הודעה מס'  2של ועדת הבחירות  -עמותת איי .אף .פי .או – כדורגל מקצועני בישראל  -הודעה זו
מבטלת את האמור בהודעה הקודמת של ועדת הבחירות מיום ( 20.11.2018הודעה מס' .)1
בהתאם להחלטת הועד המנהל של עמותת איי .אף .פי .או – כדורגל מקצועני בישראל (ע.ר).
( 580616670להלן" :העמותה ") יתקיימו בחירות לנציגי שחקני ושחקניות הכדורגל המקצועני בועד
המנהל של העמותה ,בהתאם לנוהל הבחירות המתוקן המצורף להודעה זו.
הבחירות הינם לחמישה נציגים מטעם השחקנים/יות ,ביניהם לפחות שחקנית כדורגל מקצוענית
אחת.
 .1מועד הבחירות  -הבחירות לועד המנהל של העמותה יתקיימו בימי העבודה (א'-ה') שבין
התאריכים (19.2.2019-26.2.2019כולל) .הבחירות יבוצעו באמצעות קלפי ניידת שתעבור בין
 39קבוצות הכדורגל המקצועניות בישראל (נשים וגברים) .המועדים בהם תתקיים הבחירה
בכל קבוצה וקבוצה יתואמו עם הקבוצות לאחר התקשרות עם החברה שתבצע את הבחירות
ויפורסמו בהמשך.
מובהר ,כי לצורך חישוב המועדים בתקנון הבחירות ,יראו את יום ( 19.2.2019יום ההצבעה
הראשון) כמועד הבחירות.
 .2פרסום פנקס הבוחרים הראשוני.
 .2.1יחד עם הודעה זו תפורסם רשימת בעלי זכות הבחירה ובעלי הזכות להיבחר .לתשומת
ליבכם ,פנקס הבוחרים הראשוני כולל את רשימת שחקני הכדורגל המקצועני הפעילים
(ליגת העל גברים ,הליגה הלאומית גברים והליגה הראשונה לנשים) .מובהר ,כי בהתאם
לתקנון הבחירות המעודכן ,על מנת לבחור או להיבחר בבחירות על השחקנים שטרם עשו
כן לחתום על טופס הצטרפות לעמותה .הטופס מצורף להודעה זו .מזכירי הקלפיות
במועד הבחירות יגיעו עם טפסי ההצטרפות לעמותה ושחקן שלא יחתום על טופס
הצטרפות ,לא יהיה זכאי לבחור.
 .2.2ניתן יהיה לערער על רשימת בעלי זכות הבחירה לא יאוחר מעשרים יום ממועד פרסום
הודעה זו.
 .2.3את הערעורים על רשימת בעלי זכות הבחירה יש להגיש ליו"ר וועדת הבחירות ,עו"ד רעות
רינצקי ,באמצעות אחד מהאמצעים הבאים :פקס מס' 03-6921540 :או דוא"ל
 .Reutr@Histadrut.org.ilיש לוודא קבלת הערעור בטלפון .03-6921574
 .2.4הערעורים יוגשו עד ליום  ,13.1.2019בשעה .17:00
 .3הגשת מועמדות לבחירות.
 .3.1יחד עם הודעה זו מצורף טופס הגשת מועמדות לשמש כחבר הועד המנהל של העמותה,
אליו מצורף טופס הצטרפות לעמותה .על המבקש להיבחר למלא את טופס הגשת
המועמדות ולצרף לו את חתימתו גם על טופס הצטרפות לעמותה.
 .3.2הגשת מועמדות תתבצע באמצעות טופס הגשת מועמדות בלבד ,כאמור לעיל ,עד ליום
 20.1.2019בשעה .17:00
\u:פיפרו\בחירות \2018ועדת בחירות\הודעה מס' \2הודעה מס' .docx2

 .3.3יש להגיש את טופס המועמדות לידי יו"ר וועדת הבחירות ,עו"ד רעות רינצקי ,באמצעות
אחד מהאמצעים הבאים :פקס מס' 03-6921540 :או דוא"ל .Reutr@Histadrut.org.il
יש לוודא קבלת טופס המועמדות בטלפון .03-6921574
 .3.3שחקנים שהגישו טופס לבחירות ,בהתאם להודעת ועדת הבחירות מיום ,20.11.2018
מתבקשים להגישו מחדש.
 .4לוחות זמנים בהתאם לתקנון הבחירות של העמותה .יחד עם הודעה זו מצורפת טבלה מרכזת
של המועדים הקבועים בתקנון הבחירות של העמותה.
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דצמבר 18

תקנון בחירות לוועד המנהל של איי.אף.פי.או .כדורגל מקצועני בישראל (ע"ר)
הגדרות
.1
.2
.3
.4

שחקן כדורגל מקצועני פעיל בליגת העל נשים או גברים ובליגה לאומית גברים."שחקן"
"ההסתדרות"  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
 איי.אף.פי.או .כדורגל מקצועי בישראל (ע"ר)."העמותה"
 תקנון העמותה המאושר."תקנון"

כללי
 .1מטרה תקנון זה להסדיר את אופן בחירתם של חמשת נציגי שחקני ושחקניות הכדורגל בוועד
המנהל של העמותה שאינם בגדר "חבר נוסף" (ההסתדרות הכללית).
הזכות לבחור ולהיבחר
 .2זכאי לבחור ולהיבחר כל שחקן כדורגל מקצועני אשר חתם על טופס הצטרפות לעמותה ,לרבות
אם חתם במועד ההצבעה לבחירות – ושאושר על ידי ועדת הבחירות לפי תקנון זה.
שחקן המבקש להתמודד בבחירות וטרם חתם על טופס הצטרפות לעמותה ,יחתום על טופס זה
ביחד עם טופס הגשת המועמדות
ועדת הבחירות
 .3לביצוע הבחירות תמונה על ידי הוועד המנהל הקיים ועדת הבחירות המונה  3חברים :יו"ר
הוועדה  :היועץ המשפטי להסתדרות; חבר :עו"ד מלשכת היועץ המשפטי להסתדרות; חבר נוסף:
שחקן כדורגל פעיל אשר אינו מתכוונן להגיש מועמדות לוועד המנהל של העמותה.
 .4ועדת הבחירות אמונה על ניהול הליך הבחירות ובין היתר פרסום הוראות כלליות לגבי הליך
הבחירות ויום הבחירות ,הכנת ספר בוחרים ורשימת מועמדים ,החלטה בערעורים על הספר
והרשימה ,פרסום החלטות הוועדה ודיון בערעורים על ההחלטות ,פיקוח על ביצוע הבחירות,
פרסום תוצאות הבחירות ושאר הנדרש לצורך ניהול ההליך.
 .5וועדת הבחירות הינה הרשות המוסמכת להכנת הבחירות ולביצוען לרבות קביעת כשירות
המועמדים לבחירות לפי תקנון זה.
 .6הועדה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותהיה חייבת בהצגתם לפי דרישת חבר עמותה בעל זכות
בחירה.
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ספר בוחרים
 .7רשימה ראשונה של בעלי הזכות לבחור (להלן" :פנקס הבוחרים") .תמצא בוועדת הבחירות
ותפורסם באתר האינטרנט של העמותה לא יאוחר מ 45 -יום לפני יום הבחירות .הוועדה תהיה
מוסמכת להורות על כל דרך אפקטיבית אחרת של פרסום ספר הבוחרים.
 .8ערעור על אי הכללה או הכללה שלא כדין בפנקס הבוחרים יוגש בכתב לוועדת הבחירות
ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה.

תוך 20

 .9תשובה לערעורים תינתן עד  5ימים לאחר המועד האחרון להגשתם.
 .10ספר הבוחרים הסופי יפורסם עד  4ימים לאחר מכן ,ולא יאוחר מ 15-יום לפני מועד הבחירות.

רשימת המועמדים להיות חברי ועד המנהל:
 .11המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה  30ימים לפני מועד הבחירות.
 .12המועד האחרון לפרסום רשימת המועמדים הראשונית הינו  25ימים לפני מועד הבחירות.
 .13ערעור על אי הכללה ברשימת המועמדים ,יוגש לוועדת הבחירות תוך  5ימים ממועד פרסום
הרשימה.
 .14החלטה בערעורים תינתן לכל המאוחר עד  5ימים מהמועד האחרון להגשת ערעור.
 .15רשימת מועמדים סופית תפורסם לכל המאוחר עד  5ימים לאחר המועד האחרון להחלטה
בערעורים ,ולא יאוחר מ 7-ימים לפני מועד הבחירות.

נוהל קלפי:
 .16הבחירות יתקיימו בקלפי ניידת וממוחשבת בקרב  39קבוצות ליגת העל נשים וגברים
וליגה לאומית גברים ,ברחבי הארץ .כל חבר עמותה ששמו נכלל בספר הבוחרים יהיה
רשאי להצביע בכל אחת מהקלפיות.
 .17הבחירות יבוצעו על ידי חברה חיצונית ,שתיבחר על ידי וועדת הבחירות במסגרת
התקציבית שיאשר הוועד המנהל של העמותה ובלבד שהחברה מתמחה בביצוע בחירות
ממוחשבות בקלפי ניידת (להלן – החברה) .נציגי החברה ישמשו כחברי ועדת קלפי.
 .18הבוחר יסמן עד  5נציגים מועדפים לוועד המנהל ,מקרב המועמדים לתפקיד הוועד המנהל
מתוכם שחקנית אחת לפחות .הבוחר יהיה זכאי לסמן שם אחד של מי שאינו שחקן
כדורגל מקצועני פעיל ,ויתר השמות יהיו של שחקנים/שחקניות מקצוענים ופעילים.
 .19החברה תנהל פרוטוקול הבחירות לפי טופס אחיד שיאושר ע"י ועדת הבחירות.
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א .הזיהוי בקלפי ייעשה ע"י תעודת זהות ,רשיון נהיגה או כל תעודה אחרת נושאת תמונה
שתאושר על ידי וועדת הבחירות.

ב .לאחר הזיהוי יבדקו חברי ועדת הקלפי האם שמו של הבוחר נמצא ברשימת
הבוחרים  ,ורק מי ששמו נמצא ברשימה זכאי להצביע בה.
ג .מי שנקבעה זכותו להצביע יהיה זכאי להצביע באופן ממחושב.
ד .החברה תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי ,בכפוף להוראות
התקנון ולהוראות וועדת הבחירות.
.21

תוצאות ספירת הקולות בכל קלפי יועברו על ידי החברה מיד עם סיום ההצבעה לנציג ועדת
הבחירות שיקבע על ידי ועדת הבחירות.

.22

החברה תעביר את הפרוטוקול וסיכומי תוצאות הבחירות בקלפי לועדת הבחירות
על גבי הטופס שיועד לכך .הטופס יהווה חלק של הפרוטוקול ויהיה חתום על ידי
נציגי החברה.
סיכום ופרסום תוצאות הבחירות

 .23ועדת הבחירות תרכז את התוצאות ותדאג לריכוז הקולות של כל הקלפיות.
 .24לאחר סיכום תוצאות הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות באתר האינטרנט
של העמותה.
ערעורים
 .25ערעורים על החלטות ועדת הבחירות ועל כל ענין הקשור לבחירות הללו יוגשו לכל המאוחר בתוך
 4ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות.

-
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נוסח זכר בתקנון זה נועד לצורך הנוחות בלבד והכוונה היא גם לנקבה ,בשינויים המחויבים.

טבלת מועדים – בחירות איגוד הכדורגל
מועדים על פי התקנון
ימים

לפני

תאריכים
מועד 24.12.2018

פרסום פנקס בוחרים ראשוני

עד 45
הבחירות

ערעור על ספר בוחרים

עד  20ימים מפרסום פנקס 13.1.2019
בוחרים ראשוני

החלטה בערעורים על ספר עד  5ימים מהמועד האחרון 20.1.2019
להגשת ערעורים
בוחרים
מועד האחרון להגשת מועמדות  30יום לפני הבחירות
פרסום ספר בוחרים סופי

פרסום
ראשונית

רשימת

20.1.2019

עד  4ימים מהחלטה בעררים 24.1.2019
ולא יאוחר מ 15-יום לפני
הבחירות

מועמדים עד  25יום לפני הבחירות

24.1.2019

מועד אחרון להגשת ערעור על בתוך  5ימים ממועד פרסום 29.1.2019
הכללה או אי הכללה ברשימת רשימת מועמדים ראשונית
המועמדים
החלטה בערעורים על רשימת עד  5ימים מהמועד האחרון 4.2.2019
להגשת ערעור
מועמדים
פרסום
סופית

רשימת

מועמדים עד  5ימים ממועד החלטה ולא 10.2.2019
יאוחר מ 7-ימים לפני הבחירות

מועד הבחירות
פרסום
הבחירות

צפוי

19.2.2019-26.2.2019
של

תוצאות

ערעורים על החלטת ועדת עד  4ימים מפרסום תוצאות
הבחירות
הבחירות
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איי .אף .פי .או – כדורגל מקצועני בישראל ע.ר580616670 .
טופס הגשת מועמדות לועד המנהל מטעם שחקני ושחקניות הכדורגל
שם מלא של השחקנ/ית  ____________________________ :ת.ז_________________:.
טלפון נייד  __________________ :כתובת דוא"ל____________________________ :
כתובת מגורים ______________________________________:שחקנ/ית פעיל/ה? כן /לא
ככל שהתשובה חיובית ,שם הקבוצה שאני משחק/ת היום___________________________ :
ככל שהתשובה שלילית ,עיסוקי כיום____________ שיחקתי בקבוצה ___________ בין השנים
__________________

הצהרה מטעם המועמד/ת
אני הח"מ ,המבקש/ת להתמודד בבחירות לועד המנהל של העמותה שבכותרת ,מצהיר/ה כדלקמן:
 .1קראתי את תקנון הבחירות ואני מאשר/ת את הוראותיו.
 .2אני חבר/ה בעמותת איי .אף .פי .או – כדורגל מקצועני בישראל ע.ר /580616670 .מצורף טופס
הצטרפות כחבר לעמותה ואני מתחייב/ת למלא ולפעול בהתאם לתקנון של עמותה זו.
 .3אני מעל גיל  ,18לא הוכרזתי כפושט/ת רגל או כפסול/ת דין.
 .4לא הורשעתי בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו 414-עד  438לחוק העונשין ,תשל"ז-
 ,1977שעניינם מתן ,קבלה או תיווך בשוחד; קבלת דבר במרמה או בתחבולה ,לרבות באמצעות
התחזות או זיוף; עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ,לרבות רישום כוזב במסמכי תאגיד ,מרמה והפרת
אמונים בתאגיד או אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד; סחיטה או עושק;
הוצאת שיק ללא כיסוי.
 .5אני לא נותנ/ת שירותים בשכר לעמותה.
 .6לא ידוע לי על ניגוד עניינים אפשרי בין ענייני האישיים או המקצועיים לבין כהונתי (ככל שאבחר) בועד
המנהל של העמותה /ידוע לי על ניגוד עניינים אפשרי בין ענייני האישיים או המקצועיים לבין כהונתי
(ככל שאבחר) בועד המנהל של העמותה ,שהינו ,כדלקמן______________________________:
________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________ [מחק את המיותר]
חתימה:

__________________

תאריך____________________

....................................................................................
לכבוד
מר/גב'___________
אני הח"מ _____________יו"ר ועדת הבחירות מאשרת בזאת כי ביום_________ הגשת את
מועמדותך לועד המנהל של עמותת איי .אף .פי .או – כדורגל מקצועני בישראל ע.ר - 580616670 .נציגות
השחקנים החדשה.
__________________
חתימה
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