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הצעת שינוי לנוהל קבלת ושינוי נוהלים
.1

לפחות שבועיים לפני מועד "הקריאה הראשונה" באסיפה ,תוגש ההצעה למזכירות ולועדת החברים לעיון.

.2

כדי לאפשר לחברי הוועדות להתכונן לישיבה ,תחולק ההצעה לוועדות לפחות שבוע מראש.

.3

קריאה ראשונה תיערך באסיפה בה יוצג הנוהל החדש מול השינויים המוצעים בנוהל הקיים.
א.

ההצעה תחולק לחברים שבוע לפני האסיפה( .סעיף שנוסף)

ב.

יערך דיון כללי ,חברים ישאלו שאלות ויעלו הסתייגויות .לא תיערכנה הצבעות ,אבל כל ההסתייגויות יירשמו
ע"י המוס ד המציע את הנוהל .חבר הרוצה להציע ניסוח אחר או הסתייגות יעשה זאת בכתב ויגיש לוועדה
המטפלת.

ג.

יפורסם על לוח המודעות ובדף השבוע תאריך הדיון לקראת הבאת הנושא לקריאה  /שינוי סופי באסיפה.

ד.

הגוף המציע או קבוצת חברים שמספרה כמספר חברי הגוף המציע ,תהיה רשאית לדרוש קיום ישיבה פתוחה.

 .4א.
ב.

על המוסד המציע לפרסם את הצעתו הסופית לפחות שבוע לפני האסיפה בה תיערך הקריאה השלישית והסופית.
הצעות פרטיות של הרגע האחרון – ניתן למסור לוועדה בכתב עד  72שעות לפני האסיפה הסופית .הועדה תדאג
לפרסם אותם לפחות  48שעות לפני האסיפה.
תתקיים הצבעה בשלושה שלבים:

.5
א.

על הסעיפים השנויים במחלוקת.

ב.

על כל סעיף בנפרד ,רק במקרה של נוהל חדש.

ג.

על הנוהל בכללותו.

.6

באסיפה עצמה תהיה אפשרות להציע הצעות פשרה בין אלטרנטיבות שונות ,או מחיקת סעיף.

 .7א.

למוסד המציע את הנוהל שמורה הזכות למשוך חזרה לעצמו את הנוהל לפני ההצבעה הסופית אם יהיה שינוי
כלשהו בסעיף שהוא לדעתו קריטי לרוח הצעתו.

ב.

הזכות תמומש באחד התנאים הבאים:
 .1באסיפה נכחו רוב חברי המוסד המציע ,ותוך כדי האסיפה קיימו התייעצות והחליטו לממש את הסעיף.
 .2הנשיאות תתייעץ ותאשר שהסעיף שנמחק אמנם עקרוני לרוח הנוהל המוצע..

.8

כעבור שנה לפחות מיום קבלת נוהל ,רשאי חבר או מוסד לבקש התייחסות חוזרת באסיפה.

 .9א.

כאשר קיים בנושא מסוים נוהל ,והמוסד המופקד מבקש להכניס בו שינויים ,האסיפה תדון רק בשינויים המוצעים
ולא בסעיפים האחרים (אלא אם כן יש כוונה להביא למהפך עקרוני בהתייחסות לנושא).

ב.

שינוי של סעיף  1עד  3בנוהל קיים יערך בקריאה אחת בלבד באסיפה .באסיפה רשאי חבר לבקש קריאה נוספת,
או קיום ועדה פתוחה וקריאה נוספת( .סעיף שנוסף)
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