לכבוד
חברי עמותת ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו
נכבדי,
אנו מתכבדים להודיעכם ,כי בהתאם להסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד על ידי ביה"ד של ההתאחדות
לספורט בישראל ,לא יובאו להצבעה כאן שינויי התקנון אשר הועברו לעיונכם )סעיף .(5
אנו מתכבדים לעדכנכם ,כי בתקנון אשר אושר על ידי רשם העמותות ביום ) 15.07.2013אשר ניתן לעיין בו
באתר האינטרנט של ההתאחדות וניתן לפנות אל מזכירות ההתאחדות ולקבל את המסמך או את הלינק למסמך
באתר האינטרנט( ,הוכנסו שלושה תיקונים ,לעומת הנוסח השינויים אשר אושרו באסיפה הכללית שהתקיימה
בשנה שעברה ביום  .21.4.13ואלו הם השינויים:
תיקון ראשון – שינוי סעיף 11.1.5
רקע :רשם העמותות ביקש שהנוסח יתוקן כך שיהיה ברור שהכוונה היא בהצבעות בהתאחדות ולא בהצבעות
שנערכות בתוך העמותה החברה בהתאחדות.
הנוסח הקודם היה:
נציג של מועדון ,המכהן גם כנציג של מועדון/ים נוסף/פים ,יוכל להצביע באסיפה הכללית ביחס לכלל קולות
ההצבעה שהוא ו/או העמותה המאגדת תחתיה מספר מועדונים שהוא מייצג ,כמספר הקולות שיש ברשותו,
אלא שאזי עליו להצביע כמקשה אחת )היינו כלל הקולות בעד או כלל הקולות נגד(.
הנוסח העדכני הינו:
נציג של עמותה החברה בהתאחדות ,יוכל להצביע באסיפה הכללית ביחס לכלל קולות ההצעה של העמותה,
כמספר הקולות שיש לאותה עמותה חברה באסיפה הכללית של ההתאחדות ,ובלבד שהצבעתו תיעשה כמקשה
אחת  -היינו כלל הקולות בעד או כלל הקולות נגד.
תיקון ראשון – הוספת סעיף 11.1.6
רקע :במסגרת ההנחיות לבחירות באיגודי ספורט ,רצו לוודא שכשנערכות בחירות למוסדות ההתאחדות ,מי
שמצביע בשם החבר בהתאחדות ,מצביע עבור מועמדים שמקדמים את האינטרסים של אותו החבר .לכן ,מי
שרשאי לבחור בשם חבר ,יהיה רק בעל תפקיד או נושא משרה או עובד בכיר .וכן ,אותו הנציג לא יהיה רשאי
להצביע בשם יותר משתי עמותות החברות בהתאחדות )להבדיל ,מקום ובו עמותה מפעילה מספר קבוצות ולה
מספר קבוצות ,יחול האמור בסעיף  11.1.5הנ"ל(.
הנוסח העדכני הינו:
כתב הסמכה להפעלת זכות ההצבעה של עמותה החברה בהתאחדות בבחירות למוסדות ההתאחדות ,יינתן
לבעל תפקיד פנימי שהוא נושא משרה בה או עובד בכיר שלה .אם בעל תפקיד כאמור מכהן ביותר מעמותה
חברה אחת בהתאחדות ,ניתן יהיה להסמיכו להצביע בשם לא יותר משתי עמותות החברות בהתאחדות.
תיקון שלישי – סעיף 11.2.1
רקע :רשם העמותות הסכים למנגנון של ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה ,למעט כאשר המדובר בבחירות
למוסדות העמותה ,שם נדרש כי ההצבעה תיעשה באופן אישי ,וחשאי.

הנוסח הקודם היה:
חבר שלא נוכח באסיפה הכללית באופן פיזי ,יכול להצביע באמצעות כתב הצבעה המפרט את עמדתו בנושאים
הנתונים להצבעה שבסדר היום ,בכפוף להסדר המיוחד שלהלן המתייחס לבחירת נציגים לוועד ולמוסדות
העמותה .על כתב ההצבעה להגיע למשרדי ההתאחדות עד  3ימים לפני מועד האסיפה הכללית .כל חבר
עמותה ,רשאי ,עד למועד תחילת האסיפה ,למשוך את כתב ההצבעה או לבטל את הצבעתו .עשה כאמור ,יהא
חבר העמותה רשאי להצביע אם בפועל נוכח באסיפה הכללית ,ובהיעדרו יחולו כללי הקוורום שלפי תקנון
העמותה .הסדר מיוחד לבחירת נציגים לוועד ולמוסדות העמותה :בחירת נציגים/חברי מוסדות ההתאחדות
באמצעות כתבי ההצבעה ,תיעשה בכפוף לשמירה על עיקרון אישיות וחשאיות ההצבעה .לפיכך ,ככל
שבמסגרת הצבעה על נושאים העומדים על סדר יום האסיפה הכללית ,ישנו גם נושא של בחירת נציגים
למוסדות ההתאחדות ,הרי שנושא זה יופרד מיתר הנושאים המובאים להצבעה באמצעות כתב ההצבעה ,בכתב
הצבעה נפרד ,ויוחזר להתאחדות במעטפה סגורה שתהודק לכתב ההצבעה הגלוי .הואיל ולחבר נתונה אפשרות
למשוך את הצבעתו באמצעות כתב ההצבעה עד למועד האסיפה ,הרי שבמועד ספירת מניין הנוכחים בהצבעה,
לכשמזכיר האסיפה יסמן את החבר כנוכח )באמצעות כתב הצבעה( ,הוא גם יסמנו כמי שכבר מימש את זכות
ההצבעה שלו ,ובמעמד זה תופרד המעטפה הסגורה מכתב ההצבעה ותוכנס לקלפי כשהיא עדיין סגורה .מרגע
זה ,ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה תהיה בלתי חוזרת ,ואף אם החבר יגיע בהמשך באיחור לאסיפה ,הוא לא
יוכל כבר לבטל את הצבעתו באמצעות כתב ההצבעה.
הנוסח העדכני הינו:
חבר שלא נוכח באסיפה הכללית באופן פיזי ,יכול להצביע באמצעות כתב הצבעה המפרט את עמדתו בנושאים
הנתונים להצבעה שבסדר היום .על כתב ההצבעה להגיע למשרדי ההתאחדות עד  3ימים לפני מועד האסיפה
הכללית .כל חבר עמותה ,רשאי ,עד למועד תחילת האסיפה ,למשוך את כתב ההצבעה או לבטל את הצבעתו.
עשה כאמור ,יהא חבר העמותה רשאי להצביע אם בפועל נוכח באסיפה הכללית ,ובהיעדרו יחולו כללי
הקוורום שלפי תקנון העמותה.
ולאחריו הוסף סעיף קטן  11.2.2חדש:
ההסדר האמור בסעיף  11.2.1לעיל יחול ככל שאין המדובר בהצבעה הנערכות ככלל אחת לארבע שנים
בבחירות נציגים למוסדות ההתאחדות .ההצבעות שבהן ייבחרו נציגים למוסדות ההתאחדות ,ייערכו בבחירות
אישיות וחשאיות ,ועל חבר העמותה או נציג מוסמך מטעמו להתייצב בנוכחות פיזית ואישית באם ברצונו
לממש את זכות הבחירה הנתונה לו .-
כאמור ,שלושת השינויים האמורים ,כבר הוכנסו בתקנון של ההתאחדות ,ובאסיפה היום לא יובאו להצבעה
עניינים הנוגעים לשינויי תקנון חדשים.
בברכה,

