
 

 

 

 )מלון שפיים(  2018.10.4 –אסיפה כללית שלא מן המניין 

  נוהל הצבעה

בהתאם להנחיית רשם העמותות לגבי הליך בחירות באיגודי ספורט בישראל, יש לקיים 
 רשימת מועמדים אחת.הצבעה חשאית למוסדות העמותה, גם במקרה בו מוגשת 

, הוגשה רשימת מועמדים אחת להנהלת 27.9.2018 -עד למועד האחרון להגשת רשימות 
ההתאחדות ורשימת מועמדים אחת לוועדת הביקורת. הרשימה הוגשה ע"י קבוצת מכבי 

 מהקולות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. 20%-חיפה בתמיכה של למעלה מ

 ולוועדת הביקורת, תפורסם באתר ההתאחדות.  רשימת המועמדים שהוגשה להנהלה

תהיינה  4.10.2018לפיכך, הבחירות להנהלת ההתאחדות ולוועדת הביקורת אשר יתקיימו 
 בהצבעה חשאית.

 מובא להלן נוהל הצבעה: 

נציג של כל קבוצה אשר יגיע למקום האסיפה יציג בכניסה למתחם את ההזמנה  .א
הכניסה יהיו נוכחים עובד ההתאחדות  שנשלחה לקבוצה אותה הוא מייצג. במקום

 המכיר את נציגי הקבוצות ומאבטח.
 

נציג הקבוצה יופנה לשולחן ועדת מנדטים, בסמוך לכניסה. כל נציג יזדהה  .ב
)באמצעות תעודה מזהה( וימסור כתב מינוי/ייפויי כח חתום לוועדת המנדטים 

 ויקבל:
 

הקבוצה אותה הוא מייצג( שני פתקים עליהם יהא מודפס מספר הקולות )ע"פ  .1
 "(.פתק ההצבעההאחד לבחירת ועדת ביקורת והשני לבחירת ההנהלה )להלן:"

 רשימת מועמדים לוועדת ביקורת. .2
 רשימת מועמדים להנהלת ההתאחדות. .3

 
נרשם וקיבל כתב המינוי/ייפוי הכח יוחזר לנציג הקבוצה כשהוא חתום בחותמת:" .ג

פתקי ההצבעה ורשימת המועמדים  ". נציג הועדה שימסור אתשני פתקי הצבעה
 יסביר לנציג הקבוצה כי הפתקים ישמשו לשתי הצבעות:

 הצבעה חשאית בקלפי.   -.   הצבעה לוועדת ביקורת 1
 הצבעה חשאית בקלפי.  -הצבעה להנהלת ההתאחדות .2
 

לאחר פתיחת האסיפה ובהתאם לסדר היום שלה, יופנו הנציגים לחדר בו מוצב קלפי 
מורכבת מנציגי הרשימה. ילוו אותה בפעילותה  –הצבעה )ועדת הקלפי הבחירות לצורך ה

 יו"ר ועדת מנדטים ומשפטן מטעם ההתאחדות(. 



 

 

 
 
 

בכניסה לחדר תשב ועדת קלפי שתמסור לכל נציג שיזדהה באמצעות כתב 
" ע"י ועדת מנדטים( פתקי הצבעה 2נרשם וקיבל מינוי/ייפוי כוח )שנחתם כי "

" בצבע לבן בחירות להנהלהההתאחדות וחותמת "מעטפה אחת עם סימול 
" בצבע בחירות לוועדת ביקורתומעטפה שנייה עם סימול ההתאחדות וחותמת "

 כחול.

בתוך חדר הקלפי תשב ועדת הקלפי ליד שולחן ועליו מעטפות הצבעה להנהלה 
 ומעטפות הצבעה לוועדת הביקורת וכן רשימת הקבוצות הרשאיות להצביע.

 
 חדר הקלפי יוצבו שני פרגודים:בצדו השני של 

 "קלפי הצבעה להנהלהעל גבי האחד יוצב שלט "
 "קלפי הצבעה לוועדת הביקורתועל גבי השני יוצב שלט "

 
" נגד" ו"בעדמאחורי פרגוד ההצבעה להנהלה יוצב שולחן ועליו פתקים: "

הכוללים את רשימת המועמדים להנהלה. בראש הרשימה יצוין שם הקבוצה 
 הרשימה. המגישה את

 
" אליה קלפי הצבעה להנהלהמאחורי הפרגוד תוצב קופסת קלפי ועליה השלט "

 ישלשלו הבוחרים את מעטפות ההצבעה להנהלה.
 

" נגד" ו"בעדמאחורי פרגוד ההצבעה לוועדת הביקורת יוצב שולחן ועליו פתקים: "
הכוללים את רשימת המועמדים לוועדת הביקורת. בראש הרשימה יצוין שם 

 צה המגישה את הרשימה.הקבו
 

" קלפי הצבעה לוועדת הביקורתמאחורי הפרגוד תוצב קופסת קלפי ועליה השלט "
 אליה ישלשלו הבוחרים את מעטפות ההצבעה לוועדת הביקורת.

 
 

כל נציג יצביע באמצעות שני פתקי ההצבעה. תחילה ילך הנציג אל מאחורי הפרגוד 
בחירות להנהלת ה החותמת "לבחירת ההנהלה ויכניס למעטפה עליה מופיע

" הכוללים את רשימת המועמדים נגד" או פתק של "בעד", פתק של "ההתאחדות
להנהלה וכן את פתק ההצבעה שקיבל בעת הרישום בוועדת המנדטים, וישלשל את 

 המעטפה לקלפי הצבעה להנהלה.
 

אחר כך ילך הנציג אל מאחורי הפרגוד לבחירת וועדת הביקורת ויכניס למעטפה 
" או פתק של בעד" פתק של "בחירות לוועדת הביקורתליה מופיעה החותמת "ע
" הכוללים את רשימת המועמדים לוועדת הביקורת וכן את פתק ההצבעה נגד"

שקיבל בעת הרישום בוועדת המנדטים, וישלשל את המעטפה לקלפי הצבעה 
 לוועדת ביקורת.

 
 
 
 



 

 

 
 כמו כן, יוצבו בקלפי:

 למפורט לעילהוראות הצבעה בהתאם 

 וכן מה ייחשב כקול פסול:

" וכן מעטפה נגד" או "בעדמעטפה עם פתק ההצבעה, אולם ללא פתק " (1)
 "(.נגד"-" ובעדהמכילה את שני הפתקים יחד )"

 ", אולם ללא פתק ההצבעה.נגד" או "בעדמעטפה עם פתק " (2)
 מעטפה אשר מכילה רשימת מועמדים ויש בה הוספות. (3)
כנס אליה לא תואם את הסימול שהוטבע על מעטפה אשר פתק ההצבעה שהו (4)

 גביה.
 

לאחר ההצבעה תתכנס ועדת הקלפי בחדר נפרד לספירת הקולות, ע"פ הנחיות  .ד
תקנון היסוד בעניין. )בספירת הקולות יהיו נוכחים נציגי ועדת הקלפי, יועץ משפטי 

 ומזכיר האסיפה(.
 

לוועדת  בתחילה תיערך ספירה להנהלת ההתאחדות ובסיומה תיערך ספירה
 הביקורת.

 
 לאחר הספירה ייכנסו נציגי הקבוצות לאולם לקריאת תוצאות הבחירות.

 
 לאחר מתן ההודעה על תוצאות הבחירות, תכונס ההנהלה הנבחרת לבחירות יו"ר .ה

 ההנהלה בבחירות חשאיות.
 

מובא בזאת לידיעת הקבוצות החברות כי תנאי לקיום ההצבעה לבחירות הינו  .ו
( מסך כל הקולות הזכאים להצביע באסיפה 2/3שני שליש )נוכחות של לפחות 

 .הקולות הזכאים להצביע 1,233קולות מסך  822, קרי נוכחות של הכללית
 

לפיכך ובשל החשיבות הנודעת לקיומן של הבחירות במועד שנקבע, מתבקשות כל 
הקבוצות לשלוח את נציגיהן, עם כתב המינוי להצבעה, למועד שנקבע לקיום 

 האסיפה.

 

 

 
 
 
 
 


