
 ון האיגודנהצעות ההנהלה לשינויים בתק

 משמעתו וועדת אתיקהב /ועדת משמעתבית הדין. החלפת 1

 :לשינוי נימוק

. זאת למרות שאין זה מתפקידיה, עבירות אתיות )לרוב בהקשרי הגינות ספורטיבית(על  תלונותבההנהלה בעל כורחה  דנהבשנים האחרונות 
 .ואכיפתו לנושא הקוד האתיומבלי שקיימת תשתית תקנונית ברורה 

שמירה על הקוד יהיה עיקר עיסוקה ואשר , , שתחליף את בית הדין/ועדת משמעתעצמאית ומשמעת ההנהלה מעוניינת למסד ועדת אתיקה

לבטל  עוניינת. בנוסף, ההנהלה מ(IOFעל פי מודל איגוד הניווט העולמי ) ,וסדר בנהלים ברוריםת, ופעילותה האתי )המעודכן( של האיגוד
 .של בית הדין/ועדת משמעתרלוונטיים  בלתיתפקידים 

 השינויים המוצעים:

 

 



 "ועדת אתיקה ומשמעת".-בנוסף, כל האזכורים בתקנון ל"בית הדין/ועדת משמעת" יוחלפו ב

 :8.6.4.5הוספת תפקיד להנהלה, במקום סעיף 

 

 

  



 בחירת ועדת ביקורת. 2

 לשינוי: נימוק

 .נראה כי מספר סעיפים נמחקו בטעות. באסיפה הכללית ועדת ביקורת תשל אופן בחירפירוט הקיים חסר בתקנון 

 ."חברי ועדת ביקורת ייבחרו באופן אישי ע"י האסיפה הכללית ברוב קולותקובעת כי " של התקנון, אשר אינה בתוקף, (2007גרסה ישנה )

 3-אך עם דרישה ל בדומה לנוהל שהוצע לוועדת אתיקה ומשמעת,ת, ביקורנוהל הבחירה של ועדת  הצעת ההנהלה היא להוסיף מחדש את
 .5חברים במקום 

אסיפה הכללית, בכדי לאפשר דיון והתייחסות ימים לפני ה 30כי דו"ח ועדת ביקורת יוצג לה לפחות לקבוע בתקנון , ההנהלה מבקשת בנוסף
 לקראת האסיפה.

 השינויים המוצעים:

 

 

  



 על ידי האסיפה הכלליתבחירת בעלי תפקידים שיטה אחידה ל. 3

 לשינוי: נימוק

ממשתתפי  50%נדרש רוב מוחלט )לפחות  בחלקיש חוסר אחידות באופן בחירת בעלי התפקידים באיגוד. בחלק מהמקרים נדרש רוב רגיל ו
הצבעה חשאית אם מאפשר  אחד הסעיפיםימת סתירה בהגדרת אופן ההצבעה לבחירת הנהלת האיגוד באסיפה הכללית. האסיפה(. בנוסף, קי

 , ואילו סעיף אחר מחייב הצבעה חשאית.מבעלי זכות ההצבעה באסיפה 1/3דרשו זאת לפחות 

ברוב מוחלט. זאת בכדי למנוע מצב שבו נבחר הצבעה חשאית ובחירה כל בעלי התפקידים: בחירת ל ושטתומפ אחידה מציעה שיטהההנהלה 
 , רק מפני שיש מיעוט מועמדים.מספר קטן של חבריםבעל תפקיד לא מתאים בתמיכת 

 השינוי המוצע:

 

  



 על אסיפה כללית יוצאת מן הכלל הודעהקיצור זמן . 4

 לשינוי: נימוק

מחייב פרסום הודעה בנוסף התקנון  .יום מרגע שהוחלט על הצורך בקיומה 30קיום אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תוך  התקנון מנחה על
 .אסיפה כללית )רגילה או יוצאת מן הכלל(יום לפני מועד  21מראש עד 

ולהיצמד להגדרת חוק  , וההנהלה מבקשת להקלבמקרה של אסיפה יוצאת מן הכללקיים קושי לעמוד בלוח הזמנים המוכתב לפרסום 
 ימים לפני מועד האסיפה. 10פרסום עד  –העמותות 

 השינוי המוצע:

 

 


