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 תקנון עמותה

 

 שם העמותה ומעמדה החוקי .1

 שמה של העמותה הוא: "איגוד השייט בישראל" להלן "העמותה" .א

 מקום מושבה הנוכחי: תל אביב. .ב

 ניתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת ההנהלה. .ג

 .1980 -העמותה היא תאגיד רשום עפ"י חוק העמותות התש"מ .ד

 

 הגדרות .2

תאגיד רשום כחוק שלא למטרות רווח, או קבוצת ספורט המהווה חלק  –אגודת ספורט א. 

 15)א( לתקנון זה והמונים בכל עת לפחות  3ן בסעיף ד כזה, העוסקים בענף ספורט כמצוימתאגי

 תה.ספורטאים פעילים ורשומים ברישומי העמו

מספר קולות ההצבעה המוענקים לכל חברה בעמותה, לקראת האסיפה  –הצבעה  קולות .ב

 10על פי פרק  ,קולות ההצבעה .תקנון זה בלהצביע, בהתאם לקבוע  הכללית, בה היא זכאית

על פי  או שלא מן המניין  , לכל חברה, יקבעו מחדש ערב כל אסיפה כללית רגילהלתקנון זה

המדדים והתנאים הקבועים בתקנון זה, ובהתאם לכך יוענקו לה קולות ההצבעה לקראת כל 

 אסיפה.  

 

         ומועדי מועדיה את השייט עונת תתחיל ובטרם מועד מבעוד יפרסם העמותה ועד -עונת שייט . ג

 .הפגרה

 

 מטרות העמותה .3

 בישראל, )להלן "הענף"(, ריכוזו וניהולו.ענף ספורט השייט פיתוח וקידום  .א

קביעה ויישום חוקות, תקנות, נהלים וסדרים בענף בתאום עם חוקות ותקנות  .ב

 ההתאחדות הבינלאומית של הענף.

 בענף.אחרים ארגון תחרויות ליגה וגביע ומפעלי ספורט  .ג

 ארגון נבחרות ישראל בענף, בגילאים השונים, טיפוחן וקידומן. .ד

 לאומיים עם התאחדויות ענפיות, איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל.תוח קשרים בינפ .ה

 ארציות ובינלאומיות בענף בישראל.ארגון וקיום תחרויות בינ .ו

 ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף. .ז

 ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות ענפיות בארץ ובחו"ל. .ח

 ייזום השתלמויות לספורטאים, מאמנים ושופטים. .ט

 תונות מקצועית.ישל פרסומים ועהוצאה לאור  .י



 הקניית ערכים של כבוד הדדי, ספורט הוגן ואהבת המדינה, ההמנון והדגל. .יא

 גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה. .יב

 

 סמכויות העמותה .4

העמותה היא אישיות משפטית, הכשירה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת  .א

 אחר.ו/או נתבעת בכל הליך משפטי ו/או 

מבלי לפגוע בכלליות ס"ק א' דלעיל רשאית העמותה לרכוש, למכור, לשכור, להשכיר  .ב

ונכסי דלא ניידי, להעניק ולקבל הלוואות, ליצור קרנות, להתחייב  מיטלטליןולשעבד 

וכיו"ב לשם הגשמת מטרות  עיזבונותולהתקשר בחוזים, ולקבל תרומות, מתנות, ירושות, 

 העמותה.

 נדרש במסגרת החוק, לשם השגת מטרות העמותה.לעשות כל הנחוץ וה .ג

 

 חברות העמותה .5

 תגיש בעמותה חברה להיות החפצה השייט  בענף העוסקת ספורט"אגודת  .א

"אנו )שם ומספר העמותה, מען ופירוט   :לשוןה בזו בקשה העמותה להנהלת

החתימה( מבקשים להתקבל כחברה בעמותה. מטרות העמותה ותקנונה  מורשי

ידועים לנו. אם נתקבל כחברה בה, אנו מתחייבים לקיים את הוראות התקנון 

 ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

. העמותה ועד בידי נתונה קבלתה אי או כחברה המבקשת קבלת בדבר ההחלטה .ב

 הכללית האסיפה בפני הסירוב על לערור זו תוכל, המבקשת את לקבל הועד סרב

 .הקרובה

 החברות בעמותה לא יפחת משבעה".  מספר .ג

 

 זכויות וחובות החברות  .6

באספות כלליות רק בתום שנת חברות בעמותה רשאית חברה להשתתף ולהצביע  .א

 ובבחירות למוסדות העמותה.

 חברה זכאית להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משרותיה. .ב

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

 חברה תמלא אחר תקנון העמותה, החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים בה. .ד

 העמותה.חברה לא תחרוג ממסגרת מטרותיה של  .ה

 

 



 פקיעת חברות .7

 חברותיה של אגודת הספורט בעמותה פוקעת עם פרוקה. .א

 החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה. .ב

 הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת העמותה.

 החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החבר ממנה. .ג

 בית הדין ו/או ועדת המשמעת של העמותה רשאים להפסיק חברותה של חברה בעמותה .ד

 מת, בין השאר, מן הטעמים הבאים:לצמיתות, או לתקופה מסוי

 תה.שילמה דמי חבר או כל חוב אחר לעמוהחברה לא  .1

החברה לא קיימה את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי  .2

 התפקידים בה.

 החברה פעלה ו/או פועלת בניגוד למטרות העמותה. .3

 הקבועות בתקנון המשמעת של העמותה.החברה עברה על הוראות משמעת  .4

 לא תופסק חברותה של החברה אלא לאחר שניתנה לה הזדמנות נאותה להשמיע דבריה. .ה

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

 ערב פקיעת חברותה.

 "לחברה הודעה"מתן  .ז

 ביד לה שיימסר בכתב לה יינתנו לחברה העמותה של הודעה וכל התראה, דרישה"הזמנה 

 הרשומה כתובתה אל במייל או חברים בפנקס הרשום למענה או רגיל בדואר ישלח או

 ".מייל ככתובת

 

 ספורטאים .8

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

כל עוד לא נקבע תקנון משנה ישמש האמור בחוק הספורט בדבר העברות, רישום וחידוש 

 ספורטאים כתקנון המשנה לעניין סעיף זה.

 מוסדות העמותה .9

 אסיפה כללית רגילה. .א

 אסיפה כללית שלא מן המניין. .ב

 הנהלת העמותה )הועד(. .ג

 ועדת ביקורת. .ד

 ועדת משמעת. .ה

 בית הדין העליון. .ו

 המוסד לבוררות. .ז

 



 אסיפה כללית רגילה .א

 יומה, שעתה, סדר יומה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו ע"י הנהלת העמותה. .1

 המשתתפים באסיפה הכללית הן חברות העמותה. .2

 חברי ההנהלה המכהנת יוזמנו להשתתף באסיפה )בלא זכות הצבעה(

 30אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה ע"י הודעה שתישלח לכל חברה לפחות  .3

 יום קודם למועד האסיפה ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

הנהלת העמותה תבחר ועדת מנדטים וועדת ערעורים לעניינים הקשורים בסדר יומה  .4

 של האסיפה הכללית, הכנתה וקיומה, וועדות נוספות אם יהא בהם צורך.

ת ועדת אסיפה כללית תישמע דין וחשבון על פעולות הנהלת העמותה ועל פעולו .5

תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיוגש לה ע"י הנהלת העמותה ותחליט על  הביקורת

 אישורם.

אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה חברות עמותה  .6

המחזיקות לפחות במחצית קולות ההצבעה שאושרו לאסיפה הנדונה היה מנין זה 

בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך 

 בהמשך.

והיה ולא נתכנס המניין המצוין לעיל בשעה היעודה תידחה פתיחת האסיפה בחצי  .7

ממספר קולות ההצבעה  25%שעה ובלבד שיהיו נוכחים בה חברות המחזיקות לפחות 

 כנ"ל. 

 ימים ותכונס בכל מספר חברות וקולות ההצבעה. 14 –היה ולא, תידחה האסיפה ב 

 האסיפה תבחר האת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה. .8

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ויושב הראש יאשר אותו  .9

 בחתימתו.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של קולות ההצבעה המוחזקים ע"י  .10

החברות הנוכחות ומצביעות בהצבעה זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר 

 קבלתן.ל

 המועמדות הגשת בשלב לרבות וחשאית ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית .11

 באמצעות נציג אחד מטעם כל חברת עמותה המצויד בכתב מינוי.

   לכל חברת עמותה מספר קולות הצבעה על פי הקבוע להלן בתקנון זה.

 לבעל הסמכה כתב ינתן באיגוד החברים ספורט אגודות של ההצבעה זכות להפעלת .12

 .שלה בכיר עובד או, בה משרה נושא שהוא, באגודה פנימי תפקיד

 להסמיכו יהיה ניתן, אחת ספורט מאגודת ביותר מכהן כאמור תפקיד בעל אם .13

 .אגודות משתי יותר לא בשם להצביע

    שמדובר ובלבד העמותה להנהלת מסמכויותיה להאציל רשאית הכללית האסיפה .14

 הכללית האסיפה של ותפקידיה מהותה,  באופייה לפגוע כדי בכך ואין מוגדרים בנושאים

 .חוק פי על בסמכויותיה לפגוע ומבלי

 



 בהתאם יוגשו אשר המועמדים רשימות מבין ההנהלה חברי את תבחר הכללית האסיפה . א. 15

 כאמור היחסי לכוחה בהתאם הצבעה קולות מספר נתןיי עמותה חברת לכל. זה בסעיף לאמור

 בקולות שימוש תוך יותר או אחת מתמודדת לרשימה להצביע תוכל עמותה חברת. 10 בסעיף

 .לרשותה העומדים ההצבעה

 . ההנהלה חברי בחירת טרם ההנהלה חברי מספר על תחליט הכללית האסיפה   .ב

  קולות   מספר קולות ההצבעה באסיפה הכללית חלקי מספר חברי ההנהלה יקבעו כמה . ג    

 הצבעה שווה כל מנדט.

 ההצבעה יחולקו המנדטים לכל רשימה מתמודדת לפי מספר קולות ההצבעה שקיבלו.בסיום  .ד

 חברי הוועד המנהל מטעם הרשימה יהיו כמספר המנדטים השלמים אותה קיבלה הרשימה.

 אישיות יהיו( וכדומה ר"יו, ביקורת ועדת, ועד, הנהלה) האיגוד מוסדות לכל הבחירות .ה

 .המועמדות הגשת בשלב לרבות, וחשאיות

 .כח יפויי באמצעות הצבעה תותר לא .ו

 קרובות הכי היו אשר הרשימות מתוך חברים המנהל לוועד יבחרו מנדט חלקי וישנם במידה ז.

 האסיפה החליטה עליו הוועד חברי מניין להשלמת עד וזאת, שלם למנדט הקולות במספר

 . הכללית

 

 .הנבחרים ההנהלה חברי מבין הכללית האסיפה י"ע אישית נבחר העמותה הנהלת ר"יו .ח

 60% של רוב קיבל אם אלא( שנים 8) רצופות קדנציות שתי מאשר יותר יכהן לא העמותה ר"יו .ט

 .העמותה של הכללית באסיפה

 או אחת חברה המייצגים המנהל לוועד מתמודדים שמות רשימת משמע מתמודדת רשימה .י

 לאסיפה שאושרו ההצבעה קולות מכלל 10% לפחות מהווים ות/החברה עוד כל חברות של צירוף

 . יותר או אחד מתמודד לכלול יכולה הרשימה .הכללית

 כינוס של לשבוע שקדם עבשבו 12:00 שעה' א יום הוא הרשימות להצגת האחרון המועד .כ

 .הכללית האסיפה

 המועד עד, העמותה למזכירות כדין ומאושר חתום, ערוך תצהיר הגשת משמע הרשימות הצגת .ל

 מכלל 10% לפחות מייצגות/ המייצגת חברות או חברה של המוסמכים הנציגים י"ע החתום, ל"הנ

 להתאחד או בעצמה להתמודד כוונה על הודעה ובו הכללית לאסיפה שאושרו ההצבעה קולות

 .בבחירות שתתמודד לרשימה

 .הרשימה תאושר לא ל"הנ התנאים כל יתקיימו לא .מ

 .הרשימות באישור תדון המנדטים ועדת .נ

 ממועד ימים 3 תוך הערעורים ועדת בפני לערער ניתן זה בעניין המנדטים ועדת החלטת על .ס

 .ההחלטה קבלת

 החלטת ועדת הערעורים בעניין זה סופית.



 מספר חברי ההנהלה לא יפחת משבעה. . 16

 אסיפה כללית בוחרת את חברי ועדת הביקורת ויושב ראשה.. 17 

 התקיימו לא עוד כל מכהנים והם שנים 4 של לתקופה נבחרים הביקורת וועדת ההנהלה. 18

 .זה בתקנון לאמור ובכפוף חדשות בחירות

 

 .המניין מן שלא כללית אסיפה .ב

כללית שלא מן המניין ועליה לעשות כן לפי דרישה ההנהלה רשאית בכל עת לכנס אסיפה  .1

 בכתב של ועדת הביקורת, או של אגודת האם או של עשירית מכלל חברי העמותה.

יום קודם ליום  21הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תישלח לכל חבר לפחות  .2

 כינוסה.

לקבל הזמנה לאסיפה הכללית שלא מן המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון או  .3

 החלטות אלא בסדר היום הקבוע.

לפרק של  7 -ו 6מניין חוקי של חברים בפתיחת אסיפה כללית שלא מן המניין ראה ס"ק  .4

 אסיפה כללית )רגילה(.

 –ו  11ראה ס"ק  –לעניין הרשאים להצביע באסיפה כללית שלא מן המניין וכח ההצבעה  .5

 לפרק של אסיפה כללית רגילה. 12

 שלא מן המניין מתקבלות כבאסיפה כללית רגילה.החלטות באסיפה כללית  .6

על השינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראת במיוחד  .7

 שלהלן. 13לשם כך ובכפוף לפרק 

המוחזקים ע"י החלטה על שינוי תקנון טעונה רוב של שני שליש מסה"כ קולות ההצבעה 

מסה"כ קולות ההצבעה  51%ה לא יפחת מ החברות המצביעות באסיפה ובלבד שמספר ז

 שלהלן. 13שאושרו לאותה אסיפה, ובכפוף לפרק 

אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לקצר תקופת כהונה של הנהלה ו/או ועדת בקורת,  .8

כמו גם של חברי מוסדות אלה, מכל סיבה שהיא, ולבחור אחרים תחתם עד סיום תקופת 

 הכהונה בה מדובר.

ן ידלעיל לעני 7 ר תקופת כהונה, כאמור כאן, טעונה רוב כמפורט בס"ק החלטה על קיצו

 שינויי תקנון.

 העמותה הנהלתג. 

 הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה. .1

 כל סמכות וכח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלה. .2

 מטרותיה.תפקידיה העיקריים של הנהלת העמותה הם קידום והגשמת  .3

( לפרק אסיפה כללית 18, 16, 15) )א(  9יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים כאמור בס' .4

 )רגילה(

 כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה. .5



 הנהלת העמותה תימנה לפחות שבעה חברים כאמור בפרק האסיפה הכללית. .6

 ממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה. .7

 2הלה מורכבת מנציגים של יותר מרשימה אחת ימונו בעלי התפקידים מבין הייתה הנ

 רשימות לפחות. 

ההנהלה רשאית לבחור ממלא מקום זמני לחבר הנהלה שפרש, עד לבחירת הנהלה  .8

 חדשה וזאת על פי המלצת הרשימה שחברה פרש.

במידה במקום חבר הנהלה שפרש ימונה הבא בתור ברשימה אליה השתייך החבר. 

והבא בתור יבחר לוותר על המינוי יעבור המינוי הלאה ברשימה. במידה ולא קיים 

ברשימה מועמד נוסף יהיו רשאיות החברות אותן ייצגה הרשימה להעמיד מועמד 

 במקום החבר הפורש.

הנהלת העמותה תאשר בהצבעה את המועמד, ובכל מקרה חברותו בהנהלה תהא לכל 

  המאוחר עד תום הקדנציה בה נבחר.

 לא יכהן כחבר הנהלה מי שאיננו נציג של חברת העמותה. .9

 ספורטאים ומאמנים ושופטים פעילים לא יוכלו להיבחר להנהלת עמותה. .10

לא יכהן כחבר הנהלה מי שעבר עבירה שיש עמה קלון אלא בתום שנתיים מריצוי  .11

 עונשו.

מכלל  10%היה ומספר הספורטאיות הפעילות בענף ספורט אישי עולה על  .12

ב מותה, תחויירטאים הרשומים ופעילים בענף ולא נבחרה חברה להנהלת העהספו

 אישהלכלול במסגרת נציגיה הרשימה המתמודדת שזכתה למרבית קולות ההצבעה 

אחת לפחות במקום אחד מנציגיה הגברים. זו הוראה שמטרתה לעודד מעורבות נשים 

תקופת כהונה  ותחולתה ממועד רישום העמותה כחוק ועד סיום בספורט בישראל

 אחת לאחר הבחירות הראשונות שהתקיימו למוסדות העמותה.

על חברי ההנהלה לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון זה  .13

 מוסדותיה.ולהחלטות 

, ההזמנות להן, המניין הדרוש בהן ישיבות ההנהלהאת מועד סדיר ייו"ר העמותה  .14

 ודרך ניהולן.

ימים לפני מועד הישיבה  7יו"ר העמותה ישלח את סדר היום של הישיבה לפחות  . 15

וכאשר אחד מהחברים בוועד העמותה יהיו רשאי לצרף לסדר היום נושאים נוספים 

שעות לאחר פרסום סדר  48 -בבקשה בכתב שתועבר ליו"ר העמותה לא יאוחר מ

דעתו ולא יאוחר  היום. יו"ר העמותה יעלה את הנושא לדיון בהתאם לשיקול

 מהישיבה הבאה.

 לכנס העמותה"ר יו על יהיה העמותה וועד מחברי 50% לפחות של בכתב דרישה"י עפ.  16

 .מהדרישה ימים 14 -מ יאוחר לא הוועד ישיבת את

 מיוחדים תפקידים או מוגדרים לנושאים משנה בוועדות להיעזר רשאית ההנהלה. 17

 .אלה לצרכים שיוקמו



 רשאית ותהא זה בתקנון לקבוע  בהתאם משנה תקנוני ותאשר תערוך ההנהלה. 18

 .דעתה שיקול פי על לבטלם או/ו לשנתם, עליהם להוסיף

 זה תקנון או/ו החוק אם אלא המצביעים קולות ברב יתקבלו ההנהלה החלטות   .19

 .בקולו להכריע ר"היו רשאי שקולים הקולות היו. אחרת דורשים

 שזו ובלבד פקס/  מייל באמצעות החלטה לקבל מוסמכת תהא העמותה הנהלת".20

 ".אחד פה תתקבל

ההנהלה תנהל פרוטוקול ישיבותיה והחלטותיה ועותק ממנו יעמוד לרשות יו"ר    .21

 ועדת הביקורת.

 .מנכ"לוהפרוטוקול ההנהלה ייחתם ע"י יושב הראש . 22

ההנהלה תסמיך שניים או יותר מבין חבריה ) נציגי שתי רשימות לפחות הרשאים  .23

להלן "המורשים". רק חתימת המורשים בצירוף  –לחתום ולהתחייב בשם העמותה 

חותמת העמותה יחייבו אותה. להתחייבות ו/או חתימה שלא כאמור בס"ק זה אין כל 

 תוקף מחייב כלפי העמותה.

ד רכוש העמותה אלא אם יוחלט על כך בישיבת ההנהלה בה מכר, ולא ישועבילא י .24

 מכלל חברי ההנהלה. 75%נכחו והצביעו, בעד קבלת החלטה כאמור, 

 ההנהלה רשאית למנות ממלאי תפקידים בשכר בעמותה. .25

 הנהלת העמותה תוציא לפועל את מדיניות התקציב של העמותה. .26

 .הנהלה חבר כל אישית תחייב המאושר התקציב מן כספית ריגהח                          

 

 הביקורת ועדתד. 

 יו"ר ועדת הביקורת והועדה עצמה נבחרים באסיפה הכללית. .1

 חשבון או עו"ד אחד. בוועדת הביקורת יכהנו לפחות רואה  .2

 .3 –חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ מספר  .3

או לשרת את  הועדהחבר ועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר מוסד הכפוף לביקורת  .4

 העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.

ועדת הביקורת תבדוק ענייניה  הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות  .5

 שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

 

 המשמעת ועדת .ה

 התאחדות הספורט בישראלתכהן ועדת המשמעת של של העמותה כוועדת המשמעת  .1

 )להלן: "ועדת המשמעת"(.

התאחדות הספורט כל הסמכויות המוקנות לוועדת המשמעת עפ"י תקנון המשמעת של  .2

יחולו על חברות העמותה, הספורטאים הרשומים בעמותה, המאמנים ועל כל  בישראל 

 בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.

 יהיה תקנון המשמעת של העמותה. התאחדות הספורט בישראל תקנון המשמעת של  .3



המשמעת הנ"ל יתעורר הצורך תוסיף הנהלת העמותה הוראות מיוחדות לתקנון ועדת  .4

 המבטאות את האופי המיוחד של הענף.

  

 

 

 העמותה של העליון דין ביתו. 

 להלן) יכהן כביה"ד העליון של העמותה,התאחדות הספורט בישראל ביה"ד העליון של  .1

 (העליון ד"ביה"

 כל הסמכויות המוקנות לביה"ד העליון עפ"י תקנון ביה"ד העליון  .2

יחולו על חברות העמותה, על כל הספורטאים הרשומים התאחדות הספורט בישראל 

על המאמנים ועל כל בעלי התפקידים האחרים המכהנים בעמותה ואצל  בעמותה

 חברות העמותה.

 של העליון ד"ביה תקנון יהיה בישראל הספורט התאחדות העליון ד"ביה תקנון .3

  .העמותה

 

 לבוררות המוסדז. 

כמוסד לבוררות של העמותה יכהן המוסד לבוררות של אגודת האם,                            .1

 )להלן "המוסד לבוררות(.

כל הסמכויות המוקנות למוסד לבוררות עפ"י תקנון המוסד לבוררות של אגודת האם  .2

ידים יחולו על חברות העמותה, על כל הספורטאים הרשומים בעמותה ועל כל בעלי התפק

 האחרים המכהנים בעמותה ואצל חברות העמותה.

 תקנון המוסד לבוררות של אגודת האם יהיה תקנון המוסד לבוררות של העמותה. .3

 

משפטנים שיכהנו כחברי ועדת המשמעת של  3 -האסיפה הכללית תבחר ב .א

 העמותה.

תקנון המשמעת של ההתאחדות לספורט בישראל יהיה תקנון המשמעת של  .ב

 העמותה.

הסמכויות המוקנות לועדת המשמעת הינן עפ"י תקנון המשמעת של ההתאחדות  .ג

לספורט בישראל והן יחולו על כל חברות העמותה, הספורטאים, המאמנים, 

 הפעילים וכל בעלי התפקידים בעמותה ובחברות העמותה.

 ההנהלה מוסמכת להוסיף או לגרוע סעיפים מתקנון המשמעת. .ד

 



 

 עה )באסיפה כללית רגילה ושלא מן המניין(המודד לקביעת קולות ההצב .11

 

 מספר קולות ההצבעה שיוענקו לכל חברת עמותה בענף יהיה כדלקמן: .א

 

 

 

 כמות: .1

 

שנה ואשר  10כל ספורטאי פעיל בעל כרטיס מתחרה בתוקף שמלאו לו  

רשום בעמותה לפחות שנה אחת, טרם תחילת עונת התחרות, והשתתף 

רויות רשמיות לפחות כפי שמפורסמות בתחילה בעונת השייט בשלוש תח

העונה ע"י הנהלת איגוד השייט, יקנה לחברת העמותה אליה הוא 

ספורטאי פעיל כמוגדר בסעיף קטן זה,  ,בנוסף. אחד הצבעה קולמשתייך 

אשר השתתף בעונת השייט בשתי תחרויות נוספות מחוץ למועדונו, יקנה 

 .נוסף הצבעה קול( 1.5) חצילחברת העמותה אליה הוא משתייך 

 

 

 איכות: .2

ניקוד מצטבר על פי  1.א.10בנוסף לאמור לעיל יקנה כל ספורטאי פעיל לפי הגדרת סעיף 

כמפורט  הקודמות שהסתיימו טרם כינוס האסיפה הכלליתבעונות התחרויות הישגיו 

 :להלן

 

דלעיל(  1)המקיימים את התנאים הקבועים בס"ק  איכות הספורטאיםא.

 -כלי שייט בדגמים האולימפיים ו 6ובתנאי שהשתתפו בתחרות לפחות 

  כלי שייט בדגמים האחרים: 10

 

 

 

 

 



  

סוג 
 התחרות

_______ 

 מיקום

 

אליפות  
ישראל 

לבוגרים 
לדגמים 

 האולימפיים

אליפות 
ישראל 

בדגמים 
האחרים 

)כולל 
 נוער(

אליפות 
ישראל 

נוער 
 אולימפי

 משחקים

 אולימפיים

אליפות 
עולם/אירופה 

בדגמים 
 האולימפיים

אליפות 
עולם/אירופה 

בדגמים 
 האחרים

אליפות 
עולם/  

אירופה 
נוער 

 אולמפי  

1 25 8 15 30 20 12 15 

2 17 6 10 25 15 10 12 

3 12 4 8 20 10 7 8 

4 6 3 5 15 9 6 7 

5 4 2 3 12 8 5 6 

6 2 1 2 10 7 4 5 

 1איכות הספורטאים בדגמים האחרים )המקיימים את התנאים הקבועים בס"ק ב.

מהניקוד  50%מתחרים בדגם, יהיה  9 -ל 5בין דלעיל( ובתנאי שהשתתפו באליפות 

 המוענק לעיל.

דלעיל(  1הספורטאים בדגמים האחרים )המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  איכות ג.

 3 -מקום ראשון        ובתנאי שהשתתפו רק שלושה או ארבעה מתחרים בדגם יהיה:

 נקודה. 1 -נקודות, מקום שלישי  2 -נקודות, מקום שני 

 1איכות הספורטאים  בדגמים האולימפיים )המקיימים התנאים הקבועים בס"ק  ד.

                         כלי שייט בדגם יהיה: פחות משישהדלעיל( ובתנאי שהשתתפו 

 נקודות. 3-נקודות, מקום שלישי 4-נקודות, מקום שני 5-מקום ראשון 

 מתחרה לא יוכל לצבור נקודות איכות ביותר מאשר שני דגמים בעונת תחרויות. .ה

דגמים האחרים( של הנהלת איגוד השייט תקבע את דגמי הבוגרים והנוער )ה .ו

איגוד השייט כל ארבע שנים ושנה לפני האולימפיאדה . בקשות להוספת דגמים 

 יבואו לאישור הנהלה. 

הניקוד שינתן לכל חברה בהתאם למדדים האמורים יהיה באופן שמשקל הניקוד  .ז

מסך כל הניקוד שינתן לחברה באסיפה באופן ממוצע של  25%כל שנה יהיה 

 השנים שקדמו לאסיפה. 4 -ברה בהניקוד שהיה לאותה ח

 

 



 הוראת שעה

באופן שבבחירות  2015בסיס החישוב המפורט לעיל יתחיל בעונת השייט א.

לכל  50%היינו עונות שייט,  2ינתן הניקוד אך ורק על בסיס של  2016 -הקרובות ב

 שנה.

יחושב הניקוד בכל כינוס אסיפה כללית על סמך ממוצע השנים  2019לשנת  עד ב.

 ועד לעונה שהסתיימה טרם כינוס האסיפה.   2015שבין עונת 

 

 כללית אסיפה כל ערב מחדש ייקבעו, חברה לכל, זה פרק פי על ההצבעה קולות .ג 

 ובהתאם, זה בתקנון הקבועים והתנאים המודדים פי על, המניין מן ושלא, רגילה

 .אסיפה כל לקראת ההצבעה קולות לה יוענקו לכך

 

 נכסים והכנסות .11

 .הכל הכנסות ונכסי העמותה ישמשו אך מורק לביצוע וקידום מטרותי .א

 אסורה. –חלוקת רווחים בן חברי העמותה  .ב

 

 שינויים בתקנון .12

שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראה במיוחד לשם כך  .א

מסה"כ קולות ההצבעה המוחזקים בידי  2/3וכל החלטה בעניין זה טעונה רוב של 

מסה"כ  51% –בהצבעה ובלבד שרוב זה לא יפחת מ החברים הנוכחים והמשתתפים 

 קולות ההצבעה שאושרו לאותה אסיפה.

האמור לעיל לא ישונו הזיקות, וקשרי הגומלין בין העמותה לאגודת האם, למרות  .ב

המפורטים בתקנון זה, ו/או הוראות סעיף זה, אלא בהסכמה הדדית, מראש ובכתב של 

 העמותה ושל אגודת האם.

 

 עמיתי כבוד .13

 אסיפה כללית רשאית לבחור לעמותה עמיתי כבוד.

 

 ספרי העמותה .14

חברי הנהלה, ספרי חשבונות לפי חוק, ספרי פרוטוקולים וכל  העמותה תנהל פנקס חברים, פנקס

 מסמכים אחרים בעלי אופי דומה.

 



 פירוק העמותה .15

על פירוק העמותה מרצון רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה וזומנה במיוחד לשם  .א

 כך.

אסיפה כללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי  .ב

קו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם תוך ההנהלה שהם בד

 שנה מתחילת הפירוק.

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

יום קודם  30לפחות  הזמנות לאסיפה כללית, כאמור לעיל, ישלחו לכל חברות העמותה .ד

 ידונו בנושא הפירוק.למועד האסיפה, תוך ציון כי באסיפה 

   מניין חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק אם היו נוכחים       ה.       

במועד פתיחתה ועד למועד ההצבעה )כולל( לפחות שלושה רבעים מכלל חברות העמותה 

 מקולות ההצבעה של כלל החברות. 75%המחזיקות 

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

החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן החברות הנוכחות והמצביעות        ז.       

מכלל קולות ההצבעה של כל חברות העמותה  51%באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות 

 ובכלל זה גם את הסכמת אגודת האם.

חלטת פירוק כאמור לעיל, ינוהלו הליכי הפירוק ע"י ובאמצעות ועדה התקבלה ה      ח.      

 שתמונה במשותף ע"י אגודת האם והנהלת העמותה.

פורקה העמותה יסולקו חובותיה ויתרת כל נכסיה, רכושה וזכויותיה יועברו לאגודת       ט.      

 בין חבריה.מס הכנסה(, לא יחולקו ’ ( לפק2) 9האם )מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 
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הקוד האתי הגנרי של משרד הספורט מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.אין בקוד כדי לגרוע 

וכללי ניהול תקין של רשם  1999 -חוק החברות תשנ"ט 1980התש"מ  מהוראות חוק העמותות

  העמותות ורשם ההקדשות.

 

 שם:____________________                                                   חתימה:_________________

 

 חתימה:_________________                           שם:____________________                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


