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  תקנות ההתאגדות

  של

  מ" בעהתאחדות הסקווש בישראל

  
Israel Squash Rackets Association Ltd. 

  

  ) "ההתאחדות: "להלן(

  

  ההתאחדותמטרות : 'סימן א

  ההתאחדותמטרות  .1

  : הינן כדלקמןדותתאחמטרות ה

  ;לקדם  ולפתח את משחק הסקווש בישראל,  לסדר,להקים .1.1

לארגן תחרויות מכל , ובכלל זה, ל פעילות הקשורה לקידום ופיתוח משחק הסקווש בישראלכלעסוק ב .1.2
לאים לתחרויות י נבחרות מכל הגחלשלו, לערוך ליגות, לקבוע את הדירוג הארצי לכל הגילאים, הסוגים

  ;ל"בחו

הכשרה : פיתוחן של  התשתיות הדרושות לשם קידום מטרות ההתאחדות ובכלל זה לעודד את .1.3
ולעודד הקמת מועדוני סקווש פעילים בהתאם ; מאמנים ושופטים,מדריכים,מקצועית של שחקנים

 ;לתוכניות מקצועיות רב שנתיות

או /לתיים ולייצג באופן רשמי ובלעדי את ענף הסקווש בארץ בפני כל רשויות ומוסדות הספורט הממש .1.4
 ;או  אחרים מכל מין וסוג שהוא/או בינלאומיים ו/לאומיים ו

עזבונות , תרומות, דמי השתתפות, מסי חבר שנתיים, אורחים, לקבל או לגבות דמי כניסה מחברים .1.5
, מוסדות, חברים או חברות, מתנות מכל סוג אם מאנשים פרטיים, מתנות כסף או רכוש, מענקים

  ;ל"ים ובכלל לקבל כל עזרה אחרת אשר באפשרותה לקדם את המטרות הנמוסדות ממשלתיים ומקומי

  ;התאחדותשיקבע על ידי הגופים המוסמכים בתמיכה ומענקים בכל אופן , לתת עזרה .1.6

  ; חברתיים ומפגשים וכל אירועים אחרים לשם קידום מטרות ההתאחדותםאירועילארגן  .1.7

נבחרות , נבחרות לאומיות ובינלאומיות, יםמשחקים בינלאומי, משחקי ראווה, לארגן ליגות לאומיות .1.8
אירועים להשתלמויות כנסים ונציגים משלוח ,  ומשחקים בינלאומיים אחריםלמשחקי המכביה

 ;בינלאומיים ולהאציל סמכויות לצורך כך

  ;להשקיע את כספי ההתאחדות בכל צורה שתמצא לנכון .1.9

ל פעולה כנהל חשבונות בנק ולבצע לפתוח ול, רדואהמחאות , לחתום על שיקים, לקבל ולשלם כספים .1.10
 ;כספית אחרת לשם קידום וניהול מטרות ההתאחדות

  ;י מתן בטחונות מכל סוג וצורה" עםפירעונלהשיג כספים ולהבטיח את סילוקם בזמן , ללוות .1.11

לקבל , לפרסם חוברות וחומר פרסומי לחברי ההאחדות או לאנשים אחרים המתעניינים בהתאחדות .1.12
מאחרים לחוברות או לחומרי פרסום בתמורה או בלי תמורה כפי שההתאחדות פרסומים מחבריה או 

  ;תמצא לנכון לקידום מטרותיה

י "ובמיוחד ע, לנקוט באותם אמצעים שההתאחדות תמצא לנכון כדי לתת פרסום לפעולותיה ומפעליה .1.13
, חוזריםעל ידי ,  ובדרכים אחרותטאינטרנ, הבטלוויזי, ברדיו, תבמדיה המשודרת בעיתונופרסומת 
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  ;ועל ידי מתן פרסים ומענקים, עריכת תערוכות ופרסום חוברות

גרת מטרותיה של סבמ, חוזה והסכם, שטר, ולחתום על כל מסמך,  או הסכםהלהתקשר בכל חוז .1.14
  ;ההתאחדות

כולם או , מפעליה ופעולותיה, מתקניה, רכושה, שחקנים, חברי התאחדות, לבטח את ההתאחדות .1.15
  ; וכן לקיים כל ביטוח הנדרש על פי כל דיןסיכון או אחריות, פסדה, נגד כל נזקים, מקצתם

  .ל פעולה אשר תפתח ותקדם את ענף הסקווש בישראלכבאופן כללי לעשות  .1.16

  חברות: ' סימן ב

  חברות בהתאחדות .2

 :  יהיו ההתאחדותחברי 2.1

  :מועדון סקווש אשר  מקיים את כל אחד מהתנאים המפורטים להלן   .א

ו בניהולו לפחות מגרש סקווש אחד העומד בתקן שנקבע על ידי א/או בחזקתו ו/בבעלותו ו .1
  .הפדרציה העולמית לסקווש

  :חתם על טופס בקשת הצטרפות להיות חבר בהתאחדות בנוסח הבא .2

' ________ מרח' __________ או עוסק מורשה מס. פ.ח(_______ אנו מועדון "
מטרות ההתאחדות . מבקש להיות חבר בהתאחדות הסקווש בישראל_____________ 
אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת , אם אתקבל כחבר בה. ותקנונה ידועים לי

אשר בתוקף ) 'ליגות וכו,תחרויות ( מפעם לפעםהחלטות האסיפה הכללית של ההתאחדות
   ."  היום ואשר יהיו בתוקף בעתיד 

  . במועדדמי חבר שנתייםשילם   .3

או האסיפה הכללית של ) כהגדרתו להלן(חברותו אושרה על ידי הועד המנהל  .4
  .ההתאחדות

 ולרגל היותוזאת ,  כללית מבעלי זכות ההצבעה באסיפה66%ברוב של חבר כבוד אשר יבחר   .ב
לפיתוח ספורט ו לקידום מטרות ההתאחדות ומחזיק במשרה ציבורית או בשל תרומת
ים ייבחר לכל החיוכלו לה חברי כבוד . באסיפותוהסקווש או בשל התועלת שבעצם השתתפות

  . כפי שתמצא לנכון האסיפהלתקופה מוגבלתאו 

 . חבר ועד מנהל שנבחר על ידי האסיפה הכללית–חבר ועד מנהל   .ג

 .או הועד המנהל על פי הענין/ור שיבחרו על ידי האסיפה הכללית " יו–ת משנה ור  ועד"יו  .ד

 :וסח הבאר ועדות משנה יחתום על התחייבות בנ"יוו,  המנהלכל אחד מחברי הועד

' מרח_________ . ז.בעל ת___________, אני 
מבקש להיות חבר בהתאחדות הסקווש _______________________ 

אני מתחייב לקיים את . מטרות ההתאחדות ותקנונה ידועים לי. בישראל
  . של ההתאחדות המנהלהחלטות האסיפה הכללית והועד, הוראות התקנון

  

  .   להלן14' המחזיק בכרטיס שחקן בתוקף כהגדרתו בסע, 18 שחקן סקווש מעל גיל –שחקן   .ה

  .המחזיק בכרטיס שחקן בתוקף) 18מתחת לגיל (הורה של שחקן נוער   .ו
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סירב אותו . על ידי הגורם הזכאי למנותותעשה ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בהתאחדות  2.2
נהל או בפני ערער פעם אחת בפני הועד המלאזי יהיה המבקש זכאי , גוף לקבל את המבקש

 .האסיפה הכללית הקרובה

 .להתקבל כחבר חדשזכאות התנאים לשנות את ל ת רשאיהאסיפה הכללית תהיה 2.3

כל אחד מהמפורטים בסעיף :  פירושו"חבר התאחדות"המונח , אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה 2.4
 . לעיל2.1

  זכויות וחובות החברים .3

 .ת של ההתאחדותכל חבר ההתאחדות יהיה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללי 3.1

 . להלן7.8זכויות ההצבעה יהיו בהתאם לזכויות ההצבעה המפורטות בסעיף  3.2

אשר ייצגו אותו ויצביע  מטעמו ה/מנות נציגמועדון סקווש יהיה רשאי ל, הודעה בכתב להתאחדותב 3.3
 . עבורו בכל אסיפה כללית של ההתאחדות

  .של ההתאחדותללית הכוהאסיפה ועד המנהל חייב למלא אחר החלטות החבר התאחדות  3.4

   למועדון סקוושדמי חבר .4

 2בכפוף להוראות תקנה  והתאחדותהיחשב כחבר בל) ורק מועדון סקווש(בגין זכותו של מועדון סקווש  4.1
 יבהתאם לסכום אשר יקבע מזמן לזמן על ידדמי חבר שנתיים להתאחדות ם מועדון סקווש ישל, לעיל

רת דמי החבר יהיו בשיעור של דמי החבר השנתיים כל עוד לא ייקבע הועד המנהל אח .הועד המנהל
 לשחקן מוכפל במספר המגרשים של אותו מועדון

 31-מ קודם למועד האסיפה הכללית של ההתאחדות ובכל מקרה לא יאוחר דמי חבר שנתיים ישולמו  4.2
 .במרץ לאותה שנה אשר בגינה משולמים דמי החבר

  מתן הודעות לחבר ההתאחדות .5

 והודעה אחרת של ההתאחדות לחבר התאחדות יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או התראה, דרישה, הזמנה
  . בפנקס החבריםכפי שמופיע , או לכתובת הדואר האלקטרוני יישלח בדואר רגיל או בפקס 

  משמעת ופקיעת החברות בהתאחדות .6

ים שלו יתנהגו בדרך שהמועדון והחבריפעלו על מנת , או הפועלים בשמו/מועדון סקווש וכל   )א(         6.1
  .וקידומו, ספורטיבית מנומסת ולטובת השם הטוב של משחק הסקווש בישראל

יתנהג כלפי ההתאחדות וכלפי , כל הפועלים בשמו, חבר התאחדות ובמקרה של מועדון סקוושכל   )ב(
בין שהם חברי ההתאחדות ובין שאינם חברי , אחריםמועדונים אחרים וחברי התאחדות 

, מנומסת ולטובת השם הטוב של משחק הסקווש בישראל, ספורטיביתבצורה , ההתאחדות
  .ולקידומו

כלפי ההתאחדות קיום תחרות או משחקי ליגות של ההתאחדות יעשה , לקח מועדון על עצמו  )ג(
בכפוף לכל , בהתאמה,  כל דבר סביר להבטיח את הצלחת התחרות או משחקי הליגותןהמועדו

 ובהתאם לתקנון דון בהקשר לקידום תחרויות וליגותהסדר מיוחד שיעשה בין ההתאחדות למוע
  .התחרויות התקף במועד זה

ידוע למועדונים כי השחקנים המשתתפים בתחרויות ובמשחקי ליגות של ההתאחדות מקבלים על   )ד(
ות והשיפוט של ההתאחדות בכל הנוגע להתנהגות ספורטיבית ונימוס במשחקי כעצמם את הסמ

  . יעשה הכל כדי לקדם ולסייע להתאחדות בנושאים אלה המועדון. הסקווש ומחוץ למשחק

או מועדון סקווש /או שחקן סקווש ו/ בקשר לחבר התאחדות ושקיבל תלונהחבר התאחדות   )ה(
או הפועלים בשמו של חבר /או עובדיו ו/שקיבל תלונה בקשר לאחד משחקני המועדון ו

בר ההתאחדות ובין שאינו בין אם המועדון ח, בין מההתאחדות ובין ממועדון אחר, ההתאחדות
  .ות רצונה של ההתאחדותיעיטפל בתלונה בצורה המתאימה ולשב, חבר התאחדות
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ה הכללית אסיפהמבלי לגרוע מכל הזכויות והסמכויות האחרות של ההתאחדות רשאית   )ו(
או חבר / וחבר רשום של מועדוןאו /כל שחקן ולאסור על ועד המנהל מיוזמתה או על פי המלצת ה

הלן  ל6.4 הוראות סעיף –חק בתחרויותיה או במשחקי הליגות של ההתאחדות לשהתאחדות 
  .בהתאמה, בדבר מתן הזדמנות נאותה להשמיע דברים ומתן התראה יחולו על סעיף זה

 .סעיף זה רשאי למנות ועדת משנה שתפקידה יהיה לפקח על קיום הוראותועד המנהל ה  )ז(

  :של חבר התאחדות תפקעהחברות  6.2

  ; יום מראש30 הודעת פרישה בכתב תינתן לפחות –חדות בפרישתו מן ההתא  )א(

  ;בהוצאתו מן ההתאחדות  )ב(

  ; במועדאם המועדון לא חידש את חברותו בהתאחדות או לא שילם את דמי החבר  )ג(

  .במותו של חבר כבוד או בפירוקו אם הוא תאגיד  )ד(
 

טיס בפקיעת תוקפו של כר,  ובמקרה של הורה של שחקן נוערבפקיעת תוקפו של כרטיס שחקן  )ה(
  . שחקן של שחקן הנוער

  :מאחד הטעמים הבאיםחבר התאחדות להחליט על הוצאת ועד המנהל לפי הצעת ה, האסיפה רשאית 6.3

 ;ועדבגין אי קיום הוראות התקנון או החלטה של האסיפה או של ה  )א(

או /או בפעילותה ו/או בגין פעולה הפוגעת במטרות ו/ ובגין פעולה בניגוד למטרות ההתאחדות  )ב(
  ; של ההתאחדותבשמה הטוב

  ;בגין הרשעה בשל עבירה שיש עמה קלון  )ג(

  .בגין התנהגות בלתי הולמת או בלתי ספורטיבית  )ד(

ציע להוציא חבר ילא ועד לאסיפה כללית להוציא חבר התאחדות מן ההתאחדות והיציע הועד המנהל לא  6.4
תאחדות אלא לאחר שניתנה לחבר הה, )ד(או , )ב(, )א  (6.3התאחדות מהטעמים האמורים בתקנה 

  . הכלליתע את טענותיו בפני האסיפהי נאותה להשמתהזדמנו

מההתאחדות התאחדות רשאית להדיח חבר הכללית  האסיפה , לעיל6.4לאחר קיום הוראות סעיף  6.5
  .  באסיפה הכללית מקולות הנוכחים75%ובלבד שהצביעו בעד החלטה זו לפחות 

  האסיפה הכללית : ' גסימן 

 האסיפה הכללית .7

 .הגוף העליון של ההתאחדותלית הינה האסיפה הכל 7.1

 .פעם אחת בשנהלפחות , ועד המנהלייקבעו בידי הה שנתית אסיפהשעתה ומיקומה של , יומה  )א( 7.2

תכונסנה על ידי הודעה שתינתן בהתאם , בין אם שנתית או מיוחדת, כל אסיפה של ההתאחדות  )ב(
 .ם וסדר יום לאסיפהמקו, שעה,  לעיל לפחות עשרים ואחד יום מראש ותציין יום5תקנה ל

המנהל  ועד שאינן אסיפות שנתיות יכללו את העניינים שייקבעו על ידי המיוחדתסדר היום של אסיפות  7.3
 .והעניינים שחברי התאחדות ביקשו בכתב מראש להעלות

, דינים וחשבונות על פעולות הגזבר, יביא בפניה הועד המנהלעניין שכל סיפה כללית שנתית תשמע על א 7.4
 . ותחליט בהם,להלן 7.5תאשרם ותדון בנושאים על סדר יומה כמפורט בתקנה , תדון בהם
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 :דר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול את העניינים דלהלןס 7.5

  ;ואימוצואו ועדות המשנה /המנהל ו ועדח השנתי של ה"קריאת הדו  )א(

  ;חות הכספיים ואישורם"קריאת הדו  )ב(

 ;מסירת שמות הנציגים מטעם המועדונים  )ג(

 ;או הפסקת כהונתם של חברי הועד המנהל/ועד המנהל ובחירת חברי ה, שנתייםפעם ב  )ד(

ככלל באסיפה הכללית הראשונה שלאחר כניסת תקנון זה לתוקף . ר ועדות משנה" יובחירת  )ה(
מאותו מועד ואילך ייבחרו יושבי הראש על ידי הועד . ייבחרו יושבי הראש הראשונים של הועדות

או / ור ועדה"ה רשאית להחליט על הפסקת כהונה של יוהמנהל אך האסיפה הכללית תהי
 .להחליפו באחר

  .או הפסקת כהונתו של גזבר ההתאחדות/בחירת גזבר ההתאחדות ו  )ו(
 

 .  או הפסקת כהונתו של יושב ראש ההתאחדות/בחירות יושב ראש ההתאחדות ו  )ז(

היה מנין זה נוכח ; בעלי זכויות ההצבעה ממספר 51%אסיפה לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות ה  )א( 7.6
פחת מספר לאחר מכן רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם , בפתיחת האסיפה

 .הנוכחים

אזי תדחה האסיפה בשעה , ועדלא נתכנס המניין האמור בתאריך ובזמן שנקבע לכך על ידי ה  )ב(
יפה נדחית ובאס, ויראו את האסיפה כנדחית בשעה מהזמן הנקוב בהזמנה, מהזמן הנקוב בהזמנה

 .יהיה מספרם אשר יהיה, זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט

ר ומזכיר "ר ומזכיר האסיפה ובהעדרם תבחר האסיפה יו"ישמשו כיוהמנהל  ועדיושב ראש ומזכיר ה 7.7
  .לאותה אסיפה

חברי כל באסיפה הכללית השנתית וכל אסיפה כללית מיוחדת של ההתאחדות זכאים להצביע  7.8
מספר קולות בהצבעה מועדונים החברים בהתאחדות יהיו ל:  לעיל2.1רט בסעיף  כמפוההתאחדות 

שילמו את דמי החבר המגיעים האסיפה  שעד למועד כמספר המגרשים הפעילים באותו מועדון ובתנאי 
 . להתאחדות

 לעיל  יהיה 7.8לכל אחד מהחברים הזכאים להצביע באסיפות כלליות של ההתאחדות כאמור בסעיף  7.9
 בהצבעות באסיפה כללית )למעט המועדונים שיהיה להם קול אחד עבור כל מגרש פעיל ( בלבדקול אחד

 .זכות הצבעה באסיפה הכלליתתהיה ל לא "למנכ. של ההתאחדות

זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב , יתקבלו ברוב קולות של המצביעיםאסיפות כלליות לטות הח 7.10
 .ההחלטה כאילו לא נתקבלהתראה , היו הקולות שקולים; אחר לקבלתן

 . לעיל ינהל את פרוטוקול האסיפה7.7זכיר האסיפה כאמור בתקנה מ 7.11

  .ר ההתאחדות לא יהיה קול מכריע בהצבעות"ליו 7.12

  

  הועד המנהל וועדות המשנה: ' דסימן 

 ועד המנהלה 8

 7 כאמור בתקנה האסיפה הכלליתלהחלטות ף וכפו,  הגוף המנהלי של ההתאחדותוניההועד המנהל  8.1
 .ילעל

אלא אם כן החליטה האסיפה ( שבעה  לא פחות משלושה ולא יותר ממספר חברי הועד המנהל יהיה 8.2
  . לפחות אישה אחתו,  ההתאחדותיושב ראשוביניהם יהיה )  או להקטין מספר זה/להגדיל ו
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או /או מנהלי מועדוני סקווש ו/ו) במניות או אחרת(חברי הועד המנהל לא יהיו בעלי מועדוני סקווש  8.3
 ).לא כולל מאמני סקווש(עובדי מועדוני סקווש 

 .חברי הועד המנהל לא יכהנו בועדות המשנה אלא אם כן אישר זאת הועד המנהל 8.4

 . ואת יושבי ראש ועדות המשנה האחרותחברי הועד  המנהל ימנו  את ועדת המשמעת של ההתאחדות 8.5

 .חברי הועד המנהל יבחרו לתקופה של שנתיים 8.6

 שימש הגזבר בתפקידו בשכר לא תהיינה .או מנהל חשבונות במקצועו/ה חשבון וצוי שהגזבר יהיה רואר 8.7
 .אסיפות הועד המנהללו זכויות הצבעה ב

למעט מחלה או נסיעה (מכל סיבה , להשתתף בישיבות הועדמועד המנהל מידה ויבצר מאחד מחברי הב 8.8
הל יהיה רשאי לבחור לו אזי תפקע כהונתו והועד המנ, שלוש ישיבות ועד רצופותשהיא למשך ) ל"לחו

 .זה יכהן בתפקידו עד לכינוס האסיפה הכללית  הקרובהומחליף 

 ועדר ה" ישמש סגן יו,מסוימת מכל סיבה שהיאועד מלנהל ישיבת ועד המנהל ר ה"מקרה וייבצר מיוב 8.9
 .ועדר ה"לממלא מקום יו

 .ים לפחותיתכנס בישיבה רגילה כל חודשהועד המנהל  י 8.10

ר " שמתוכם נמצאים יוועד  לפחות שלושה חברי ואלא אם נוכחים ב, חליטילא דון וילא הועד המנהל  8.11
 .או סגנו/ וועדה

 לניהולה התקין והשוטף של ההתאחדות ולפיקוח ההקשורפעולה היה רשאי לעשות כל הועד המנהל י 8.12
 :עליה וכן

 .להתקשר עמו בהסכם העסקה ולפטרו, ל"למנות את המנכ  )א(

 .לפקח על ועדות המשנה  )ב(

 .ל"עולות המשרד ובכלל זה פעולות המנכלפקח על פ  )ג(

  ; ובכלל זה חלוקתם לועדות המשנהפי ההתאחדותולקבל החלטות בכל הקשור לכסלפקח   )ד(

למשוך , לפתוח חשבונות בנק ולחייבם למטרות ההתאחדות, להוציא כספים ולקבלם בשמה  )ה(
למילוי שטרות לביטחון וכל מסמך סחיר אחר הקשור לניהול ההתאחדות ו, שטרי חוב, שיקים

  ;מטרותיה ולצורך זה לקבוע זכות חתימה בהתאחדות

  ;להשהות ולפטר כל עובד או פקיד בהתאחדות ולקבוע משכורתו או תנאי עבודתו, למנות  )ו(

להשהות כל הליך כזה , לתבוע בכל הליך משפטי בשם ההתאחדות או להגיש כתב הגנה בשמה  )ז(
יובא , י ההתאחדות או נגדה"שיובא ע, כל הליך משפטי( או להגיע לפשרה בשם ההתאחדות

,  להחליט על הגשת תביעהוהיה רשאי להאציל מסמכויותיהמנהל י ועדבשם ההתאחדות וה
  ;)הגנה ולחדול מהם ועל הסדרי פשרה

  ;בתנאים ולתקופה שייקבעו על ידה, במקרה הצורך להלן 9למנות ועדת משנה כאמור בתקנה   )ח(

להקצות מגרשי סקווש למטרות , דותלשכור קרקע למילוי מטרות ההתאח, למכור, לרכוש  )ט(
  ;ההתאחדות

  ; לעיל4.1 לשנות את דמי החבר כאמור בתקנה ה הכללית אסיפהלהמליץ בפני   )י(

נבחרת למשחקי , נבחרת לאומית, משחקים בינלאומיים, משחקי ראווה, לארגן ליגות לאומיות  )יא(
 אשר יוקמו המכבייה ונציגים לאירועים בינלאומיים ולהאציל סמכויות לחברי ועדות משנה
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 ;לצורך זה

י ספורטיבית של חבר ההתאחדות או תקשור להתנהגות בלבלדון בכל מקרה שיובא לפניה   )יב(
לאי העברת כספים להתאחדות מצד מועדון או לפיגור , חבריו ולהתנהגות בלתי הולמת מצדם

  ;בתשלומים מצדו

  ;חבר מועדון בכל תלונת ןהתאחדות וכהי חברי "חלוקות שתועלנה בפניה עהמלהכריע בכל   )יג(

חות עבור כל "ח פעילות שנתית שיקרא ראשון באסיפה השנתית הכללית או דו"להכין דו  )יד(
  ;הכלליותתקופה אחרת שיקראו באסיפות 

  ;כלליותלארגן כינוס אסיפות   )טו(

 6.1 לצורך הוראות סעיף שחקניםלמנות ועדת משנה לפיקוח על קיום משמעת של מועדונים ו  )טז(
 .לעיל

 .  להלן14' נאים לקבלת כרטיס שחקן כמפורט בסעאו לשנות את הת/לקבוע ו  )יז(

 לא במקרה של שוויון במניין הקולות.  הנוכחים בישיבהועד תתקבלנה ברוב חברי הועדהחלטות ה 8.13
 .ל לא יהיה זכויות הצבעה בועד"למנכ. ר לא יהיה קול מכריע"תתקבל החלטה בעניין וליו

 .ועד דיוני ישיבת ה ינהל פרטיכל שלועד יר הכזמ 8.14

 .ועד המנהל יפורסמו באתר האינטרנט של ההתאחדות ות ההחלט 8.15

אלא , אותם דרכים כפי שנמסרים הודעות לחברי ההתאחדותתימסרנה בועד המנהל ודעות על כינוס הה 8.16
 אלא אם כן ועד ימים לפני ישיבת השהודעה מוקדמת בדבר כינוס אסיפת ועד תינתן לפחות שבעה

 .ופת ההודעההסכימו כל חברי הועד המנהל על קיצור תק

  ר הועד המנהל"יו        9

 )ר ההתאחדות"ובהעדרו סגן יו(ר ההתאחדות "ר הועד ישמש יו"כיו
 :ר הועד"          הסמכויות הבאות ניתנות ליו

 ;לרכז את פעולות ההתאחדות והועד 9.1

 ;לזמן ישיבות 9.2

 ;לנהל את אסיפות הועד 9.3

 ;לייצג את ההתאחדות כלפי חוץ 9.4

 .ל ולפקח על פעילותו"להפעיל את המנכ, חלטות הועדל ההתאחדות על ה"לדווח למנכ 9.5

  ועדות משנה 10

, לשנות ולהחליף את הרכבם, למנות ועדות משנה למטרה מסוימת ולבטלםמך היה מוסהועד המנהל י    10.1
, נוער, כספים, פיתוח ארצי, מקצועית, ומדיהפרסום , , תחרויות, ליגות,  דירוג:ובכלל זה הועדות הבאות

 .ה ובוגריםהמכביי,)  בוגרים/ וטרנס( תנבחרו, נשים

 כל ועדת משנה יבחר על ידי האסיפה הכללית  לתקופה של שנתיים מיום קבלת יושב הראש הראשון של 10.2
 . ר ועדת המשנה"כאשר חברי ועדת המשנה ימונו על ידי יו, ההחלטה

ם הועד המנהל ר כל ועדת משנה תתקיים בהתאם לקריטריונים ולהנחיות שיפרס"הבחירות לתפקיד יו
  ).  כל שנתיים(ר ועדות המשנה " יום טרם לקיום האסיפה הכללית בשנה הרלבנטית לבחירת יו30עד 
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ל באופן שוטף בגין פעילותה של ועדת המשנה "או למנכ/ועדות המשנה ידווחו ליושב ראש ההתאחדות ו 10.3
 ישיבות אותה ועדת העתקים של פרוטוקולים של, ל"או למנכ/וכן יעבירו ליושב ראש ההתאחדות ו

 .משנה

ר ועדות המשנה לדווח לועד המנהל באופן אישי על פעילותן וקביעת התקציב "לפחות פעם בשנה יוזמנו יו 10.4
 .לשנה הבאה

ל לשם הוצאה לפועל של פעילות ועדת "ועדות המשנה תשתמשנה בשירותיו ותפעל במשותף עם המנכ 10.5
 .המשנה

 .ועדות המשנה יהיו כפופות לועד המנהל 10.6

 . ועדת משנה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיהכל  10.7

  משרד ההתאחדות: ' הסימן 

 משרד ההתאחדות 11

 .הועד המנהל יקבע מזמן לזמן את מקום משרדי ההתאחדות 11.1

פעילות ההתאחדות תתבצע ממשרד ההתאחדות ומשרדים אלו ישמשו כתובתה הרשומה של  11.2
 .ההתאחדות

  המזכירה 12

ר ההתאחדות לפי "ל וליו"סיק מזכירה אשר תהיה כפופה למנכהועד המנהל יהיה רשאי להע, במידה ויידרש
  .הצורך

  

  ל"המנכ 13

  :אשר תפקידו יהיה)  ככל שניתן(ל בשכר להתאחדות"ההתאחדות תעסיק מנכ
  

 ;להוציא לפועל את כל החלטות הועד המנהל 13.1

 ;לדווח לועד המנהל באופן שוטף על פעילות ועדות המשנה 13.2

 ;לפקח על פעילות ועדות המשנה 13.3

 ;לסייע לועדות המשנה להוציא לפועל את כל החלטותיה, לצורךבהתאם  13.4

   ;לקשר בין ועדות המשנה השונות 13.5

 .לייצג את ההתאחדות כלפי חוץ 13.6

 .ח חצי שנתי  בגין פעולות ועדות המשנה השונות"להגיש לועד המנהל דו 13.7

  כרטיס שחקן: ' סימן ו

 כרטיס שחקן שנתי 14

, השחקנים כנקבע בחוק וכן יקנו לשחקנים הטבותההתאחדות תפיק כרטיסי שחקן אשר יכללו ביטוח  14.1
 .הנחות ויתרונות אחרים כפי שיוחלט על ידי הועד המנהל מזמן לזמן

או אשר הינם בחסות ההתאחדות תינתן אך ורק /או בתחרויות המאורגנות ו/השתתפות במשחקי ליגה ו 14.2
 .לשנה השוטפת) לשחקנים בעלי כרטיס שחקן תקף

 : מאת ההתאחדות הינםהתנאים לקבלת כרטיס שחקן  14.3

התשלום כולל תשלום  .י הועד המנהל מזמן לזמן"תשלום דמי חבר שנתיים בשיעור כפי שיקבע ע  .א
שחקן אשר ימציא להתאחדות ביטוח תאונות , עבור ביטוח תאונות אישיות של השחקן ועל כן
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סכום יהיה רשאי להפחית את , אישיות כחוק ואשר חל על פעילותו במסגרת פעילות ההתאחדות
 18בני נוער עד לגיל ). פרמיית הביטוח המשולמים על ידי ההתאחדות מתוך דמי החבר האמורים

 י הועד המנהל"ישלמו דמי חבר מופחתים וכפי שיקבע ע

הצגת אישור רפואי כנדרש על פי חוק הספורט תקף לפחות למשך שנה ממועד הגשת הבקשה   .ב
 .לקבלת כרטיס השחקן

את הזכות להיות חבר ההתאחדות )  אם הוא קטין–או לאחד מהוריו (ליו כרטיס שחקן בתוקף יקנה לבע 14.4
 . כמפורט בתקנון זה לעיל ולהלן

  סניפים: ' זסימן 

  סניפים 15

  .להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניינם, בהחלטת האסיפה הכללית, ההתאחדות רשאית

  ועדת ביקורת: ' חסימן 

  ועדת בקורת 16

שאית למנות שני אנשים אשר ישמשו לועדות ביקורת וסמכויותיהם יהיו אותם סמכויות האסיפה הכללית ר
  .1980 –ם "תש,  לחוק העמותות19.1המפורטת בסעיף 

  תיקון ופירוש התקנון: ' טסימן 

  תיקון התקנות 17

 .ה כלליתך ורק במסגרת אסיפא, לתקנות ההתאחדותניתן יהיה להציע תיקון  17.1

ובלבד , הנוכחים באסיפההמצביעים  מקולות 51% –י לא פחות מ "עהצעת תיקון תתקבל אם נתמכה  17.2
  .שהצבעה תיערך לא פחות משעה לאחר השעה שנקבעה למועד תחילת האסיפה

  התקנוןותחולת פירוש  18

י היועץ "יקבע הפירוש שיינתן ע, במקרה ויתעורר ספק באשר לפירוש הניתן לסעיף מסעיפי תקנות אלה 18.1
  .המשפטי של ההתאחדות

  .  או תיקונים לתקנון קיים של ההתאחדות/זה בא להחליף כל תקנון ותקנון  18.2

  פירוק : 'יסימן 

  פירוק ההתאחדות 19

ובלבד , בעלי זכויות ההצבעה מ75%ברוב של , פירוק מרצון של ההתאחדות יהיה בקבלת החלטה באסיפה כללית
  .ה לאחר השעה שנקבעה למועד תחילת האסיפהעשההצבעה תיערך לא פחות מש

  וקת רווחיםאי חל 20

למועדונים ולחברי הכבוד לא יהיה חלק ביתרת ההכנסות על ההוצאות של ההתאחדות במקרה שתהיה  20.1
 .אך ורק לקידום המטרות של ההתאחדות,  כספים אלו ישמשו–כזו 

 חלק בנכסי הפירוק ,ולמועדוני סקווש באשר הם, לא יהיה לחברי ההתאחדות, פירוק ההתאחדותב 20.2
  . או גוף בעלי מטרות דומות למטרות ההתאחדותם אלו יעבור לאדםיונכס

  -סוף  -


