
 
 

 

 

10.1.22תאריך:   

                                                                                                 , שלום רב

 ע"ר  בישראל בחירות לוועד המנהל של איגוד האופנים הנידון: 

האיגוד  להוראות תקנון    בהתאם   )להלן: האיגוד(,   לאור החלטת הנהלת איגוד האופניים בישראל ע"ר 

במסגרת    יתקיימו  (מנהל )ועד האיגוד להנהלת  בחירות כיאיגוד ה)להלן: "התקנון"( קבעה הנהלת 

בשעה    10.3.2022  חמישי אסיפה כללית של האיגוד אשר תהיה אסיפת בחירות ותתקיים ביום  

במשרדי האיגוד. בחירת נציג הרוכבים להנהלה, כמפורט בתקנון האיגוד, תתקיים באותה    16:00

 אסיפה מיד לאחר הבחירות להנהלה.  

כינוס  ות בשל מגיפת הקורונה,  ככל ויחולו במועד הנ"ל הגבלות על התקהלות ו/או הגבלות אחר

המאפשר שכלל משתתפי האסיפה רואים ושומעים זה את  האסיפה יתבצע באמצעים טכנולוגיים  

   ותחולנה ההוראות המפורטות להלן.  ZOOMבאמצעות ה זה, 

כינו אופן  בדבר  מפורטת  עד    ס הודעה  תפורסם  ההצבעה  ודרכי  מועד    14האסיפה  לפני  יום 

 הבחירות. 

מינתה האיגוד  כמנהל   הנהלת  הח"מ  את  כוללת  והיא  להוראות התקנון  בהתאם  בחירות  ועדת 

 הבחירות, רו"ח האיגוד ויו"ר ועדת ביקורת של האיגוד.  

 מספר דגשים והבהרות לגבי הליך הבחירות בהתאם לתקנון האיגוד:   להלן 

)להלן:    באיגוד  תהרשומולתקנון    2.1ספורט כהגדרתן בסעיף    לקבוצות   היא   ההצבעה   זכות .1

 : הקבוצה  מטעםאחד  מוסמך נציג  באמצעות ו  הקבוצה(

 יצביע בשם הקבוצה. הוא בלבד  הקבוצה ישתתף באסיפת הבחירות ו נציג   (1

חתימה של הקבוצה, או ע"י עו"ד, או    מורשי טופס אישור נציג הקבוצה ייחתם על ידי    (2

 ויועבר למשרדי האיגוד במועד הקבוע להעברת רשימת המועמדים.  .  רו"ח של הקבוצה

 לכל קבוצה יהיה נציג אחד בלבד והוא לא יוכל להיות נציג אלא של קבוצה אחת בלבד.  (3

של   (4 כאמור  האישור    הגשת   למועד   עד  האיגוד   להנהלת   יועברו  ההקבוצ  נציג טופסי 

 . המועמדים  מות רשי

 . בבחירות להשתתף   תוכל לא  כאמור  המועד  עד נציגה שם  את  תגיש שלא  קבוצה  (5

 . הבחירות  למועד  עד  החתומה  הרשימה  הגשת  לאחר  הקבוצות  נציגי  את  לשנות  ניתן  לא (6

 . לפחות מועמדים  7 של רשימה   האיגוד להנהלת  יגישו לבחירות   מועמדים .2

 "ר. יו   סגן; גזבר"ר; יו לתפקיד   המועמדים ובהם  המועמדים כל  שמות   רטוו יפ ברשימה  (1

זכויות האשה, תשי"א ע   אשה אחת רשימת המועמדים תכלול לפחות   (2   - "פ חוק שיווי 

יודגש כי מבחני  1988  –ולא פחות מהקבוע בחוק הספורט, תשמ"ח    1951 , ואולם 

ייצוג    30%ף של  התמיכה של משרד התרבות והספורט לאיגודי ספורט קובעים תנאי ס

 . לנשים בהנהלת איגוד ספורט לכל הפחות

אין חובה לכלול ברשימת המועמדים את נציג הרוכבים ומנהל הבית ספר ואלו יכולים    (3

   להימנות עם ההנהלה בהמשך.  



 
 

 

רשימת המועמדים תוגש להנהלת האיגוד במשרדי האיגוד, ע"י היו"ר המוצע בצירוף טופס   .3

אחד   כל  של  חיים  ב מחברי/ות  קורות  המוצעים  ע"י  רשימה  ההנהלה  חתימה    י נציגובצירוף 

 מקולות ההצבעה על פי הנספח הרצ"ב למזכר זה.  15%של   ותקבוצ ה

מועד הבחירות, דהיינו    לפנייום    45המועד האחרון להצגת רשימת המועמדים להנהלה הוא עד   .4

ימי עבודה    10. ועדת הבחירות תאשר/תפסול את הרשימה או/חלק ממנה בתוך  24.1.2022

ימים ממתן ההחלטה רשאי    7החלטתה. בתוך  מיום קבלת הרשימה ותודיע ליו"ר המוצע את  

ימים מיום קבלת    7היו"ר המוצע להגיש ערעור לוועדת הבחירות, אשר תדון בערעור בתוך  

 . יום לפני מועד הבחירות  21  - הערעור ותפרסם את החלטתה הסופית, עד ולא יאוחר מ

אשר השתתף    להנהלה יהיה רוכב עילית, או רוכב שבעברו היה רוכב עילית,   הרוכבים   נציג  .5

 פעמים לפחות.  4בפועל בתחרויות עם הנבחרת 

רוכב העומד בדרישות לעיל ומעוניין להיבחר יגיש את מועמדותו )קורות חיים( לוועדת   (1

יום לפני מועד הבחירות, והיא תחליט אם לאשר/לפסול את מועמדותו    45הבחירות עד  

 כאמור לעיל. 

בשלוש העונות שקדמו לשנת הבחירות  נציג הרוכבים ייבחר ע"י רוכבי עילית פעילים   (2

והם חברים בקבוצות ספורט החברות באיגוד. בחירת נציג הרוכבים תהייה בבחירות  

 חשאיות ותתקיים מיד לאחר קיום הבחירות להנהלה. 

לרוכב  הגיש מועמדות אף נציג רוכבים עד המועד כאמור, יפתח המקום למועמד    לא (3

  21ת מתחת לעילית וכן הלאה, והשם יפורסם עד  , או בקטגוריה אח1רמה  עילית ו/או  

 יום לפני הבחירות. 

 לא יוכל מועמד להשתתף ביותר מרשימה אחת.  .6

 

ועל והדין  הוראות התקנון    .7 או-הן המחייבות    פיהן יתנהל הליך הבחירות. בכל מחלוקת 
 . שאלה תכריע וועדת הבחירות 

                                                                           

 , בכבוד רב 
 
 

 ארצי, עו"ד -דורון בן 
 יו"ר ועדת הבחירות 

 

 

   

 


