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לחברי איגוד הקומפוזיציה השחמטית בישראל
מאת חברי ועדת התקנון
שלום רב!
מונחת לפניכם הצעה לשינוי תקנון האיגוד שלנו .מכתב נלווה זה נועד לתאר את עבודתנו ,ולהסביר את
ההקשר ואת ההיגיון שבהצעתנו.

רקע
ב  26.3.2011התכנסה אסיפה של חברי האיגוד על רקע מתיחות רבה ואוירת אי הסכמה ובחרה ועד
חדש .אחת הטענות שעלו הייתה שיש לתת לכל החברים אפשרות להצביע בבחירות לועד ,ולא רק לאלה
הנמצאים באסיפה .לטענה זו יש תומכים רבים ,אולם תקנון האיגוד שלנו איננו מאפשר הצבעה על ידי מי
שאינו נוכח באסיפה .על רקע זה התקבלה החלטה להקים ועדת תקנון אשר תציע שינויים בתקנון
שיאפשרו הצבעה ללא הגעה לאסיפה.
חברי ועדת התקנון ערכו מחקר בעניין תקנונים של עמותות ,נפגשו מספר פעמים וניהלו תכתובות אימייל
בנושא ,התייעצו עם עו"ד מרדכי שחם שהינו חבר בעמותה והכינו את ההצעה המצורפת .כדי להבין מדוע
נעשו שינויים מסויימים בתקנון ולא נעשו שינויים אחרים ראינו צורך לצרף הסבר זה.

ועד העמותה ויו"ר העמותה
על פי הנהוג מאז הקמת האיגוד אי שם בשנות השמונים ,נבחר יו"ר האיגוד )כלומר :יו"ר העמותה( על
ידי חברי האיגוד .לאחר מכן נבחר ועד )או "הנהלה"( שהם למעשה קבוצת מתנדבים שהיו מוכנים לעזור
ולעבוד בשיתוף פעולה משביע רצון עם יו"ר האיגוד.
מסתבר שנוהל זה סותר את התקנון הקיים .על פי התקנון הקיים ,בוחרת האסיפה הכללית רק חברי ועד
ולא את יו"ר האיגוד ,והגוף היחיד המוסמך מבחינת האסיפה הוא הועד .האיזכור היחיד בתקנון לגבי יו"ר
כלשהו מדבר על כך שהאסיפה הכללית תבחר יו"ר לצורך ניהול אותה אסיפה בלבד .כמובן ,עם סיום
האסיפה מסיים יו"ר האסיפה את תפקידו .בתקנון לא מדובר כלל בתפקיד יו"ר האיגוד.
זכותו של הועד לבחור יו"ר איגוד או בעלי תפקידים אחרים על פי הבנתו .אין זה תפקיד האסיפה .הועד
הוא בעל הסמכות היחיד מבחינת האסיפה ולכל חבר ועד יש קול אחד במהלך הצבעות הנערכות בישיבות
ועד.
אנחנו ,חברי ועדת התקנון ,מציעים לא לשנות את התקנון בעניין זה .חשבנו אפילו להבהיר את הנושא
בתוך התקנון החדש אך עו"ד מוטי שחם טוען שאין בכך שום צורך משום שהתקנון הקיים ברור לגמרי.

הצבעה ללא נוכחות באסיפה
ישנן מספר אפשרויות לבצע הצבעה "מרחוק" .האפשרויות ששקלנו הן:
 .1הצבעה על ידי מיופה כוח .נוהג זה קיים בתקנונים של עמותות רבות .המצביע יכול להעביר
מכתב לאדם שיהיה נוכח באסיפה המיפה את כוחו של החבר להצביע במקומו.
 .2הצבעה בדואר רגיל .לא ראינו עמותות המאפשרות להצביע באופן כזה.
 .3הצבעה בדואר אלקטרוני .מצאנו מספר עמותות המאפשרות הצבעה כזו.
 .4הצבעה באינטרנט .אמנם מבחינה טכנולוגית יש אפשרות לבסס תהליך כזה ,אולם לא מצאנו
עמותות המאפשרות הצבעה על ידי שימוש באינטרנט ,ועו"ד מוטי שחם משער שיתכן שתהיה
בעיה לקבל אישור מרשם העמותות לבצע תהליך כזה.
בעניין פרוצדורות ההצבעה האפשריות השקענו מאמץ כדי לבחון כיצד ניתן לממש פרוצדורות כאלה
שיאפשרו לחברים להצביע מרחוק .המסקנה שהגענו אליה היא שיש צורך לבסס פרוצדורה ,אבל אין
צורך להכניס את הגדרת הפרוצדורה לתקנון .השינוי בתקנון צריך לאפשר פרוצדורה הצבעה מרחוק כזו,

אבל לא צריך להגדיר אותה במדוייק .לגבי הצבעה על ידי מיופה כוח – השתמשנו בנוסחים הנמצאים
בעמותות אחרות.
ולכן ,עם קבלת התקנון החדש ,תתאפשר באופן מיידי בחירה על ידי מיופה כוח ,ולאסיפה תהיה אפשרות
להחליט על פרוצדורות הצבעה על ידי שימוש באימיילים.

הצעה לפרוצדורת הצבעה באימיילים
למרות שהגדרת הפרוצדורה איננה צריכה להיות בתקנון ,רצוי לקבוע אותה בהקדם .אנו מציעים כאן
פרוצדורה אפשרית כזו ,אשר רצוי להצביע לגביה כבר בפורום שיקבל את ההחלטה לגבי שינוי התקנון.
הפרוצדורה שאנו מציעים היא זו:
 .1לא יאוחר מששה שבועות לפני מועד האסיפה הכללית ימנה הועד שני חברים )שאינם חברי ועד,
ושאינם יכולים להיות מועמדים להיבחר לועד( אשר יכהנו כועדת בחירות .הערה :במקרה שלא
מינה הועד ועדת בחירות – תשמש ועדת הביקורת כועדת הבחירות.
 .2ועדת הבחירות תקבל מן הגזבר את רשימת הבוחרים.
 .3ועדת הבחירות תפנה בכתב אל כל החברים .הפניה תהיה בדואר אלקטרוני ,או בדואר רגיל למי
שאינו מחובר לדואר האלקטרוני .בפניה זאת תבקש הועדה מן החברים להציע שמות מועמדים
לועד ,וגם תציין את המועד האחרון להצעת מועמדים )רצוי עד שלושה שבועות לפני הבחירות(.
כל חבר יכול להציע את עצמו ,או להציע שמות של חברים אחרים )בהסכמתם( .חברי הועד
המכהן ייכללו אוטומטית ברשימת המועמדים )בהסכמתם(.
 .4מיד לאחר סיום מועד הגשת המועמדויות תודיע ועדת הבחירות על רשימת המועמדים ,ותיתן
להם זמן נוסף )עד שבועיים לפני הבחירות( שבו יוכלו להסיר את שמם מהרשימה.
 .5עם סיום שלב זה תודיע ועדת הבחירות לכל החברים אשר שמם נמצא ברשימת הבוחרים על
רשימת המועמדים הסופית ועל המועד הסופי להצבעה בדואר .שמות המועמדים יועלו בסדר
אלפביתי על טפסי הצבעה אשר יישלחו באימייל או דואר רגיל אל כל חברי העמותה .כל חבר
המעונין להצביע ישלח את שמות המועמדים שבהם הוא בוחר )חמישה לכל היותר( באימייל או
יסמן בטופס חמישה שמות לכל היותר ויחזיר אותו אל ועדת הבחירות עד לתאריך המצויין על
גבי הטופס.
 .6ועדת הבחירות תפרסם את רשימת החברים שהצביעו בדואר לא יאוחר מיומיים לפני מועד
האסיפה הכללית .כך יוכל כל בוחר לדעת האם נכללה הצבעתו.
 .7ועדת הבחירות תסכם את תוצאות ההצבעה ותביא את הסיכום ואת רשימת החברים אשר הצביעו
אל האסיפה הכללית ,אך תשמור את תוצאות ההצבעה בחשאיות.
 .8במקרה שברשימת המועמדים בבחירות שנערכו בדואר היו פחות מחמישה מועמדים ,ניתן יהיה
להציע מועמדים נוספים בזמן האסיפה.
 .9באסיפה הכללית יחולקו טפסי הצבעה לחברי העמותה הנוכחים אשר לא הצביעו בכתב .לאחר
שאלה יסמנו בטפסים את הצבעתם הם ימסרו אותם לחבר ועדת הבחירות.

 .10ועדת הבחירות תוסיף למנין הקולות של ההצבעה בכתב את הקולות של המצביעים באסיפה
ותכריז על התוצאות הסופיות .חמשת המועמדים אשר יקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר
יהוו את הועד החדש.
 .11במקרה של שויון תתבצע ההחלטה לגבי הרשימה הסופית על ידי הגרלה.

השלבים הבאים
אנו מבקשים מכלל החברים ,ובמיוחד מחברי ועד בהווה ובעבר ומחברי ועדת ביקורת בהווה ובעבר ,חוות
דעת לגבי ההצעה שלפניכם .אנא העבירו אלינו הערות ,הצעות ו/או הסתייגויות.
לאחר מכן ניישם את ההערות שיתקבלו ויהיה צורך לבצע תהליך של הצבעה ואישור של התקנון החדש
על ידי האסיפה .אם יאושר התקנון החדש על ידי האסיפה ,ניתן יהיה להביא גם לאישורה של אותה
אסיפה את נוהל הבחירות החדש.
לאחר אישור התקנון החדש על ידי האסיפה נוכל להגיש את הבקשה לשינוי התקנון לרשם העמותות.
עם קבלת האישור לשינויים אלו תתאפשר הצבעה על פי התקנון החדש כבר בבחירות הקרובות.
בברכה
חברי ועדת התקנון:
חיים טמס ,עומר פרידלנד ,עפר קומאי ,רפי רופין

