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תקנון איגוד הרמת המשקולות בישראל

 .0שם העמותה ומעמדה החוקי
א .שמה של העמותה הוא :איגוד הרמת המשקולות בישראל ,להלן "העמותה".
ב .מקום מושבה הנוכחי :תל אביב.
ג.

נ יתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת ההנהלה.

ד .העמותה היא תאגיד רשום עפ"י חוק העמותות התש"מ – .0891

 .2הגדרות
א .אגודת ספורט – תאגיד רשום כחוק שלא למטרות רווח ,או קבוצת ספורט המהווה חלק
מתאגיד כזה ,העוסקים בענף ספורט כמצוין בסעיף ( 3א) לתקנון זה והמונים בכל עת
לפחות  01ספורטאים פעילים ורשומים ברישומי העמותה.
ב .אגודת האם – ההתאחדות לספורט בישראל.
ג.

קולות הצבעה – מספר קולות ההצבעה המוענקים לכל חברה בעמותה ,לקראת האסיפה
הכללית ,בה היא זכאית להצביע ,בהתאם לקבוע בתקנון זה.

 .2מטרות העמותה
א .פיתוח וקידום ענף ספורט הרמת משקולות בישראל( ,להלן" :הענף") ,ריכוזו וניהולו.
ב .קביעת ויישום חוקות ,תקנות ,נהלים וסדרים בענף בתאום עם חוקות ותקנות ההתאחדות
הבינלאומית של הענף.
ג.

ארגון תחרויות ליגה וגביע ומפעלי ספורט אחרים בענף.

ד .ארגון נבחרות ישראל בענף ,בגילאים השונים ,טיפוחן וקידומן.
ה .פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות ,איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל.
ו.

ארגון וקיום תחרויות ארציות ובינלאומיות בענף בישראל.

ז.

ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף.

ח .ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות ענפיות בארץ ובחו"ל.
ט .ייזום השתלמויות לספורטאים ,מאמנים ושופטים.
י.

הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית.

יא .הקניית ערכים של כבוד הדדי ,ספורט הוגן ואהבת המדינה ,ההמנון והדגל.
יב .גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.
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 .4סמכויות העמותה
א .העמותה היא אישיות משפטית ,הכשירה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת ו/או
נתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר.
ב .מבלי לפגוע בכלליות ס"ק א’ דלעיל רשאית העמותה לרכוש ,למכור ,לשכור ,להשכיר
ולשעבד מטלטלין ונכסי דלא ניידי ,להעניק ולקבל הלוואות ,ליצור קרנות ,להתחייב
ולהתקשר בחוזים ,לקבל תרומות ,מתנות ,ירושות ,עיזבונות וכיו"ב לשם הגשמת מטרות
העמותה.
ג.

לעשות כל הנחוץ והנדרש במסגרת החוק ,לשם השגת מטרות העמותה.

 .5חברות העמותה
א .חברות העמותה הן אלה:
 .0אגודות ספורט העוסקות בענף – כהגדרתן לעיל .תנאי הרישום והקבלה של אגודות
ספורט כחברות בעמותה ייקבעו ע"י הנהלת העמותה בתקנון משנה.
 .2אגודת האם תשמש כחברה קבועה בעמותה ויהא לה קול אחד באסיפה הכללית.
ב .החלטה בדבר קבלת חברה לעמותה ,או אי קבלתה ,תידון ותוכרע בהנהלת העמותה.
ג.

ערעור על החלטת קבלת ,או אי קבלת ,חברה לעמותה ,יהיה בפני בית הדין העליון של
העמותה.

ד .מספר החברות בעמותה לא יפחת משבע.
 .6זכויות וחובות החברות
א .רק בתום שנת חברות בעמותה רשאית חברה להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות
ובבחירות למוסדות העמותה.
ב .חברה זכאית להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משרותיה.
ג.

חברה תשלם במועד דמי החבר כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת העמותה.

ד .חברה תמלא אחר תקנון העמותה ,החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים בה.
ה .חברה לא תחרוג ממסגרת מטרותיה של העמותה.
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 .7פקיעת חברות
א .חברותה של אגודת הספורט בעמותה פוקעת עם פירוקה.
ב .החברות בעמותה פוקעת בפרישת החברה ממנה .הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת
העמותה.
ג.

החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החברה ממנה.

ד .בית הדין ו/או ועדת המשמעת של העמותה רשאים להפסיק חברותה של חברה בעמותה
לצמיתות ,או לתקופה מסוימת ,בין השאר ,מן הטעמים הבאים:
 .0חברה לא שילמה דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה.
 .2החברה לא קיימה את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי
התפקידים בה.
 .3החברה פעלה ו/או פועלת בניגוד למטרות העמותה.
 .4החברה עברה על הוראות משמעת הקבועות בתקנון המשמעת של העמותה.
ה .לא תופסק חברותה של החברה אלא לאחר שניתנה לה הזדמנות נאותה להשמיע דבריה.
ו.

אין פקיעת החברות בעמותה פוטרת החברה מסילוק התשלומים המגיעים לעמותה ממנה
ערב פקיעת חברותה.

 .8ספורטאים
הוראות לרישום ספורטאים ,העברה ,חידוש והסגרים ייקבעו ע"י הנהלת העמותה בתקנון
משנה.

 .9מוסדות העמותה
א .אסיפה כללית רגילה.
ב .אסיפה שלא מן המניין.
ג.

הנהלת העמותה (הועד).

ד .ועדת ביקורת.
ה .ועדת משמעת.
ו.

בית הדין העליון.

ז.

המוסד לבוררות.
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9א .אסיפה כללית רגילה
 .0יומה ,שעתה ,סדר יומה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הנהלת העמותה.
 .2המשתתפים באסיפה הכללית הן חברות העמותה .חברי ההנהלה המכהנת יוזמנו
להשתתף באסיפה (בלא זכות הצבעה).
 .3אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה ע"י הודעה שתישלח לכל חברה לפחות 31
יום קודם למועד האסיפה ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 .4הנהלת העמותה תבחר ועדת מנדטים וועדת ערעורים לעניינים הקשורים בסדר יומה
של האסיפה הכללית ,הכנתה וקיומה ,וועדות נוספות אם יהא בהן צורך.
 .1אסיפה כללית תישמע דין וחשבון על פעולות הנהלת העמותה ועל פעולות ועדת
הביקורת תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיוגש לה ע"י הנהלת העמותה ,ותחליט על
אישורם.
 .6אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה חברות עמותה
המחזיקות לפחות במחצית קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הנדונה.
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף
אם פחת בהמשך.
 .7והיה ולא נתכנס המניין המצוין לעיל בשעה היעודה תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה
ובלבד שיהיו נוכחים בה חברות המחזיקות לפחות  21%ממספר קולות ההצבעה כנ"ל.
היה ולא ,תידחה האסיפה ב 04 -ימים ותכונס בכל מספר חברות וקולות הצבעה.
 .9האסיפה תבחר את יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
 .8מזכי ר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ויושב הראש יאשר אותו בחתימתו.
 .01החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה המוחזקים ע"י
החברות הנוכחות ומצביעות בהצבעה זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר
לקבלתן.
 .00ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית וחשאית באמצעות נציג אחד ממורשה החתימה
מטעם כל חברת עמותה המצויד בכתב מינוי.
לכל חברת עמותה מספר קולות הצבעה על פי הקבוע להלן בתקנון זה.
 .02למרות האמור לעיל ובכפוף לאמור להלן ניתן להצביע באמצעות יפויי כוח ובלבד
שמיופה הכוח לא יוכל לייצג יותר מ 4 -חברות עמותה .אגודת האם לא תייפה כוח ולא
תהא מיופת כוח .מיופה הכוח חייב להיות נציג חברת עמותה ומצויד בכתב מינוי
מטעמה לצרכי הצבעה בשמה.
הצבעה חשאית תתבצע אם דרשו זאת חברות מצביעות המחזיקות לפחות 21%
.02.03
מקולות ההצבעה באסיפה.
לא יוכל נציג אחד העומד בתנאים האמורים בסעיף א 00.בפרק זה לייצג יותר משתי
עמותות.
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האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה להנהלת העמותה ובלבד
.03.04
שמדובר בנושאים מוגדרים ואין בכך כדי לפגוע באופייה ,מהותה ותפקידיה של
האסיפה הכללית ומבלי לפגוע בסמכויותיה על פי חוק.
.04.01
א .האסיפה הכללית בוחרת את חברי הנהלת העמותה בבחירות יחסיות על פי יחסי
הכוחות בין הרשימות המתמודדות בלבד ,כפי שייקבעו במהלך ההצבעה ,ע"י החברות
המצביעות.
ב .יו"ר הנהלת העמותה נבחר אישית ובאופן חשאי ,ע"י האסיפה הכללית מבין חברי
ההנהלה הנבחרים.
ג.

על כל חברה המעוניינת להציג מועמד/ים להנהלה להתאחד עם חברה/ות נוספות
לכלל רשימה מתמודדת.

ד .רשימה מתמודדת משמע חברה אחת או צירוף של חברות המייצגת/מייצגות לפחות
 01%מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית.
ה .המועד האחרון להצגת הרשימות הוא יום א’ שעה  02:11בשבוע שקדם לשבוע של
כינוס האסיפה הכללית.
ו.

הצגת הרשימות משמע הגשת תצהיר ערוך ,חתום ומאושר כדין למזכירות העמותה ,עד
המועד הנ"ל ,החתום ע"י הנציגים המוסמכים של חברה או חברות המייצגת /המייצגות
לפחות  01%מכלל קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הכללית ובו הודעה על כוונה
להתמודד בעצמה או להתאחד לרשימה שתתמודד בבחירות.

ז.

לא יתקיימו כל התנאים הנ"ל לא תאושר הרשימה.

ח .ועדת המנדטים תדון באישור הרשימות.
ט .על החלטת ועדת המנדטים בעניין זה ניתן לערער בפני ועדת הערעורים תוך  3ימים
ממועד קבלת ההחלטה.
החלטת ועדת ערעורים בעניין זה סופית.
.01.06
א .מספר חברי ההנהלה לא יפחת משבעה.
ב .האסיפה הכללית תקבע את מספר חברי ההנהלה שיבחרו טרם קיום הבחירה.
ג.

באיוש ו/או השלמת הרכב ההנהלה על סמך עודפי קולות ,אם יהיה כזה ,יילקחו
בחשבון גם רשימות מתמודדות שלא הגיעו לכלל מודד לחבר הנהלה אחד ובלבד
שהגיעו לפחות ל 1.71% -ממודד כזה.

.06.07

אסיפה כללית בוחרת את חברי ועדת הביקורת ויושב ראשה.

ההנהלה וועדת הביקורת נבחרים לתקופה של  4שנים והם מכהנים כל עוד
.07.09
לא התקיימו בחירות חדשות ובכפוף לאמור בתקנון זה.
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9ב .אסיפה כללית שלא מן המניין
 .0ההנהלה רשאית בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי דרישה
בכתב של ועדת הביקורת ,או של אגודת האם או של עשירית מכלל חברי העמותה.
 .2הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תישלח לכל חבר לפחות  20יום קודם ליום כינוסה.
 .3הזמנה לאסיפה הכללית שלא מן המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון או לקבל החלטות
אלא בסדר היום הקבוע.
 .4מנין חוקי של חברים בפתיחת אסיפה כללית שלא מן המניין ראה ס"ק  6ו 7 -לפרק של
אסיפה כללית (רגילה).
 .1לעניין הרשאים להצביע באסיפה כללית שלא מן המניין וכוח ההצבעה – ראה ס"ק  00ו-
 02לפרק של אסיפה כללית רגילה.
 .6החלטות באסיפה כללית שלא מן המניין מתקבלות כבאסיפה כללית רגילה.
 .7על השינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראת במיוחד
לשם כך ובכפוף לפרק  03שלהלן.
החלטה על שינוי תקנון טעונה רוב של שני שליש מסה"כ קולות ההצבעה המוחזקים ע"י
החברות המצביעות באסיפה ובלבד שמספר זה לא יפחת מ 10% -מסה"כ קולות ההצבעה
שאושרו לאותה אסיפה ,ובכפוף לפרק  03שלהלן.
 .9אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לקצר תקופת כהונה של הנהלה ו/או ועדת ביקורת,
כמו גם של חברי מוסדות אלה ,מכל סיבה שהיא ,ולבחור אחרים תחתם לתקופה של ארבע
שנים.
החלטה על קיצור תקופת כהונה ,כאמור כאן ,טעונה רוב כמפורט בס"ק  7דלעיל לעניין
שינויי תקנון.
9ג .הנהלת העמותה
 .0הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.
 .2כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלה.
 .3תפקידיה העיקריים של הנהלת העמותה הם קידום והגשמת מטרותיה.
 .4יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים כאמור בס’ ( 8א) ( )09 ,06 ,01לפרק אסיפה כללית (רגילה).
 .1כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה.
 .6הנהלת העמותה תימנה לפחות שבעה חברים כאמור בפרק האסיפה הכללית.
 .7ממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה.
היי תה הנהלה מורכבת מנציגים של יותר מרשימה אחת ימונו בעלי התפקידים מבין 2
רשימות לפחות.
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 .9ההנהלה רשאית לבחור ממלא מקום זמני לחבר הנהלה שפרש ,עד לבחירת ההנהלה
החדשה ,וזאת על פי המלצת הרשימה שחברה פרש.
 .8לא יכהן כחבר הנהלה מי שאיננו נציג של חברת העמותה.
 .01ספורטאים ,מאמנים ושופטים פעילים לא יוכלו להיבחר להנהלת העמותה.
 .00לא יכהן כחבר הנהלה מי שעבר עבירה שיש עמה קלון אלא בתור שנתיים מריצוי עונשו.
 .02היה ומספר הספורטאיות הפעילות בענף ספורט אישי עולה על  01%מכלל הספורטאים
הרשומים ופעילים בענף ולא נבחרה חברה להנהלת העמותה תחויב הרשימה המתמודדת
שזכתה למרבית קולות ההצבעה לכלול במסגרת נציגיה אישה אחת לפחות במקום אחד
מנציגיה הגברים .זו הוראת שעה שמטרתה לעודד מעורבות נשים בספורט בישראל
ותחולתה ממועד רישום העמותה כחוק ועד סיום תקופת כהונה אחת לאחר הבחירות
הראשונות שהתקיימו למוסדות.
בענף ספורט קבוצתי יבוא" - ,מספר קבוצות הנשים הפעילות" במקום "מספר הספורטאיות
הפעילות" והשינויים הנוספים המתחייבים.
 .03על חברי ההנהלה לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון זה והחלטות
מוסדותיה.
 .04ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנות להן ,המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 .01ההנהלה רשאית להיעזר בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים שיוקמו
לצרכים אלה.
 .06ההנהלה תערוך ותאשר תקנוני משנה בהתאם לקבוע בתקנון זה ותהא רשאית להוסיף
עליהם ,לשנותם ו/או לבטלם על פי שיקול דעתה.
 .07החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים אלא אם החוק ו/או תקנון זה דורשים
אחרת .היו הקולות שקולים רשאי היו"ר להכריע בקולו.
 .09ההנהלה תנהל פרוטוקול ישיבותיה והחלטותיה ועותק ממנו יעמוד לרשות יו"ר ועדת
הביקורת.
 .08פרוטוקול ההנהלה ייחתם ע"י יושב הראש והמזכיר.
 .21ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה (נציגי שתי רשימות לפחות) הרשאים לחתום
ולהתחייב בשם העמותה – להלן "המורשים" .רק חתימות המורשים בצירוף חותמת
העמותה יחייבו אותה .להתחייבויות ו/או חתימה שלא כאמור בס"ק זה אין כל תוקף מחייב
כלפי העמותה.
 .20לא יימכר ,ולא ישועבד רכוש העמותה אלא אם יוחלט על כך בישיבת ההנהלה בה נכחו
והצביעו ,בעד קבלת החלטה כאמור 71% ,מכלל חברי ההנהלה.
 .22ההנהלה רשאית למנות ממלאי תפקידים בשכר בעמותה.
 .23הנהלת העמותה תוציא לפועל את מדיניות התקציב של העמותה .חריגה כספית מן
התקציב המאושר תחייב אישית כל חבר הנהלה.
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9ד .ועדת ביקורת
 .0יו"ר ועדת הביקורת והועדה עצמה נבחרים באסיפה הכללית.
 .2בוועדת הביקורת יכהנו לפחות רואה חשבון או עו"ד אחד.
 .3מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ.3 -
 .4חבר ועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר מוסד הכפוף לביקורת הועדה או לשרת את
העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.
 .1ועדת הביקורת תבדוק ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות
שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין והחשבון הכספי.
9ה .ועדת המשמעת
 .0כועדת המשמעת של העמותה תכהן ועדת המשמעת של אגודת האם (להלן" :ועדת
משמעת").
 .2כל הסמכויות המוקנות לועדת המשמעת עפ"י תקנון המשמעת של אגודת האם יחולו על
חברות העמותה ,הספורטאים הרשומים בעמותה ,המאמנים ועל כל בעלי התפקידים
האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.
 .3תקנון המשמעת של אגודת האם יהיה תקנון המשמעת של העמותה.
 .4יתעורר הצורך תוסיף הנהלת העמותה הוראות מיוחדות לתקנון ועדת המשמעת הנ"ל
המבטאות את האופי המיוחד של הענף.
9ו .בית הדין העליון של העמותה
 .0ביה"ד העליון של אגודת האם יכהן כביה"ד העליון של העמותה( ,להלן" :ביה"ד העליון").
 .2כל הסמכויות המוקנות לביה"ד העליון עפ"י תקנות ביה"ד העליון של אגודת האם יחולו על
חברות העמותה ,על כל הספורטאים הרשומים בעמותה ,על המאמנים ועל כל בעלי
התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.
 .3תקנון ביה"ד העליון של אגודת האם יהיה תקנון ביה"ד העליון של העמותה.
9ז .המוסד לבוררות
 .0כמוסד לבוררות של העמותה יכהן המוסד לבוררות של אגודות האם( ,להלן" :המוסד
לבוררות").
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 .2כל הסמכויות המוקנות למוסד לבוררות עפ"י תקנון המוסד לבוררות של אגודת האם יחולו
על חברות העמותה ,על כל הספורטאים הרשומים בעמותה ועל כל בעלי התפקידים
האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.
 .3תקנון המוסד לבוררות של אגודת האם יהיה תקנון המוסד לבוררות של העמותה.
 .00המודד לקביעת קולות ההצבעה (באסיפה כללית רגילה ושלא מן המניין)
00א.

מספר קולות ההצבעה שיוענקו לכל חברת עמותה בענף יהיה כדלקמן:

 .0כמות:
כל ספורטאי פעיל בעל כרטיס מתחרה בתוקף שמלאו לו  01שנים טרם קיום האסיפה
הכללית ואשר רשום בעמותה לפחות שנה אחת טרם כינוס האסיפה הכללית והשתתף מאז
רישומו בעמותה בשתי תחרויות רשמיות לפחות בענף יקנה לחברת העמותה אליה הוא
משתייך קול הצבעה אחד.
"התקופה הרלבנטית" לעניין ס’ זה היא עונת הפעילות האחרונה שהסתיימה לפני כינוס
האסיפה הכללית או  02החודשים שקדמו לכינוס האסיפה הכללית אם הספורטאי לא היה
רשום בעמותה מאז תחילת עונת הפעילות האחרונה שהסתיימה כאמור לעיל.
 .2איכות:
הישגי ספורטאים (המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  0דלעיל) באליפות ישראל האחרונה
(לבוגרים ובוגרות) טרם כינוס האסיפה הכללית יקנו לחברת העמותה אליה משתייכים
הספורטאים קולות הצבעה כמפורט להלן:
אם במסגרת האליפות השתתפו  6מתחרים לפחות יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון

-

 01קולות הצבעה

מקום שני

-

 01קולות הצבעה

מקום שלישי

-

 7קולות הצבעה

מקום רביעי

-

 3קולות הצבעה

מקום חמישי

-

 2קולות הצבעה

מקום שישי

-

 0קול הצבעה

אם במסגרת האליפות השתתפו  1מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון

-

 01קולות הצבעה

מקום שני

-

 7קולות הצבעה

מקום שלישי

-

 3קולות הצבעה
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מקום רביעי
|
מקום חמישי

-

 2קולות הצבעה

-

 0קולות הצבעה

אם במסגרת האליפות השתתפו  4מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון

-

 7קולות הצבעה

מקום שני

-

 3קולות הצבעה

מקום שלישי

-

 2קולות הצבעה

מקום רביעי

-

 0קול הצבעה

אם במסגרת האליפות השתתפו  3מתחרים יינתן הניקוד כדלקמן:
מקום ראשון

-

 3קולות הצבעה

מקום שני

-

 2קולות הצבעה

מקום שלישי

-

 0קול הצבעה

באליפויות ישראל לנוער (טרום בוגרים) יוענק ניקוד לשלושת המקומות הראשונים בלבד
כדלקמן:
מקום ראשון
מקום שני
מקום שלישי

-

 3קולות הצבעה
 2קולות הצבעה
 0קול הצבעה

לא יינתן ניקוד כלשהו אם לא יהיו לפחות  3מתחרים.
00ב .קולות ההצבעה על פי פרק זה,
לכל חברה ,ייקבעו מחדש ערב כל אסיפה כללית רגילה ,ושלא מן המניין ,על פי המודדים
והתנאים הקבועים בתקנון זה ,ובהתאם לכך יוענקו לה קולות ההצבעה לקראת כל אסיפה.
 .00נכסים והכנסות
א .כל הכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך ורק לביצוע וקידום מטרותיה.
ב .חלוקת רווחים בין חברי העמותה – אסורה.
 .02חברות באגודת האם ,זיקות וקשרי גומלין:
בין העמותה לאגודת האם יתקיימו זיקות גומלין משותפות והדדיות כמפורט להלן.
א .העמותה תהא חברה מן המניין באגודת האם.
ב .אגודת האם תהא חברה מן המניין בעמותה כמפורט בפרק ( 1א) ( )2דלעיל.
ג.

העמותה תישא באחריות הכוללת לקיומו ופיתוחו של ענף הספורט במדינת ישראל ותעסוק
בהשגת היעדים והמטרות המפורטים בפרק ד’ דלעיל וסמכויותיה הן כקבוע בתקנון זה.
00
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ד .אגודת האם תשמש לעמותה כמוסד גג מוכר ,תרכז את הטיפול ותייצג את העמותה
בנושאים עקרוניים ומרכזיים המשותפים לעמותה ולענפי הספורט האולימפיים בישראל
החברים באגודת האם.
בין השאר תעסוק אגודת האם בנושאים שלהלן:
 .0הפעלת היחידה לספורט הישגי והענקת שירותים.
 .2הענקת שירותים לעמותה כמפורט בתקנון זה.
 .3ייצוג העמותה בנושאי חקיקה ,מיסוי וקשרי הגומלין עם רשויות הממשלה.
 .4תמליץ למועצה להסדר ההימורים בספורט ולרשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט על הקריטריונים לתקצוב האיגודים החברים בה.
תקציבי המועצה להסדר ההימורים בספורט ורשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט ,המיועדים לפעילות האיגודים והחברים באגודת האם ,יעברו ישירות לידיהם.
תקציבי המועצה להסדר ההימורים בספורט ורשות הספורט במשרד החינוך ,התרבות
והספורט ,המיועדים לפעילות אגודת האם ,יעברו ישירות לידיה.
 .1הפעלה משקית וארגונית של בית ההתאחדות לספורט ע"ש י"א חללי מינכן.
 .6ריכוז ההכנות האולימפית והמשלחת האולימפית.
 .7חברות וייצוג במוסדות ספורט בינלאומיים מקבילים וטיפוח קשרי הספורט במישור
הבינלאומי.

 .02שינויים בתקנון
א .שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראה במיוחד לשם כך וכל
החלטה בעניין כזה טעונה רוב של  2/3מסה"כ קולות ההצבעה המוחזקים בידי החברים
הנוכחים והמשתתפים בהצבעה ובלבד שרוב זה לא יפחת מ 10% -מסה"כ קולות ההצבעה
שאושרו לאותה אסיפה.
ב .למרות האמור לעיל ,לא ישונו הזיקות וקשרי הגומלין בין העמותה לאגודת האם ,המפורטים
בתקנון זה ,ו/או הוראות סעיף זה ,אלא בהסכמה הדדית ,מראש ובכתב של העמותה ושל
אגודת האם.
 .04עמיתי כבוד
אסיפה כללית רשאית לבחור לעמותה עמיתי כבוד.
 .05ספרי העמותה
העמותה תנהל פנקס חברים ,פנקס חברי הנהלה ,ספרי חשבונות לפי חוק ,ספרי פרוטוקולים
וכל מסמכים אחרים בעלי אופי דומה.

00
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 .06פירוק העמותה
א .על פירוק העמותה מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה וזומנה במיוחד לשם כך.
ב .אסיפה כללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי
ההנהלה שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך
שנה מתחילת הפירוק.
ג.

אסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה תזומן ע"י יו"ר הנהלת העמותה.

ד .הזמנות לאסיפה כללית ,כאמור לעיל ,ישלחו לכל חברות העמותה לפחות  31יום קודם
למועד האסיפה ,תוך ציון כי באסיפה ידונו בנושא הפירוק.
ה .מניין חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק אם היו נוכחים במועד
פתיחתה ועד למועד ההצבעה (כולל) לפחות שלושה רבעים מכלל חברות העמותה
המחזיקות  71%מקולות ההצבעה של כלל החברות.
ו.

לא היה נוכח מניין כנ"ל יבוטל כינוס האסיפה הכללית.

ז.

החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן החברות הנוכחות והמצביעות
באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות  10%מכלל קולות ההצבעה של כל חברות
העמותה ובכלל זה גם את הסכמת אגודת האם.

ח .התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל ,ינוהלו הליכי הפירוק ע"י ובאמצעות ועדה שתמונה
במשותף ע"י אגודת האם והנהלת העמותה.
ט .פורקה העמותה יסולקו חובותיה ויתרת כל נכסיה ,רכושה וזכויותיה יועברו לאגודת האם
(מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  )2( 8לפק’ מס הכנסה) ,לא יחולקו בין חבריה.
 .07הוראות מעבר
א .מייסדי העמותה ימנו את הנהלת האיגוד שניהל את ענף הספורט המאוגד בעמותה,
כהנהלה זמנית של העמותה ,עד לבחירות הראשונות למוסדותיה.
ב .הבחירות הראשונות למוסדות העמותה יתקיימו בחודשים  8-00/86לאחר שהזכאים להירשם
לעמותה יירשמו בה.
לבחירות אלה בלבד ,ולמרות התנאים הקבועים בסע’ ( 01א) ( )0דלעיל ,ייחשב כספורטאי
פעיל ,המקנה קול הצבעה אחד בענפי ספורט אישיים ,גם מי שהשתתף רק בתחרות
רשמית אחת בענף אם בעונת  81/6לא התקיימה יותר מתחרות רשמית אחת כזו ,או אף מי
שלא השתתף בשום תחרות רשמית בענף אם לא התקיימה אף תחרות כזו באותה עונה
ובלבד שעמד בהגבלות הגיל ובתנאי "התקופה הרלבנטית" הקבועים בס’ הנ"ל.
ג.

כל האגודות/הקבוצות שהיו רשומות כחברות באיגוד שניהל את ענף הספורט שאוגד
בעמותה ,עד רישומו כעמותה ,יהיו לחברות העמותה ולא יחול במעמדן כל שינוי אלא אם
יודיעו בכתב ,עד  0.2.86על התנגדותן לחברות כאמור.

ד .כל הספורטאים שהיו רשומים בכרטסת האיגוד שניהל את ענף הספורט שאוגד בעמותה,
עד רישומו כעמותה ,יירשמו כספורטאים בכרטסת העמותה ולא יחול במעמדם כל שינוי.
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ה .עד להתקנת תקנונים מפורטים בדבר קבלת חברים/חברות לעמותה ובדבר רישום,
העברות ,חידושים והסגרים לספורטאים ,יחולו בעניינים אלה ההוראות שהיו נהוגות על פי
התקנון הישן של אגודת האם שהיה בתוקף עד .2.0.86
ו.

התנאי הנזכר בס’ ( 6א) דלעיל לא יחול על האגודות/החברות הנזכרות בס’ ( 07ג) דלעיל
אלא על אגודות/חברות חדשות בלבד.

ז.

אנו הח"מ מייסדי העמותה ,מאשרים ומאמצים תקנון זה שיבוא במקום התקנון על פיו
נרשמה העמותה.

מאשרים:
תפקיד

חתימה

שם

יו"ר ועדת ביקורת
יו"ר האיגוד
יו"ר הוועדה
המקצועית
מזכיר האיגוד
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נספח  -טבלת שינויים

מהדורה

תאריך שינוי

מס' סעיף ומהות
השינוי

0
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יוזם השינוי ותפקידו

