
 

 

 

 

 

 

 

 דברי מבוא –שינוי תקנון 

 

 .  5122בספטמבר  52תקנון האגודה התקף )הקיים( כיום, אושר בתאריך 

לאור ההתקדמות הטכנולוגית ועדכון שיטות ניהול אירגונים מתבקש כיום שינוי 

 על מנת לאפשר תפקוד יעיל ואפקטיבי. לתקן את סעיפיוונוצר צורך התקנון, 

הבעיות המרכזיות הבולטת לאורך שנות פעילותה של האגודה היא משך אחת 

 הקדנציה בה פועלת המועצה הנבחרת, העומדת כיום על שנתיים.

רעיונות  ואינה מאפשרת מימוש תקופה זו קצרה מדילדעת רבים וטובים, 

לשיפור תפקודה של האגודה  ידי המועצה הנבחרת, שנקבעו על, ותוכניות עבודה

 לטובת חבריה. 

ראוי לציין כי כך פועלות רוב המערכות במדינה, הנוהגות על פי נוהל בחירות 

 2כנסת,  4שנים ) 2 – 4דמוקרטי, שבכולן עומדת תקופת השירות הציבורי על 

גוף הנבחר, רשויות מקומיות וחברות ציבוריות(, ומכך נגזר צורך ברור לאפשר ל

יו"ר, חברי מועצה וחברי הועדות השונות, להשלים תקופת ניהול מלאה להגשמת כל 

 האמור לעיל.

בין החברים המאחדת תפיסת העולם הניהולית חייבת להיות מבוססת על ההבחנה 

 המפעילים את גורמי המוצר התיירותי השונים על פיהם פועלים חברי האגודה!

 

 

 



 

 

 

 

 איחוד, הגברה ושימור הכוח הארגוניהרעיון המרכזי שחייב להנחות אותנו הוא 

סך  שמתוקף גודלו ונחישותו הניהולית יוכל לקדם את צרכי כל גורמיו, בבחינת,

 חלקיו גדול מהשלם!

לפיכך, רצוי וראוי שיתוף פעולה פורה בין מי שרואים עצמם נציגים של קבוצות 

 חרו ליישם ולנהל את האגודה באופן מקצועי ודמוקרטי!איפיון שונות, לבין אלה שנב

נדרשת בסך הכל הגדרה נכונה יותר, מקצועית להגשמת כל האמור לעיל, 

                            וניהולית, של צרכי האגודה לחלקיה השונים.                                                                                      

 הגדרות אלה ניתנות ליישום על בסיס ההצעות לשינוי התקנון שלהלן, השומרות 

באופן כללי על מסגרות קיימות תוך שיתוף פעולה עם חברים המעוניינים לקחת 

 חלק בתפעולה השוטף של האגודה. 

 הצעה זו המופיעה לנוחותכם כטבלת השוואה הינה הצעת מועצת האגודה

 . 28.8.24עצה בתאריך שנתקבלה בישיבת המו

שתי הצעות נוספות הוגשו לאגודה על ידי חברים אך לצערנו אין האגודה יכולה 

החתימות האישיות הכשרות  01להעלותן לדיון והצבעה כי לא עמדו במבחן 

 הנדרשות לצורך ביצוע הצבעה על שינוי בתקנון כנדרש על פי חוק.

 

 מאחלים לכם הצבעה נבונה.

 

  



 

 

 

 הסברים לשינוי המוצע בתקנון המוצע השינוי קיים תקנון סעיף

 פנקס החברים       .9
 

העמותה תנהל פנקס חברים בו 
ירשמו כל חבר, מענו, מס' זהותו, 
תאריך תחילת חברותו ותאריך 

 פקיעתה.
 

 פנקס החברים       .9
 

העמותה תנהל פנקס חברים בו 
ובו חובה לכלול את ירשמו כל חבר 

הפרטים הבאים: שמו ושם 
משפחתו, מענו, מספר תעודת 
זהות, מספר רשיון מורה דרך, 
כתובת דוא"ל, תאריך תחילת 

חברות ופקיעתו. כל פרט נוסף 
שיתווסף במשך הזמן לכרטיס 

החבר יהיה לצרכים פנימיים בלבד 
בהתאם לכללי חוק חופש המידע. 

האגודה שומרת לעצמה לפרסם 
ם אישיים מתוך המאגר פרטי

שיכללו את שם החבר, מס' 
טלפון/סלולרי ושפות ההדרכה 

 שלו.
 

 הסבר:
עדכון פרטים מחוייבעידכון תוך 

אפשרות לעדכן את המערכת 
הממוחשבת ובמקביל הצורך 

בשמירת הפרטים לצורכי 
 האגודה בלבד.

 מניין –ניהול האסיפות    .22
 קולות החברים: –חוקי         
     22.1ועד  22.2עיפים ס       

 נשארים ללא שינוי          

  1..8הוספת סעיף .     22.8
 למרות האמור בסעיף זה             
 ובנוסף לו, מועצת האגודה            
 תהיה רשאית לעדכן את אופן            
 ניהול ובצוע הבחירות באסיפה            
 הכללית לאור האמצעיים            
 הטכנולוגים והמקוונים שיהיו            
 זמינים בכל עת.           

 

 הסבר:
נדרש להתאים מפעם לפעם את 

האמצעים לניהול וביצוע 
הבחירות בהתאם להתפתחויות 

הטכנולוגיות ולכן סעיף זה 
מאפשר באופן כללי ומתמיד 

שימוש והתייעלות ככל 
שהאמצעים הטכנולוגיים 

 משתכללים.

המועצה הארצית של  .28.2
 52העמותה תימנה 

חברים בעמותה אשר 
ייבחרו על ידי האסיפה 
הכללית השנתית, לתקופה 
של שתי אסיפות כלליות 
שנתיות רצופות ובכל 
מקרה עד למועד בחירתה 

 של מועצה ארצית חדשה.
כחברי המועצה ימונו אותם  .28.5

עשרים ואחד החברים 
אשר קיבלו את מספר 

 ר.הקולות הרב ביות
 

 המועצה הארצית של העמותה    28.2
 חברים בעמותה 52תימנה            
 אשר ייבחרו על ידי האסיפה            
 הכללית שנתית, לתקופה של           
 שלוש אספות כלליות            
 שנתיות רצופות ובכל מקרה           
 עד מועד בחירתה של מועצה            
 ית חדשה.ארצ           

 כחברי המועצה ימונו אותם    28.5
 עשרים ואחד החברים אשר           
 קיבלו את מספר הקולות הרב           
 ביותר.           

 חבר אשר יעדר מארבע    28.0
 ישיבות רצופות יפנה את           
 מושבו במועצה לחבר אגודה           
 שלא הספיקו לו הקולות           

 להיבחר. חבר שנעדר  בגלל           
 אילוצי עבודתו כמורה דרך           
 היעדרותו לא תרשם           

 הסבר:
קדנציה של שנתיים אינה 

 מספיקה לתכנון ולבצע תוכניות
לטווח בינוני וארוך. נדרש 
להתחשב בתהליכים של 

"החלפת משמרות" במועצת 
האגודה, בהליכי תכנון ובביצוע. 

כשהקדנציה היא שנתיים , 
השנה השנייה מוקדשת 

להתכוננות לבחירות מחדש 
 והאגודה יוצאת נפסדת.



 

 

 

 בפרוטוקול. ההחלטה תהיה של        
 המועצה הארצית בלבד.        

 

 :הבחירות .29
 

הבחירות למועצה הארצית  29.2
תתקיימנה בכל אסיפה 

כללית שנתית שנייה, אחת 
חודשים לכל  54 –ל 

 היותר. 
הבחירות למועצה הארצית  29.5

וחשאיות  תהיינה אישיות
ותתנהלנה באמצעות 

הטלת מעטפות ובהן פתקי 
 הצבעה בקלפי.

בבחירות באסיפה הכללית  29.0
יבחרו חברי העמותה את 

נה המועצה הארצית המו
חברי  0חברים ואת  52

 וועדת הביקורת.
נוהל זה בא להסדיר את  29.4

אופן עריכת הבחירות, 
הצגת מועמדות, תהליך 

הבחירה וקביעת 
 הנבחרים.

 

 :הבחירות .29
 

 הבחירות למועצה הארצית    81.8
 תתקיימנה בכל אסיפה כללית           
 אחת לשלוש  -שנתית שלישית           
  .5-נים ואלה יתקיימו בין הש           
 לפברואר.  .לינואר ועד            
 יום מסיום הבחירות 81עד            
 תתכנס המועצה והיא תיבחר           
 את המזכירות, ועדת            
 אתיקה וייבחר יו"רלאגודה           
 ללא חובת נוכחות.           

 הבחירות למועצה הארצית    81.5
 תהיינה אישיות וחשאיות           
 ותתנהלנה באמצעות           
  -מעטפות הצבעה חשאיות ו           
 או באמצעיבחירה           
 אלקטרונים חדישים.                   

 בבחירות באסיפה הכללית    29.0
 יבחרו חברי העמותה את           

  52המועצה הארצית המונה            
 חברי וועדת 0חברים ואת            
 הביקורת.           

 נוהל זה בא להסדיר את אופן    29.4
 עריכת הבחירות, הצגת           
 מועמדות, תהליך הבחירה           
 וקביעת הנבחרים.           

ביום הבחירות יקבע מקום     ..29
 לקלפי ויסומן כנדרש.

א כי ועדת הקלפי תווד       81.1
המצביעים רשומים כדין 

בפנקס הבוחרים ותיתן לכל 
בוחר האפשרות להצביע בין 

בפתק במעטפה או 
באמצעות מחשב או כל 

אמצעי אלקטרוני שיהיה 
 זמין באותו זמן.

מטר מהקלפי  .5בטווח של        81.1
לא תתבצע שום פעילות של 

הסברה או של שכנוע 
 להצביע למי מהמועמדים.

כ"ל התפעול של סמנ       81.1
האגודה תכין את פנקס 
הבוחרים של האגודה  

 הסבר:
ככל שמשתכללים האמצעים 

הטכנולוגיים, נדרשת גם 
האגודה להתעדכן וליישר קו עם 

 אמצעים ושיטות אלה. 
בעיקרון השאיפה היא 

שהבחירות תיערכנה באמצעות 
האינטרנט ובצורה ממחושבת. 

לאלה מבין החברים שרוצים 
להמשיך ולהצביע בשיטה 

המסורתית, קיימת אפשרות 
להם לבקש מהאגודה לשלוח 

מעטפה עם טופס הצבעה ידני 
 כמו שהיה מקובל עד כה.

מהלך כזה יחסוך לאגודה אלפי 
שקלים היות וכיום האגודה מונה 

חברים והצפי הוא  5111כמעט 
שמספר זה יגדל בהתמדה 

 בשנים הבאות.



 

 

 

ששים ימים קודם ליום 
הבחירות.עם פרסום פנקס 

הבוחרים, יוכלו חברים 
שירצו בכך, לפנות לאגודה 

ולבקש שתישלח אליהם 
מעטפת בחירות למילוי 

ידני. פנקס הבוחרים 
יפורסם באתר האגודה וכל 
חבר יוכל לבדוק את זכות 

 הבחירה שלו.
 

 ועדת בחירות למועצה הארצית:  .51
 
לקראת קיום האסיפה  .51.2

הכללית בשנה שבה 
 מתקיימות בחירות

למוסדות העמותה, 
מזכירות העמותה תפרסם 

בקרב חברי העמותה, 
הודעה לגבי חברים 

המעוניינים לכהן בוועדת 
הבחירות. המועצה תבחר 

מבין המועמדים, בהצבעה, 
 את חברי וועדת הבחירות.

חברים  0הוועדה תכלול  .51.5
ותבחר מתוכה את יו"ר 

הוועדה. הוועדה רשאית 
לצרף חברים נוספים 

המזכירות בהסכמת 
ובתנאי שיהוו מספר בלתי 

 זוגי.
רשאים לכהן כחברי וועדת  .51.0

הבחירות, חברי העמותה 
הכשירים להיבחר ואשר 
אינם חברים ו/או עובדים 

 במוסדות העמותה.
חברי וועדת הבחירות לא  .51.4

רשאים להיות מועמדים 
לאף אחד ממוסדות 
העמותה העומדים 

 לבחירה.
ח על ועדת הבחירות תפק .51.2

קיום תהליך הבחירות, 
תכריע בשאלות שנויות 
במחלוקת שתתעוררנה 

במהלכן, תכריע בעררים 
על אופן עריכת הבחירות 

ועדת בחירות למועצה  .51
 הארצית:

 
לקראת קיום האסיפה  .51.2

הכללית בשנה שבה 
מתקיימות בחירות למוסדות 
העמותה, מזכירות העמותה 

תפרסם בקרב חברי 
העמותה, הודעה לגבי 

חברים המעוניינים לכהן 
בוועדת הבחירות. 

המועמדים יגישו את 
יום לפני  19מועמדותם עד 

המועצה תבחר הבחירות.
מבין המועמדים, בהצבעה, 

 ירות.את חברי וועדת הבח
 חברים 3הוועדה תכלול        51.5

 מבין כלל מורי הדרך ובלבד              
 שאינם מכהנים או מועמדים               
 לכהן במועצה. יו"ר ייקבע              
 אחד מבין השלושה ולא              
 יהיה היו"ר המכהן באגודה.              
 או שכיהן בעבר.              

חברים  0הוועדה תכלול  .51.0
ותבחר מתוכה את יו"ר 

הוועדה. הוועדה רשאית 
לצרף חברים נוספים 

בהסכמת המזכירות ובתנאי 
 שיהוו מספר בלתי זוגי.

רשאים לכהן כחברי וועדת  .51.4
הבחירות, חברי העמותה 

הכשירים להיבחר ואשר אינם 
חברים ו/או עובדים במוסדות 

 העמותה.
הבחירות לא  חברי וועדת .51.2

רשאים להיות מועמדים לאף 

 הסבר:
השינויים המוצעים נועדו 

לאפשר לאנשי ועדת הבחירות 
להיות רחוקים ככל האפשר 
מהתכנים ומהמתמודדים או 

קשורים לתפקידים אותם ביצעו 
בעבר במוסדות האגודה וזאת 

ח שקיפות וניקיון בכדי להבטי
 כפיים מוצהר.

 
כל הסעיפים בהמשך פרק זה 

נועדו לשמר את טוהר הבחירות 
 ככל האפשר.



 

 

 

ותקבע סופית את תוצאות 
 הבחירות ותפרסמן.

רשימת שמות חברי ועדת  . 51.2
 12הבחירות תפורסם עד 

ימים טרם מועד בחירות 
באמצעות דיוור ישיר 

 בדואר אלקטרוני.
חבר אגודה המעוניין  .51.1

להתנגד לבחירתו של חבר 
שנבחר לוועדת הבחירות 

 24יוכל לעשות כן עד תום 
יום ממועד פרסום 

הרשימה. וועדת הביקורת 
תדון בהתנגדות ותיתן 

החלטתה. החלטת ועדת 
 הביקורת תהיה סופית.

במידה וייפסל חבר  .51.8
מחברותו בוועדת הבחירות 

המזכירות תבחר חבר 
בהתאם  אחר תחתיו

יפורסם שמו של  הנבחר 
החדש. לא ניתן יהיה 

להגיש התנגדות לבחירתו 
 של החבר החדש שנבחר.

הפרסום האחרון של שמות  .51.9
חברי הוועדה יהיה עד ולא 

יום טרם   21-יאוחר מ
 מועד הבחירות.

 

אחד ממוסדות העמותה 
 העומדים לבחירה.

ועדת הבחירות תפקח על  .51.2
קיום תהליך הבחירות, 
תכריע בשאלות שנויות 
במחלוקת שתתעוררנה 

במהלכן, תכריע בעררים על 
אופן עריכת הבחירות ותקבע 
סופית את תוצאות הבחירות 

 ותפרסמן.
האגודה יהיה נוכח יועמ"ש        59.1

בזמן ספירת הקולות ויהווה 
סמכות משפטית על ניהול 

 ותקינות ספירת הקולות.
רשימת שמות חברי ועדת  . 51.8

 12הבחירות תפורסם עד 
ימים טרם מועד בחירות 

באמצעות דיוור ישיר בדואר 
 אלקטרוני.

חבר אגודה המעוניין להתנגד  .51.9
לבחירתו של חבר שנבחר 

ות יוכל לעשות לוועדת הבחיר
יום ממועד  24כן עד תום 

פרסום הרשימה. וועדת 
הביקורת תדון בהתנגדות 
ותיתן החלטתה. החלטת 
 ועדת הביקורת תהיה סופית.

במידה וייפסל חבר מחברותו  .51.21
בוועדת הבחירות המזכירות 
תבחר חבר אחר תחתיו 

בהתאם יפורסם שמו של  
הנבחר החדש. לא ניתן יהיה 

ות לבחירתו להגיש התנגד
 של החבר החדש שנבחר.

הפרסום האחרון של שמות  .51.22
חברי הוועדה יהיה עד ולא 

יום טרם מועד   21-יאוחר מ
 הבחירות.

חברי ועדת הבחירות יבחרו .    59.85
את חברי ועדת הקלפי לפי 

הקריטריונים הבאים: סה"כ 
חברי ועדת קלפי אחד  1

יהיה נציג המזכירות 
הצוות  היוצאת, השני נציג

הניהולי של האגודה, 
השלישי יהיה נציג ועדת 
הבחירות והרביעי יהיה 



 

 

 

 משקיף עצמאי.חבר אגודה.
 

 

הליכים קודמים לבחירות . 52
 למועצה הארצית:

 
העמותה תפיץ בין חבריה  .52.0

טופס הצעה למועמדות 
למוסדות העמותה בו 

החבר/ה יציע את 
מועמדותו למועצה, וועדת 

על  ביקורת ו/או ימליץ
מועמדותם של חברים 

 אחרים.
המזכירות תדון בערעורים  .52.2

שנמסרו ותכריע לפחות 
ימים קודם למועד  02

פרסום רשימת המועמדים. 
המזכירות תודיע בכתב על 

ההחלטה לחבר/ה 
 המערער/ת.

ימים קודם  01לפחות  .52.1
למועד הבחירות תפרסם 

וועדת הבחירות את 
-רשימת המועמדים לפי א

ה ולוועדת ביקורת ב למועצ
בצירוף הזמנה לכנס וסדר 

 היום.
ימים טרם מועד  01לפחות  .52.8

הבחירות תשלח ועדת 
הבחירות בדואר לכל חברי 

האגודה את טופס    
הצבעה עם רשימת 

המועמדים כשהיא חתומה 
 בחותמת האגודה.

חברים שיבחרו לבצע את  .52.9
הצבעתם באמצעות 

משלוח מעטפות ההצבעה 
יעשו זאת באופן  בדואר 

 הבא:
המצביע יבחר/יסמן את  

בחירתו ברשימת 
המועמדים ויבחר לא יותר 

שמות של מועמדים  52-מ
למועצה, ובנוסף לא יותר 

מועמדים לוועדת  0 -מ 
הביקורת. סימון השמות 

הליכים קודמים לבחירות  . 52
 למועצה הארצית:

 
 העמותה תפיץ באינטרנט      58.3

 טופס הצעה למועמדות             
 למוסדות העמותה, רשאי             

 חבר לבקש טופס ישלח אליו             
 הביתה למילוי ידני.             

המזכירות תדון בערעורים  .52.2
 02שנמסרו ותכריע לפחות 

ימים קודם למועד פרסום 
רשימת המועמדים. 

המזכירות תודיע בכתב על 
ההחלטה לחבר/ה 

 המערער/ת.
ימים קודם למועד  01לפחות  .52.1

הבחירות תפרסם וועדת 
הבחירות את רשימת 

ב -לפי א הסופייםהמועמדים 
למועצה ולוועדת ביקורת 

בצירוף הזמנה לכנס וסדר 
 היום.

הבחירות למועצה הארצית        52.8
תתקיימנה באמצעי הצבעה 

 אלקטרוניים.
ימים טרם מועד  01לפחות  .52.9

הבחירות תשלח ועדת 
במדיה רות  הבחי

לכל חברי  אלקטרונית
האגודה את טופס הצבעה 

עם רשימת המועמדים 
כשהיא חתומה בחותמת 

 האגודה.
חברים שיבחרו לבצע את  .52.21

הצבעתם באמצעות משלוח 
מעטפות ההצבעה בדואר, 
יבקשו מסמנכ"ל תפעול 
לשלוח אליהם לביתם 
מעטפות הצבעה וימלאו את 

טופס ההצבעה באופן  
 הבא:

יע יבחר/יסמן את המצב 
בחירתו ברשימת המועמדים 

שמות  52-ויבחר לא יותר מ

 הסבר:
בעיקרם שינויים טכניים בכדי 

לגשר על הפער בין התקנון 
יק להתקדמות הטכנולוגית הות

 באמצעים ובשיטות.
סעיף המעטפות גם יחסוך זמן 

ואלפים רבים של שקלים 
 לאגודה במשלוח מעטפות וכו'.

 
תוצאות ההצבעות 

האלקטרוניות והמעטפות 
תישארנה חתומות במשרד 

היועמ"ש ויימסרו לחברי ועדת 
הבחירות רק ביום הבחירות 

שאז נסגר  21:11עצמו בשעה 
ם הבחירות. דבר זה רשמית יו

נועד למנוע הדלפות על תוצאות 
כאלה ואחרות ובכך להטות 
הצבעה של חברים שטרם 

 הצביעו.



 

 

 

יתבצע באמצעי שאינו ניתן 
לשינוי. המצביע יחתום על 

טופס ההצבעה בשמו 
המלא, מספר מורה דרך 

 תו.ובחתימ
רשימות שיכללו סימון של  

מספר מועמדים גדול יותר 
 תפסלנה.

מעטפת הדואר עם רשימת  .52.21
ההצבעה תיחתם ותישלח 

בדואר לכתובת אגודת 
מורי הדרך עם ציון שמו 

של החבר המצביע 
וכתובתו על גבי מעטפת 
דואר רגילה. המעטפות 
חייבות להגיע למשרדי 

ימים  0האגודה עד לפחות 
האסיפה  לפני קיום

הכללית שבא מתקיימות 
 בחירות.

המעטפות יישמרו חתומות  
ונעולות במשרדי האגודה 

 עד ליום הבחירות.
בהגיע מעטפה עם פתק  .52.22

בחירה למשרדי האגודה 
תוודא ועדת הבחירות 
באמצעות הטלפון ו/או 

באמצעות הדואר 
האלקטרוני כי המעטפה 

נשלחה ע"י החבר ששמו 
 רשום על גבי המעטפה.

ביום הבחירות יועברו  .52.25
המעטפות החתומות 

ויימסרו לידי ועדת 
הבחירות. חברי הוועדה 

יסמנו את שמם של 
החברים שהצביעו 

באמצעות הדואר ברשימת 
המצביעים וחברים אלה 
 לא יוכלו להצביע בקלפי.

ועדת הבחירות תבצע  .52.20
ספירה של פתקי ההצבעה 

שהגיעו בדואר ביחד 
הקולות ובצמוד לספירת 

של החברים שהצביעו 
 בקלפי.

מהלך פתיחת המעטפות  .52.24

של מועמדים למועצה, 
 0 -ובנוסף לא יותר מ 

מועמדים לוועדת הביקורת. 
סימון השמות יתבצע באמצעי 
שאינו ניתן לשינוי. המצביע 
יחתום על טופס ההצבעה 
בשמו המלא, מספר מורה 

 דרך ובחתימתו.
ל רשימות שיכללו סימון ש 

מספר מועמדים גדול יותר 
 תפסלנה.

 המעטפות הדואר והבחירות     58.88
 האלקטרוניות              
 באינטרנט יחתמו ויועברו               
 לוועדת הבחירות רק בסוף              
 יום הבחירות ושיבצעו את              
 תהליך ספירת הקולות              
 שבותתקיים האסיפהמקום               
 הכללית והבחירות החל               
 ועד לסיום 81:99מהשעה               
 הספירה ופרסוםהתוצאות.              
המעטפות ותוצאות  

ההצבעה האלקטרונית 
תישמרנה חתומות ונעולות 

עד ליום  היועמ"שבמשרדי  
 הבחירות.

ביום הבחירות יועברו  .52.25
ת ויימסרו המעטפות החתומו

לידי ועדת הבחירות. חברי 
הוועדה יסמנו את שמם של 

החברים שהצביעו באמצעות 
הדואר ברשימת המצביעים 

וחברים אלה לא יוכלו 
 להצביע בקלפי.

ועדת הבחירות תבצע ספירה  .52.20
של פתקי ההצבעה שהגיעו 
בדואר ביחד ובצמוד לספירת 
הקולות של החברים 

 ובאינטרנטשהצביעו בקלפי. 
מהלך פתיחת המעטפות  .52.24

וספירת קולות המצביעים 
יתבצע בנוכחות נציג ועדת 

 והיועמ"שהביקורת
חודשיים לפני הבחירות      52.22

ישלח לכל החברים קישור 
בדיוור ישיר )דוא"ל( 

לבחירות באמצעות מערכת 



 

 

 

וספירת קולות המצביעים 
יתבצע בנוכחות נציג ועדת 

 הביקורת.
 

בחירות אינטרנטית בליווי 
הסברים וסיסמה אישית 

 לבחירות.
ות לפני שלושה שבוע     58.81

הבחירות ועדת הבחירות 
תפיק דו"ח מי עדיין לא 

הצביע באמצעות האינטרנט 
ותשלח מעטפות רק 

לחברים שלא הצביעו 
באינטרנט וביקשו שתישלח 
אליהם מעטפת בחירות על 
מנת לתת אפשרות בחירה 

 באמצעות הדואר הרגיל.
 

 כשירות לבחור ולהיבחר:      .55
 

הזכות לבחור ולהיבחר  .55.2
בבחירות למוסדות 

העמותה נתונה לכל חבר 
עמותה ואולם לא ייבחר 

חבר עמותה למוסדותיה, 
אם עיסוקיו האחרים 

נוגדים את האינטרסים של 
 העמותה.

רשאי להציג מועמדות  55.5
ולהיבחר למוסדות הארגון 

מי שעונה על התנאים 
 הבאים:

 4חבר עמותה לפחות  .55.5.2
חודשים קודם למועד 

האסיפה הכללית, אין לו 
חובות לעמותה ובמועד 

האסיפה לא פקעה 
חברותו ואשר שמו נכלל 

 בפנקס חברי העמותה.
ייבחר ולא יכהן לא  .55.5.5

למוסדות העמותה מורה 
דרך הנותן שירותים בשכר 

לעמותה למעט היו"ר  
 המכהן של העמותה.

 
 
 
 
 
 
 

רק חבר עמותה בעל ותק        55.0
יום לפחות לפני יום  19של 

הבחירות יוכל לבחור 
 בבחירות.

 

 הסבר לתוספת:
,  55.5.2בהמשך לסעיף 

מצטרפים חדשים עדיין אינם 
המתמודדים מכירים את 

בבחירות ולכן נדרש זמן 
 התאקלמות של כחודשיים.

 



 

 

 

המזכירות תהייה מורכבת  .05.2
משישה חברים במועצה 

הארצית אשר ייבחרו על ידי 
המועצה הארצית בנוסף 
ליו"ר העמותה שיכהן גם 

כיו"ר המזכירות ויהיה חבר 
 בה.

מועמדותם המציגים  .05.5
לתפקיד יו"ר העמותה ו/או 

חבר מזכירות חייבים להיות 
נוכחים בישיבת המועצה 

הבוחרת ממלאי תפקידים 
אלה שאם לא כן תתבטל 

 מועמדותם מאליה.
חברי המועצה יבחרו את  .05.0

יו"ר העמותה ואת ששת 
חברי המזכירות הנוספים 

בבחירות אישיות ופומביות, 
מיד ובסמוך למועד היבחרם 

חברי המועצה על ידי  של
 האסיפה הכללית.

המזכירות תמנה ברוב  .05.4
קולות את חבריה )למעט 
היו"ר( לתפקידים הבאים: 

סגן היו"ר )שני מינויים(, 
גזבר, מזכיר, נציג העמותה 

בוועדת האתיקה במשרד 
התיירות ונציג העמותה 

במערכת ביטאון אגודת מורי 
 הדרך.

 
 
 

במידה וחבר נבחר לא        35.1
יוכל להגיע לישיבת 

המועצה הראשונה מייד 
לאחר הבחירות תינתן לו 

האפשרות להצביע 
באמצעות מערכת 

בחירות אינטרנטיות כמו 
בבחירות הארציות 

 ובלבד שיהיו חשאיות.
בחירות אינטרנטיות        ..35

יערכו לפני התכנסות 
המועצה ותוצאות 

מו בחירות אלו יתפרס
ביחד ובצמוד לבחירות 
האישיות של הנוכחים 

 בישיבה
המזכירות תמנה ברוב  .35.1

קולות את חבריה )למעט 
היו"ר( לתפקידים 

הבאים: סגן היו"ר )שני 
מינויים(, גזבר, ונציג 

העמותה במערכת 
ביטאון אגודת מורי 

 הדרך.
 

 כנ"ל

 תפקידי וסמכויות 41.2
 יו"ר העמותה:           

 
יו"ר העמותה נבחר ע"י  41.2.2

 המועצה הארצית.

כל הסכם שייחתם ע"י     19.8.1
היו"ר יועבר לפני 

החתימה לבדיקת היועץ 
המשפטי של העמודה 

והוא זה שיחליט על 

 הסבר:
בעבר היו מצבים שנערכו הסכמים עם 
נותני שרותים וחברות חיצוניות על ידי 

הנהלת האגודה מבלי לחתום על חוזים 
פורמליים או לעגן את ההסכם באישור 

 קולות החברים:    .59
 

כל ההצבעות באסיפת  .59.2
המועצה תהיינה בהרמת 

ידיים אלא אם כן דרשו 
חברים  0לפחות 

מהנוכחים באסיפה, 
 הצבעה חשאית.

אפשר להשתתף ולהצביע  .59.5
 באופן אישי בלבד.

 
 

בהמשך לסעיף הקודם        51.3
ובנוסף לו, בישיבת המועצה 

הראשונה בלבד, לאחר 
הבחירות, תתאפשר בחירת 
מזכירות ויו"ר גם באמצעים 

אלקטרוניים לחברים 
שיודיעו מראש על סיבה 

מוצדקת להעדרותם הפיזית 
 מהישיבה הזו.

 

 הסבר:
בהתחשב בניסיון העבר יש 

לאפשר לחברי מועצה נבחרים 
לים בשום אופן ופנים שאינם יכו

להשתתף בישיבת המועצה 
הנבחרת הראשונה, להצביע גם 
 אם אינם נוכחים פיזית בישיבה.



 

 

 

יו"ר העמותה אחראי על  41.2.5
הפעילות השוטפת של 

העמותה והובלת המהלכים 
האסטרטגיים של העמותה 

על פי הנחיות המזכירות 
 והמועצה הארצית.

יו"ר העמותה בשיתוף חברי  41.2.0
המזכירות ימנה מנכ"ל 

לעמותה וכן יחתום איתו על 
 תנאי העסקתו.

יו"ר העמותה ימנה ויפעיל  41.2.0
את צוות משרה העמותה וכן 

יחתום על תנאי העסקתם, 
 בידיעת חברי המזכירות.

יו"ר העמותה יהיה אחראי  41.2.4
על פעילויות העמותה מול 
כל גורמי התיירות בארץ 

 ובעולם לפי בחירתו.
על מנת להפעיל את משרד  41.2.2

העמותה, בסמכות יו"ר 
ם העמותה לחתום הסכמי

חד פעמיים ורב שנתיים עם 
כל גורם, בידיעת המזכירות. 

 5%לכל הוצאה העולה על 
ממחזור העמותה, תידרש 

 הסכמת המזכירות.

סעיפי ההסכם והוא 
 ינסחם בלשון משפטית. 

 

 היועמ"ש של האגודה.

חבר בעמותה לא יפעל נגד  .42.5.5
ההכרה באגודת מורי הדרך 

כאגודה המייצגת את מורי 
הדרך ולא יהיה חבר 

אחרת, המתיימרת  באגודה
 לייצג את מורי הדרך.

חבר בעמותה לא יפעל נגד  .42.5.5
ההכרה באגודת מורי הדרך 
כאגודה המייצגת את מורי 
הדרך ולא יהיה חבר 
באגודה אחרת, המתיימרת 

חבר לייצג את מורי הדרך. 
שיפר הוראת סעיף זה 
החלטה בעינינו תועבר 

 לוועדת אתיקה.

 הסבר: 
ין קדנציה נדרשת תקופת צינון ב

לקדנציה בוועדת ביקורת היות וזו וועדה 
חשובה ביותר הנבחרת ע"י האסיפה 

 הכללית וסמכויותיה בידיה.

 0וועדת הביקורת תמנה  .41.2
חברים אשר ייבחרו בנפרד 

על ידי האסיפה הכללית 
למשך תקופת הכהונה של 
המועצה הארצית ואלה לא 

יהיו חברים באותה עת בכל 
 העמותה.מוסד אחר של 

החבר שקיבל את מספר  .41.5
הקולות הרב ביותר, יתמנה 

 כיו"ר וועדת הביקורת.

לא ייבחר לוועדת ביקורת       11.3
 חבר ששימש כבר

כחבר מועצה קדנציה              
 אחת הקודמות להגשת

 מועמדותו )תקופת צינון(.             

 הסבר:
חבר ועדת ביקורת לא יכול לבקר את 

הוא בהיותו חבר המועצה מעשיו 
הקודמת. יש ניגוד אינטרסים מובהק 
ולכן נדרשת תקופת צינון של קדנציה 

 אחת לפחות.

להורות על כינוס אסיפה  .48.4
 כללית שלא מן המנין.

דו"ח וועדת הביקורת לגבי  .48.2
פעילות המועצה הארצית 

יועבר למועצה הארצית מיד 
עם סיומה של הביקורת, ולא 

להורות על כינוס אסיפה  .48.4
בכפוף כללית שלא מן המנין.

 לחוות דעת היועמ"ש.
 

לשלוח נציג מטעם        11.1
הועדה לכל ישיבה של 

 הסבר:
נוכחות נציג ועדת הביקורת בישיבות 

המועצה מאפשרת ראייה בלתי אמצעית 
ובקרה בזמן אמת על ההליכים 

ומאפשרת הבעת דעתו של הנציג 
 באישור היו"ר במהלך הישיבה.



 

 

 

ל דרך שהיא עד יפורסם בכ
 להגשתו לאסיפה הכללית.

 

המועצה הארצית 
  והמזכירות.

 

 

 

 

 

 


