
 בקשות לשינויים בתקנון:

הדן   .248.1.סעיף  ב  ממועדון לצורך הצבעה  טשחמה  יפנקסלשנות את מס'  יו"ר האיגוד מציע   .1

  "בזכות הצבעה". 

 

 הנוסח הקיים: 

אגודה שמספר חבריו במועד ההרשמה לליגה האחרונה שקדמה לאסיפה הכללית היה   . 8.1.4.2

כרטיסי שחמטאי   -לפחות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף. )אגודה יכולה לרכוש   שמונה איש

ימים לפני האסיפה   16המקנים זכות להשתתף באסיפה הכללית הקרובה, לא יאוחר מאשר 

 אגודה כל שחקן של האגודה הרשום בליגה. לצורך סעיף זה, יוכר כחבר   הכללית(.

 

 :עמוצההנוסח 

במועד ההרשמה לליגה האחרונה שקדמה לאסיפה הכללית היה    השמספר חברי אגודה    8.1.4.2

)אגודה יכולה לרכוש    איש   חמישה  כרטיסי שחמטאי    - לפחות בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף. 

מאשר   יאוחר  לא  הקרובה,  הכללית  באסיפה  להשתתף  זכות  האסיפה    16המקנים  לפני  ימים 

 הכללית(. לצורך סעיף זה, יוכר כחבר אגודה כל שחקן של האגודה הרשום בליגה. 

 

האיגוד .2 את    יו"ר  לשנות  סעיף  מציע  של  "ב  8.1.6.5הניסוח  מועמדים הדן  רשימות  הגשת 

 :" להנהלת האיגוד

 

 הנוסח הקיים: 

בכל רשימת מועמדים להנהלת האיגוד, תהא הבטחת ייצוג לנשים באופן הבא: בכל רשימת    8.1.6.5

 ולא פחות מאשה אחת.    10% -מועמדים לא יפחת מספר הנשים מ

 

 הנוסח המוצע:

  . חברים(  15נשים לפחות בהרכב הנהלה של    4)  30%תהא הבטחת ייצוג של    בהנהלת האיגוד  8.1.6.5

 : כדלקמןבכל רשימת מועמדים להנהלת האיגוד, תהא הבטחת ייצוג לנשים לפיכך 

 .לנשים לפחות 30%תהא הבטחת ייצוג של שתוגש להנהלה  ת מועמדיםכל רשימבא. 

 נשים לפחות.  30%להנהלה, תהיינה ב. ברשימת מועמדים שנבחרה 

העולה ראשונה בהגרלה  כך, ש להנהלה תערך הגרלהנבחרו שחברים   2המונות בין הרשימות מג. 

  4 שתתקיים הדרישה להבטחת הייצוג לנשים כלומר,עד הלאה  ך שה במקום גבר וכ יתכניס א 

 נשים בהנהלה.  

 במקומה. שה אחרת יעזיבת אישה את ההנהלה מחייבת הכנסת אד. 

 

 

 

 

 

 

 



הגשת רשימות הדן "ב 1.6.68.סעיף מס' הנשים בהנהלה ביו"ר האיגוד מציע לשנות את  .3
 :"מועמדים להנהלת האיגוד

 

 הנוסח הקיים: 

 . 2-בהנהלת האיגוד מספר הנשים לא יופחת מ  . 8.1.6.6

 הנוסח המוצע:

 .  4-בהנהלת האיגוד מספר הנשים לא יופחת מ  . 8.1.6.6

 

גשת רשימות מועמדים "ההדן בפרק  .7.68.1מציע למחוק בשלמותו את סעיף   האיגודיו"ר   .4
 ".להנהלת האיגוד

 

 הנוסח הקיים: 

. היה ויתברר כי בהנהלה שנבחרה אין ייצוג לנשים, בהתאם לסעיף הקודם, ייבחרו  8.1.6.7

להנהלה נשים שבכל רשימה שלא זכתה לייצוג נשים בהנהלה )החל מהרשימה עם מספר 

וכן הלאה(, גם אם מקומן ברשימה לא    –ולות הגדול ביותר שאשה לא נבחרה מתוכה הק

 זיכה אותן להיבחר, באופן שיממש את עקרון ייצוג הנשים, כאמור לעיל. 

החלפת חבר הנהלה מרשימת  הדן בפרק " 8.1.16.2לשנות את סעיף יו"ר האיגוד מציע  .   5

 ".מועמדים מוסכמת אחת

 הנוסח הקיים: 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשימה אשר לא נותר אף חבר ברשימה למלא מספר   .8.1.16.2

 חבריה בהנהלה, תורשה לשגר להנהלה חבר אשר שמו אינו מופיע ברשימה. 

 

 הנוסח המוצע:

נהלה, תאבד את מקומה  רשימה אשר לא נותר אף חבר למלא את מספר חבריה בה 8.1.16.2

 בהנהלה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


