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תיק נהלים
נוהל וועדות מקצועיות – ענפיות

 .1לוועדות המקצועיות הענפיות סמכות לדון בנושאים הנוגעים ענף שלהן .יכולה לקום ועדה מקצועית של ההתאחדות אשר
תדון בנושאים שלא ייפתרו בתוך הוועדות המקצועיות הענפיות (ועדת על).
 .2ועדה מקצועית תכיל עד  5חברים ומינימום  3חברים .ההתאחדות תפנה לעמותות \ ספורטאים בבקשה למועמדים
לוועדה מקצועית .באם יגישו מועמדות עד  5חברים ,הם ייבחרו באופן אוטומטי .אם ייגשו יותר מ 5חברים ייערכו בחירות
בין הספורטאים .רשאים להצביע ספורטאים שהתחרו בשנה הקודמת באליפות ישראל באותו ענף בלבד.
.3

מכיוון שיש צורך באנשי מקצוע ,מותר לחברי הוועדה להיות ספורטאים פעילים .הנושא יפוקח ע"י ההתאחדות וועדת
הביקורת במידת הצורך.

 .4הוועדה המקצועית תתכנס אחת ל שנה לישיבה של סוף עונה והכנה לעונה שאחריה ובנוסף אחרי כל מרוץ להסקת
מסקנות .בנוסף יכולה להתכנס הוועדה ע"פ דרישת  50%מחבריה במידת הצורך.
.5

הוועדה המקצועית תמליץ את המלצותיה בנושאים השונים ,הסמכות של הרכז המקצועי בהתאחדות היא לקבל או לא
לקבל את ההמלצות וזאת בכדי למנוע ניגודי עניינים .כל מקרה של אי קבלת המלצות הוועדה חייב להיות מנומק ובכתב.
הוועדה רשאית ל הגיש ערער לוועד המנהל על החלטת הרכז המקצועי.

 .6בסמכות הרכז המקצועי בהתאחדות לבקש פסילה לאחד מהחברים בוועדה .הודעה על הפסילה חייבת להיות מנומקת
בכתב ולהיות מוגשת לוועד המנהל  .ניתן לפסול על ניגוד עניינים אשר בא לידי ביטוי ,אי הגעה לישיבות או כל סיבה
אחרת אשר מונעת מהוועדה לתפקד בצורה תקינה .חבר הוועדה רשאי לערור לוועד המנהל.
 .7חבר וועדה מקצועית שלא יגיע ל 3ישיבות לא יוכל להמשיך לשמש בתפקיד חבר וועדה מקצועית
 .8לכל ישיבת וועדה מקצועית יפורסם פרוטוקול ,הפרוטוקול יתוייק בתיק וועדות מקצועיות בהתאחדות ויפורסם
לספורטאים.
 .9תפקידי הוועדה המקצועית:
 לעדכן את הכללים בענף בהתייחס לכללים והשינויים בתחום ובכללים והתקנות בפדרציה הבן לאומיתלפתח ,לייעץ ו\ או לכתוב כללים חדשים לענף ,לענפי משנה או ענפים דומים ולתרום להקמת ענפים חדשים הקשוריםלענף.
 לפקח על קיום הכללים באירועים השונים ,לקיים בקרה על אירועי אליפות ישראל .הוועדה תעביר דיווחים ומסקנותמאירועים בענף ,להנהלת העמותה .הוועדה מוסמכת לשלוח משקיף מטעמה לאירועים בתחום ,ולהיות הגורם המקצועי
שמפקח על האירוע.
הוועדה תבנה תכנית פיתוח לענף ותייעץ למועדונים השונים בתחום. -מידי שנה תמסור הוועדה באסיפה הכללית הענפית דו"ח פעילות ענפית שנתית ,ותציג תכנית לשנה הבאה.

