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 אסיפה כללית ובחירות להנהלת ארגון המאמנים

 ,יתקיימו ביום ו'בישראל אסיפה כללית ובחירות להנהלת ארגון מאמני הכדורסל 

 . הספורט בקיבוץ שפייםבאולם  10:30בשעה , 15.2.2019

 

 .  הזכות לבחור1

ועדת  הנהלת הארגון/ ידיפקלתור בחל רשאיהמפורטים להלן יטריונים המצטברים קרהעומד ב

 :ביקורת

 .עשרה ימים לפני מועד עריכת הבחירות ,ומעלה 17מאמני ומדריכי כדורסל שגילם  .א

 מאיגוד הכדורסל בישראל, אשר אישר את חברותו בארגוןבעל כרטיס מאמן/ מדריך  .ב

 מאמני הכדורסל בישראל.

 

 .  הזכות להיבחר2

ון/ א רשאי להיבחר לתפקיד הנהלת הארגיה הלןים להעומד בקריטריונים המצטברים המפורט

 ועדת ביקורת:

 .ומעלה עשרה ימים לפני מועד עריכת הבחירות 25אמני ומדריכי כדורסל שגילם מ .א

 חבר בארגון מאמני הכדורסל בישראל. .ב

 לא הורשע בעבירות שיש עמן קלון )למבקש להיבחר בלבד( .ג

 ד(ושט רגל )למבקש להיבחר בלבאיננו פסול דין או פ .ד

 

 הכללית מועד וכינוס האסיפה . 3

ם הספורט באול 10:30בשעה  ,15.2.2019 ,רכנה ביום ו'הבחירות תעכינוס האסיפה הכללית ו

 .12:00סגר בשעה יות 11:00פתח בשעה הקלפי לבחירות תי. בקיבוץ שפיים

 

 .  סדר יום4

 לצורך אישורו באסיפה הכללית.הכספי הצגת הדו"ח  .א

 .בחירת רואה חשבון .ב

הזכות להציג  תינתן לכל מועמד. נהלת הארגון ולוועדת הביקורתהל דיםהמועמ גתהצ .ג

 קצרה.עצמו ב

 הביקורת.הבחירות להנהלת הארגון ולוועדת עריכת  .ד
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 .  הגשת מועמדות5

ו/או לידי הארגון  משרדלידי  בכתבמועמדותו  גישכל מועמד לה, על 1.2.2019עד ליום  .א

פקס/ דואר רשום. כאשר  ל/א"ות דצעושר, באמציק אביעו"ד אי ,הבחירותיו"ר ועדת 

את שמו, עיף ב' להלן ברצונו להיבחר, מהמפורטים בס תפקידלאיזה  המועמד יפרט

 מספר זהותו ותאריך לידתו.

חבר ועדת ד חבר הנהלה בארגון מאמני הכדורסל בישראל או המועמדות תהא לתפקי .ב

 הביקורת בארגון.

עריכת ם לפני מועד מיי 10 ט של הארגוןאתר האינטרנמות המועמדים יפורסמו בש .ג

 הבחירות.

 

 .  אופן ההצבעה6

הם על גבי ,וכנו מראש ע"י מזכירות הארגוןשה פתקיםבאופן חשאי על גבי  תערךההצבעה 

את המועמד  " X" ירשמו שמות המועמדים כאשר ליד שמו של כל מועמד ניתן יהיה לסמן ב

 שנבחר ע"י הבוחר.

 

כאשר אחד מתוכם חייב להיות מדריך הנהלה  חברי 9ניתן לבחור עד לה, לעניין בחירת חבר הנה

 . חברי הנהלה בלבד 7מועמדותו, יוכלו להיבחר  לא הגיש מדריך כלשהו את] וסמך.מ
 

 

 .חברים 3ר עד .  לועדת הביקורת ניתן לבחו7
 

 

 ..  ההכרעה בדבר הנבחרים תעשה על פי רוב קולות שנספרו8

 

ונציג  הממונה מטעם ועדת הביקורת, יו"ר ועדת הבחירות . בקלפי יהיו נוכחים9

 חירות.ועדת הב

 

ה יירשם , שמו/תעודת המאמן/ מדריך מכל מצביעילקח . בכניסה לקלפי ת10

 .ה טופס הצבעה/ויינתן לו ו/ההתעודה תוחזר לידיברשימה, 
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. ק למי שזכאי לבחורץ אך ורדפי ההצבעה ימוספרו ויחולקו על פי סדר ר.  11

ועדת הבחירות בתום עריכת ההצבעה והקולות יספרו ע"י  דפים יאספו מידה

הדפים שחולקו לבין אלה  וחבר ועדת ביקורת, כאשר תיבדק התאמה בין מספר

הקולות יוכנסו  דף ריכוז עםיערך דף ריכוז קולות, וכל דפי ההצבעה  .שהוחזרו

 .רותועדת הבחי שתיסגר ותישמר  ע"י הלמעטפ

 

 קלפי ייערך פרוטוקול כדלקמן:ת העם סגיר. 12

 

ועדת ת, להיות נוכחים חברי ועדת ביקורם רשאי) הנוכחים בעת הספירה .א

 ובוועדת הביקורת( חברות בהנהלהמדים לוהמועהארגון הבחירות, יו"ר 

, מניין הטפסים שהוגשו להצבעה, מניין הטפסים ם מניין המצביעיםיירש .ב

 שקיבל כל מועמד.הכשרים ומספר הקולות 

הדירוג/ סדר העדיפות בין הנבחרים ע"פ מניין הקולות שקיבל ו יכוז מועמדיםף רד .ג

 כל מועמד.

יו"ר ועדת הבחירות ויו"ר ם ועדת הביקורת, על הפרוטוקול יחתמו הממונה מטע .ד

 ארגון מאמני הכדורסל. 

 

 יום העבודה הראשון לאחר מועד עריכתתוצאות הבחירות יפורסמו ב .12

 .הארגוןודף הפייסבוק של ינטרנט האבאמצעות אתר  ירותבחה

 

 

 ,בכבוד רב

  דעו" ,איציק אבישר                                                                       

 יועץ משפטי, ובחירות ה יו"ר ועדת

 בישראל ארגון מאמני הכדורסל


