
 

 

              316/6103/ 

 . 7102/7/10כללית האסיפה ל, נושאים לדיון שאינם שינויי תקנון

 .א תל אביב"מועדון השחמט אס -ר מרדכי שורק "ד, מגיש -  3הצעה 

הקשור בפעילות אחת שתדון בנושא , בראש ועדת מכרזים מטעם האיגוד

 .ר אותה ועדה "יעמוד יו, מועדות האיגוד

 :לדוגמא 

ר ועדת השיפוט "יו וועדת המכרזיםיעמוד בראש  -לקיום מכרז על קורס לשיפוט 

 :דוגמא נוספת .

ר "יעמוד בראש ועדת המכרז יו - 41לקיום מכרז לארגון אליפות הארץ עד גיל 

 .ועדת הנוער 

כ האדם הקרוב ביותר להבנת הצרכים באירוע "בראש וועדה מתפקד בד: הסבר

 . ולכן הוא האדם המתאים לבחירת המועמדים במכרזים

 . מועדון אלקנה, חגי פרנק, מגיש - 2הצעה 

י "לכל מועדון שחמט אשר אינו מתוקצב ע, מתן הנחה קבועה במיסי איגוד

 .או מינהל הספורט והספורטוטו /המדינה ו

בעיקר , מהווים נדבך חשוב מהפעילות, המועדונים הקטנים בישראל: ברהס

הקריטריונים , עם זאת. בפריפריה ורוב הזמן נמצאים במאבק קיומי מתמיד

הקצבות אלו אינן , המחמירים של הספורטוטו יוצרים מצב שבו על בעיות טכניות

תר ובין מחולקות למועדונים הקטנים אלא מתפזרים בין מועדונים גדולים יו

 . האיגוד

מצב מעט שוויוני יותר ולהקל על המועדונים הקטנים  יצירתהמטרה היא 

 .להמשיך בפעילות

 

 

 

 

 

 



 

 

 .מועדון השחמט כפר סבא -עמירם קפלן , מגיש - 3הצעה 

 . ל האיגוד"הצעה לגיבוש מסמך הגדרת תפקיד מנכ: כללי

גבולות "בונה לעצמו את , ל"ל ולמעשה כל מנכ"אין הגדרת תפקיד למנכ, כיום

 . כראות עיניו וכהבנתו, שלו" הגיזרה שלו

בטווח הארוך המטרה היא . מצב זה אינו רצוי ויוצר לעיתים קשיים ואי בהירויות

 . ל באיגוד"לשפר את יכולת התפקוד של כל מנכ

לעיון המשתתפים ,  קפלן כנספח מאת עמירם, המסמך כולו, מצורף בזאת 

 . טרם האסיפה, בדיון

 יםתקנוני יםבמטרה להוות שינוי ונכתבההצעות שהובאו לפניכם חשוב לציין כי ה

אין לקבלן כשינויים תקנוניים בניסוח זה , אך על פי המלצת היועץ המשפטי

אלא כנושאים לדיון וגיבוש המלצות להנהלה , ובצורה זו לאסיפה הכללית

 . הנבחרת

 . י ההנהלה במידה ויוחלט כך"ההמלצות יגובשו לכדי מסמך תקנוני ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .רכז האסיפה, ליאור גל ,בברכה

  


