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  : קייםנוסח 

 
 וסמכויות בחירה – הנהלה ר"יו :    1.1ב   5סעיף   

 
 וכהונה בחירה .א

 

 והוא חבריה מקרב, ההתאחדות הנהלת ידי על ייבחר ההתאחדות הנהלת ר"יו (1)
 .המזכירות ר"כיו גם יכהן

(2)  

 ידי על לאישורו בכפוף ההנהלה ידי על להיבחר יוכל והוא להלן' ב ק"בס כאמור  (3)
 .הוועדה

 שנקבע המועד לפני ימים 60-מ יאוחר לא, בכתב, לוועדה תוגש המועמדות (4)
 :שלהלן המסמכים יצורפו ואליה ההתאחדות להנהלת לבחירות

 
    של הקולות ממספר 10%-ב לפחות המחזיקות קבוצות של תמיכה כתבי 4.1

  במועמד לתמוך רשאית קבוצה. הכללית באסיפה ההצבעה זכות בעלי              
 .בלבד אחד               

 .להלן. 2.3 סעיף להוראות התייחסות כולל, המועמד של חיים קורות 4.2
 .להלן  3.3-ו 3.2, 3.1 סעיפים לעניין המועמד תצהיר 4.3

 
  על שנבחרה ההנהלה של הראשונה בישיבתה יתקיימו ההנהלה ר"ליו הבחירות(5) 

 .בחירתה ממועד יום 30 בתוך תתכנס אשר, הכללית האסיפה ידי                 
 

 חברי הנהלה 17-( הקוורום הדרוש לקיום ישיבת הנהלה לבחירת יו"ר הנהלה, לא יפחת מ6)
 בדעה מלאה )לא כולל חברי בדעה מייעצת ונציגי ציבור(. נעדר חבר הנהלה מהישיבה,                  
 ימלא את מקומו לצורך ההצבעה, חבר הנהלה בדעה מייעצת הנמנה על רשימתו של חבר                  
 עוד לא מונה יו"ר הנהלה, ההנהלה הנעדר ואשר זהותו תיקבע על ידי בא כוח הרשימה. כל                  
 בהנהלה. כח הרשימה אשר לה את מירב החבריםינהל את ישיבות ההנהלה המבוגר מבין באי                  

 
 ( ההצעה תיערך כדלקמן:7)
 

 היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות  7.1
 כשרים הוא הנבחר לכהונת היו"ר.        

 
 קיבלו שני מועמדים או יותר מספר שווה של קולות כשרים, תיערך, בו ביום, הצבעה  7.2
 חוזרת ובמידת הצורך תיערכנה הצבעות חוזרות עד אשר אחד המועמדים יקבל את       
 מירב הקולות הכשרים.       

 
 היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר לכהונה ובלבד שמספר הקולות הכשרים  7.3
 שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו.       

 
 ההצבעה תיערך באמצעות פתקים הנושאים את שם כל אחד מהמועמדים, בין בדפוס  7.4
 ובין בכתב יד קריא, אשר יימצאו בחדר בו תוצג תיבת הקלפי.       

 
 ה פתק ההצבעה מעטפות ההצבעה יהיו אטומות. חבר הנהלה המצביע יכניס למעטפ 7.5
 וישלשל אותה לתיבת הקלפי אשר תוצג בחדר נפרד ותפוקח על ידי יו"ר ועדת       
 הביקורת של ההתאחדות.       

 
 הוראות תקנון זה לעניין בחירת הנהלת ההתאחדות יחולו, בהתאמה, גם על בחירת  7.6

 יו"ר הנהלת ההתאחדות.       
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 שנים. יו"ר 4 –תהא מקבילה לתקופת כהונתה של ההנהלה ( תקופת כהונתו של יו"ר ההנהלה 8)

 לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.      
 
 ( נפטר יו"ר הנהלה, או התפטר מתפקידו, או שנבצר ממנו מלהמשיך ולמלא את התפקיד, או 9)

 ההנהלה,שכהונתו הופסקה על ידי ההנהלה, ייערכו בחירות חדשות בהנהלה לתפקיד יו"ר      
 הימים ממועד שחדל היו"ר היוצא לכהן , זאת 90מקרב חברי ההנהלה המכהנת, במהלך       
 בהתאם ובאופן הקבוע בתקנון זה. עד לבחירת יו"ר הנהלה חדש ימלא את מקומו מ"מ היו"ר.     

 
 .ותפקידים מינוי – ר"היו לכהונת מועמדים כשירות לבחינת הוועדה .ב

          הועדה בראש. ההנהלה ר"יו לכהונת מועמדים של כשירותם לבחינת חברים 3 בת ועדה תמונה (1) 
  ממלא אינו אשר המחוזי המשפט בית של או העליון המשפט בית של בדימוס שופט יעמוד                    
  בכהונה כיהנו אשר אנשים) נוספים ציבור אנשי שני ימונו וכן ההתאחדות במוסדות תפקיד                    
  או ניהוליים, מסחריים, כלכליים בנושאים הציבורי בשירות בכיר בתפקיד או בכירה ציבורית                    
  ועמותות לגופים או הנבחרת לגורם זיקה ללא תלויים בלתי יהיו הציבור נציגי(. משפטיים                    
 .לו הכפופים כאלה או מטעמו                    

 
    על כך לצורך שהוסמכו נציגים באמצעות, המנהלת ודירקטוריון ההתאחדות הנהלת( 2)

  בתיאום ידם על ימונו הנוספים הציבור אנשי ושני הוועדה ר"יו את, בהסכמה, ימנו ,ידם     
 .הוועדה ר"יו עם     

 
 , להלן המפורטות המידה לאמות בהתייחס המועמד את לבחון, הינם הוועדה ( תפקידי3)

 :ר"היו בתפקיד מלכהן ממנו למנוע כדי בהן יש האם ולקבוע     
 

 .עניינים בניגוד נמצא המועמד האם 3.1  
 

  במהלך המקצועניות הליגות מקבוצות לאחת זיקה הייתה למועמד האם 3.2  
 המועמדות הגשת למועד שקדמו השנתיים                                         

 
  ונסיבותיה חומרתה, מהותה מפאת אשר בעבירה הורשע המועמד האם 3.3  

 .בתפקיד לכהן, הוועדה לדעת, ראוי הוא אין                                         
 

  העשויים וניסיון רקע או בניהול וניסיון רקע בעל הינו המועמד האם 3.4  
 .התפקיד במילוי לסייע                                         
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 :  חדשנוסח  

 
 וסמכויות בחירה – הנהלה ר"יו :    1.1ב   5סעיף   

 
 וכהונה בחירה .א

 

 והוא חבריה מקרב, ההתאחדות הנהלת ידי על ייבחר ההתאחדות הנהלת ר"יו (1)
 .המזכירות ר"כיו גם יכהן

(2)     

 ידי על לאישורו בכפוף ההנהלה ידי על להיבחר יוכל והוא להלן' ב ק"בס כאמור (3)
 .הוועדה

       שנקבע המועד לפני ימים 60-מ יאוחר לא, בכתב, לוועדה תוגש המועמדות  (4)
 שלהלן :       המסמכים יצורפו ואליה ההתאחדות להנהלת לבחירות 

 
    של הקולות ממספר 10%-ב לפחות המחזיקות קבוצות של תמיכה כתבי 4.1

  במועמד לתמוך רשאית קבוצה. הכללית באסיפה ההצבעה זכות בעלי              
 .בלבד אחד               

 .להלן. 2.3 סעיף להוראות התייחסות כולל, המועמד של חיים קורות 4.2
  .להלן 3.4-ו  3.3,  3.2 , 3.1  ,סעיפים לעניין המועמד תצהיר 4.3

 
  על שנבחרה ההנהלה של הראשונה בישיבתה יתקיימו ההנהלה ר"ליו הבחירות (5) 

 .בחירתה ממועד יום 30 בתוך תתכנס אשר, הכללית האסיפה ידי                    
 

 חברי הנהלה 17-הנהלה, לא יפחת מ( הקוורום הדרוש לקיום ישיבת הנהלה לבחירת יו"ר 6)
 בדעה מלאה )לא כולל חברי בדעה מייעצת ונציגי ציבור(. נעדר חבר הנהלה מהישיבה,                  
 ימלא את מקומו לצורך ההצבעה, חבר הנהלה בדעה מייעצת הנמנה על רשימתו של חבר                  
 תיקבע על ידי בא כוח הרשימה. כל עוד לא מונה יו"ר הנהלה, ההנהלה הנעדר ואשר זהותו                  
 בהנהלה. כח הרשימה אשר לה את מירב החבריםינהל את ישיבות ההנהלה המבוגר מבין באי                  

 
 ( ההצעה תיערך כדלקמן:7)
 

 היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות  7.1
 כשרים הוא הנבחר לכהונת היו"ר.        

 
 קיבלו שני מועמדים או יותר מספר שווה של קולות כשרים, תיערך, בו ביום, הצבעה  7.2
 חוזרת ובמידת הצורך תיערכנה הצבעות חוזרות עד אשר אחד המועמדים יקבל את       
 מירב הקולות הכשרים.       

 
 היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר לכהונה ובלבד שמספר הקולות הכשרים  7.3
 שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו.       

 
 ההצבעה תיערך באמצעות פתקים הנושאים את שם כל אחד מהמועמדים, בין בדפוס  7.4
 קלפי. ובין בכתב יד קריא, אשר יימצאו בחדר בו תוצג תיבת ה      

 
 מעטפות ההצבעה יהיו אטומות. חבר הנהלה המצביע יכניס למעטפה פתק ההצבעה  7.5
 וישלשל אותה לתיבת הקלפי אשר תוצג בחדר נפרד ותפוקח על ידי יו"ר ועדת       
 הביקורת של ההתאחדות.       

 
 הוראות תקנון זה לעניין בחירת הנהלת ההתאחדות יחולו, בהתאמה, גם על בחירת  7.6

 יו"ר הנהלת ההתאחדות.       
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 שנים. יו"ר 4 –( תקופת כהונתו של יו"ר ההנהלה תהא מקבילה לתקופת כהונתה של ההנהלה 8)

 לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.      
 
 פטר מתפקידו, או שנבצר ממנו מלהמשיך ולמלא את התפקיד, או ( נפטר יו"ר הנהלה, או הת9)

 שכהונתו הופסקה על ידי ההנהלה, ייערכו בחירות חדשות בהנהלה לתפקיד יו"ר ההנהלה,     
 הימים ממועד שחדל היו"ר היוצא לכהן , זאת 90מקרב חברי ההנהלה המכהנת, במהלך       
 לבחירת יו"ר הנהלה חדש ימלא את מקומו מ"מ היו"ר.בהתאם ובאופן הקבוע בתקנון זה. עד      

 
 .ותפקידים מינוי – ר"היו לכהונת מועמדים כשירות לבחינת הוועדה .ב

    כפי  שהיא במעמדההנהלה  ר"יו לכהונת מועמדים של כשירותם לבחינת חברים 3 בת ועדה תמונה (1) 
  המשפט בית של או העליון המשפט בית של בדימוס שופט יעמוד הועדה בראש.  הגשת המועמדות                     
  אנשים) נוספים ציבור אנשי שני ימונו וכן ההתאחדות במוסדות תפקיד ממלא אינו אשר המחוזי                     
 , מסחרייםכלכליים  בנושאים הציבורי בשירות בכיר בתפקיד או בכירה ציבורית בכהונה כיהנו אשר                    
  לגופים או הנבחרת לגורם זיקה ללא תלויים בלתי יהיו הציבור נציגי(. משפטיים או ניהוליים                    
 .לו הכפופים כאלה או מטעמו ועמותות                    

 
    על כך לצורך שהוסמכו נציגים באמצעות, המנהלת ודירקטוריון ההתאחדות הנהלת( 2)

  בתיאום ידם על ימונו הנוספים הציבור אנשי ושני הוועדה ר"יו את, בהסכמה, ימנו ,ידם     
 .הוועדה ר"יו עם     

 
 , להלן המפורטות המידה לאמות בהתייחס המועמד את לבחון, הינם הוועדה ( תפקידי3)

 :ר"היו בתפקיד מלכהן ממנו למנוע כדי בהן יש האם ולקבוע     
 

   , קוד הבסיס:  22-1הקבועים בפרק מנהלים וחברי ועד מסעיף עמידתו בכללים   3.1
 על    כללי  אתיקה לספורט  בישראל , קוד להגינות  והתנהגות ספורטיבית )כפי שפורסם       
 ידי  משרד התרבות והספורט , מנהל הספורט ("הקוד האתי הגנרי " כמפורט להלן :         

 
 מנהלים וחברי ועד

 
ועד מנהל נושאים באחריות רחבה לפעול לטובת הענף, לטובת כל העוסקים או  נהלים וחברימ

 .המתעניינים בענף
 
לרבות שמירה  ספורט גופינהל תקין של יממנהל וחבר ועד מנהל יקפידו על עקרונות  .1

העדר ו םאמות מידה ציבוריות, הימנעות מניגוד ענייניישקיפות, על טוהר מידות, 
 .משוא פנים

 
 . ועד מנהל מחויבים לקידום הענף, האגודה או הקבוצהמנהל וחבר  .2

כל עניין לגבי  , להנהלת הגוף, גילוי נאות ומידע מלאב וחבר ועד מנהל חייביםמנהל  .3
התפקידים אותם הוא ממלא אישי שלו הנוגע לפעילותו זו לרבות מסירת מידע בדבר 

 במשך כל תקופת כהונתו. בין בשכר בין בהתנדבות
 

 .הימנע מאפליהלו מנהל מחויבים לנהוג באופן שוויוני מנהל וחבר ועד .4
 

 מנהל וחבר ועד מנהל יקפידו לשמור על פרטיות וכבוד בעלי העניין. .5
 

מנהל מחויבים לוודא כי לכל ספורטאי ניתנו התנאים המיטביים אשר יאפשרו לו  .6
 . לממש את יכולותיו

 
 . וחבר ועד מנהל יפעלו בשקיפות ובגילוי נאות מנהל .7

 
 באופן ברור גלוי ושקוף. ו אושרי הרכבי המשלחות .8
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מנהל וחבר ועד מנהל לא יתנו לשופטים בזירת הספורט ולחברי מוסד שיפוט פנימי  .9
בענף בו הם פועלים מתנות או טובות הנאה אסורות וכן ימנעו מקבלה ומנתינה של 
טובת הנאה לשאר בעלי העניין, אם יש בכך כדי לפגום בהתנהלות ובשיקול הדעת 

 . חרות אאו באמצעבעצמם בעקיפין המקצועי, במישרין או 
 

 האתי.  הקוד להטמעת אישית דוגמה לתת יםיבומחמנהל וחבר ועד מנהל  .10
 

, מלהימצא, אף למראית עין, במצב של חשש לניגוד ויימנעמנהל וחבר ועד מנהל  .11
לבין  כמנהלבמישרין או בעקיפין. ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו  עניינים

אחר או עיסוק לבין תפקיד  כמנהלאו בין כהונתו או של קרובו   שלו יםאישיה ניועניי
 בספורט או שלא בספורט, בין בהתנדבות ובין בשכר.

 
 מקום שקיים ניגוד עניינים, ייבחן הניגוד באופן הבא:  .12

  הדבר פסול; –ככל שמדובר בניגוד מתמיד ובתחום נרחב ומרכזי 
  להסדיר את ככל שמדובר בניגוד מקרי, בתחום צר של תפקידים שוליים ניתן

 .הניגוד אם בהימנעות בהשתתפות בדיון, בהצבעה או בביצוע של תפקיד נוגד
 

 ה,מקבלת החלט ויימנע, הצבעה בישיבותבו ניםבדיומנהל וחבר ועד מנהל לא ישתתפו  .13
כמו גם ימנעו מהשפעה, במישרין או בעקיפין,  פעולה או מכל טיפול אחר מביצוע

 להימצא, במצב של הםהנדון עלול לגרום לאם הנושא בעצמם או באמצעות אחרים, 
אותו הם ממלאים בין  לבין תפקיד אחר כמנהלים םניגוד עניינים בין תפקיד חשש

 בהתנדבות ובין בשכר או בין ענייניהם האישיים, ענייני מקורביהם.
 

בעל תפקיד בהנהלת איגוד או התאחדות או אגודה או ארגון ספורט לא ישמש בתפקיד  .14
ויו"ר ארגון ספורט, המחויבים בראייה   מפי, פר אולימפי, איל"תיו"ר ועד אולי

מערכתית בשל תפקידם הממלכתי הבכיר בתחום הספורט. יו"ר באיגוד או 
 בהתאחדות ספורט לא ימלא תפקיד אחר בהנהלת אגודת ספורט באותו ענף ספורט.

 
ה מנהל לא ימנה מאמן נבחרת קבוצתית המשמש גם כמאמן של קבוצה אחרת באות .15

קבוצת גיל באחת האגודות בענף. במקרים מיוחדים יוסדר בין האיגוד למאמן 
 העסקתו של המאמן הלאומי באגודות כאמור לעיל.

 
פעיל באגודה אשר מתמודד לתפקיד של יו"ר האיגוד באותו ענף ספורט, יודיע על כך  .16

לאגודה ללא דיחוי. במידה ונבחר לתפקיד יו"ר, יהיה עליו להפסיק את פעילותו 
 ומעורבותו באגודה.  

 
 מנהל וחבר ועד מנהל לא יהמרו בנוגע לתחרויות בהן הם מעורבים. .17

 
גוד בין האגודות תהיה הוגנת ושקופה, תתבסס חלוקת המשאבים והתקציבים של האי .18

 על שיקולים מקצועיים, על טובת קידום הענף ותהיה נקייה משיקולים זרים.
 

, אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים המלצה על ספורטאי מצטיין תהיה .19
 ברורים, שקופים וגלויים. 

 
וד עניינים ממשי או מנהל וחבר ועד מנהל ידווחו ללא דיחוי על כל מצב של ניג .20

 פוטנציאלי.
 

 ., ברורים ושקופיםמינויים יעשו ע"פ קריטריונים מקצועיים פומביים .21
 

 
 

 



ההתאחדות חוקת -היסוד תקנות   
                   ___________________                              ___________ 

 
 
 

 
חברי הוועד המנהל בגוף מי מיו"ר או בינו ובין  לתפקיד ייצוגי כאשר  ועמדמינוי מ .22

 זיקה אישית או עסקית:קיימת הממנה 
 

 יתנהל בשקיפות מוחלטת. 
 לוועדה הממנה באשר לסוג הזיקה בין גילוי נאות  היו"ר/חבר הוועד יבצע הליך

 . המועמד לממנה
 תהליך הבחירה ישירה או עקיפה, של בעל הזיקה ב ות,מעורב הליך המינוי ייעדר

 או בקביעת השכר ותנאי העסקה
                                          

    הוא ונסיבותיה אין חומרתה, מהותה מפאת אשר בעבירה הורשע המועמד האם  3.2 
     לחוק 33בהתאם להוראות סעיף וזאת  בתפקיד לכהן, הוועדה לדעת, ראוי                     
 "1980-העמותות, תש"ם                     

 
  במילוי לסייע העשויים וניסיון רקע או בניהול וניסיון רקע בעל הינו המועמד האם  3.3              

 .התפקיד                     
 

 שמשמש כבעלים של קבוצה ו/או נושא משרה ו/או או כמ"מ מי כיו"ר יכהן לא  3.4
 . באחת מקבוצות הכדורגל תפקיד כלשהו בעל        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


