"אילת"  -התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי
ע"ר מס' 580281426

.1

.2

שם וכתובת:
.1.1

השם" :אילת"  -התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו לא אולימפי )להלן:
"ההתאחדות"(

.1.2

כתובת :הכפר הירוק ,רמת השרון .47800

מטרות ההתאחדות:
.2.1

לאגד ,לתאם ,לפתח ,לעזור ,לתמוך ,לעודד פעילות ספורט תחרותי בענפי ספורט
שאינם אולימפיים בישראל ולהיות מוסד הגג של מוסדות והתאחדויות הספורט
שאינם אולימפיים בישראל.

.2.2

לפתח ולטפח קשרים תרבותיים ,חברתיים ומקצועיים בין ספורטאים ומאמנים
ישראליים לבין מקביליהם ממדינות אחרות.

.2.3

לפתח ולטפח את הספורט בישראל ,בשיתוף פעולה עם איגודים דומים של מדינות
אחרות.

.2.4

לסייע למסגרות ארגוניות המפעילות פעולות ספורט כמפורט בסעיף  .2.1לעיל,
ניהולית ,ארגונית ומקצועית ,הן במסגרות אימונים והדרכה והן במסגרות אירועים
ופעילויות.

.2.5

לפתח ולהפיץ מודעות ומעורבות אקטיבית של הציבור בענפי הספורט התחרותי
שאינם אולימפיים ,הן בצורה של השתתפות פעילה והן כצופים.

.2.6

לנהל את הכנות הספורטאים והמשלחות לקראת ובמהלך משחקי העולם.

.2.7

לתמוך ,לעודד ולסייע בפעילות של עולים חדשים בתחומי הספורט של איגודי "אילת"
וזאת על-מנת להקל ולסייע בקליטתם החברתית  -תרבותית  -ספורטיבית ובשילובם
עם האוכלוסייה הותיקה בישראל.

.2.8

להקנות ערכים של כבוד ,שוויון ,הגינות ,הוגנות וחינוך לכבד את האחר והשונה וזאת
ללא הבדלי דת גזע ומין.

.2.9

לטפח את איכות החיים של הציבור והפעילות הספורטיבית באמצעות פעילות
בנושאים המפורטים לעיל ,שתגרום ל:
.2.9.1

מילוי תוכן בעל ערך לשעות הפנאי.

.2.9.2

פיתוח הכושר הגופני ותרבות גוף ניאותה.

.2.9.3

קידום הבריאות ,חינוך לבריאות ואורח חיים בריא.

.2.9.4

פיתוח הפעילות הגופנית כנורמה חברתית בחברה הישראלית.

.2.9.5

פיתוח הפעילות הספורטיבית התחרותית – הישגית בישראל.
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.3

.4

.2.9.6

פיתוח רוח ההגינות הספורטיבית והמשחק ההוגן בפעילות גופנית ,ספורט
ומשחק.

.2.9.7

פיתוח ספורט הנשים בענפים שאינם אולימפיים.

.2.10

עיצוב מדיניות בתחומי הספורט התחרותי שאינו אולימפי ,הן במישור הממלכתי –
לאומי ,הן במישור האזורי – מקומי והן במישור הציבורי – וולונטרי.

.2.11

תמיכה בספורטאים ומאמנים ,לרבות באמצעות מלגות ובכל דרך חוקית.

סמכויות:
.3.1

לקבל תרומות ,מענקים ,מלווים ,מתנות ועיזבונות לשם קידום מטרות ההתאחדות.

.3.2

נכסי ההתאחדות או התחייבויות כלפיה לא ישמשו לשום מטרה ,זולת השגתן או
קידומן של מטרות ההתאחדות וכל הכנסותיה ישמשו אך ורק למטרות ההתאחדות.

.3.3

ביצוע כל פעולה חוקית לקידום מטרות ההתאחדות ,בהתאם למדיניות ההתאחדות
והחלטות ההנהלה מעת לעת.

חברים:
.4.1

.4.2

בנוסף ל 4-6-נציגי הציבור )כמפורט בסעיף  7.1להלן( ולחברים הרשומים ביום שינוי
התקנון ,יהיו רשאים להתקבל כחברים בהתאחדות רק תאגידי ספורט אשר מקיימים
את התנאים המצטברים שלהלן:
.4.1.1

תאגיד רשום כחוק.

.4.1.2

המייצג ענף ספורט תחרותי אשר מוכר על ידי מינהל הספורט וגוף בינ"ל
רשמי המוכר ע"י ה .SPORT ACCORD -

.4.1.3

מתוקצב כספורט שאינו אולימפי על ידי המועצה להסדר ההימורים
בספורט.

.4.1.4

הענף משתתף ב"משחקי העולם" ) (WORLD GAMESאשר נערכים
מטעם .IWGA

תאגיד כאמור ,אשר יבקש להתקבל כחבר בהתאחדות ,יגיש להתאחדות בקשה בנוסח
כדלקמן:
"אני )שם התאגיד ,סוג התאגיד מען ומספר התאגיד( מבקש/ת להיות
חבר/ה בהתאחדות "אילת".
מטרות ההתאחדות ותקנונה ידועים לי .אם אתקבל כחבר/ה
בהתאחדות ,אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות
מוסדות ההתאחדות ,ולפעול ולסייע בקידום מטרות ההתאחדות .אנו
מתחייבים לפעול כחוק ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות".

.4.3

החלטה בבקשה להתקבל כחבר בהתאחדות תתקבל על ידי הנהלת ההתאחדות
בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של ההנהלה.

.4.4

תאגיד שבקשתו נדחתה ע"י ההנהלה ,יהא רשאי לערור עליה בפני האסיפה הכללית
הקרובה של ההתאחדות.
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.5

.4.5

החלטת האסיפה הכללית של ההתאחדות לאשר בקשה או לדחותה תהיה סופית ,עפ"י
שקול דעתה הבלעדי.

.4.6

הנהלת ההתאחדות תהא רשאית ,במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה ,לשקול
ולאשר בקשת חברות של תאגיד אשר אינו מקיים חלק מהדרישות המפורטות בסעיף
 4.1לעיל .תאגיד אשר הגיש בקשה כאמור ובקשתו נדחתה על ידי הנהלת העמותה,
אינו רשאי לערער על החלטה זו והחלטת ההנהלה תהיה סופית ומוחלטת.

הפסקת חברות:
חברות בהתאחדות תיפסק:

.6

.5.1

על פי הודעה בכתב של החבר ,בה מודיע החבר בהתאחדות על פרישתו ,ובמקרה של
תאגיד תהא ההודעה חתומה ע"י בעלי זכות החתימה בתאגיד ,לפחות  30יום ממועד
תחולת ההודעה.

.5.2

בתאגיד  -עם פירוק תאגיד החבר בהתאחדות ו/או מינוי כונס נכסים לתאגיד ו\או
הפסקת פעילותו בדרך אחרת.

.5.3

האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת ההנהלה ,להחליט על הוצאת חבר מן ההתאחדות
מאחד הטעמים הבאים:
.5.3.1

החבר לא שילם ו/או לא משלם להתאחדות את המגיע לה ממנו.

.5.3.2

החבר לא קיים ו/או לא מקיים את הוראות התקנון או החלטה של
האסיפה הכללית או החלטת הנהלה או הקוד האתי.

.5.3.3

החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות ההתאחדות.

.5.4

לא יוצא חבר מן ההתאחדות אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את
טענותיו.

.5.5

אם חדל מלהתקיים אחד מהתנאים המפורטים בסעיף  4.1לעיל והאסיפה הכללית
החליטה ,על פי המלצת ההנהלה ,על פקיעת חברותו של התאגיד בהתאחדות ,בכפוף
למתן זכות טיעון.

.5.6

פקיעת החברות בהתאחדות אינה פוטרת מסילוק התשלומים והחובות הכספיים
המגיעים להתאחדות מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת
חברותו.

מוסדות ההתאחדות:
מוסדות ההתאחדות הם:
.6.1

אסיפה כללית.

.6.2

הנהלה.

.6.3

ועדת ביקורת או מבקר פנים.

.6.4

נשיא.

.6.5

כל וועדה ו/או תפקיד ו/או מוסד שהאסיפה הכללית ו/או ההנהלה יחליטו להקימו.
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האסיפה הכללית:
.7.1

בין חברי ההתאחדות יהיו בין ארבעה לשישה נציגי ציבור )וביניהם לפחות שתי נשים(,
אשר יבחרו על ידי האסיפה הכללית.

.7.2

חברות של תאגיד בהתאחדות תהיה באמצעות נציג.

.7.3

היו"ר המכהן של תאגיד אשר חבר בהתאחדות ,יהיה נציג התאגיד בהתאחדות ,ויהיה
רשאי להצביע בשם התאגיד בכל הצבעה ,אלא אם כן מונה לאותה אסיפה/הצבעה נציג
אחר לאותו תאגיד ,על פי הוראות תקנון זה ובהתאם לכל דין.

.7.4

במקרה שבו תאגיד יבקש לשלוח נציג מטעמו שאינו היו"ר ,יודיע על כך התאגיד
להתאחדות לפחות  7ימים לפני מועד האסיפה הרלוונטית ,ויצרף להודעתו זו את
המסמכים המאשרים קבלת החלטה כאמור על ידי התאגיד.

.7.5

חבר בהתאחדות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה חתום ע"י החבר המפרט את
תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום ,ובלבד שיועבר להנהלת
ההתאחדות לפחות  48שעות בטרם הישיבה/אסיפה .מיופה כח יהיה רשאי להחזיק עד
ולא יותר משלושה כתבי הצבעה.

.7.6

אסיפה כללית רגילה של חברי ההתאחדות ,תתקיים לפחות אחת לשנה.

.7.7

ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ,ותהיה חייבת לעשות כן
לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת או של  10%מכלל חברי ההתאחדות.

.7.8

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים ,זולת אם דורש
התקנון רוב אחר לקבלתן .היו הקולות שקולים ,רשאי יו"ר האסיפה להכריע.

.7.9

ניתן לכנס אסיפה כללית בישיבה מרחוק ,תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים ,ובלבד
שכל אחד מהמשתתפים יכול לראות ולשמוע את כל השאר .החלטת כל חברי האסיפה
הכללית פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבה ,אלא בסבב טלפוני מלווה באישור
בכתב או אישור בדואר אלקטרוני.

.7.10

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול ,שייחתם על ידי יו"ר האסיפה ומשנחתם בידו,
יהווה ראיה לתוכנה של האסיפה ולכשרות כינוס האסיפה ,ניהולה וקבלת החלטותיה.

.7.11

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות ארבע  -עשר ימים מראש
ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.

.7.12

באישור של  2/3מחברי האסיפה ניתן לכנס אסיפה בהתרעה של  48שעות.

.7.13

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי ההתאחדות .נוכח
מנין זה בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת
מספר הנוכחים.

.7.14

לא נתכנס הפורום האמור בסעיף הקודם בזמן הנקוב בהזמנה ,יראו את האסיפה
נדחית בחצי שעה וכחלוף חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה יהיה כל מספר הנוכחים
רשאי לדון ולהחליט ,יהא מספרם אשר יהא.

.7.15

אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי ההתאחדות ,יושב ראש ומזכיר לאסיפה .מזכיר
האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה.

.7.16

תפקידיה וסמכויותיה של האסיפה הכללית יהיו כדלקמן:
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.8

.7.16.1

לשנות את תקנון ההתאחדות.

.7.16.2

להחליט על פירוק ההתאחדות ולהחליט ,אם וככל שיוחלט על פירוקה,
מה יעשה בכספיה ובנכסיה לאחר פירוקה )בהתאם להוראות תקנון זה
וכל דין(.

.7.16.3

למנות להתאחדות רואה חשבון שיכין את הדו"ח הכספי השנתי שלה.

.7.16.4

לבחור בועדת הביקורת/מבקר של ההתאחדות )בהתאם לסעיף  9להלן(.

.7.16.5

לבחור את חברי הנהלת ההתאחדות )בהתאם לסעיף  8להלן(.

.7.16.6

לקבל ,לדון ולאשר דו"ח כספי ומילולי שנתי של ההתאחדות ,שיוצג על
ידי ההנהלה.

.7.16.7

לקבל ,לדון ולאשר דו"ח שנתי של וועדת הביקורת או של מבקר הפנים.

.7.16.8

לקבל ,לדון ולאשר דו"ח שנתי כספי שיוגש על ידי רואה חשבון
ההתאחדות בצירוף הערות ועדת הביקורת/המבקר.

.7.16.9

כל נושא אחר אשר עליו תחליט ההנהלה ואשר תינתן לגביו הודעה בכתב
לחברים לפני מועד האסיפה או בהתאם להחלטת יו"ר האסיפה.

ההנהלה:
.8.1

מספר חברי ההנהלה יהיה  ,8כדלקמן:
.8.1.1

 2נציגים מענפי הספורט האישי.

.8.1.2

 1נציג מענפי הספורט הקבוצתי.

.8.1.3

 1נציג מענפי הספורט הקבוצתי אישי.

.8.1.4

האיגודים יוכלו להציע לבחירות להנהלת ההתאחדות אך ורק מקרב חברי
ההנהלות שלהם ,או מנכ"לים )על פי הגדרת מועצת ההימורים למנכ"ל
איגוד ספורט(.

.8.1.5

 3נציגים מקרב נציגי הציבור ,מתוכם לפחות אישה אחת.

.8.1.6

יו"ר מנהלת היחידה לספורט תחרותי ,מתוקף תפקידו.

.8.1.7

בהנהלת ההתאחדות יהיה ייצוג הולם לנשים ,בהתאם לחוק והנחיות
הרשויות.

.8.2

האסיפה הכללית תבחר את ההנהלה לתקופת כהונה בת ארבע שנים .על אף האמור,
רשאית האסיפה הכללית ,על פי המלצת ההנהלה ,להפסיק בכל עת את כהונתו של חבר
בהנהלה מכל סיבה שהיא ,ובלבד שההחלטה תתקבל ברוב קולות בעלי זכות ההצבעה.

.8.3

חברי הנהלה אשר תקופת כהונתם תמה ,רשאים להיבחר מחדש לתקופת כהונה נוספת
וכן הלאה ללא הגבלה.

-6.8.4

נתפנה מקומו של חבר הנהלה ,ההנהלה רשאית למנות חבר אחר לכהן כחבר ההנהלה
עד לאסיפה הכללית הקרובה .ובכל מקרה רשאית ההנהלה להמשיך לפעול בתנאי
שמספר חבריה לא פחת משלושה.

.8.5

החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים בה .היו הקולות שקולים ,תהיה
ליו"ר זכות הכרעה .החלטת כל חברי ההנהלה פה אחד יכולה להתקבל שלא
פרונטאלית ,מלווה באישור בכתב או בדואר אלקטרוני.

.8.6

ישיבת הנהלה לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות יו"ר ההנהלה או ממלא מקומו או
סגנו ,ובנוסף לפחות שלושה חברי הנהלה נוספים.

.8.7

אם במועד שנקבע לפתיחת הישיבה לא נכח הקוורום כנ"ל ,תידחה פתיחת הישיבה
בחצי שעה ,שאז תתקיים הישיבה והחלטותיה תהיינה בנות תוקף ,בכל הרכב ובלבד
שיהיו נוכחים יו"ר ההנהלה או ממלא מקומו ובנוסף ,לפחות  2חברים.

.8.8

חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר ההנהלה.

.8.9

ההנהלה תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה להן ודרכי ניהולן .לכל ישיבות
ההנהלה יוזמנו הנשיא ,המנכ"ל ,וכל בעל תפקיד אחר אשר ההנהלה תמצא לנכון
לזמנו ,ללא זכויות הצבעה.

.8.10

ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

.8.11

יו"ר ההנהלה יהיה אחד מחבריה ,אשר ייבחר על ידי רוב חברי ההנהלה.

.8.12

תפקידיה וסמכויותיה של ההנהלה יהיו בהתאם לחוק ,ולהנחיות הרשויות מעת לעת,
ובהתאם לנוהלי ההתאחדות.

.8.13

זכויות חתימה:
מורשי החתימה של ההתאחדות הם היו"ר ,הנשיא ,וכן מי שתקבע ההנהלה מעת לעת
מבין חברי ההנהלה ו/או עובדי ההתאחדות או בעלי תפקידים בה .חתימותיהם של
לפחות שניים מהם ,בצירוף חותמת ההתאחדות ,יחייבו את ההתאחדות בכל דבר
וענין.

.9

.10

ועדת ביקורת/מבקר:
.9.1

האסיפה הכללית של ההתאחדות תמנה ועדת ביקורת ,שתבדוק ותבקר את ענייניה
הכספיים והמשקיים ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני הנהלת ההתאחדות את
המלצותיה לענין אישור הדו"ח הכספי .לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הנהלה
וכחבר בועדת הביקורת.

.9.2

הדו"ח הכספי השנתי והדו"ח המילולי יוגשו לעיון ועדת הביקורת לפחות  7ימים לפני
הגשתו לאישור האסיפה הכללית.

.9.3

האסיפה הכללית של ההתאחדות תהא רשאית למנות מבקר במקום ועדת הביקורת
וסעיפים  9.1ו 9.2 -יחולו ,בשינויים המחויבים.

נשיא:
.10.1

ההנהלה רשאית למנות נשיא להתאחדות ,שלא מבין חברי ההנהלה ,שתפקידו יהא
לייצג את ההתאחדות כלפי חוץ.

-7.10.2

.11

הנשיא לא יקבל שכר עבור מילוי תפקידו כנשיא .יחד עם זאת ,אין בהוראה זו כדי
למנוע מינוי לתפקיד הנשיא את מי שכבר ממלא תפקיד אחר בעמותה בשכר.

שינוי התקנון:
שינוי התקנון יתקבל ברוב קולות באסיפה כללית של בעלי זכות ההצבעה ,ובלבד שבאסיפה נוכחים
ו/או מיוצגים לכל הפחות מחצית מבעלי זכות ההצבעה.

.12

הקוד האתי:
ההתאחדות תאמץ את הקוד האתי ,תפעל ותנחה את חבריה ,לפעול על פי קוד אתי שיהווה חלק
מנהליה ומבוסס על ערכי הליבה של הקוד האתי אשר נקבע על ידי משרד התרבות והספורט.

.13

.14

ביטוח נושאי משרה:
.13.1

ההתאחדות תבטח ביטוח אחריות נושאי משרה  /ביטוח דירקטורים את נושאי
המשרה ובעלי תפקידים בהתאחדות.

.13.2

ההתאחדות רשאית לשפות נושא משרה ובעל תפקיד ,בגין סכומי כסף שישלם ו/או
יחויב לשלם ו/או הכרוכים בצורך להתגונן מפני דרישות והליכים משפטיים ,אשר
יוגשו כנגדו בשל אירוע שבו היה מעורב מתוקף תפקידו בהתאחדות ,ובכלל זאת
השתתפות עצמית הכרוכה בהפעלת הפוליסה.

פירוק ההתאחדות והעברת נכסים:
החלטה על פירוק ההתאחדות תהא טעונה החלטה של האסיפה הכללית ,שנתקיימו בה התנאים
הבאים ,במצטבר:
ניתנה לכל חברי ההתאחדות הודעה בכתב ,של לא פחות מ 21 -ימים מראש ,על הכוונה להציע
באסיפה החלטה לפרק את ההתאחדות.
ההחלטה תתקבל ברוב של לפחות  2\3מבעלי זכות ההצבעה.
פורקה ההתאחדות ,ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים ו/או כספים ,לא ימסרו נכסי
ההתאחדות לנושאי משרה או לרשות מרשויותיה או לחברי ההתאחדות או מי מהם ,אלא יועברו
לתאגיד אחר בישראל ,כמשמעותו בסעיף  (2) 9לפקודת מס הכנסה ,שמטרותיו קידום הספורט
בישראל ,בהתאם להחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ,כמפורט בסעיף זה לעיל.

