יום ראשון  17אוקטובר 2021
לכל מאן דבעי
הנדון :הודעה על קיום אסיפת בחירות
הרינו להודיעכם על קיומן של בחירות למוסדות ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל (להלן" :ההתאחדות")
שיערכו ביום ג'  ,14.12.21בשעה  ,17:00במשרדי ההתאחדות במכון וינגייט.
בהתאם לתקנון החדש של ההתאחדות ומאחר שמדובר באסיפת בחירות ראשונה ,בבחירות יבחרו בעלי התפקידים
הבאים לקדנציה של שנתיים:
.1
.2
.3
.4
.5

חברים בוועדות הענפיות של ההתאחדות :סופרבייק ,אנדורו ,מוטוקרוס ,סופרמוטו וטרקטורונים  -יבחרו
על ידי חברי העמותה שחברים בענף הרלוונטי .כל ועדה תמנה  3חברים.
נציג ענף הסופרבייק בהנהלת ההתאחדות -ייבחר על ידי חברי העמותה מאותו הענף.
יתר החברים בהנהלת ההתאחדות (מר ירון דור בתפקיד יו"ר כנציג חופשי ונציגי הענפים אנדורו ,מוטוקרוס
וסופרמוטו) ימשיכו בתפקידם למשך שנתיים בהתאם לקבוע בתקנון לעניין הבחירות הראשונות.
יובהר כי בבחירות הקרובות יועמד לבחירה נציג בהנהלת ההתאחדות של ענף הספורבייק בלבד ,שכן לענף
זה לא היה נציג בהנהלת ההתאחדות ערב שינוי התקנון.
עוד יובהר כי ביחס לענף הטרקטורונים ,שלא היה לו נציג בהנהלת ההתאחדות ערב שינוי התקנון ,לא יועמד
נציג לבחירה מכיוון שלא רשומים בו לפחות  15ספורטאים פעילים ולא התקיימו עונות של אליפות ישראל
הכוללות לפחות  4מרוצים בעונה במשך שנתיים ברציפות.

בעלי זכות ההצבעה הם חברי ההתאחדות שברשותם רישיון נהיגה ספורטיבי אשר שילמו דמי חבר לפחות  30ימים
טרם מועד הבחירות ,דהיינו עד ליום  ,14.11.21ויהיו רשאים להצביע בהתאם לשיוכם הענפי (ניתן להיות רשום
בענף אחד בלבד לעניין זה).
ניתן לבצע את תשלום דמי החבר באתרhttps://www.eventer.co.il/members21 :
ועדת הבחירות תפרסם את רשימת בעלי זכות הבחירה ואת רשימת המועמדים הכשירים עד  30יום טרם מועד
קיום אסיפת הבחירות ,דהיינו עד ליום .14.11.21
בעל זכות הצבעה יזדהה בקלפי באמצעות אחת מן התעודות הבאות ובאמצעותן בלבד :תעודת זהות ישראלית או
רישיון נהיגה ישראלי תקף או דרכון ישראלי בתוקף .ההצבעה תיעשה במעטפות הצבעה רשמיות אשר ימסרו ע"י
ועדת הבחירות של העמותה.
הבחירות יהיו חשאיות ואישיות.
חברים המשתייכים לקבוצת ספורט יורשו להצביע בעצמם או באמצעות נציג קבוצת הספורט ,באמצעות ייפוי כוח
חתום.
קול קורא למועמדים להתמודדות בבחירות למוסדות ההתאחדות מצ"ב להודעה זו.
בכבוד רב ובברכה,
הדס ברוה ,עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות

לכל מאן דבעי
הנדון :קול קורא להתמודדות בבחירות למוסדות העמותה
לקראת הבחירות למוסדות ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל (להלן" :העמותה") שיערכו ביום ,14.12.21
הרינו להודיעכם כדלקמן:
 .1בבחירות העתידות להיערך ביום  ,14.12.21שהן הבחירות הראשונות לאחר שינוי התקנון ,יבחרו בעלי
התפקידים למוסדות הבאים :נציג ענף הסופרבייק בהנהלת ההתאחדות וחברי הוועדות ענפיות של ההתאחדות:
סופרבייק ,אנדורו ,מוטוקרוס ,סופרמוטו וטרקטורונים.
 .2המוצא עצמו כשיר לכהן במי ממוסדות העמותה יגיש לוועדת הבחירות הודעה בכתב בצרוף קורות חיים ופירוט
ניסיונו ,וכן צירוף הצהרת ניגוד עניניים בנוסח המצ"ב לפחות  45יום לפני יום הבחירות ,דהיינו עד ליום
 ,30.10.21למיילoffice@imsf.co.il :
תנאי סף להתמודדות בבחירות למוסדות העמותה
 .3מי שמתקיים בו אחד או יותר מאלה ,אינו רשאי לכהן במוסדות העמותה ולהתמודד בבחירות:
א -מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
ב -מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו 414-עד  438לחוק העונשין התשל"ז, 1977 -
או בעבירה אחרת שיש עמה קלון.
ג -מי שקיים בהקשרו ניגוד עניינים אשר אינו מאפשר את כהונתו במי ממוסדות העמותה.
 .4יובהר כי על פי הוראות סעיף  11.5לתקנון ההתאחדות לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת ביותר מאחד מן
התפקידים הבאים :יו"ר ועד העמותה ,יו"ר ועדה מקצועית ענפית ,יו"ר ועדת שיפוט ,יו"ר ועדת ביקורת.
נציג ענף הסופרבייק בהנהלת העמותה
 .5בבחירות הקרובות ,הן הבחירות הראשונות הנערכות לאחר שינוי תקנון ההתאחדות ,יש לבחור נציג לענף
הסופרבייק בהנהלת העמותה ,שיכהן לתקופה של שנתיים.
 .6יודגש כי אינם רשאים להיבחר כנציגים ענפיים בהנהלת העמותה מי שהם בעלי עיסוק פעיל בספורט
המוטורי )לדוגמא :בעלי מועדונים ,מדריכים ויבואנים בתחום הספורט המוטורי).
 .7המועמדים לבחירות כנציגים ענפיים בהנהלת העמותה יהיו במידת האפשר מי שהם ספורטאים בעברם או בעלי
תפקידים בתחום הנהיגה הספורטיבית בעברם ואינם ספורטאים פעילים ,אינם מקורבים מדרגה ראשונה
לספורטאים פעילים ואינם עוסקים בענף לפרנסתם העיקרית.
 .8לא נמצאו אף מועמדים העומדים בקריטריונים שמפורטים בסעיף הנזכרים בסעיף  6לעיל ,תתאפשר מועמדותו
של כל אדם ובלבד שלא מתקיימת בו עילת פסלות.
חברים בוועדות המקצועיות הענפיות
 .9הבחירות לחברות בוועדות המקצועיות הענפיות (סופרבייק ,אנדורו ,מוטוקרוס ,סופרמוטו וטרקטורונים) הן
לקדנציה של שנתיים .כל ועדה תמנה  3חברים.

 .10המועמדים לבחירות כנציגים בוועדות המקצועיות הענפיות יהיו במידת האפשר מי שאינם מתחרים בקטגוריה
המקצועית ,העונים על אחד הקריטריונים הבאים:
א -בעלי וותק של עשר שנים לפחות בתור ספורטאים פעילים.
ב -נציגי קבוצות ספורט.
ג -בעלי תפקידים בתחום הנהיגה הספורטיבית.
 .11לא נמצאו מועמדים העומדים בקריטריונים שמפורטים בסעיף  8לעיל ,תתאפשר מועמדותו של כל אדם ובלבד
שלא מתקיימת בו עילת פסלות לפי סעיף  2לעיל.
 .12ועדת הבחירות רשאית לפנות למועמד לקבלת הבהרות ואסמכתאות ביחס לניסיונו ולכשירותו.
 .13וועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים הכשירים ואת רשימת בעלי זכות הבחירה עד  30יום טרם
מועד קיום אסיפת הבחירות ,דהיינו עד ליום .14.11.21

בכבוד רב ובברכה,
הדס ברוה ,עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות

אריק כהן ,עו"ד

רן דקל ,רו"ח

חבר ועדת הבחירות

חבר ועדת הבחירות

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

אני החתום מטה ,____________________ ,ת"ז _____________________ ,מבקש להגיש מועמדותי
לתפקיד _____________________________ בהתאחדות לספורט המוטורי בישראל (להלן "ההתאחדות")
במסגרת הבחירות שיתקיימו ביום  ,14.12.21ומצהיר בזאת בכתב כדלהלן:

 .1למיטב ידיעתי לא מתקיים חשש לניגוד עניינים בין ענייני האישיים ובין התפקיד אליו אני מבקש להתמודד
בהתאחדות.
 .2הריני מתחייב בזאת לעשות כל שביכולתי על מנת שלא להיקלע למצב של ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ובין
תפקידי ו/או כל פעילות ו/או כל התחייבות של ההתאחדות הרלוונטית לתפקידי.
 .3הריני מתחייב בזאת ,שאם וכאשר תתעורר אפשרות או חשש כי עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים ביני ובין
פעילות ההתאחדות הרלוונטית לתפקידי מכל סוג שהוא ,אדווח על כך באופן מידי ובכתב להתאחדות.
 .4ככל שקיים חשש או אפשרות לניגוד עניינים כאמור לעיל ,להלן יפורטו פרטיו:
_________________________________________________________________________

שם_____________________ :
תאריך___________________ :
חתימה___________________ :

