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה הכולל תמונה(. על נספח ד'ומסומן 

מועד האסיפה והנושאים העומדים על סדר כתב ההסמכה להיות ספציפי לאסיפה, תוך ציון 

 ( לתקנון היסוד[.2א)יב()7]סעיף  ."היום, ובכלל זאת הבחירות

כתב ההסמכה הנ"ל יינתן לבעל תפקיד פנימי באגודה/קבוצה, שהוא נושא משרה בה או " .15

כאשר חתימתו של החתום )המסמיך( על גבי כתב ההסמכה חייבת אימות על  ,עובד בכיר שלה

 ( לתקנון היסוד[.3א)יב()7]סעיף  "ו רו"ח.ידי עו"ד א

מכהן ביותר מאגודה אחת, ניתן יהיה להסמיכו להצביע  לעיל 3אם בעל תפקיד כאמור בס"ק " .16

בשם לא יותר משתי אגודות. אין באמור כדי למנוע מבעל תפקיד באגודה להיות מוסמך 

 ( לתקנון היסוד[.4א)יב()7]סעיף  ".להצביע בשם כל קבוצות האגודה

בבחירות ישתתפו אישית אך ורק בעלי זכות הצבעה, או נציגי הקבוצות/אגודות שאושרו ע"י " .17

 ( לתקנון היסוד[.6א)יב()7]סעיף  "ועדת הקלפי.



תנאי לקיום ההצבעה מהקבוצות/אגודות,  2/3שבאסכ"ל רגילה נדרשת נוכחות של על אף  .18

צביע באסיפה הכללית על מסך כל הקולות הזכאים לה 60%לבחירות הינו נוכחות של לפחות 

לא היה הרוב הדרוש לקיום הבחירות כאמור, יידחו הבחירות ויתקיימו "פי תקנון זה. 

ימים, אך לא  45באסיפה כללית שלא מן המניין, אשר תכונס בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

"(; ובאסיפה הנדחית הנדחית האסיפהימים ממועד דחיית הבחירות )להלן: " 30 -יפחת מ

תתקיים ההצבעה לבחירות בכל מספר משתתפים הזכאים להצביע באסיפה הכללית על פי 

 ( לתקנון היסוד[.7א)יב()7]סעיף  "תקנון זה.

יגוד ובגינו תשולם אגרת האערעור על החלטת ועדת הקלפי יוגש לבית הדין העליון של " .19

 ( לתקנון היסוד[.8א)יב()7סעיף ] "איגוד.הערעור בסך שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת 

 

 הבחירות להנהלת האיגוד  שיטת .ה

 ( לתקנון היסוד[.1א)יג()7]סעיף  "חברים. 29הנהלת האיגוד תהיה מורכבת מ" .20

 ( לתקנון היסוד[.2א)יג()7]סעיף  "הבחירות להנהלת האיגוד תהיינה חשאיות ויחסיות." .21

ות להנהלה ע"י הצבעה חשאית תוגש יותר מרשימת מועמדים אחת, תערכנה הבחירשבמידה " .22

 ( לתקנון היסוד[.4א)יג()7]סעיף  "מועמדים. 10-לא פחות מימנו לפי רשימות אשר 

ממספר הקולות של בעלי זכות ההצבעה באסיפה  10%רשימת מועמדים חייבת לקבל לפחות " .23

ממספר הקולות בעלי זכות ההצבעה באסיפה  10%הכללית הרגילה. רשימה אשר לא קיבלה 

]סעיף  ".תקנון היסודל (10א)יג()7 בסעיף לאמור בכפוף וזאת; ת הרגילה, תיפסלהכללי

 ( לתקנון היסוד[.5א)יג()7

מחולק  -המודד לבחירת חבר הנהלה יהא מספר הקולות אשר הוטלו לקלפי ונמצאו חוקיים " .24

 ( לתקנון היסוד[.6א)יג()7]סעיף  "במספר חברי ההנהלה כקבוע בתקנון זה.

]סעיף  "יותר של הקולות יזכה את הרשימה בעלת העודף בחבר הנהלה.העודף הגדול ב" .25

 ( לתקנון היסוד[.7א)יג()7

 ( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  סדרי ההצבעה .26

ך יל בהליחבאסיפה כללית שעל סדר יומה הליך בחירות להנהלת האיגוד, ניתן יהיה להת .א

 היסוד[.( לתקנון 1א)ה()7]סעיף  הבחירות בכל מספר משתתפים שהוא

מיקום הקלפי, הצורך בהצבת יותר מקלפי אחת ושעות ההצבעה ייקבעו על ידי ועדת " .ב

הקלפי, בשיתוף עם מנכ"ל האיגוד. מפתח תיבת הקלפי יהיה בידי יו"ר ועדת הקלפי, 

]סעיף  "אשר יעשה בו שימוש רק לאחר סיום ההצבעה )לצורך ספירת הקולות(.

 ()א( לתקנון היסוד[.8א)יג()7

בו תמוקם הקלפי לא ניתן יהיה לבצע תעמולת בחירות, והכניסה לאזור בו  במבנה" .ג

תמוקם הקלפי תורשה רק לבעלי זכויות ההצבעה. המועמדים וכל גורם אחר )זולת חברי 

ועדת הקלפי, הסדרנים והמצביעים( לא יוכלו להימצא באזור בו תמוקם הקלפי, כי אם 

 לתקנון היסוד[.()ב( 8א)יג()7]סעיף  "ככל הניתן מחוצה לו.

מאחורי פרגוד יוצבו פתקי רשימות המועמדים, במספר מספיק בנסיבות העניין. כל פתק  .ד

לעיל. בצד האחורי יפורטו שמות  (6ב)של רשימת מועמדים יסומן באות, כאמור בסעיף 

 ()ג( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  המועמדים של הרשימה.

נציג האגודה/קבוצה לועדת הקלפי את כתב עם תחילת ההצבעה לבחירת ההנהלה יציג " .ה

ההסכמה, יזוהה על ידה כאמור לעיל, ויחתום ליד שמה של האגודה/קבוצה בספר 



הבוחרים, כי הצביע בשמה. בסיום ההצבעה יחתמו חברי ועדת הקלפי על ספר הבוחרים 

 ()ד( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  "בו חתמו כל הנציגים.

לאחר בדיקת זהותם,  ,גי האגודה/קבוצות ולחברי ההנהלהועדת הקלפי תמסור לנצי .ו

 ד' לעיל פרקבפתקי הצבעה/ניקוד בהתאם למספר הקולות להם הם זכאים )כמצוין 

ובהתאם לקבוע בספר הבוחרים(. כמו כן יקבל הנציג מעטפה/ות כהה/ות ובלתי 

ה שקופה/ות )עליה/ן תוטבע חותמת האיגוד ותאריך האסיפה(. מספר המעטפות יהי

 ()ה( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  כמספר הקבוצות אותן ייצג אותו נציג.

על נציג הקבוצה/אגודה שזיהויו אושר על ידי ועדת הקלפי לגשת מאחורי הפרגוד, " .ז

לבחור את אחד מפתקי רשימות המועמדים, שיונחו מאחורי הפרגוד, ולהכניס למעטפה 

אחד מפתקי רשימות המועמדים. את שקיבל את פתק ההצבעה/ניקוד שקיבל יחד עם 

הפתקים )פתק הצבעה/ניקוד שקיבל ופתק רשימת מועמדים  2המעטפה הסגורה, ובה 

שבחר מאחורי הפרגוד( עליו לשלשל לקלפי שתוצב בסמוך למקום הימצאם של חברי 

 ()ו( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  "ועדת הקלפי.

ת למצביע" הכולל את האמור לעיל מאחורי הפרגוד יוצב שלט שכותרתו: "הנחיו" .ח

)והנחיות נוספות, כפי שתחליט ועדת הקלפי(. על גבי אותו שלט יהיה רשום כי הצילום 

 ()ז( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  "אסור בהחלט! -מאחורי הפרגוד 

, תיסגר הקלפי ותיערך ספירת ]צריך לקבוע[ בשעה שנקבעה מראש לסיום ההצבעה" .ט

מי שיוציא את המעטפות מהקלפי, לצורך ספירתן, הינו יו"ר ועדת הקולות שהצביעו. 

הקלפי. יו"ר ועדת הקלפי יפתח את המעטפה, יציג את תוכנה בפני חברי ועדת הקלפי 

אשר ינהלו פרוטוקול בו יירשמו תוצאות הספירה בזמן אמת. לאחר הצגת תוכן 

בעה/ניקוד ופתקי המעטפה בפני חברי ועדת הקלפי, יניח יו"ר הועדה את פתקי ההצ

הרשימות )לפי העניין(, בתיבות נפרדות שאין סכנת ערבוב ביניהן: תיבה לכל אחת 

]סעיף  ."מהרשימות ותיבה של פתקים פסולים )שתוצב בין תיבות הרשימות(

 ()ח( לתקנון היסוד[.8א)יג()7

עם סיום ספירת הקולות, תבצע ועדת הקלפי ספירה חוזרת של מספר הקולות על מנת " .י

תבוצע ספירה חוזרת עד אשר יחליט  -וודא כי התוצאה אליה הגיעו נכונה. נמצא שוני ל

יו"ר הועדה כי הספירה תקינה. כמו כן תיערך התאמה בין מספר הקולות שנספרו לבין 

 ()ט( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  "הרישום בספר הבוחרים.

לבחירת חבר הנהלה. כקולות מעטפות/קולות פסולים לא ייספרו לצורך קביעת המודד " .יא

 ()י( לתקנון היסוד[.8א)יג()7]סעיף  פסולים ייחשבו:

 מעטפה המכילה פתק הצבעה ללא רשימת מועמדים.  (1

 מעטפה המכילה רשימת מועמדים ללא פתק ההצבעה.  (2

מעטפה המכילה שתי רשימות מועמדים שונות או יותר )מעטפה המכילה יותר  (3

 פסולה(. אינה  -מפתק אחד של אותה רשימה 

 מעטפה המכילה רשימת מועמדים אשר הוספו בה תוספות כלשהן.  (4

 מעטפה המכילה פתק עליו נכתב בכתב יד. (5

 "מעטפה עם פתק לבן. (6

 

 



 ( לתקנון היסוד[.9א)יג()7]סעיף  תוצאות ההצבעה וסדר הפעולות בעקבותיה .27

 ערכו של מדד לבחירת חבר הנהלה אחד יהא סה"כ הקולות הכשרים, מחולק במספר .א

לעיל(. לאחר ספירת  21 חברי ההנהלה הנבחרת, כפי שנקבעו בתקנון זה )ראה סעיף

הקולות הסופית יבוצע חישוב של המדד לבחירת חבר הנהלה. היה ולאחר חלוקת סה"כ 

הרי שהרשימה שקיבלה  -הקולות הכשרים במספר חברי ההנהלה הנבחרת, יוותר עודף 

ר הנהלה נוסף. ועדת הקלפי תחשב את את העודף הגדול יותר של קולות, תזכה בחב

 ()א( לתקנון היסוד[.9א)יג()7]סעיף  מספר חברי ההנהלה לו זכאית כל אחת מהרשימות.

יירשמו  -על גבי הפרוטוקול בו יירשמו תוצאות הספירה בזמן אמת, כאמור לעיל " .ב

תוצאות הספירה כאמור ומספר חברי ההנהלה אותו קיבלה כל אחת מהרשימות. חברי 

 ()ב( לתקנון היסוד[.9א)יג()7]סעיף  "ת הקלפי יחתמו על הפרוטוקול.ועד

בסיומה של ספירת הקולות וחתימת הפרוטוקול, תכונס האסיפה הכללית ויוצגו " .ג

התוצאות בפניה ע"י יו"ר ועדת הבחירות. האסיפה תנוהל ע"י נשיא ביה"ד העליון של 

נ"ל, תיבחר הנהלת איגוד האיגוד ו/או ע"י מי שימונה על ידו. בהתאם לתוצאות ה

 ()ג( לתקנון היסוד[.9א)יג()7]סעיף  "הכדורסל ע"פ רשימות המועמדים.

]סעיף  "כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה היוצאת למלא את תפקידה. .ד

 ()ד( לתקנון היסוד[.9א)יג()7

מיד לאחר האסיפה הכללית, תיערך ישיבת הנהלה ראשונה בהשתתפות חברי ההנהלה " .ה

הנבחרת בלבד, כשעל סדר היום בחירת יו"ר הנהלת האיגוד ע"י ההנהלה הנבחרת ע"פ 

הוראות תקנון זה. את ישיבת ההנהלה הראשונה כאמור, ינהל נציג נשיאות ביה"ד 

 ()ה( לתקנון היסוד[.9א)יג()7]סעיף  "העליון.

רו כל מעטפות ההצבעה, ספרי הבוחר ו/או כל ניירת נוספת הקשורה לבחירות, ישמ" .ו

()ו( 9א)יג()7]סעיף  "חודשים לאחר סיום הבחירות. 6במזכירות האיגוד לתקופה של 

 לתקנון היסוד[.

 

 הנהלה מרשימת מועמדים מוסכמת אחתהחלפת חבר  .ו

במקרה שהנהלת האיגוד נבחרה על פי רשימת מועמדים מוסכמת אחת, יוחלף חבר הנהלה  .28

ועמדים אשר מטעמה נכנס החבר אשר התפטר או נפטר, על ידי חבר אחר מאותה רשימת מ

המתפטר או שנפטר לרשימת המוסכמת, בלי להתחשב במיקומו של החבר המיועד להחלפה 

ברשימת המועמדים, אשר מטעמה נכנס החבר המתפטר או שנפטר לרשימה המוסכמת. באי 

ימים ממועד ההתפטרות  7 -כח הרשימה יודיעו לאיגוד מיהו החבר המחליף עד ולא יאוחר מ

 א)יד( לתקנון היסוד[.7]סעיף  פטירה.או ה

חבר הנהלה אשר ייבחר בבחירות להנהלת האיגוד כאמור לעיל יתקבל להיות חבר באיגוד  .29

 א)טו( לתקנון היסוד[.7]סעיף  )חבר העמותה( לכל דבר ועניין.

 



 :הנדרשים לקראת הבחירות מינוייםה

. ועדה זו ביה"ד העליוןדייני  2בה יכהנו  - בדיקה וועדת נשיא ביה"ד העליון ימנה .א

 כי התומכים בה תמכו ברשימת מועמדים אחתתבדוק את רשימות המועמדים ותוודא 

היועמ"שית ורשם הליגות יצטרפו כמשקיפים  .וחתמו על כתב הצטרפות אחד בלבד

 בלבד.

שיהיה נציג ציבור בעל השכלה משפטית  - יו"ר ועדת קלפי תמנה נשיאות ביה"ד העליון .ב

פט בימ"ש בדימוס( ושאינו בעל תפקיד באיגוד ו/או באגודה ו/או בקבוצה )ככל הניתן שו

 .החברה באיגוד

 

 

 

 רשימת נספחים

בנוסח הקבוע , םותמיכה ברשימת מועמדי כתב הצטרפות - לתקנון היסוד א' נספח .א

 בתקנון. 

 , בנוסח הקבוע בתקנון.תצהיר של המועמד - לתקנון היסוד ב' נספח .ב

 , בנוסח הקבוע בתקנון.כתב הסמכה - לתקנון היסוד' דנספח  .ג


