איגוד הכדורעף בישראל
תקנון איגוד השופטים
הגדרות
א.

"האיגוד" – איגוד שופטי הכדורעף

ב.

שופט פעיל  -שופט שהוסמך כשופט כדורעף בישראל ועוסק באופן פעיל בשיפוט
במסגרת האיגוד כמפורט בתקנון זה ,לרבות מי שמשמש כמשקיף ,מבקר,
מדריך בקורס שופטים.

ג.

"שופט בין לאומי"  -שופט שהוסמך כשופט כדורעף בין לאומי ע"י ההתאחדות
הבין לאומית.

ד.

"שופט מועמד"  -אדם שעמד בבחינות במסגרת קורס שופטים בכדורעף,
וששופט במסגרת תקופת מועמדות כפי שנקבע בתקנון.

ה.

"איגוד הכדורעף"  -איגוד הכדורעף בישראל (ע"ר).

ו.

"כרטיס חבר"  -כרטיס חברות באיגוד החתום על ידי הנהלת האיגוד והנהלת
איגוד הכדורעף.

א.

עקרונות יסוד

.1

האיגוד הוא אחד ממוסדות איגוד הכדורעף וכפוף לו כפיפות משפטית,
ארגונית ,מנהלתית וכספית.

.2

תקנון האיגוד ותקנון המשמעת של האיגוד ,וכל שינוי בהם ,טעונים
אישור הנהלת איגוד הכדורעף.

.3

הנהלת האיגוד תוציא הוראות נוהג ונוהל בעניינים מקצועיים.

.4

לתקנוני איגוד הכדורעף תהא עדיפות על תקנון האיגוד ועל כל הוראת
נוהג ונוהל בכל מקרה של סתירה ביניהם.

.5

כל האמור בתקנון זה ובנספחיו ,בלשון זכר ,חל גם בלשון נקבה.

ב.

ג.

מטרות האיגוד
.1
.2

ייצוג שופטי הכדורעף בישראל.
לנהל את משחקי הכדורעף בישראל לפי חוקי המשחק ,כפי שנקבעו על
ידי ההתאחדות הבין-לאומית לכדורעף.

.3

להכשיר שופטים ולטפח את רמתם המקצועית.

.4

לסייע לאיגוד הכדורעף בכל הנוגע ליישום חוקי המשחק.

.5

לטפח ולקדם קשרים בארץ ובין לאומיים ,בענייני שיפוט וייצוג
שופטים.

.6

לעסוק בכל עניין הנוגע לשיפוט בענף הכדורעף.

חברות באיגוד
.1

חברים באיגוד יכולים להיות מי שמחזיקים בכרטיס חבר בר תוקף:
שופט פעיל בשדה השיפוט.
א.
כל מי שסיים את תפקידו כשופט פעיל ,הגיש בקשה מתאימה,
ב.
ובקשתו אושרה על ידי הנהלת האיגוד והנהלת איגוד הכדורעף .
מי שמכהן כחבר בהנהלת באיגוד.
ג.
מי שסיים את תקופת היותו "שופט מועמד".
ד.
כל החברים הרשומים באיגוד ביום אישור תקנון זה (כמפורט בנספח
לתקנון זה) יהיו חברים באיגוד.
קבלת חברים לאיגוד טעונה אישור הנהלת האיגוד.

.4

סירבה הנהלת האיגוד לקבל חבר לאיגוד יוכל החבר לערער בפני הנהלת
איגוד הכדורעף והחלטתה תהיה סופית ומחייבת.

.5

שופט פעיל המשמש כשופט במשחקים ו/או מועמד לא ישמשו כחברים
בהנהלת האיגוד ובוועדה המקצועית( האמור כאן לא יחול על חברי
ההנהלה הנבחרים ע"י חברי האיגוד כמצויין על פי תקנון זה על נספחיו).
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ד .שופטים מועמדים
.1

כל מועמד לקורס שיפוט חייב למלא שאלון קבלה ,אשר יאושר על ידי
הועדה המקצועית של האיגוד.

.2

כדי שהמועמד יהפוך לשופט מועמד עליו:
א.

לעמוד בבדיקה רפואית ספורטיבית בהתאם להוראות חוק הספורט
וכל דין;

ב.

לעמוד בהצלחה בבחינות עיוניות ומעשיות שתוכנן ייקבע על ידי
הועדה המקצועית שליד האיגוד;

ג.

לקבל אישור הנהלת האיגוד.

.3

שופט מועמד ישפוט ,בעת תקופת מועמדתו ,לפחות  15משחקים מיום
שסיים את קורס השופטים ,עד תום שנה מסיום הקורס .הוועדה
המקצועית תמליץ ,בסיום התקופה ,אם לאשרו כשופט פעיל ,אם לאו.
הועדה רשאית לקבוע תנאים לאישור זה.
במידה והועדה המקצועית תגיע למסקנה כי הנ"ל עדיין לא כשר לקבלת
דרגת שופט פעיל ,תודיע על החלטתה להנהלת האיגוד.

.4

האמור בסעיף ה .6.יחול גם על שופטים מועמדים.

ה .שופטים פעילים
.1

שופט פעיל יקבל תעודת שופט מתאימה לכל עונה ועונה .התעודה תהיה
תקפה רק אם היא נושאת חתימת יו"ר האיגוד ,וחותמת איגוד הכדורעף.

.2

מאמן פעיל ,שחקן פעיל ,שופט מועמד ,מנהל קבוצת ספורט ,עסקן ספורט
או עובד בארגון ספורט ,אינו רשאי לכהן כשופט פעיל ,אלא אם כן קיבל
אישור מראש מהנהלת האיגוד ומהנהלת איגוד הכדורעף .
שופט שהפסיק פעילותו עקב עיסוקו הנ"ל ,רשאי לחזור לפעילות כשופט
פעיל בתום תקופת פעילותו הנ"ל ,באם יודיע על כך בכתב להנהלת האיגוד,
ויעמוד במבחנים עיוניים ומעשיים ככל הנדרש ( אם פרישתו הייתה מעל
שנה).
דרגתו המחודשת הסגל אליו יישתייך תיקבע על ידי הועדה המקצועית של
האיגוד.

.3

שופט פעיל אינו רשאי לשמש כעיתונאי בנושאים הקשורים בענף הכדורעף.

.4

שופט יכול להיות שופט פעיל בליגת על באיגוד עד לסיום העונה בה מלאו לו
 55שנה .במקרים מיוחדים ,יכולה ההנהלה ,בהמלצת הועדה המקצועית,
לאשר לשופט להמשיך בפעילותו גם לאחר גיל  ,55וזאת לאור כושר שיפוט
ומשמעת ראויים לציון.
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.5

בשאר הליגות ניתן לשפוט עד גיל  65באישור הועדה המקצועית.

.6

שופט שהשתייך בעבר לאיגוד שופטים בחו"ל והציג תעודות מתאימות,
יתקבל כחבר באיגוד ,במעמד של שופט פעיל ,לאחר שיעבור בחינות
ובדיקות רפואיות כמפורט לגבי שופט מועמד ,ולאחר  6חודשים במעמד של
שופט מועמד.

.7

שופט פעיל ,שופט מועמד לו קשר כלשהוא ,עסקי או משפחתי ,עם אגודה או
קבוצה המשתייכת לאיגוד הכדורעף ,לא ישובץ למשחקים המשפיעים על
קבוצות אלו ולרבות משחקי הקבוצה  /אגודה.

.8

שופט פעיל יפעל עפ"י כלל ההנחיות והחובות החלים עליו.

.9

שופט פעיל יעשה בדיקה רפואית כתנאי להיותו שופט אחת לשנתיים והחל
מגיל  50תעשה הבדיקה אחת לשנה.

ו .דמי שיפוט

השופטים יקבלו דמי שיפוט והחזר הוצאות בגין מילוי תפקידם ,כפי שייקבע מעת
לעת בין הנהלת האיגוד להנהלת איגוד הכדורעף.
מוסכם שכלל השופטים הינם עובדי איגוד הכדורעף

ז .ביטוח

ציבור השופטים יבוטח בביטוח חוות מעבידים במסגרת איגוד הכדורעף בהתאם
לחוק

ח .סיום החברות
.1

חברותו של חבר באיגוד תפקע בכל אחד מהמקרים הבאים:
עם פטירתו.
א.
ב.

ביום בו יאשרו הנהלות האיגוד ואיגוד הכדורעף הודעה של חבר,
בכתב ,על רצונו להפסיק את חברותו באיגוד.

ג.

אם הפסיק לשפוט ,כשופט פעיל ,בשדה השיפוט תקופה העולה על 6
חודשים ברציפות ,ללא אישור הנהלת האיגוד.

ד.

על פי החלטת ועדת המשמעת של איגוד הכדורעף ,בעקבות תלונה
שהוגשה לה על ידי הנהלת האיגוד או הנהלת איגוד הכדורעף
באמצעות היועץ המשפטי של איגוד הכדורעף.

ה.

הורשע על ידי בית משפט בעבירה שיש עימה קלון .עד תום  3שנים
ממועד גזר הדין או שנתיים מתום מועד ריצוי העונש ,לפי המאוחר,
יכולה ההנהלה ,לאחר בקשה מתאימה ,לדון מחדש במקרה זה.

ו.

הוכרז על ידי בית משפט כפסול דין ו/או פושט רגל .

ז.

מכל טעם אחר המפורט בתקנון זה.
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.2

הנהלות האיגוד ואיגוד הכדורעף מוסמכות להרחיק או להשעות מפעילות
שופט או כל חבר אחר באיגוד מהאיגוד על פי הקריטריונים המפורטים
להלן:
א.

אי התאמה על פי קביעת הועדה המקצועית.

ב.

עבירות משמעת ,כפוף להחלטת ועדת
המשמעת ובעיית הדין העליון.
התנהגות שאינה הולמת שופט כדורעף.

ד.

התנהגות בניגוד להוראות תקנוני האיגוד ,כפוף להחלטת ועדת
משמעת של אגוד הכדורעף

ג.

כפוף להחלטת ועדת

משמעת של איגוד
הכדורעף.

.3

הרחקת או השעיית שופט (או כל חבר אחר),כאמור לעיל בסעיף ( 2א),
תיעשה רק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו ,ובכל
מקרה לא תעלה על חודש ימים ככל שהיא אינה החלטה של ועדת המשמעת.

.4

ההרחקה תהא לכל תקופה שהיא לפרק זמן מוגבל או לצמיתות.
החלטות בעניין הרחקת חבר ופקיעת חברותו ניתנים לערעור בפני בית הדין
העליון של איגוד הכדורעף ,בתום  14יום ממועד קבלת ההחלטה .המערער
יהיה רשאי להיות מיוצג על ידי עו"ד בבית הדין העליון.

ט .משמעת
.1

על כל חבר לנהוג לפי תקנון האיגוד ותקנוני איגוד הכדורעף .

.2

כל חברי האיגוד יהיו כפופים לתקנון המשמעת ותקנון בית הדין העליון של
איגוד הכדורעף.

.3

כל ענייני המשמעת ,הקשורים לאיגוד או לחבריו ,או לממלאי תפקידים בו,
יידונו ,לפי העניין ,בפני המוסדות המשפטיים המוסמכים באיגוד הכדורעף.

י .הנהלת האיגוד
.1

כללי
א.
ב.

הנהלת האיגוד נבחרת אחת ל 4 -שנים ,בכל מחזור אולימפי.
הנהלת האיגוד תמנה  5חברים ,כאשר לפחות אחד מהם יהיה נציג
הנהלת אגוד הכדורעף.
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ג.

יו"ר האיגוד יבחר בבחירות על ידי כלל חברי האיגוד מקרב החברים
לתקופת כהונה כאמור בסעיף קטן  1דלעיל .הנהלת איגוד הכדורעף
רשאית ,לקצר תקופת כהונה של יו"ר האיגוד ,ולבחור מחליף שיכהן
עד תום תקופת הכהונה המקורית ,בהחלטה ברוב של  3חברים
לפחות מתוך ה 5-ולפחות אחד מקרב נציגי הנהלת איגוד
הכדורעף{.יו"ר איגוד השופטים לא יכהן יותר מ 2-קדנציות.

ד.

אחד מהחברים ימונה על ידי הנהלת איגוד הכדורעף ,באופן שיקבע
על ידה ו 3-נוספים ייבחרו על ידי האסיפה הכללית של השופטים
כמפורט בנספח ב' המצ"ב.

ה.

הנהלת האיגוד תפעל בענייני שיפוט כדורעף באופן עצמאי
ואוטונומי.

ו.

הנהלת האיגוד תפקח כי השופטים יפעלו אך ורק בהתאם להוראות
חוקת השיפוט ותקנוני המשחקים ,והוראות נוהל ונוהג מקצועיות
של האיגוד.

ז.

יו"ר הנהלת האיגוד יוזמן לישיבות הנהלת איגוד הכדורעף כמשקיף
באופן קבוע .

ח.

נבצר מחבר הנהלה (לרבות יו"ר) למלא תפקידו ,ימונה לו ממלא
מקום/מחליף על ידי ההנהלה באישור הנהלת איגוד הכדורעף.

ט.

ההנהלה תתכנס לפי הצורך ,ובכל אופן לא פחות מאחת לחודשיים.

י.

ההנהלה ,בישיבתה ,יכולה לקבל החלטות ברגע שנכחו בה רוב רגיל
של חבריה ,ובתנאי שיו"ר ההנהלה ישתתף בישיבה .במידה ובהצבעה
תהיה שווה במספר הקולות ,ייחשב קולו של היו"ר כמכריע.

יא.

כל ישיבה תיפתח בקריאת פרוטוקול הישיבה הקודמת ,ובאישורו.

יב.

הנהלת האיגוד תבחר ,מבין חבריה ,את ממלאי התפקידים.

יג.

ההנהלה רשאית להקים וועדות משנה (ועדות אד-הוק או קבועות)
אף שלא מבין חבריה.

יד.

במקרים דחופים ובהסכמה פה אחד ניתן לקבל החלטות ברפרנדום
חתום.

טו.

הנהלת האיגוד והועדה המקצועית תנהלנה פרוטוקולים מישיבותיהן
שיובאו לידיעת הנהלת אגוד הכדורעף.
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.2

תפקידי הנהלת האיגוד
א.

ביצוע קורסים והשתלמויות לשופטים ,על פי המלצות הוועדה
המקצועית ,כדי להבטיח את העלאת רמתם המקצועית של החברים.

ב.

מינוי משבץ שופטים – הנהלת האיגוד תמנה משבץ אחד או יותר
אשר תפקידם לשבץ שופטים למשחקי הליגות השונות והמפעלים
השונים .מינוי המשבץ יאושר ע"י הנהלת איגוד הכדורעף שתשלם
את שכרו .

ג.

הכשרת החברים הפעילים מבחינה גופנית ועיונית.

ד.

מינוי נציגים לועדות השונות באיגוד הכדורעף ,לפי בקשת איגוד
הכדורעף.

ה.

סיוע לפעילות המקצועית המתבצעת על ידי איגוד הכדורעף.

ו.

פעילות חברתית לשיפור והעמקת הקשר בין החברים.

ז.

שמירת האינטרסים של חברי האיגוד באיגוד ומחוצה לו.

ח.

אישור המלצות הועדה המקצועית בכל הקשור לדירוג שופטים,
ובכלל זה דירוג השופטים הבין לאומיים מדי עונה.

ט.

קביעת מועמדים לקורס שיפוט בינלאומי ושליחתם לקורס כזה לפי
הצורך.

י.

שיבוץ שופטים בינלאומיים לטורנירים בחו"ל שאינם בהזמנת
ההתאחדות הבינלאומית .

יא.

קיום קשרים עם איגוד השופטים הבינלאומי והאירופאי.

יב.

מתן ופרסום מידע לחברי האיגוד על הנעשה בו.

יג.

ניהול ענייני האיגוד.

יד.

אישור מועמדים כשופטים מועמדים.

טו.

דיון והחלטה בתלונותיהם של אגודות ושופטים (בעניינים
מקצועיים בלבד).

טז.

קיום מטרות האיגוד.
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.3

תפקידי יו"ר האיגוד

א.

יו"ר האיגוד יכנס את ישיבות הנהלת האיגוד ,יקבע את סדר יומן
וינהלן.

ב.

יו"ר האיגוד ייצג את האיגוד כלפי איגוד הכדורעף וגורמי חוץ .נבצר
ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא ,ימלא את התפקיד ממלא
מקומו ,באישור הנהלת איגוד הכדורעף בישראל.

יא .חובות של שופט כדורעף
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

להופיע בתלבושת של שופט לכל משחק.
להגיש דו"ח ההולם את אירועי המשחק.
לקבל כל מנוי לשפוט במשחק.
לא לקבל כל טובת הנאה  /שוחד מכל גורם הקשור לאיגוד הכדורעף.
לא לפגוע ולרבות לא להטיח עלבונות בכל גורם הקשור לאיגוד הכדורעף
ולאיגוד השופטים או לאחד ממוסדות איגוד הכדורעף.
לשפוט בהגינות ועל פי חוקת המשחק.
להתנהג התנהגות ספורטיבית.
להופיע לכל ישיבה של איגוד הכדורעף  /איגוד השופטים או מוסד הקשור
לאיגוד הכדורעף אלה יוזמן.
לפעול בהתאם להוראות ,להנחיות הנהלת איגוד הכדורעף והנהלת איגוד
השופטים.

יב .וועדות משנה

הועדה המקצועית

.1

.2

כללי
א.

הנהלת האיגוד תמנה את חברי הועדה המקצועית ואת יו"ר שלה.
מינוי יו"ר הועדה המקצועית טעון אישור הנהלת איגוד הכדורעף

ב.

הועדה המקצועית תמנה לא פחות מ 3 -חברים ולא יותר מ ,5 -כולל
יו"ר הועדה ,ותהיה מורכבת משופטי עבר בין לאומיים או שופטי
עבר בעלי יכולת וידע מקצועי מתאים.

ג.

יו"ר הועדה המקצועית יוזמן להשתתף בישיבות ההנהלה בדעה
מייעצת.

תפקידי הועדה המקצועית
א.

קביעת סגלי השיפוט השונים (על לאומית ,ארצית וליגות נמוכות).

ב.

קביעת סגלי השופטים למשחקי הגמר השונים.

ג.

שינוי ,בהתאם לצורך ,של הקריטריונים השונים לסגלי השופטים.

ד.

ארגון וניהול קורסי שיפוט כדורעף ,הדרכה ופיקוח.

ה.

קליטת שופטים צעירים – בוגרי קורס שופטים.
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ו.

מתן מענה לשאלות וסוגיות העולות באופן שוטף על ידי שופטים.

ז.

הפעלה ופיקוח על סגל שופטים צעירים.

ח.

קביעת מבקרים.

ט.

פיקוח ושיבוץ מבקרים לשופטים בליגות השונות.

י.

ריכוז הביקורת על השופטים באופן שוטף לאורך כל העונה.

יא.

ניתוח הביקורת ומתן משוב לשופטים המבוקרים.

יב.

הזמנת שופטים לבירורים מקצועיים.

יג.

ביצוע השתלמויות מקצועיות.

יד.

דיון בנושאים מקצועיים שוטפים כתוצאה מאירועים המתרחשים
במהלך משחקים.

טו.

קבלת דיווחים משופטים החוזרים מטורנירים בחו"ל ,על מנת
להפיק לקחים.

יז.

קביעת מועמדים לקורס שיפוט בין לאומי ,להלן "מועמד לשופט בין
לאומי" ,ושליחתם לקורס כזה ,לפי הצורך( קביעה זו טעונה אישור
הנהלת איגוד הכדורעף).

יח.

דירוג שופטים על פי קריטריונים שיאושרו על ידי הנהלת איגוד
השופטים.

יט.

קביעת רשימות דירוג לבין לאומי ומועמדים לבין לאומי (ואשר
יאושרו על ידי הנהלות האיגוד ואיגוד הכדורעף).

כ.

מתן המלצה להשעות שופטים מפעילות בשל עניינים מקצועיים.

כא.

מתן נזיפה או התראה לשופטים בשל עניינים מקצועיים.

כב.

הועדה המקצועית מוסמכת להמליץ להנהלת האיגוד במהלך העונה
את דירוגו של שופט במקרה שתמצא כי השופט אינו מתאים לשפוט
בדרג שנקבע לו בתחילת העונה ,או כי השופט מתאים לשיפוט בדרג
גבוה יותר מזה שנקבע לו בתחילת העונה.
הורדה בדרג תהיה עד לתום עונת המשחקים.
הורדה בדרג משמעותה -הורדה בדרג אחד מהסגל שעליו נמנה
השופט ,והעלאה בדרג משמעותה – העלאה בדרג אחד מהסגל עליו
נמנה השופט.
החלטה כנ"ל אינה ניתנת לערעור.
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כג.

בסוף כל עונה ,על יו"ר הועדה להגיש דו"ח בכתב על דעת כל חברי
הועדה ,להנהלת האיגוד.

כד.

הועדה תמליץ על שמות השופטים אשר ישובצו במפעלים השונים.

כה.

דירוג השופטים יומלץ על ידי הועדה המקצועית ויאושר על ידי
ההנהלה .הדרגות יהיו כדלקמן:
.1שופטי סגל בכיר (כולל שופטים בין לאומיים ומועמדים לבין
לאומיים).
 .2שופט סגל א'.
 .3שופט סגל ב'.
 .4מועמדים לשופטים.
.
כל החלטה של הועדה המקצועית תתקבל ברוב קולות וטעונה אישור
הנהלת האיגוד (והנהלת איגוד הכדורעף במקרים המצוינים לעיל).
המקרה של מס' קולות שווה ,יכריע קולו של היו"ר.

כו.

תוקף תחולה ושינויים
א.

תקנון זה יהיה בתוקף החל מאישורו על ידי הנהלת איגוד הכדורעף בישראל.

ב.

שינויים בתקנון יתקבלו על ידי הנהלת איגוד הכדורעף ברב חבריה.
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נספח ב'

בחירת יו"ר האיגוד וחברי הנהלה
במסגרת בחירת הנהלה חדשה לאיגוד ,יבחרו יו"ר האיגוד וחברי האיגוד  3מבין 5
חברי הנהלה.
כאמור בסעיף ט' (()1ד) ייבחרו יו"ר האיגוד ו 3-מבין חברי הנהלת האיגוד על ידי
אסיפה מיוחדת של שופטי הכדורעף כמפורט להלן.
הבחירות תתקיימנה באסיפה מיוחדת שתיקרא על ידי הנהלת האיגוד .המועמדים
יציגו את מועמדותם בכתב למזכירות האיגוד ,עד  21יום לפני האסיפה .שמות
המועמדים יופצו לכל השופטים .במזכירות יוכן טופס הצבעה שיכיל את שמות
המועמדים להנהלה.
האסיפה תנוהל על ידי מי שייבחר כיו"ר האסיפה.
ההצבעה תהיה חשאית ואישית ,וישתתפו בה חברי האיגוד.
א.

האסיפה תהיה חוקית אם במועד שייקבע לכינוסה יהיו נוכחית  2/3ממספר
השופטים הפעילים שיש להם זכות הצבעה כאמור לעיל .אם לא יופיע במועד
מספר זה של חברים ,תידחה האסיפה לחצי שעה ,ואז תהיה חוקית בכל מספר
משתתפים.

ב

המועמדים להנהלה רשאים להציג עצמם ועמדותיהם בפני האסיפה טרם קיום
הבחירה.

ג.

מועמד חייב להיות חבר האיגוד.

ד.

מועמדים להנהלה יציעו מועמדותם בכתב למזכירות האיגוד שתהא נתמכת על
ידי  5חברי איגוד לפחות ,עד  21יום לכינוס האסיפה המיוחדת .שמות
המועמדים יופצו על ידי מזכירות האיגוד לכל השופטים .במזכירות איגוד
השופטים יוכן טופס הצבעה ,שיכיל שמות המועמדים להנהלה.
החברים בעלי זכות הבחירה יציינו הצבעתם ב X -לצד שם המועמד ,יכניסו את
טופס ההצבעה למעטפה הנושאת חותמת האיגוד וחתימת המזכיר ,וישלשלו
לקלפי בנוכחות מנכ"ל איגוד הכדורעף או מי מטעמם ,יו"ר האסיפה ומזכיר
האיגוד בלבד .חבר יכול לבחור ב 2 -חברי הנהלה או פחות .כל רישום אחר
בטופס ההצבעה ייפסל.

ה.

תוצאות ההצבעה יפורטו בפרוטוקול שייתחם על ידי יו"ר האיגוד ,יו"ר
האסיפה ומזכיר האיגוד ,ויפורסמו בפומבי מיד עם היוודען.

ו.

כמפורט בתקנון זה ל 3-החברים שיבחרו יתווספו יו"ר האיגוד שיבחר ונציג
הנהלת איגוד הכדורעף באופן שהנהלת האיגוד תמנה  5חברים.
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ז

יו"ר האיגוד יבחר ע"י כלל החברים בהצבעה חשאית שתתקיים במועד האסיפה
לבחירת חברי ההנהלה הנוספים
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