
 
 
 

 
 

 2022ינואר  12רביעי  יום

 לכל מאן דבעי 
 

  , ועל קבלת חברים לוועדות המקצועיות הענפיותאסיפת בחירות  על ביטולהודעה הנדון: 

, תוכננה להיערך אסיפת בחירות ראשונה  14.10.21בהתאם לתקנון ההתאחדות החדש ולהודעה שפורסמה ביום 

חברים בכל   3) לבחירת נציג ענף הסופרבייק בהנהלת ההתאחדות וכן חברים בוועדות הענפיות של ההתאחדות 

 .  וועדה ענפית(

צוין כי   .שירות לתפקידים הרלוונטייםלהודעה צורף קול קורא להתמודדות בבחירות תוך פירוט תנאי הכ

המועמדים לבחירות כנציגים בוועדות המקצועיות הענפיות יהיו במידת האפשר מי שאינם מתחרים בקטגוריה  

 המקצועית, העונים על אחד הקריטריונים הבאים: 

 בעלי וותק של עשר שנים לפחות בתור ספורטאים פעילים.  -א

 נציגי קבוצות ספורט.   -ב

 בעלי תפקידים בתחום הנהיגה הספורטיבית.  -ג

מועמדים העומדים בקריטריונים שמפורטים לעיל, תתאפשר מועמדותו של כל אדם   יימצאולא  עוד צוין כי רק אם  

 .ובלבד שלא מתקיימת בו עילת פסלות

   .30.10.21עד ליום דרכי הגשת המועמדות, כאשר בהתאם לתקנון ולהודעה ניתן היה להגיש מועמדות עוד פורטו 

 .למרבה הצער, לא הוגשה אף מועמדות לתפקיד נציג ענף הסופרבייק בהנהלת ההתאחדות

 . עוד למרבה הצער, לא הוגשו אף מועמדויות לתפקיד חברי הוועדה המקצועית בענף הטרקטורונים

ניתנת  אלא , לא תתקיימנה בחירותהענפיותהמקצועיות  וועדותיתר הב שהוגשואור מיעוט המועמדויות לכמו כן, 

 כדלקמן: בזאת הודעה על מינוי חברים בוועדות הענפיות

 : סופרמוטוהשל ענף  הוועדה המקצועית  .1

 : דודו מחרוק, טל זהבי ואסף טננבאום.  בוועדה מועמדים הגישו בקשות לחברות 3

 המועמדים כשירים לתפקיד ולכך ניתנת בזאת הודעה על מינויים.  

 

 :סופרבייקההוועדה המקצועית של ענף   .2

 .  עמית גוטליב ואלי מאיריעמירון ויין,  : בוועדה מועמדים הגישו בקשות לחברות 3

 המועמדים כשירים לתפקיד ולכך ניתנת בזאת הודעה על מינויים.  

 

 :האנדורוהוועדה המקצועית של ענף   .3

היו    5  במועד  הוגשו מתוכן  אך  הקריטריונים  3מועמדויות  עפ"י  קדימה  זכות  להם  לתת  שיש    מועמדים 

פעילים)  שבתקנון ספורטאים  בתור  לפחות  שנים  עשר  של  וותק  ספוראו    בעלי  קבוצות  בעלי  או    טנציגי 

 .מתן ניר ,נאל ברששתנת   כהנוביץ, : ספי (תפקידים בתחום הנהיגה הספורטיבית

 המועמדים כשירים לתפקיד ולכך ניתנת בזאת הודעה על מינויים.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 : המוטוקרוסהוועדה המקצועית של ענף   .4

היו    4  במועד  הוגשו מתוכן  אך  עפ"י    3מועמדויות  קדימה  זכות  להם  לתת  שיש  הקריטריונים  מועמדים 

( פעיליםשבתקנון  ספורטאים  בתור  לפחות  שנים  עשר  של  וותק  ספורטאו    בעלי  קבוצות  בעלי  או    נציגי 

   רן שחר ורונן מדיאל.  ,רמי קסנטיני(: תפקידים בתחום הנהיגה הספורטיבית

 המועמדים כשירים לתפקיד ולכך ניתנת בזאת הודעה על מינויים.  

 

 

 בכבוד רב ובברכה, 

 

 הדס ברוה, עו"ד                    

 יו"ר ועדת הבחירות                

 

 


