
והוראות  נוהל הגשת רשימות לוועדת ביקורת ולהנהלת ההתאחדות לכדורגל
 כלליות לעניין בחירות

, להלן תמצית 27.12.2022לקראת הבחירות לוועדת ביקורת ולהנהלת ההתאחדות לכדורגל שיתקיימו ביום 
היסוד, יגברו הוראות הוראות תקנון היסוד בעניין. יובהר כי כל סתירה בין האמור בנוהל זה לבין תקנון 

תקנון היסוד. זאת ועוד, יובהר כי מדובר בתמצית ההוראות וכלל הוראות תקנון היסוד לעניין בחירות 
 מפורסמות בתקנון היסוד בקישור להלן:

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/tikunei%20taka

non/16.1/yesod.pdf 

 בטרם הבחירות, יתפרסמו הנחיות נוספות לעניין נהלי הצבעה.

 20.12.22רשימות מועמדים להנהלת ההתאחדות יוגשו על ידי קבוצה החברה בהתאחדות עד ליום  .1
 ימים לפני מועד האסיפה הכללית לבחירות להנהלת ההתאחדות(. 7) 17:00ה בשע

, מספר הנשים החברות בהנהלה 29 יהיה האסיפה הכללית ידי על ייבחרו אשר ההנהלה חברי מספר .2
 ולקבוצות מקצועניות לקבוצות ,למיעוטים, ייצוג יינתן ההנהלה כאמור בהרכב .30%-לא יפחת מ

 .מקצועניות לא

 קבוצות ידי על נתמכת להיות חייבת רשימה כל. הרשימה כח-באי שני שמות יצוינוברשימה  .3
. הכללית באסיפה ההצבעה זכות בעלי של הקולות ממספר 20%-ב לפחות המחזיקות

 יותר או באחת ,ההתאחדות להנהלת מועמדים רשימת הגישו/הגישה קבוצות אשר/קבוצה
 הגישו/הגישה והרשימה אשר, זה תקנון לתאריך קדמו אשר של ההתאחדות הכלליות פותימהאס
 להנהלה בתנאי מועמדים להגיש רשימת רשאית, לפחות בהנהלה אחד חבר של לייצוג זכאית

באסיפה  ההצבעה זכות בעלי של ממספר הקולות 5% לפחות להן אשר קבוצות ידי על שתיתמך
 .הכללית

 

במידה וקבוצה תתמוך בשתי  .בלבד אחת ברשימת מועמדים ולתמוך להצטרף רשאית קבוצה .4
 רשימות מועמדים, תמיכתה תיפסל בשתי הרשימות.

 

 .30%-מספר הנשים בכל רשימת מועמדים להנהלת ההתאחדות לא יפחת מ .5
 

 על שיונפק טופס גבי על ורק אך תינתן מועמדים ברשימת קבוצה של תמיכה/הצטרפות על הודעה .6
 הקבוצה חותמת ובצירוף התומכת הקבוצה מטעם החתימה מורשי ידי על יחתםו, ההתאחדות ידי

 (.היסוד לתקנון 'ג נספח -ב "מצ התמיכה כתב נוסח)
 

 הסכמתו על המעיד, הרשימה על הנמנים מהמועמדים אחד כל של תצהיר יצורף מועמדים לרשימת .7
 לתקנון' ד נספח -ב "מצ הסכמה תצהיר נוסח) הביקורת או לועדת להנהלה לבחירות כמועמד לשמש
 (.היסוד

 

 ימים 5 מאשר יאוחר לא ההתאחדות של הראשי למשרד להגיע חייבות עודפים הסכמי על הודעות .8
 השותפות הקבוצות שתי ידי על חתומות להיות חייבות אלו הודעות. הכללית האסיפה מועד לפני

 .להסכם
 

 הצבעה זכות .9

  באופן השתתפה אשר בוגרות/בוגרים קבוצת .א
 לפחות, להלן המצוינות הליגות במשחקי מלא

 לאסיפה שקדמו המשחקים עונות שתי במשך
 הקולות במספר להצביע זכאית תהיה, הכללית
 ביום תשתייך היא אליה אשר לליגה בהתאם

 :דלהלן הפירוט לפי, האסיפה
 קולות 20 -   העל ליגת
 קולות 20 -   לאומית ליגה

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/law/tikunei%20takanon/16.1/yesod.pdf
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 קולות 10 -    'א ליגה
 קולות 2 -    'ב ליגה
 קול 1 -    'ג ליגה

 קולות 10 -  (הראשונה הליגה) נשים תליג
 קולות 2 -  (השנייה הליגה) נשים ליגת

 

 נשים לקבוצת, לעיל' א ק"בס האמור אף על .ב
 3 לפחות הראשונה הנשים בליגת שיחקה אשר

 מעונת החל, יוסף, רצופות משחקים עונות
 קולות לערך אחד קול, הרביעית המשחקים

 שיחקה בה נוספת שנה ובכל שלה ההצבעה
 עד אחד קול עוד יוסף, ברציפות זו בליגה

 . הצבעה קולות 15 של למקסימום

 רשימת הקבוצות בהתאם לזכויות ההצבעה ניתן למצוא בקישור הבא:

--https://www.football.org.il/files/bhirot/006

99%20%D7%9C%11%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%

D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA[88].pdf 

כמות הנציגים תיקבע על ידי  –על כל רשימת מועמדים לציין את שמות נציגיה לוועדת הקלפי  .10
 היועמ"ש להתאחדות בהתאם לכמות הרשימות שיוגשו.

 
 ועדת ביקורת

 

 ידי על ייבחר  הביקורת ועדת ר"יו .7-מ יותר ולא 5-מ  פחות לא יהא הביקורת ועדת חברי מספר .11
  .הביקורת וועדת חברי מבין הכללית האסיפה

 

 הרשימה .הקבוצות ידי על תוגש האסיפה ידי על ועדת הביקורת שייבחרו לחברי המועמדים רשימת .12
 זכות ההצבעה בעלי של הקולות ממספר 20% לפחות אשר להן קבוצות ידי על נתמכת להיות חייבת

 . הכללית באסיפה
 

 נהלים כלליים

 

ביום הבחירות כל קבצה תהא מיוצגת באמצעות יפוי כח )שנוסחו יפורסם על ידי ההתאחדות( על  .13
ידי בעל תפקיד פנימי שהוא עובד בכיר או נושא משרה ששמו יצוין כנציג הקבוצה בכתב ההסמכה 

 )יפוי הכח(.

 

 עוד יובהר כי נציג קבוצה כאמור יהא רשאי לייצג קבוצה אחת בלבד. .14
 

 להצביע הזכאים הקולות כל מסך 2/3 לפחות נוכחות של הינו לבחירות בעהההצ לקיום תנאי .15
 .זה תקנון פי על הכללית באסיפה

 

 הצבעה  תיערך, בלבד אחת רשימה שהוגשה במקרה .ויחסיות חשאיות תהיינה להנהלה הבחירות .16
 הנוכחים ההצבעה זכות בעלי של רגיל קולות ברוב תתקבל וההכרעה הרשימה נגד או בעד חשאית

 .באסיפה
 

 ידי על הבחירות תבוצענה, במידה בה, להנהלה אחת מועמדים מרשימת יותר ותהיה במידה .17
 .מועמדים 15-מ פחות לא תמנינהש רשימות פי על, חשאית הצבעה

 

 .הכללית באסיפה ההצבעה זכות בעלי הקולות ממספר 10% לפחות לקבל חייבת מועמדים רשימת .18
 .תיפסל, הכללית באסיפה ההצבעה זכות עליב הקולות ממספר 10% קיבלה לא אשר רשימה
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 ונמצאו, לקלפי שהוטלו הקולות מספר :כדלקמן ,בפועל הקולות פי על תיקבענה ההצבעה תוצאות .19
 בחשבון יילקחו לא כלשהי רשימה נפסלה שאם בתנאי, ההנהלה חברי במספר מחולק ,חוקים

 .זו לרשימה שניתנו הקולות
 

 ביותר הגדול העודף לה אשר שמהרשימה בתנאי ,נוסף בחבר זוכה הקולות של ביותר הגדול העודף .20
 . אחד חבר, לפחות, לכן קודם נבחר

 

נשים. במידה ומספר הנשים ברשימה שנבחרה  30%כל רשימה שנבחרה להנהלה תכלול לפחות  .21
יוחלפו חברי ההנהלה שנבחרו אחרונים באותה רשימה  ,נשים 30%-להנהלה תכלול פחות מ

. נשים 30%במועמדות הראשונות שלא נבחרו מאותה רשימה עד שתכלול הרשימה שנבחרה לפחות 
 האמור לעניין חישוב העודף הגדול ביותר יחול על סעיף זה.

 

 או המתמנים או מוסד  הביקורת חבר ועדת או ההתאחדות הנהלת כחבר יכהן ולא יתמנה לא .22
הורשע בפסק דין מי ש ,זה בתקנון כאמור, ההתאחדות הנהלת או הכללית האסיפה י"ע נבחרים

, ושלא 1980 -( לחוק העמותות, התש"ם4)א()33סופי בעבירה מן העבירות המנויות במפורש בסעיף 
הוקנה לגביהן שיקול דעת לרשם העמותות, או בכל עבירה אחרת שהרשעה בה מונעת את חברותו 

 ד או כחבר ועדת ביקורת של עמותה.ועכחבר 
 

 או המתמנים או מוסד  הביקורת חבר ועדת או ההתאחדות הנהלת כחבר יכהן ולא יתמנה לא .23
פלילי,  בעל עבר הינומי ש ,זה בתקנון כאמור, ההתאחדות הנהלת או הכללית האסיפה י"ע נבחרים

אישר, על פי פניית האדם  ליוןהע ד"אלא אם ביה שאינו הרשעה בעבירה כאמור בסעיף קטן י' לעיל
 בהתאחדות. התפקיד את או למלא/ו לכהן רשאי הוא כי הנוגע בדבר,

 

של מי שנמנה על  כהונתו את להפסיק או/ו כהונתו את לאשר שלא רשאי יהיה העליון ד"ביה .24
רשם העמותות,  אם אף, דעתו שיקול פי על כהונתו את להפסיק או/ו האמורים בסעיף יא' לעיל

  ( לחוק העמותות התיר את כהונתו.4)א()33שיקול דעתו על פי סעיף במסגרת 
 

 הקבועות לתקופות לכהונה בהתאם לאמור בסעיף יא'  לעיל תהא בהתאם המגבלה תקופת .25
 חוק כל או) 1981 -א"התשמ, השבים ותקנת הפלילי המרשם לחוק 15 -ו  14 סעיפים בהוראות
תקופת המגבלה לכהונה בהתאם לאמור בסעיף יב' לעיל לא תעלה על התקופות   (.שיחליפו

   האמורות בסעיפים אלו.
 

 או הועד כחבר שלא לעמותה בשכר שירותים שנותן מי כאמור בתפקיד יכהן ולא יתמנה לא, כן כמו .26
 .רגל פושט או דין -פסול שהוכרז מי או קטין, העניין לפי הביקורת וועדת כחבר

 

 של ר"יו מ"כמ או ר"כיו שמכהן מי, משקיף לרבות, ההתאחדות הנהלת כחבר יכהן ולא יתמנה לא .27
 ספורט איגוד של המנהל בוועד כחבר או, ספורט ארגון של ל"כמנכ או, ספורט בארגון מנהל ועדת

 התאחדות", "ספורט ארגון, "זה לעניין. האולימפי בוועד למעט, אחרת ספורט התאחדות של או
 .הספורט בחוק אלה מונחים של כמשמעותם "ספורט איגוד"ו "ספורט

 

 

 

 

 

 

 

 



 כתב הצטרפות/תמיכה ברשימת מועמדים

 

לוועדת ו ההתאחדות אנו הח"מ, קבוצת ____________________ תומכים ברשימת המועמדים להנהלת

  27.12.2022       לאספה הכללית שנועדה ליום _____________________הביקורת המוגשת על ידי קבוצת

 

 :מורשי החתימה מטעם הקבוצה

 

1. _______________________  ________________________ 

 חתימה             שם פרטי ומשפחה         

 

2. _______________________  ________________________ 

 חתימה            שם פרטי ומשפחה                      

 

 

 

  _______________________   _____________________ 

 תאריך      חותמת הקבוצה              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תצהיר
 

שהוזהרתי כי עלי  אני הח"מ____________________ ת.ז. ______________________ לאחר
מצהיר/ה בזה בכתב להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 :כדלקמן
 
הביקורת של ההתאחדות )מחק  אני מסכים לשמש כמועמד בבחירות להנהלת ההתאחדות/לועדת .1

 27.12.2022  נועדו להתקיים ביום את המיותר( אשר
 
 (פלילית )למעט עבירות תנועה בשבע השנים שקדמו למתן תצהיר זה לא הורשעתי בעבירה א.* .2

 .שקדמו למתן תצהיר זה הורשעתי בעבירה פליליתבשבע השנים  ב.* 
 __________ העבירה הייתה על סעיף/סעיפים ______ לחוק

 __________________ ובגינה נגזר עלי עונש של ________  
 ( __________ ת.פ מס'________ בימ"ש)  

 
 .מצ"ב הכרעת דין וגזר הדין

 
 
 

_______________  _______________  _____________ 
 תאריך    חתימה    שם 

 
 אישור

 
מר/גב' _________ ,_____________________ הנני מאשר כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד

כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה  בעל/ת ת.ז.___________ ולאחר שהזהרתיו/שהזהרתיה
 , אישר/ה את נכונות הצהרתו/הצהרתה הנ"לבחוק אם לא יעשה/תעשה כן צפוי/ה לעונשים הקבועים

 .וחתם/חתמה עליה בפני
 

__________________    ___________________ 
 חתימה       חותמת

 
 
 .מחק את המיותר*
 


