
 

 

 16 -פבר 

 התקשרות שוטפת עם אגודות חברות באיגוד השייטנוהל 

 חברות העמותה .1

 להנהלת תגיש בעמותה חברה להיות החפצההשייט   בענף העוסקת ספורט"אגודת  .א

החתימה(  מורשי:  "אנו )שם ומספר העמותה, מען ופירוט הלשון בזו בקשה העמותה

מבקשים להתקבל כחברה בעמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לנו. אם נתקבל 

כחברה בה, אנו מתחייבים לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של 

 ראל.שרצ"ב נספח א' טופס הצטרפות לאיגוד השייט בי העמותה".

 הועד סרב. העמותה ועד בידי נתונה קבלתה אי או כחברה המבקשת קבלת בדבר הההחלט .ב

 .הקרובה הכללית האסיפה בפני הסירוב על רעלער זו תוכל, המבקשת את לקבל

 החברות בעמותה לא יפחת משבעה.  מספר .ג

 

 זכויות וחובות החברות  .2

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

 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

 חברה לא תחרוג ממסגרת מטרותיה של העמותה. .ה

 

 פקיעת חברות .3

 חברותה של אגודת הספורט בעמותה פוקעת עם פרוקה. .א

 החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה. .ב

 הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת העמותה. .ג



 

 

 החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החבר ממנה. .ד

בית הדין ו/או ועדת המשמעת של העמותה רשאים להפסיק חברותה של חברה בעמותה לצמיתות,  .ה

 לתקופה מסוימת, בין השאר, מן הטעמים הבאים: או

 החברה לא שילמה דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה. .1

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

 בה.

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

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

 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  .ז

 פקיעת חברותה.

 בכתב לה יינתנו לחברה העמותה של הודעה וכל התראה, דרישה"הזמנה  "לחברה הודעה"מתן  .ח

 כתובתה אל במייל או חברים בפנקס הרשום למענה או רגיל בדואר ישלח או ביד לה שיימסר

 ".מייל ככתובת הרשומה

 חברים פנקס. 4

 .העמותות חוק להוראות בהתאם עדכני חברים פנקס ינהל האיגוד. א

 .ל"המנכ בפיקוח, האיגוד במשרדי יוחזק הפנקס

 הנתונים את החברות מהאגודות אחד לכל בהתייחס יכלול החברים פנקס . ב

 :הבאים

 החבר שם 

 דואר פרטי, פקס מספר, טלפון מספר, החבר של הרשומה כתובתו 

 .קטרונילא

 תאגיד מספר. ז.ת מספר רישום מספר. 

 לאיגוד מטעמו הקשר ואיש, מנהליו שמות, תאגיד של במקרה. 

 המשוער  החברות פקיעת ותאריך  באיגוד האגודה של חברותה תחילת תאריך. 



 

 

 המשוער החברות סיום תאריך ואת  החברות תחילת תאריך את יכלול החברים פנקס. 

 האיגוד חברי כלל לעיון יהיה זמין החברים פנקס. 

 

 לאיגוד חבר הרשמת .5

 :הבאים המסמכים את לאיגוד ההצטרפות לבקשת יצרף, תאגיד

 עמותה/כתאגיד רישום תעודת. 

 תקנון. 

 הצטרפות המאשר התאגיד של הכללית האסיפה של חתום פרוטוקול 

 .לאיגוד האגודה

 לדרישות בהתאם בה הפעילים ולספורטאים לאגודה ביטוח קיום אישור 

 .הספורט חוק

 רושמים שבו המינימום מגיל ספורטאים 15 מ פחות לא של רישום הצגת 

 אישור, הורים הסכמת, טלפון, כתובת, שם כולל, 03 לפחות בני באיגוד

 .ביטוח, רפואי

 האגודה של החתימה  מורשי  י"ע חתומה הצטרפות בקשת. 

 לשנה חברות דמי תשלום אישור. 

 התאגיד של החתימה מורשי בדבר ח"רו /ד"עו ידי על חתום אישור. 

 

 שנתי חברות חידוש

 01 -מה יאוחר לא האיגוד ל"למנכ להעביר חייב נוספת שנה חברותו את לחדש המעוניין באיגוד  חבר

 האגרה בתשלום מותנה החברות המשך. באיגוד חברות דמי תשלום על אישור שנה בכל בדצמבר

 .עדכניות רשימות ינואר בחודש בישיבתו שנה מידי המנהל לוועד להעביר האיגוד ל"מנכ ובאחריות

 

 

 



 

 

 ספורטאים .4

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

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

 ספורטאים כתקנון המשנה לעניין סעיף זה.

 

 איגוד השייט בישראל

 

 


