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 פקודת החברות 
 חברה מוגבלת בערבות 

 
 ת    ק     נ     ו     ן           ה     נ     י     ה     ו     ל       

 
 ש   ל 
 

 התאחדות הקראטה בישראל 
 

 אינה חלה.  1983  -התוספת השניה של פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג  
 
 יחול על התאגיד.התקנון שבתוספת השניה לפקודת החברות, לא  .1
 
 חברה פרטית מוגבלת בערבות .2
 

 התאגיד הינו חברה פרטית מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות. 2.1 
 

 מספר החברים בתאגיד באיזה זמן שהוא לא יעלה על חמישים. 2.2 
 

 אסורה.  –כל פניה לציבור לחתום על אגרות חוב של התאגיד  2.3 
 
 חברות בתאגיד  .3
 

התאגיד יהיו מועדונים כמפורט בתקנון זה והם יפעלו בתאגיד  חברי  3.1
 להלן.  4באמצעות נציגים שיקבעו כאמור בתקנה 

 
כמועדון ייחשב גוף המכריז על עצמו כמועדון קרטה אשר ירשום בתאגיד     3.2

ספורטאים לצורך השתתפות בפעילות תחרותית של התאגיד  30לפחות 
תעודת הסמכה המוכרת ע"י רשויות  ואשר יש לו לפחות מאמן אחד בעל 

הספורט ובעל תעודת דרגה של חגורה שחורה מגוף המוכר ע"י ההתאחדות  
וזאת כפוף לכך שהמועדון העביר טופס רישום ורשימה מלאה של כל  

 הספורטאים כפי שמופיע בטופס הרישום וכן ששילם דמי חבר בגינם. 
 

בכתב בנוסח שייקבע ע"י   מועדון הרוצה להתקבל כחבר בתאגיד יגיש בקשה   3.3
דירקטוריון התאגיד ועם אישור בקשתו ישלם את דמי הקבלה, הרישום  

 ודמי החברה הנהוגים באותה עת.
 בדצמבר של אותה שנה קלנדרית.  31-החברות תקפה במועד הרישום ועד ל

 
כל בקשה של קבוצה להתקבל כחברה בתאגיד תובא לדיון לפני  3.4

ה לשם כך והדירקטוריון או הועדה מטעמו הדירקטוריון או ועדה שימנ
רשאים לסרב לקבל חבר אם לדעת הדירקטוריון או הועדה אין הוא יכול  
לקדם את ענייניו ומטרותיו של התאגיד ו/או אין אופי פעולותיו ו/או  
תקנונו של המבקש להתקבל עולה בקנה אחד עם מטרות התאגיד ו/או  

י ועדה מטעם הדירקטוריון יובא  אופי פעילותו. סרוב לקבל חבר שנעשה ע"
 לאישור הדירקטוריון אשר רשאי לאשר ההחלטה או לשנותה.

 
מבקש להתקבל כחבר שבקשתו נדחתה ע"י הדירקטוריון או שהותנתה   3.5

בתנאים שלא נראים לו, רשאי לדרוש כי האסיפה הכללית הראשונה של  
ה  התאגיד שתתכנס לאחר שקבל את תשובת הדירקטוריון תדון בבקש

 להתקבל כחבר. 
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הדירקטוריון של התאגיד יכול להעניק תואר עמית כבוד או מייסד כבוד  3.6
כולל נשיא של כבוד ויקיר התאגיד ותוארים נוספים שאינם מקנים סמכות  
ביצועית לאנשים אשר סייעו בצורה יוצאת דופן להקמת התאגיד ו/או  

ילוב של שניהם  הפעלתו ו/או לאנשים אשר תרמו בעשייה או בממון או בש
לתאגיד ולקידום מטרותיו. תוארים אלה לא יקנו למחזיקים בהם כל 
זכויות או חובות בפעילות התאגיד והם תוארי כבוד גרידא, והדירקטוריון  

מבעלי זכות   75%מחבריו או האסיפה הכללית ברוב של  75%ברוב של 
 ההצבעה, יכולים לבטל תואר כזה שהוענק קודם לכן.

 
נתקבל ספורטאי לרישום בתאגיד כספורטאי הרשום אצל חבר בתאגיד,     3.7             

הוא יהיה זכאי להשתתף בתחרויות מטעם התאגיד לאחר חלוף שלושה  
חודשים בעת שצורף ע"י מועדונו לרשימת הספורטאים הרשומים מטעם 

 המועדון בהתאחדות, ושולמו בגינו המסים והתשלומים הנדרשים.
 

בפעילויות ההתאחדות יורשה להשתתף אך ורק חבר שחברותו בתוקף.    3.8
 למעט באם נקבע על ידי ידי הדירקטוריון מפורשות אחרת.

 
 חובות המועדונים החברים בתאגיד .4
 

חובה על חברי התאגיד לשמור על אורח התנהגות ספורטיבי בכל  4.1            
 פעילותיהם.

 
הוראות האסיפה הכללית ו/או דירקטוריון התאגיד  כל מועדון ימלא אחר  4.2

 ו/או כל ועדה שימנה הדירקטוריון.
 
 האסיפה הכללית  .5
 

זכות ההצבעה באסיפה הכללית תתאפשר אך ורק לחבר כאמור בסעיפים     5.1             
לעיל, אשר במועד האסיפה הכללית היה חבר בהתאחדות למשך  3.3-ו 3.2
בכל התנאים )להלן: "תקופת הרצף"(. למען   חודשים ברציפות ועמד 11

הסר ספק, אי עמידה באחד מהתנאים האמורי לעיל חברותו פוקעת כאמור 
 וחידוש החברות תתחיל מחדש את ספירת תקופת הרצף מחדש.  8.4בסעיף 

 
לחבר בתאגיד יהיו באסיפה כללית קולות הצבעה בהתאם לאמור להלן     5.2 

 לתקנון.  5.1-ו 33, 3.2עיפים ובתנאי שהחבר עמד בהוראות ס
 

 קולות ההצבעה יחושבו באופן יחסי על פי הניקוד שלהלן: 
הניקוד יחודש באופן יחסי בין כל המועדונים כאשר סך כל הנקודות של 

מקולות ההצבעה וכל מועדון יקבל זכות הצבעה באופן   100%הכל יהווה 
 יחסי לסך כל הנקודות. 

 
  -נקודות  25יקבל  -ספורטאים רשומים  100מועדון שבו עד  -מועדונים 
 לכל השנה.
  -ספורטאים  200-ספורטאים ופחות מ מ 101מועדון שבו מעל  -מועדונים 

 לכל השנה. -נקודות  50יקבל 
לכל  -נקודות  100יקבל  -ספורטאים  201מועדון שבו מעל  -מועדונים 

 השנה.
 ניקוד בגין ספורטאים פעילים.

 
 לאוגוסט.  31לספטמבר ועד  1חל מיום ה - "שנת התחרויות"

  12חבר שבמועדון שלו ספורטאים פעלים על פי נהל הספורט, החל מגיל 
ושהשתתפו בשנה שחלפה בלפחות ארבע תחרויות )דווחו בדיווח האחרון  

נקודות לכל   5החבר יקבל יקבלו  –למועצת ההימורים ולמנהל ספורט( 
 רט"(. ספורטאי. )להלן: "ניקוד על פי מנהל הספו
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שהשתתפו בתחרות  10חבר שבמועדון שלו ספורטאים פעילים החל מגיל 
רשמית אחת בשנה שחלפה ושאינם נמנים על ספורטאים שקיבלו ניקוד על 

 נקודות לכל ספורטאי. 2החבר יקבל  –פי מנהל הספורט 
החישוב לשינוי בנוגע למועדונים יחול לשנה הנוכחית ויחושב בכל שנה 

 ושנה קלנדרית. 
ישוב לשינוי בנוגע לספורטאים יחול על פי שנת התחרויות שחלפה  הח

ובתנאי שבתקופה זו היה החבר רשום. ככל והחברה נרשם לאחר תחילת  
תקופת שנת התחרויות יחושבו רק תחרויות אשר התקיימו לאחר הרישום  

 לעיל.  5.1 -ו 3.3, 3.2לחברות והכל בכפוף לסעיפים 
 

כללית ע"י מועדון יעשה בכתב תוך פירוט הקבוצות  מינוי נציג לאסיפה  5.3
 בשמן הוא מופיע. 

 
 באסיפה כללית לא ייצג אדם יותר ממועדון אחר.  5.4

 
קבוצות החברות בתאגיד חייבות לציית להחלטות האסיפה הכללית  5.5

 והדירקטוריון. 
 

האסיפה הכללית רשאית לקבוע דמי חבר שעל מועדון המתקבל לתאגיד   5.6
בעת קבלת החלטה כזאת רשומים כבר חברים בתאגיד אשר  לשלם. אם

בעת קבלתם לא שלמו דמי חבר, יהיה עליהם לשלם דמי חבר כאילו  
התקבלו בעת שהתקבלה ההחלטה הראשונה על תשלום דמי חבר. כמו כן  
רשאית האסיפה הכללית לקבוע דמי חברות שנתיים. האסיפה הכללית  

ה לדירקטוריון התאגיד וכל עוד  רשאית להאציל סמכויותיה עפ"י ס"ק ז
לא התכנסה האסיפה הכללית הראשונה תהיה הסמכות עפ"י סעיף זה 

 בידי הדירקטוריון. 
 

יו"ר התאגיד יכול להזמין אדם הנושא תואר של נשיא כבוד, מייסד כבוד,   5.7
עמית כבוד או יקיר התאגיד ע"מ שיהיה נוכח באסיפה הכללית ואף רשאי  

 דבריו בקצרה לפני האסיפה הכללי.לאפשר לו לשאת את 
 

אסיפות כלליות תכונסנה לפחות אחת לשנה במועד שייקבע ע"י  5.8
חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת   15 -הדירקטוריון אך לא יאוחר מ 

האחרונה ובמקום שייקבע ע"י הדירקטוריון; אסיפות כלליות אלה,  
תיקראנה  תיקראנה "אסיפות רגילות" יתר האסיפות של התאגיד 

 "אסיפות שלא מן המנין". 
 

הדירקטוריון רשאי לכנס, כל אימת שימצא לנכון, אסיפה שלא מן המנין   5.9
והדירקטוריון חייב לכנס אסיפה שלא מן המנין על פי דרישה בכתב של  

 לפקודת החברות.  109חברים כמפורט בסעיף 
 

ן הודעה  בכפיפות להוראות תקנון זה ביחס להחלטות מיוחדות, תינת 5.10
מוקדמת של ארבע עשר יום לפחות על המקום, התאריך והשעה של 

המהות הכללית של ענין זה.   –האסיפה ובמקרה שיועמד לדיון ענין מיוחד 
ההודעה תינתן לאותם חברים הזכאים לפי תקנות אלה, לקבל הודעה 
מהתאגיד. בכל מקרה שהחלטה מיוחדת עומדת על הפרק, יש לתת הודעה 

על האסיפה הכללית המכונסת לקבלת החלטה זו. מותר לכנס  יום  21של 
אסיפה בהודעה קצרה יותר או בלי הודעה ובאותו אופן בדרך כלל כפי  
שהחברים יאשרו, אם ניתנה לכך הסכמת כל החברים הזכאים באותו זמן 
 לקבל הודעות. ויתור יכול שינתן בכתב למפרע אפילו לאחר קיום האסיפה. 

 
 כלליות הדיון באסיפות  .6
 



 4 

תפקידי האסיפה הכללית הרגילה יהיו לקבל את חשבון הרווה וההפסד,   6.1
המאזן והדינים והחשבונות של הדירקטוריון ורואי החשבון ולדון בהם,  
לבחור חברי דירקטוריון ובעלי משרות אחרות במקום אלה הפורשים 
  ממשרותיהם ולקבוע את שכרם של המנהלים ושל רואי החשבון, ולדון בכל

 ענין אחר שניתן לדון בו באסיפה כללית רגילה. 
 

אין לפתוח בדיון באיזה ענין שהוא באסיפה כללית, אלא אם יהיה נוכח   6.2
מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פוחתת בדיון. שלושה חברים לפחות  

 מהקולות הזכאים להצביע יהוו מנין חוקי.  70%המייצגים לפחות 
 

שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי,  אם תוך חצי שעה מהמועד  6.3
תתבטל האסיפה אם כונסה לפי דרישות החברים. בכל מקרה אחר, תדחה 
האסיפה במחצית שעה נוספת ואם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין  

חברים   2חוקי, יהוו החברים הנוכחים מנין חוקי, ובלבד שנמצאים לפחות 
 בעצמם.

 
גם כיו"ר התאגיד, ישב ראש בכל אסיפה  יושב ראש הדירקטוריון המשמש  6.4

דקות מהמועד  15כללית, אם אין יושב ראש או הינו נעדר מהאסיפה תוך 
שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו החברים  
הנוכחים באחד מהחברים בדירקטוריון לשבת בראש האסיפה או אם לא  

טוריון הנוכחים יסרבו  יהיה חבר דירקטוריון נוכח או אם כל חברי הדירק 
 לשבת בראש, יבחרו באחד החברים הנוכחים לשבת בראש האסיפה. 

 
בהסכמת אסיפה שהוכח בה מנין חוקי, רשאי היושב ראש ולפי דרישה   6.5

האסיפה הינו חייב, לדחות את האסיפה מפעם לפעם וממקום למקום, כפי  
נתן  שהאסיפה תחליט. באם האסיפה נדחית שלושים יום או יותר, תי

הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן כפי שמודיעים על האסיפה  
ראשונה. פרט לאמור לעיל, לא יהיה חבר זכאי לקבל כל הודעה על דחייה  
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה נדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלה 

 בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחיה.
 

סיפה כללית תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידים,  בכל א 6.6
אלא אם כך נדרשה, לפני ההצבעה על ידי הרמת ידים, הצבעה חשאית  
בכתב על ידי היושב ראש )אם הינו זכאי להצביע( או על ידי לפחות שני 
חברים נוכחים, )או על ידי חבר או חברים הנוכחים בעצמם על ידי שליח(, 

מהקולות הזכאים להצביע באסיפה הכללית ופרט אם  1/3שלהם לפחות 
נדרשה הצבעה חשאית כנ"ל, הרי הכרזת היושב ראש כי ההחלטה נתקבלה 
או שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב  
מסוים תחתוך את הענין והערה שנרשמה בפנקס הפרטיכלים של אסיפות  

ך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר החברה תשמש ראייה לכאורה לכ
 הקולות או היחס של הקולות שנתנו בעד או נגד החלטה כזו.

 
אם נדרשה הצבעה חשאית באופן המפורט לעיל, תיערך ההצבעה מיד   6.7

ותוצאותיה תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשת האסיפה החשאית.  
תקיימה  דורשי הצבעה חשאית יוכלו לחזור בהם מדרישתם, כל עוד לא ה

 ההצבעה.
 

דרישת הצבעה חשאית, לא תמנע את המשך האסיפה לשם דיון בכל ענין,   6.8
 פרט לענין שביחס אליו נדרשת הצבעה חשאית. 

 
היו הקולות שקולים בין בהרמת ידים ובין בהצבעה חשאית, לא תהיה   6.9

 ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההצבעה לא תתקבל. 
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אפשר להצביע, )בין בהרמת ידים ובין בהצבעה חשאית( באופן אישי או על  6.10
 ידי שליח. שליח אינו חייב להיות חבר החברה. 

 
מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך  6.11

בכתב ואם הממונה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם אותו תאגיד )אם 
 על ידי פקיד או בא כח המורשה לעשות זאת.  –ישנו כזה( ובהעדר חותם 

 
כתב מינוי שליח להצביע באסיפה יחשב ככולל סמכות לדרוש או להשתתף  6.12

 בדרישת הצבעה חשאית בשם הממנה.
 

כל כתב מינוי של שליח )בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת(, יהיה בנוסח   6.13
 -דלקמן או בדומה לו כפי שתידרשנה הנסיבות:

 
__________ חבר בתאגיד__________ וזכאי -__________מ"אני  

__________ -ל________ קולות, ממנה בזאת את __________ מ
להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית )הרגילה, שלא מן המנין,  
הנדחית, הכל לפי המקרה( של התאגיד אשר תתקיים ביום _____ 

 לחודש_____ ובכל אסיפה שנדחתה הימנה. 
 

 לראיה באתי על החתום ביום _____ לחודש_____ שנת_____".ו  
   

בכפיפות להוראות החוק, תהיה החלטה בת תוקף כל החלטה בכתב  6.14
מכלל הקולות של  100%-החתומה על ידי כל חברי התאגיד הזכאים ל

התאגיד ותהייה בת תוקף למטרה כלשהי כהחלטה שנתקבלה באסיפה  
תכנסה כהלכה למטרת קבלת החלטה כזו.  כללית של התאגיד, שזומנה וה

החלטה יכולה להיכלל במספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם  
 חתום ע"י חבר אחד או ע"י מספר חברים. 

 
 בחירות.  6.15

 הבחירות לדירקטוריון ולוועדת הביקורת יהיו אישיות וחשאיות.   6.15.1
פקיד פנימי בעמותה  ינתן לבעל ת 6.13כתב המינוי המפורט בסעיף   6.15.2

 הנושא משרה בה או עובד בכיר שלה.
מכהן ביותר מאגודת ספורט   6.16.2ככל ובעל תפקיד כאמור בס"ק   6.15.3

אחת, ניתן יהיה להסמיכו להצביע באל יותר מאשר שתי חברות / 
 מועדונים /עמותות. 

 
 הדירקטוריון .7
 

המנהל את ענייני התאגיד בין  הדירקטוריון הוא הגוף המינהלי של התאגיד  7.1
 אסיפה כללית אחת לשניה.

 
שמות חברי הדירקטוריון הראשונים יקבעו בכתב על ידי כל חותמי   7.2

 התזכיר או רובם. 
 

עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית, יהיה מספר חברי הדירקטוריון   7.3
בתופסת חבר ולא יתר ממספר המועדונים החברים בתאגיד  3 -לא פחות מ

בנוסף,  אחד ובלבד שמספרם של חברי הדירקטוריון יהיה מספר אי זוגי.
מספר חברות הדירקטוריון לא יפחת באופן יחסי מאחוז הספורטאיות  

 הרשומות בהתאחדות". 
 

חברי הדירקטוריון יבחרו באסיפה כללית של התאגיד בבחירות אישיות  7.4
מי שהורשע בבית הדין של   יחסיות. לא יוכל להיבחר כחבר דירקטוריון 

 המדינה בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו ארבע שנים מאז הרשעתו. 
 



 6 

שנים. בכל מקרה שכהונתו של  4חברי הדיקרטוריון יבחרו לתקופה של    7.5             
חבר דירקטוריון תפסק במהלך תקופת כהונת הדירקטוריון יהיה לחבר 

שבה נערכו בחירות לדירקטוריון דירקטוריון מי שקבל באסיפה הכללית 
את מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר חבר הדירקטוריון האחרון שנבחר  
והחל כבר לכהן בדירקטוריון או הודיע שאינו מעוניין להיות בחבר  

 הדירקטוריון. 
 

חברי הדירקטוריון הממשיכים בתפקידם, רשאים לפעול אף אם נוצר  7.6
באיזה זמן יהיה מספר חברי  מקום פנוי בדירקטוריון, אולם אם

הדירקטוריון פחות מהמינימום הקבוע בתקנון זה, יהיו רשאים לפעול  
כחברי דירקטוריון למטרת כנוס אסיפה כללית של התאגיד אבל לא מטרה  

 אחרת כלשהיא. 
 

דירקטוריון רשאי להקים ועדות של הדירקטוריון שבהן יהיו חברים גם  ה 7.7
 ן.אנשים שאינם חברי דירקטוריו

 
 

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות של הדירקטוריון שבהן יהיו חברים גם  7.8
 אשים שאינם חברי דירקטוריון.

 
הדירקטוריון יתכנס לפחות לישיבה אחת מידי חודש, הזמנה לישיבת   7.9

ימים לפני מועד הישיבה, אולם במקרים   7הדירקטוריון תימסר לפחות 
ברי דירקטוריון נוספים לזמן ישיבה ח 2דחופים רשאי היו"ר באישור של 

שעות ובהסכמה של כל חברי הדירקטוריון אף בהתראה   72בהתראה של 
 קצרה יותר.

 
שני חברי דירקטוריון רשאים בכל עת שהיא לקרוא לאסיפת חברי  .7.10

הדירקטוריון ולפי דרישתם חייב המזכיר ואם אין מזכיר היו"ר, לעשות  
 זאת.

 
הכללית הבוחרת את חברי הדירקטוריון תבחר אחד מהם כיו"ר  האסיפה  7.11

הדירקטוריון אשר יישא גם בתואר יו"ר התאגיד וישב כיו"ר גם באסיפות  
 הבאות של התאגיד עד לבחירת יו"ר אחר. 

 
אם יעדר יו"ר הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון יבחרו חברי הדירקטוריון  7.12

 יו"ר אחר לאותה ישיבה. 
 

  50%יבת הדירקטוריון יהיה קוורום חוקי אם ישתתפו בהם לפחות ביש 7.13
 מחברי הדירקטוריון. 

 
בחלוף מחצית השעה מהמועד שנקבע לישיבת הדירקטוריון שזומנה כדין  7.14

 יהיה קוורום חוקי כל מספר חברים נוכח. 
 

לדירקטוריון יהיו את כל הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה לאסיפה   7.15
סמכות נוספת הדרושה לניהול התאגיד בין אסיפה כללית הכללית וכל 

 אחת לשניה ובין היתר יהיה רשאי ומוסמך: 
 

 לפקח על כספי התאגיד;  7.15.1
 

הדירקטוריון רשאי מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו, ללוות או  7.15.2
להבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף למטרות התאגיד.  

של סכומים כאמור לעיל, בכל הדירקטוריון רשאי להבטיח תשלום 
דרך ובתנאים שימצא לנכון, לרבות יצירת שעבודים על רכוש  

 התאגיד כפי שהוא מפעם לפעם או כל חלק ממנו; 
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להוציא כספים ולקבלם בשמו, לפתוח חשבונות בנק ולחייבם  7.15.3

למטרות התאגיד, למשוך שיקים, שטרי חוב, שטרות לביטחון וכל  
לניהול התאגיד ולמילוי מטרותיו,  מסמך סחיר אחר הקשור

 ולצורך זה לקבוע זכויות חתימה בשם התאגיד; 
 

למנות, להשהות ולפטר כל עובד בתאגיד ולקבוע משכורתו או תנאי  7.15.4
 עבודתו;

 
לתבוע ולהתגונן בכל הליך משפטי בשם התאגיד ולמנות פרקליט  7.15.5

 שייצגו בענין זה; 
 

במקרה הצורך, בתנאים ולתקופה   למנות ועדת משנה כאמור 7.15.6
 שייקבעו על ידו; 

 
לרכוש, למכור, לשכור קרקע לשם מילוי מטרות התאגיד, להקצות   7.15.7

 מגרשים למטרות התאגיד;
 

 לקבוע דמי קבלה לתאגיד, וכן דמי חבר ולשנותם מעת לעת; 7.15.8
  

לרבות     לארגן את הפעילות הספורטיבית של התאגיד והחברים בו   7.15.9
 נבחרות לאומיות. 

 
למנות ועדה או ועדות שבה יהיו משפטנים שאינם חברים  7.15.10

 במועדונים החברים בתאגיד;
 

לקבוע בעצמו או ע"י ועדה או ועדות שימנה לשם כך את תקנוני  7.15.11
המשחקים והמשמעת של הקבוצות המשתתפות בפעילות מטעם  

ילות ספורטיבית אחרת  התאגיד וכן של פעילות נבחרות וכל פע
במסגרת ו/או מטעם התאגיד וכן תקנוני ועדת המשמעת ובית הדין 
של התאגיד, וכל עוד לא שונו ע"י האסיפה הכללית הם יהיו בתוקף  
ויחייבו את כל חברי התאגיד, כל תקנון שאושר ע"י הדירקטוריון 
יובא לאישור האסיפה הכללית הראשונה שתתקיים לאחר אישורו 

 קטוריון; ע"י הדיר
 

לדון בכל מקרה שיובא לפניו הקשור להתנהגות בלתי ספורטיבית   7.15.12
של חבר בתאגיד או ספורטאים הפעילים בו ולהתנהגות בלתי  
הולמת מצידם, ולמנות ועדות משנה שתדונה בנושאי הפרות  

 משמעת לרבות בית דין עליון של התאגיד; 

 

ובפעילות וסמכויות הדירקטוריון רשאי לאמץ תקנונים במשמעת  7.15.13
של ועדת משמעת ובית הדין של תאגיד גג של איגודי ספורט וכן  
להחליט כי בועדת משמעת ו/או בבית דין של התאגיד ישמשו ועדת 
המשמעת ו/או בית הדין שיוקם ע"י תאגיד גג של איגודי הספורט 
ובלבד שבהרכבם יהיו רק משפטנים ואלה לא יהיו ספורטאים 

 עדונים החברים בתאגיד. פעילים באחד מהמו
 

בכפיפות להוראות תקנון זה תתפנה משרתו של חבר דירקטוריון בקרות   7.16
 -אחת מאלה:

 
פשט את הרגל או הפסיק תשלומיו או בא לידי הסדר או פשרה עם  7.16.1

 נושיו;
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 הוכרז כחסר דעה או חלה ברוחו; 7.16.2
 

 הודיע בכתב לחברה על התפטרותו; 7.16.3
 

 הסתיימה תקופת הכהונה של הדירקטוריון.  7.16.4
 

חבר דירקטוריון )הנהלה( שיעדר משלוש ישיבות / פגישות הנהלה   7.16.5
רצופות, או שלוש ישיבות לא רצופות במשך שלושה חודשים, 

 תפסק אוטומטית כהונתו כחבר הנהלה. 
 

החלטה בכתב חתומה ע"י כל חברי הדירקטוריון, תהא בת תוקף לכל צורך  7.17
לה באסיפת הדירקטוריון שנתכנסה ונתקיימה כחוק.  כהחלטה שנתקב

החלטה בכתב יכולה שתתקבל ע"י חתימת חברי הדירקטוריון על מסמכים  
נפרדים שכ"א מהם יישא חתימה של אחד או יותר מחברי הדירקטוריון.  

 לענין סעיף זה מסמך כולל הודעת פקסימליה. 

 

ורשי החתימה הדירקטוריון ימנה לפחות שני מורשי חתימה לתאגיד. מ 7.18
יהיו חברים בתאגיד. התאגיד לא ימנה שני מורשי חתימה מאותו מועדון  

 ו/או חבר.
 

 פקיעת חברות בתאגיד  .8
 

 -חברותו של חבר בתאגיד תפקע בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן: 
 

 הוא התפרק או הפסיק פעילותו הספורטיבית במסגרת התאגיד. 8.1 
 

 פרישתו מהתאגיד.הוא הודיע על  8.2 
 

הוא הוצא מהתאגיד ע"י החלטה של אסיפה כללית שהתקבלה ברוב של  8.3
 מהקולות הזכאים להצביע באסיפה כללית. 75%לפחות  

 
בדצמבר של   31 -הוא לא חידש את רישומו כחבר בתאגיד עד ל 8.4.1

אותה שנה קלנדרית ו/או הוא לא שילם את דמי החבר, דמי  
המוטל על כלל החברים ע"י ההנהלה  הרישוש או כל תשלום אחר 

 במועד שנקבע לכך כל עוד לא נקבע אחרת ע"י ההנהלה.
 

יום לפני  30להנהלה תהייה סמכות להאריך מועדים לתשלום עד  8.4.2
 לעיל. 8.4.1הוצאת חבר עקב אי תשלום כמפורט בס"ק 

 

חבר שהוצא עקב אי תשלום כמפורט בסעיף זה, יהיה רשאי לבקש  8.4.3
לבד ששילם את כל החובות שחב לתאגיד  להתקבל כחבר חדש וב

 במידה והוא חייב בגין התקופה הקודמת בה היה חבר.
 
 פרטיכלים .9
 

כל מוסדות התאגיד, אסיפה כללית, דירקטוריון וועדות שמונו ע"י הדירקטוריון 
 ינהלו פרטיכלים של ישיבותיהם שיחתמו ע"י יו"ר הישיבות.

 
 רואה חשבון .10
 

ת פעילותיו רואה חשבון לתאגיד שישמש במקום ועדת התאגיד ימנה עם תחיל 
 בקורת.
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 פרוש תקנון .11
 

בכל מקרה של ספקות לגבי פרוש תקנון התאגיד ייקבע הפרוש הנכון ע"י היועץ 
 המשפטי של התאגיד. 

 
 אי חלוקת רווחים  .12
 

התאגיד אינו רשאי לחלק רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא  12.1
עודפי ההכנסות שיהיו לתאגיד מעבר להוצאותיו ישמשו אך  לחבריו. כל 

ורק לקידום מטרות התאגיד, אולם אין איסור על התאגיד מלשלם תשלום  
באמת ובתמים של משכורת, דמי שירות, דמי ניהול, דמי שכירות, דמי  
שימוש או עבור שירותים שיינתנו לתאגיד על ידי החברים ו/או החברים  

 חברים של ועדה מועדות התאגיד. של הדירקטוריון ו/או
 

בפירוק התאגיד לא יהיו לחברי ההתאחדות זכויות לעודף נכסי התאגיד  12.2
( לפקודת מס  2) 9ואלה יועברו למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 

 הכנסה בעל מטרות דומות למטרות התאגיד. 
 

ו כספים  אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי למנוע מהתאגיד להעביר לחברי 12.3
שקיבל בנאמנות עבורם ואשר מראש לא היו מיועדים לתאגיד אלא 

 לחבריו, כמו כספים ממועצת ההימורים או מוסדות אחרים.
 

 אחריות מוגבלת .13
 

ערבות החברים בתאגיד ושל מי שהיה חבר שנה אחת קודם מוגבלת לסכום של 
 שקל חדש אחד. 

 
שתתפות שהם חייבים או חובות אין בהגבלה זו כדי לשחרר חברים מתשלום דמי ה

אחרים שהם חייבים לתאגיד שאינם נובעים מערבותם והיותם חברים, ודין חובות 
 אלא יהיה כדין חובות של חייבים שאינם חברי התאגיד.

 
 חותמת התאגיד .14
 

הדירקטוריון ידאג לשמירת חותמת התאגיד וחותמת התאגיד לא תוטבע  14.1
ועל ידי אותם אנשים שהוסמכו לחתום  אלא לפי הסכמת הדירקטוריון 

 בשם התאגיד ואשר יחתמו על המסמכים עליהם הוטבעה חותמת התאגיד. 
 

הדירקטוריון יהיה רשאי להסמיך כל אדם )גם אם אינו חבר דירקטוריון   14.2
התאגיד( לחתום בשם ומטעם התאגיד וחתימת אותו אדם או אנשים בשם 

עוד ובמדה ואותו אדם או אנשים  ומטעם התאגיד, תחייב את התאגיד, כל 
 חתמו במסגרת הסכמתם כמפורט לעיל.

 
 חשבונות .15
 

על הדירקטוריון לגרום לניהול חשבונות נכונים בהתאם לחוק. פנקסי   15.1
החשבונות יוחזקו במשרד או באותו מקום אחר שהדירקטוריון ימצא  

 לנכון ויהיו תמיד פתוחים לביקורת חברי הדירקטוריון .
 

הדירקטוריון יחליט מזמן לזמן, במקרה מסוים או בסוג מסוים של מקרים  15.2
או בדרך כלל, אם ובאיזה מידה ובאיזה זמן ומקום לפי אילו תנאים או  
תקנות יהיו החשבונות והפנקסים של התאגיד, או איזה מהם, פתוחים  
לביקורת החברים ולשום חבר )שאינו חבר דירקטוריון( לא תהא כל זכות 

בכל חשבון או פנקס או מסמך של התאגיד, אלא אם ניתנה לו זכות  לעיין 
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זו על ידי החוק או שהורשה לכך על ידי הדירקטוריון, או לפי החלטת 
 התאגיד באסיפה כללית. 

 
הדירקטוריון יגרום להכנת חשבון רווח והפסד, חשבונות ומאזנים וכל   15.3

 ולרשויות השונות. דוחות אשר ידרשו על מנת להגישם לאסיפה כללית 
 

 הודעות .16
 

הודעה או כל מסמך אחר יכול להימסר ע"י התאגיד לכל חבר בין באופן   16.1
אישי ובין ע"י משלוח בדואר רשום או במשלוח ע"י פקסימיליה או טלקס 
או מברק לפי הכתובת הרשומה של אותו חבר בפנקס החברים או לפי  

ובת למסירת הודעות או  אותה הכתובת שהחבר ציין בכתב לתאגיד ככת
 מכתבים אחרים. 

 
כל הודעה או מסמך אחר שנמסרו באופן אישי או ע"י פקסימיליה או ע"י  16.2

טלקס או ע"י מברק יחשבו כאילו נמסרו מהעת שצויינה באישור מסירה  
שניתן ע"י המוסר או המשגר פקסימיליה. אם נשלחו בדואר רשום, יחשבו  

בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את  כאילו נמסרו שלושה ימים מהיום
ההודעה או המסמך וכשבאים להוכיח את המסירה, יהיה מספיק להוכיח  
שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך נערך לכתובת הנכונה ונמסר  
למשרד הדואר כמכתב רשום נושא בולים כפי הנדרש. אי מסירת הודעה 

לביטול החלטה  בדבר אסיפה או הודעה אחרת לחבר כלשהו, לא יגרום 
שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה. 
כל רשום אשר נעשה באופן רגיל בפנקס הדואר של התאגיד, ייחשב כראייה 

 לכאורה של המשלוח הרשום באותו פנקס. 
 

כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה   16.3
שהיא, מביאים את יום המסירה במנין הימים או יפה לאיזה תקופה 

 התקופה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הארה: בתקנון הניהול שולבו התיקונים שאושרו ע"י האסיפה הכללית.
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