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שם -
שם המחלקה בקלוב לתעופה לישראל יקרא ,מחלקת  IMACישראל.
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מיקום -
מיקום משרד המחלקה יהיה או בסניף ק.ה.ל .מתואם מראש על יד המועצה של המחלקה ,או בביתו של
מנהל המחלקה הנבחר.

 .6מטרות ויעדים –
 . 6.2מטרת המחלקה היא לסייע ,להקים לקדם ולממש את ספורט ההטסה של טיסני סקייל אווירובטיים
בישראל.
 .6.2מטרת המחלקה תהיה :
א .לפתח חוקים וקוים מנחים לתחרויות טיסני סקייל אווירובטיים שיהיו ככל שניתן קרובים לתחרויות
של מטוסים אמתיים ולאוכפם.
ב .לקדם ספורט זה דרך מנהיגות וקשר על המתחרים והצופים.
ג .להשיג ולהכיר במצוינות השיפוט בספורט זה.
ד .לעזור ולעודד את אלו אשר רוצים להשתתף בתחרויות אלו.
ה .לעבוד בצורה ישירה וקרובה על הקלוב לתעופה לישראל.
ו .המועצה תפרסם ותשמר את מדיניות תחרויות  IMACעל פי נוהל מנהל התחרות והחוקה הבינלאומית
של התחרויות מארה"ב.
מדיניות זו תכלול אך לא תגביל שינויים או בקשות לשינויים וענישות ותעזור בהבנת חוק לא מובן.
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חברות -
 4.2כשירות.
החברות במועדון פתוחה לכל מי שרשום בקלוב לתעופה לישראל או מטיס אורח.
 4.2בקשת חברות.
בקשת חברות תהיה דרך הקלוב לתעופה לישראל ועל פי קריטריון החברות בקלוב לתעופה לישראל.
אישור חברות יינתן רק לאחר אישור מועצת המחלקה (להלן סעיף  :7מנהלים.
 4.6שלילת חברות  :מועצת המחלקה רשאית להשעות או לשלול את חברותו שח חבר המחלקה אשר הפגין
התנהגות אשר אינה על פי מטרות ויעדי המחלקה ואינו חי את רוח המחלקה.
מנהל המחלקה יכול להשעות חברותו של חבר.
החלטה על שלילת חברותו תקבל תוקף בהצבעה חשאית של רוב במועצה.
חבר אשר נשללה חברותו ,רשאי לערער תוך  22ימים ולבקש מהמועצה דיון נוסף בעניינו עד קיום דיון
חוזר תהיה תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה בעניינו.
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שומה -
 5.2תשלום ישולם לקלוב לתעופה לישראל.
 5.2עלות החברות תהיה על פי קריטריון של הקלוב לתעופה לישראל.
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מנהלים -
א .מנהלי המחלקה הזו ,המועצה ,יקראו  :מנהל המחלקה ,סגן מנהל המחלקה ,מזכיר כללי ,אחראי
שיפוט.
ב .מנהל המחלקה ,סגנו והמזכיר הכללי יבחרו על ידי חברי המחלקה בלבד שהתחרו לפחות בשתי
תחרויות  IMACבמהלך השנתיים ,בהצבעה דמוקרטית גלויה.
ג .פגישת הבחירות למועצת  IMACתתקיים אחת לשנתיים ,במקום מסודר שנבחר על ידי המועצה ובו
יבחרו החברי המועצה החדשים.
ד .אחראי השיפוט יבחר על ידי מנהל המחלקה הנכנס.
 7.2מנהל המחלקה.
מנהל המחלקה יהיה המנהל של המועצה ושל כל מחלקת  IMACבישראל.
הוא יכו להחליט על כל פגישה מיוחדת של החברים במועצה כולל אחראי השיפוט ,ויהיה אחראי על
ניהולם והכוונתם של כל חברי המועצה.
מנהל המחלקה יחד עם סגנו ומזכירו הכללי ,יהיו אחראיים על כל הוצאה במידה ותתאפשר על ידי הקלוב
לתעופה לישראל ,על פי תקציב מוכן מראש שיינתן למחלקה מהקלוב לתעופה לישראל.
 7.6סגן מנהל המחלקה.
סגן מנהל המחלקה יהיה אחראי על כל המשימות של מנהל המחלקה במידה וזה לא נמצא/נעדר או אינו
יכול לבצע את תפקידו באופן הראוי לו בשל מחלה או נכות כזו או אחרת.
סגן המנהל יהיה אחראי על משימות שקשורות בניהול וקידום המחלקה בקרב המטיסים השונים בארץ
ויהיה אחראי על יחצנו"ת המחלקה במנחתים השונים.
 7.4מזכיר כללי.
תפקידו הוא להכין פרוטוקולים ורישומי פגישות של כל מפגשי המועצה ו/או חברי המחלקה .עליו להכין
תיקיית פגישות מסודרת ומאורגנת.
רישום מנהלי תחרויות ,ארגון תחרויות ומתחרים.
אחראי על תיקוני חוקה והעברתם לקלוב התעופה לישראל.
במידה והמנהל וסגנו אינם נמצאים ,יהיה הוא אחראי על ניהול המחלקה וביצוע המשימות השונות.
 7.5כל חבר במועצה אשר נמצא לא כשיר על ידי לפחות  6חברים נוספים במועצה ,יהיה חייב לצאת
מתפקידו  .בחירות חדשות כדי למלא את מקומו יערכו רק במועד הבחירות של כלל המועצה ,עד אז ,ימונה
ממלא מקום ו/או יהיה מקומו חסר וימולא תפקידו על ידי חבר מועצה אחר.
 7.7ככלל המועצה תמלא את תפקידה במשך שנתיים עד למועד הבחירות הבא.
 7.6חברי המועצה חייבים להיות חברים בקלוב לתעופה לישראל.
 7.6פגישות יתואמו לפחות  62יום מראש.
 7.6לחברי המועצה תהיה הסמכות לאכוף כל חוק על פי חוקת  IMACהבינלאומית בישראל.
כמו כן תהיה להם הסמכות להאציל סמכות זו למנהלי התחרויות.
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חוקה -
לחברי המועצה תהיה האפשרות לשנות כל עניין בחוקה זו או בחוקת התחרויות רק בתום שנה אזרחית
או בתום עונת התחרויות של אותה שנה או על ידי כינוס של כל חברי המחלקה שהתחרו לפחות תחרות
אחת באותה שנה.

שינוי סעיף בחוקת התחרויות יהיה אך ורק על פי שינוי סעיף חוקתי בחוקת ארה"ב ויהיה באישורה הסופי
של ועדת הספורט של הקלוב לתעופה לישראל .עד שהנ"ל לא יאשרו את שינוי הסעיף בחוקת התחרויות,
לא תוכל חוקת התחרויות להשתנות ותתנהל על פי החוקה של אותה שנה.
 6.2המועצה יכולה לפזר עצמה על ידי הצבעה של יותר משני שליש של החברים במחלקה שהתחרו לפחות
שתי תחרויות בשנתיים.

